
 

 
 

 
 
 
 
 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड: 3        संख्या: 3       लमलि: 2076/06/03 

भाग -2 
 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपरु 
नगरपालिकाको नगर काययपालिकािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको काययविलि 

सियसािारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ। 

 

रामपरु नगरपालिकाको 
औषलि पसि (फामेसी) संचािन अनमुलि, अनगुमन र लनयमन 

काययविलि,2076 
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प्रस्िािना: 
नेपिको संलबिानमा उल्िेख गररएको मैलिक हकको पािन गनुय राज्यको दावयत्ि भएको, नेपािको 
संवििानको अनसूुची ८ को (९) बाट स्थालनय िहिाई प्राप्त आिारभिू स्िास््य र सरसफाईको अलिकार 
अन्िगयि रहदै िथा स्थानीय सरकार संचािन ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को देहाय (झ९) 
को व्यिस्था कायायन्ियन गनय र नेपािको संवििानको िारा २२१ िथा स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 

२०७४ को दफा १०२ को अलिकार प्रयोग गरर यो काययविलि बनाई िाग ुगररएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारजभभक 

१) संजिप्त नाम, विस्िार र प्रारभभ :  

क) यस काययविलिको नाम "औषलि पसि(फामेसी) संचािन अनमुलि, अनगुमन र लनयमन 
काययविलि, २०७६ रहेको छ ।  

ख) यो काययविलि नगर काययपालिकाबाट पाररि भई नगर प्रमखुिे प्रमाजणि गरी स्थानीय 
राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलिदेजख िाग ुहनुेछ ।  

२) पररभाषा : लबषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमा :  

क) "पालिका" भन्नािे रामपरु नगरपालिकािाई सभझन ुपछय ।  

ख) औषलि पसि भन्नािे औषलि लबवि वििरण गने उदेश्यिे स्थावपि थोक िथा खदु्रा 
औषलि पसि सभझन ुपदयछ ।  

ग) "नगरपालिका औषलि लनरीिक" भन्नािे औषलि पसि लनररिणको िालग नगरपालिका 
द्वारा िोवकएको लनयम २३ बमोजजम योग्यिा प्राप्त नगरपालिकाको कमयचारी सभझन ु
पनेछ ।  

घ) "लबभाग" भन्नािे संघीय औषलि व्यिस्था विभाग सभझन ुपनेछ ।  

ङ) "औषलि ऐन लनयम" भन्नािे संघीय औषलि ऐन सभझन ुपछय ।  

च) "जााँचबझु िथा लनररिण लनयमाििी" भन्नािे संजघय जााँचबझु िथा लनररिण लनयमाििी 
सभझन ुपछय ।  

छ) "फमायलसस्ट" भन्नािे नपेाि फामेसी पररषदमा फमायलसस्टमा दिाय भएका ब्यजि सभझन ु
पछय । 

ज) “फामेसी सहायक" भन्नािे नेपाि फामेसी पररषदमा फामेसी सहायकमा दिाय भएका 
व्यजि सभझन ुपछय ।  
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झ) “व्यिसायी" भन्नािे औषलि ऐनको दफा १७ अन्िगयि मान्यिा प्राप्त व्यजि सभझन ु
पछय । 

पररच्छेद २ 

औषलि पसि दिाय िथा नलबकरण 

३) औषलि पसि दिाय :  

1. यस नगरपालिका लभत्र कुनै पलन व्यजििे औषलि पसि संचािन गनय चाहेमा देहायका कागजाि 
सवहि औषलि दिाय लनयमाििी, २०३८ को अनसूुची ८ बमोजजमको नगरपालिकामा लनिेदन 
ददन ुपनेछ।  

क) औषलि लबवि वििरण गने ब्यजि/ब्यजिहरुको नेपाि फामेसी पररषदमा फमायलसस्ट िा 
फामेसी सहायकमा दिाय भएको प्रमाणपत्रको प्रलिलिवप ।  

ख) नेपािी नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिवप ।  

ग) शैजिक योग्यिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिवपहरु ।  

घ) लबवि वििरण गने ब्यजि र िलन अिग भएमा िनीको नागररकिाको प्रलिलिवप ।  

ङ) ओषलि लबवक वििरण गने ब्यजि/ब्यजिहरुको औषलि लबवक वििरणमा आफै काययरि 
रहने भने्न कबलुियि ।  

2. यो काययविलि िागहुन ुपूिय औषलि व्यिस्था लबभागमा दिाय भएका नगरपालिका लभत्रका औषलि 
पसििे ६ मवहना लभत्र प्रमाणपत्रको प्रलिलिवप सवहि सूचीकरण गनुय पनेछ ।  

3. उपलनयम (१) बमोजजमको लनबेदन प्राप्त भएपलछ नगरपालिकािे छानलबन गरर पालिकािे 
िोकेको दस्िरु लिई औषलि दिाय लनयमाििी, २०३८ को अनसूुची ९ बमोजजमको प्रमाणपत्र 
ददनेछ ।  

 

४) प्रमाणपत्रको भयाद र नलबकरणः  

क) दिाय भएका औषलि पसिको पवहिो पटक २ बषय र त्यसपछी एक एक िषय भयाद रहनेछ । 

ख) प्रमाणपत्रको भयाद समाप्त हनु ुअजघनै नगरपालिकािे िोकेको दस्िरु लिरी हरेक बषयको िागी 
नलबकरण गराउन ुपनेछ ।  

