शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रको प्रतिवेदन-

(क)

उजुरीको सं क्षिप्त व्यहोरााः

काठमाडौंको बााँसबारीक्षथिि शहहद गंगालाल राहिय हृदय केन्द्रमा औषधीहरु र भल्बमा खररद

मूल्य भन्द्दा २७०० गुणा बढी सम्म मनोमानी िररकाले हवहि मूल्य िोहक अबौं रकम भ्रष्टाचार
गरे कोले छानहवन गरीपाउाँ ।
(ख)

िथ्यगि हववरणाः
१.

शहहद गंगालाल राहिय हृदय केन्द्रले आफ्नै अथपिालको फामे सी सं चालन ििा औषधीको
हवहि मूल्य िोक्न फामेसी व्यवथिापन सम्बन्द्धी तनदे क्षशका, २०५९ को िजुम
ु ा गरी
लागू गररएको र उक्त तनदे क्षशकाको दफा १ अनुसार औषधीको दर रे ट तनधाुरण गनु
कातडुयोलोजी हवभाग प्रमुखको सं योजकत्वमा ६ सदथयीय फामेसी सतमति गठन गररएको
सािै उक्त तनदे क्षशकाको दफा ४.१ अनुसार "हरे क औषधी एवं उपचार सामग्रीको हवहि
मूल्य तनधाुरण गदाु औषधीको अतधकिम मूल्य (Maximum Retail Price) मा ५% कम
गरी मूल्य तनधाुरण गररनेछ । खुरा मूल्य (MRP) निोहकएका सामान एवं औषधीहरुको
हकमा खररद मूल्यमा १६% िप गरी हवहि मूल्य तनधाुरण गररनेछ । यसरी हविी मूल्य
तनधाुरण गदाु केन्द्रले िोकेको हवहि मूल्य प्रचतलि बजार मूल्य भन्द्दा धेरै बढी वा कम
दे क्षखन आएमा फामेसी सतमतिले छलफल गरी हवहि मूल्य तनधाुरण गनु कायुकारी तनदे शक
समि पेश गनेछ । र कायुकारी तनदे शकबाट थवीकृि भएबमोक्षजम तबिी मूल्य तनधाुरण
गररनेछ ।" भनी व्यवथिा भएको दे क्षखन्द्छ ।

२.

नेपाल सरकार थवाथथ्य ििा जनसं ख्या मन्द्रालयले िजुम
ु ा गरी लागु गरे को अथपिाल
फामे सी सं चालन तनदे क्षशका, २०७२ को दफा ९ मा "औषधी र औषधीजन्द्य पदािुको
हवहि मूल्य तनधाुरण गदाु यसको खररद मूल्यमा २०% मा नबढाइ हवहि मूल्य तनधाुरण
गररनेछ । िर, यसरी हवहि मुल्य तनधाुरण गदाु अतधकिम खुरा मूल्य (Maximum
ाँ ै न ।" भनी व्यवथिा गररएको दे क्षखन्द्छ ।
Retail Price, MRP) भन्द्दा बढी हुन ु हुद

३.

उजुरीमा

उल्ले क्षखि

Amlodipine, Atorvastain, Sitagliptain, Rosuvastin नामक

औषधीहरुमा शहीद गंगालाल राहिय हृदय केन्द्रले आफ्नो अथपिाल फामे सी तनदे क्षशका
अनुसार Maximum Retail Price मा ५% कम गरी र MRP उल्लेख नभएका
औषधीहरुमा १६% नाफा राखी

हवहि मूल्य तनधाुरण गरे को दे क्षखन्द्छ, जुन औषधी

व्यवथिा हवभागमा दिाु भएको आतधकाररक दर रे ट भन्द्दा ५% रहे को कुरा शहीद
गंगालाल राहिय हृदय केन्द्रबाट प्राप्त प्रतिकृयामा दे क्षखन्द्छ ।
४.

मुटुमा ट्रान्द्सप्लान्द्ट गररने भल्भहरु Medical र Biological गरी दुई प्रकारको हुने गरे को
र मुटुको भल्भ लगायिका औषधीजन्द्य उपकरणहरुको आतधकारीक हवहि मूल्य तनधाुरण
गने, गुणथिर मापन गने ििा तनयमन गने कानुनी ििा सं थिागि व्यवथिा प्रभावकारी
नरहे को दे क्षखन्द्छ ।

५.

