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भाग-२

पौवादुङिा गाउँपामिका

गाउँ काययपामिकाको कायायिय
च्याङ्रे ,भोजपुर

प्रस्तावनााः
पौवादङु माबासीको स्वास््य सेवामा प्रभावकारी पहचुँ सनु िनित गिनका लानग फामेसी नवषयका दक्ष जिशनि माफन त
गाउुँपानलकाको आधारभतू अस्पतालबा आफ्िै फामेसी सेवा सञ्चालि गरी नवरामी एवं सेवाग्राहीहरुलाई सुलभ एवं
गणु स्तरीय सेवा पर्ु याउि संघीय सरकारको अस्पताल फामेसी सेवा निदेशका, २०७२ समेतलाई आधारमािी पौवादङु मा
गाउुँपानलकाको प्रशासकीय कायननबनध नियनमत गिे ऐि, २०७५ को दफा ४.(१) को अनधकार प्रयोग गरी पौवादङु मा
गाउुँपानलकाले देहायको निदेनशका बिाएको छ ।

परिच्छे द-१
प्रािम्भिक

१. सम्ं िप्त नाम, म्वस्ताि ि प्रािभिाः
१) यस निदेनशकाको िाम "पौवादुङमा गाउँपाम्िका आधाििूत अस्पताि फामेसी सेवा सञ्चािन म्नदेम्िका, २०७८"
रहिे छ ।
२) यो निदेनशका पौवादङमा गाउुँपानलका नभत्र लागु हिेछ ।
३) यो निदेनशका प्रमानणकरण भई पौवादङु मा राजपत्रमा प्रकाशि भए पिात प्रारम्भ हिेछ ।
परिच्छे द-२
परििाषा
२. परििाषााः नवषय वा प्रसंगले अको अर्न िलागेमा यस कायननवनधमााः
(१) "िाखा" भन्िाले पौवादङु मा गाउुँपानलकाको स्वास््य तर्ा सरसफाई शाखा सम्झिु पदनछ ।
(२) "अस्पताि" भन्िाले िेपाल सरकार वा स्र्ािीयय सरकारको पणु न वा आंनशक स्वानमत्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नवकास सनमनत
ऐि, २०१३ र स्र्ािीय तह स्वास््य संस्र्ा दतान अिमु ती तर्ा िवीकरण सम्बन्धी निदेनशका, २०७७ बमोनजम सरकारी अस्पताल
एवं स्वास््य संस्र्ाहरु सम्झिु पदनछ ।
(३) "फामेसी सेवा" भन्िाले आधारभतू अस्पतालहरुमा सञ्चालिमा रहेका र सञ्चालि गररिे औषनध तर्ा औषनधजन्य पदार्न वा
सामाग्रीबा नदइिे सेवा सम्झिु पदनछ ।
(४) "सम्मम्त" भन्िाले दफा ३ बमोनजम गनित अस्पताल फामेसी तर्ा र्ेराप्यनु क सनमनत सम्झिु पदनछ ।
(५) "अस्पताि फमुििी" भन्िाले अस्पतालमा प्रयोग हिे औषनध तर्ा औषनधजिन्य पदार्न वा सामाग्रीहरुको नववरण पनु स्तका
सम्झिु पदनछ ।
(६) "गाउँपाम्िका" भन्िाले पौवादङु मा गाउुँपानलका गाउुँ कायनपानलकाको कायानलय सम्झिु पदनछ ।
परिच्छे द-३
आधाििूत अस्पताि फामेसी तथा थेिाप्युम्िक सम्मम्त तथा सम्मम्त सभबम्धध व्यवस्था
३. अस्पताि फामेसी तथा थेिाप्यम्ु िक सम्मम्ताः- अस्पतालमा औषधी तर्ा औषधीजन्य पदार्न वा सामाग्रीहरुबा नदइिे सेवा व्यवनस्र्त
एवं प्रभावकारी रुपमा सञ्चालि गिन गराउि देहाय बमोनजमको अस्पताल फामेसी तर्ा र्ेराप्यनु क सनमनत गिि हिेछ ।
(क) आधारभतू अस्पताल सञ्चालक सनमनतको संयोजक
- अध्यक्ष
(ख) अस्पतालका नचनकत्सक प्रमख
- सदस्य
ु
(ग) अस्पतालको िनसनङ नवषय हेिे प्रमख
- सदस्य
ु
(घ) अस्पताल फामेसी प्रमख
- सदस्य-सनचव
ु
४. सम्मम्तको काम, कतुव्य ि अम्धकिाः- सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार देहाय बमोनजम हिेछ ।
(क) अस्पताल फामेसीमा रानखिे औषधी र औषधीजन्य पदार्न वा सामाग्रीको सचू ी निधानरण गिे ।
(ख) आवश्यकता अिसु ार औषधी वा औषनधजन्य पदार्नको सामाग्रीको उत्पादक एवं आपनु तनकतानहरुको पवु नयोग्यता निधानरण गिे,
(ग) गणु स्तरको नवश्वासनियताको आधारमा कुिै खास ब्राण्ड स्वीकृ त वा अस्वीकृ त गिे ।
(घ) अस्पताल फमल
नु रीको स्वीकृ त नदिे वा र्पघ गिे ।
(ङ) औषधीको प्रनतकुल प्रभाव (Adverse Drug Reaction) को अिगु मि गिे ।
(च) अस्पतालबा प्रदाि गररिे उपचार सेवा सम्बन्धी निदेनशका बिाउिे ।
(छ) अस्पताल फमनल
ु रीमा आधाररत औषधीको सचू ी सनहतको प्रेनस्िप्सिको ढाुँचा तयार गिे ।