ग) कुनै कारणबस समयमा नलबकरण गनय नसकेमा पवहिो ३ मवहनासभम २५४ थप दस्िरु र 
त्यस पलछको ९ मवहना सि प्रलिशि दस्िरु लिरी नलबकरण गनय सवकनेछ ।  

घ) एक बषयसभम पलन नलबकरण नगरेमा त्यस्िो प्रमाणपत्र स्ििः र्द  भएको मालननेछ ।  
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ङ) एक पटक र्द  भैसकेको औषलि पसि पनु दिाय गन ुपरेमा र्द  भएको प्रमाणपत्र भयाद समाप्त 
भएको अिलिभरको सि ्प्रलिशिको वहसाििे जररिाना समेि लिनुय पने छ । 

 

५) बलगयकरण गनय सक्न े : नगरपालिका अन्िगयि संचािन हनुे औषलि पसिको सेिा र आकारका 
आिारमा नगर काययपालिकाको कायायियिे लनभन बमोजजम बलगयकरण गनेछ ।  

क) फमायलसस्ट माफय ि सेिा प्रदान हनुे ठुिा, साना िा मझौिा  

ख) फामेसी सहायक माफय ि सेिा प्रदान हनुे ठुिा, साना िा मझौिा 
ग) ब्यिसायी माफय ि सेिा प्रदान हनुे ठुिा, साना िा मझौिा  

 

६) वििरण विभागमा पठाउनःे प्रत्येक दिाय िथा नलबकरण भएका औषलि पसिको रेकडय विभागमा 
पठाईने छ । 

पररच्छेद ३ 

औषलि पसिको अनगुमन िथा लनररिण 

७) लनररिण, अनगुमन गनय सक्न े:  

1. नगरपालिकाको औषलि लनररिकिे नगर िेत्र लभत्रका औषलि पसिको लनररिण अनगुमन गनय 
सक्नेछ ।  

2. उप लनयम (१) बमोजजम लनररिण गदाय औषलि ऐन, २०३५ िथा औषलि जााँचबझु िथा लनररिण 
लनयमाििी, २०४० मा उल्िेजखि लबलि अबिभबन गनुय पनेछ । 

 

पररच्छेद ४  

औषिी पसिको सेिा संचािन 

८) औषिी पसि संचािनमा अलिररि सेिा संचािन : 
क) कुनै पलन औषिी पसििे क्िीनीक संचािन गनय जचवकत्सक राजख सेिा संचािन गरेमा 

जचवकत्सकको व्यजिगि वििरण सवहि क्िीनीक संचािन काययविलि नगरपालिकामा पेश 
गनुयपनेछ।  

ख) साप्तावहक जचवकत्सक सेिा प्रदान गने औषिी पसििे जचवकत्सकको स्िय प्रमाजणि व्यजिगि 
वििरण (cv) र सेिाको वकलसम सवहिको काययविलि नगरपालिकामा पेश गनुयपनेछ।  

ग) स्थानीय रुपमा सूचना प्रसारण गदाय सेिा प्रदान गने स्िास््य िेत्रको बारेमा नगरपालिकािाई 
अलिम प्रमाजणि गराई प्रसारण गनुयपनेछ।  
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घ) औषिी पसििे कुनै विशेषज्ञ जशविर संचािन गनुयपरेमा नगरपालिकासाँग अलिम अनमुलि लिई 
संचािन गनुयपने।  

ङ) जचवकत्सकीय सेिा प्रदान गदाय विरामी संख्या, सेिाको प्रकार, उमेर समहु, लिङ्ग र जािजािी 
खिेुको प्रलििेदन प्रत्येक मवहनाको ५ गिे नगरपालिकाको स्िास््य शाखामा पेश गनुयपनेछ।  

च) औषिी पसििे अन्य अलिररि सेिा (ल्याि, एक्सरे, ECG, USG आदद) संचािन गने अिस्थामा 
विभागीय स्िीकृलि लिएर आिश्यक कागजाि सवहि नगर काययपालिकाको कायायियमा दिाय गनय 
पनेछ। 

पररच्छेद ५  

लबलबि 

९) प्रलिबेदन पठाउन ुपने :  

क) नगरपालिकाको औषलि लनरीिकिे लनररिण अनगुमन गररसकेपलछ सो को कारिाहीको िालग 
आफ्नो राय सवहि विभागमा पठाउन ुपनेछ ।  

ख) कुनै लबषयमा लबभागबाट अलिकार प्रत्यायोजन प्राप्त भएको अिस्थामा लनरीिकिे कारिाही 
वकनारा गनय सक्नेछन ।  

 

१०) लनरीिकको योग्यिा : लनरीिकको योग्यिा औषलि ऐन को दफा २३ मा उल्िेख भएबमोजजम 
हनुेछ ।  

 

११) कमयचारी लनयजुि गने : यो काययविलि कायायन्ियनको िालग नगरपालिकािे योग्यिा पगेुको 
कमयचारीहरु लनयिु गनेछ । साथै योग्यिा पगेुका उपिब्ि जनशजििाई सो काययमा खटाउन 
सक्नेछ।  

 

१२) संजघय ऐन लनयम बमोजजम हनु े: यो काययविलि अन्िगयि उल्िेख नभएका लबषय संजघय औषलि ऐन 
लनयम बमोजजम हनुे छन । 

 

प्रमाणीकरण लमलि: 2076/06/03 

 
आज्ञािे 

  (बाबरुाम अयायि) 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि 