शहीद गंगालाल राहिय हृदय केन्द्रले मुटुको भल्भको हवहि मूल्य तनधाुरण गदाु केन्द्र
कै तनदे क्षशका बमोक्षजम MRP उल्लेख भएकोमा MRP मा ५ % कम गरी र MRP
उल्ले ख नभएकोमा १६% नाफा राखी हवहि मूल्य तनधाुरण गने गरे को दे क्षखयो ।

६.

उजुरीमा शहीद गंगालाल राहिय हृदय केन्द्रमा २,९३,५०० मा हवहि गने मुटुको भल्भ
हटक्षचङ अथपिालको मनमोहन कातडुयोलोजी भाथकुलरमा १,०९,००० मा हविी गने
गरे को भनी उल्लेख भएकोमा उजुरीमा उक्त भल्भको ब्रान्द्ड/हकतसम/नाम केही पतन
उल्ले ख नगररएको हुाँदा कुन भल्भको मूल्यमा २ गुणा बढी तलएको भन्ने कुराको यहकन
गनु नसहकएपतन शहीद गंगालाल राहिय हृदय केन्द्रमा २ लाख ९३ हजार पने
Perimount (Edwards) नामक Biological भल्भलाई छानहवन टोलीले हटक्षचङ अथपिालको
मनमोहन कातडुयोलोजीको फामे सीमा कति मूल्य पछु भनी बुझ्दा सोही कम्पनी कै
Biological भल्भ नभएको र सोही प्रकार कै Medical भल्भको करीब १ लाख १०
हजार पने भनी मौक्षखक रुपमा जानकारी पाईएको । भल्भको ब्रान्द्ड/हकतसम/नाम ििा
त्यसको Durable time ििा त्यसमा गररएको Refine अनुसार भल्भको मूल्यमा फरकफरक हुने भएकोले उजुरीमा भल्भको ब्रान्द्ड उल्ले ख नभएको हुाँदा कुन भल्भको मूल्यमा
२ गुणा बढी मूल्य तनधाुरण गरे को भन्ने एहकन गनु सहकएन ।

(ग)

तनष्कषु/सुझावाः
१. शहीद गं गालाल राहिय हृदय केन्द्रको फामे सी व्यवथिापन सम्बन्द्धी तनदे क्षशका,
२०५९ को दफा ४.१ मा "हरे क औषधी एवं उपचार सामग्रीको हवहि मूल्य
तनधाुरण गदाु औषधीको अतधकिम मूल्य (Maximum Retail Price) मा ५% कम
गरी मूल्य तनधाुरण गररनेछ । खुरा मूल्य (MRP) निोहकएका सामान एवं
औषधीहरुको हकमा खररद मूल्यमा १६% िप गरी हवहि मूल्य तनधाुरण गररनेछ