(ज) अस्पताल फामेसीको समय समयमा निरीक्षण, अिगु मि गिे ।
(झ) अस्पताल फामेसी सेवा सञ्चालि सम्बन्धी नवषयमा शाखाको निदेशि कायानन्वयि गिे गराउिे ।
५. सम्मम्तको बैठक सभबधधी व्यवस्थााः- (१) सनमनतको बैिक कम्तीमा प्रत्येक दईु मनहिामा बस्िेछ ।
(२) सनमनतको बैिक बस्िभु न्दा कम्तीमा अढचालीस घण् ा अगावै सदस्य सनचवले सबै सदस्यहरुलाई बैिकको कायनसचु ी उपलब्ध
गराउिु पिेछ ।
(३) सनमनतको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रनतशत भन्दा बनढ सदस्यहरु उपनस्र्त भएमा सनमनतको बैिकको लानग गणपरु क संख्या
पगु ेको मानििेछ ।
(४) बैिकको अध्यक्षता सनमनतको अध्यक्षले गिेछ ।
(५) सनमनतको बैिकको निणनय उपनस्र्त सदस्यको बहमतबा हिेछ । मत बराबर भएमा अध्यक्षले निणानयक मत नदिेछ ।
(६) सनमनतको बैिकको निणनय सनमनतको सदस्य-सनचवले प्रमानणत गिेछ ।
(७) सनमनतको बैिक सम्बन्धी अन्य कायननवनध सनमनत आफै ले निधानरण गरे बमोनजम हिेछ ।
६. आधािितू अस्पताि फामेसी सञ्चािन सम्मम्ताः(१) अस्पताल फामेसी व्यवनस्र्त रुपमा सञ्चालि गिन गराउि देहाय बमोनजमको फामेसी सञ्चालि सनमनत गिि हिेछ ।
(क) अस्पताल सञ्चालक सनमनत संयोजक
-संयोजक
(ख) नचनकत्सक
-सदस्य
(ग)अस्पताल फामेसी प्रमख
-सदस्य-सनचव
ु
(२) उपदफा (१) बमोनजमको सनमनतको अन्य काम, कतनव्य र अनधकार अस्पताल फामेसी तर्ा र्ेराप्यनु क सनमनतले निधानरण गरे
बमोनजम हिेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोनजमको सनमनतको बैिक सञ्चालि सम्बन्धी कायननवनध अस्पताल फामेसी सञ्चाक सनमनत आफै ुँले निधानरण गरे
बमोनजम हिेछ ।
७. फामेसी प्रमुखको काम, कतुव्य ि अम्धकािाः-फामेसी प्रमख
ु को काम, कतनव्य र अकार देहाय बमोनजम हिेछ ।
(क) सनमनतका निणनयहरु कायानन्वयि गिे गराउिे ।
(ख) सनमनतको बैिकका लानग प्रस्ताव तयार गरी पेश गिे ।
(ग) अस्पतालमा प्रयोग गिे औषधीको सचू ी तयार गिे गराउिे ।
(घ) नललनिकल फामेसी सेवा प्रदाि गिन आवश्यक नमलाउिे ।
(ङ) मातहतका ममनचारीको सपु ररवेक्षण गिे ।
(च) नियनमत मौजदात तर्ा म्याद सलिे नमनत िनजक भएका औषनधहरुको रुजु गरी नबनि व्यवस्र्ापि गिे गराउिे ।
(छ) सनमनतले तोके का अन्य कायनहरु गिे ।
परिच्छे द-४
औषधी तथा औषधीजधय सामाग्री ि पदाथु सभबधधी व्यवस्था
८. औषधी तथा औषधीजधय सामाग्री ि पदाथुको खरिद प्रम्ियााः- औषधी तर्ा औषधीजन्य सामाग्री र पदार्न खररद गदान सावनजनिक
खररद ऐि, २०६३, सावनजनिक खररद नियमावली, २०६४ र पौवादङु मा गाउुँपानलकाको स्र्ानिय सावनजनिक खररद सनमनत, २०७७
बमोनजम प्रकृ या अबलम्वि गरी गिनु पिेछ ।
९. औषधी तथा औषधीजधय पदाथुको म्बिी मल्ु याः- औषधी र औषधीजन्य पदार्नको नबिी मल्ु य निधानरण गदान यसको खररद मल्ु य
तीस प्रनतशतमा िबढाई निधानरण गररिेछ ।
तर, यसरी नबिी मल्ु य निधानरण गदान औषधीको अनधकतम खद्रु ा मल्ु य (Maximum Retail Price MRP) भन्दा बढी हिहु दैि ।