। यसरी हविी मूल्य तनधाुरण गदाु केन्द्रले िोकेको हवहि मूल्य प्रचतलि बजार
मूल्य भन्द्दा धेरै बढी वा कम दे क्षखन आएमा फामे सी सतमतिले छलफल गरी हवहि
मूल्य तनधाुरण गनु कायुकारी तनदे शक समि पेश गनेछ । र कायुकारी
तनदे शकबाट थवीकृि भएबमोक्षजम तबिी मूल्य तनधाुरण गररनेछ ।" भनी व्यवथिा
गररएको र थवाथथ्य ििा जनसं ख्या मन्द्रालयले जारी गरे को अथपिाल फामे सी
सेवा तनदे क्षशका, २०७२ को दफा ९ मा "औषधी र औषधीजन्द्य पदािुको हवहि
मूल्य तनधाुरण गदाु यसको खररद मूल्यमा २०% मा नबढाइ हवहि मूल्य तनधाुरण
गररनेछ । िर, यसरी हवहि मुल्य तनधाुरण गदाु अतधकिम खुरा मूल्य (Maximum
Retail Price, MRP) भन्द्दा बढी हुन ु हुाँदैन ।" भनी व्यवथिा भएको हुाँदा शहीद
गंगालाल राहिय हृदय केन्द्रबाट थवाथथ्य मन्द्रालयको तनदे क्षशका जारी भए पश्चाि्
सोही बमोक्षजम आफ्नो तनदे क्षशकामा सं शोधन गनुप
ु नेमा सो नगरे को दे क्षखएकोले
शहीद गंगालाल राहिय हृदय केन्द्रको तनदे क्षशका थवाथथ्य मन्द्रालयको तनदे क्षशका
बाक्षझएको हुाँदा िालुक तनकायको तनदे क्षशका बमोक्षजम तनयम सं शोधन गरी लागु
गनु थवाथथ्य ििा जनसं ख्या मन्द्रालय र शहीद गंगालाल राहिय हृदय केन्द्रमा
तनदे शन ददन उपयुक्त दे क्षखन आयो ।
२. हवरामीहरुको थवाथथ्यमा गक्षम्भर असर पनु सक्ने औषधीजन्द्य उपकरणहरुको
गुणथिर ििा मूल्यको अनुगमन ििा तनयमन गने सं थिागि व्यवथिा प्रभावकारी
नदे क्षखाँदा सप्लायसु ििा फामे सीहरुले आपसी तमलोमिो (Collusion) मा मनोमानी
िरीकाले कम गुणथिरीय उपकरणहरुलाई वढी मूल्य राखी सप्लाई गनु सक्ने,
जसबाट हवरामीहरुले यथिा कम गुणथिरीय उपकरणहरुलाई बढी मूल्य तिरे र
हकन्नुपने वाध्यिा रहने हुाँदा हवद्यमान सं थिागि व्यवथिामा आवश्यक सुधार गरी
प्रभावकारी िुल्याउन नेपाल सरकारलाई सुझाव ददन उपयुक्त हुने दे क्षखन आयो ।

३. शहीद गंगालाल राहिय हृदय केन्द्रबाट खररद भएका Amlodipine, Atorvastain,
Rosuvastain र Sitagliptin नामक औषधीहरु ०.०१ रुपैयााँमा खररद गरी MRP
मा ५% मार कम गरी हवहि मूल्य िोक्दा उजुरीमा उल्ले ख गररए अनुरुप
Rosuvastatin 20mg नामक Lestor/Magnus ब्रान्द्डको औषधीमा खररद मूल्य भन्द्दा
३३०० गुणा सम्म बढी हवहि मूल्य रहे को दे क्षखाँदा थवाथथ्य ििा जनसं ख्या
मन्द्रालयको अथपिाल फामे सी सेवा सं चालन तनदे क्षशका, २०७२ को दफा ९ को

व्यवथिा हवपरीि भएको हुाँदा सो सम्बन्द्धमा शहीद गं गालाल राहिय हृदय केन्द्रलाई
आफ्नो तनदे क्षशकामा सं शोधन गरी सेवाग्राहीलाई मकाु नपने गरी औषधीको मूल्य
समायोजन गनु तनदे शन ददन उपयुक्त दे क्षखन्द्छ।
(घ)

राहिय सिकुिा केन्द्रको तमति २०७६।०७।०३ को तनणुयाः
शहीद गंगालाल राहिय हृदयरोग केन्द्रको अथपिाल फामे सीमा औषधी र भल्भहरु
खररद मूल्य भन्द्दा २७०० गुणा बढीसम्ममा हवहि गरे को भन्ने उजुरी उपर
छानहवन गरी प्रतिवेदन पेश गनु गदठि छानहवन टोलीबाट पेश भएको छानहवन
प्रिवेदनका सम्बन्द्धमा छलफल गदाु प्रतिवेदनमा उल्ले क्षखि सुझावहरु कायाुन्द्वयन
गनु थवाथथ्य ििा जनसं ख्या मन्द्रालय, शहीद गंगालाल राहिय हृदयरोग केन्द्रलाई
तनदे शन ददने र सोको बोधािु प्रधानमन्द्री ििा मक्षन्द्रपररषदको कायाुलयमा ददई
उजुरीको लगि कट्टा गने तनणुय गररयो ।