परिच्छे द-५
म्वम्वध
१०. अस्पताि फामेसीको िाम्ग जनिम्ताः- (१) अस्पतालको फामेसी सञ्चालिका लानग आवश्यक जिशनिको व्यवस्र्ा गिनपु िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोनजमको जिशनिको पद फामेसी सहायक (फामेसी नवषयमा नडप्लोमा तह उत्तीणन) करार सेवा सख्ं या १ हिपु िेछ
। निजको छिौ नियि
ु ी गाउुँपानलकाले गिेछ । सोको व्यवस्र्ा िभएसम्म अस्पतालले आफ्िा स्वास््यकमी कमनचारी मध्येबा
काम चलाउि नजम्मेवारी तोलि सलिे छ ।
११. अस्पताि फामेसीको िौम्तक पूवाुधािाः (१) अस्पतालले फामेसी सञ्चालिका लानग सघं ीय औषधी नबनि नवतरण सनं हता, २०७१
पालिा हिे गरी आवश्यक औषधी नवतरण कक्ष र भण्डारणको लानग पयानप्त िाउुँको व्यवस्र्ा गिनपु िेछ ।
(२) औषधी नवतरण कक्ष ओस िलाग्िे सयु नको प्रत्यक्ष प्रकाश िपिे र पयानप्त भेनण् लेसि भएको हिपु िेछ । औषषधी/औषधीजन्य
पदार्नको लेवलमा तोनकएको सञ्चय तापिम अिक
ु ू ल भण्डारण गिपनु िेछ ।
(३) फामेसी सञ्चालि गिे िाउुँ सवनसाधारणले सनजलै देख्िे हिपु दनछ र सम्भव भएसम्म अस्पतालको अगानडको भागमा हिपु छन ।
आवश्यकता अिसु ार अस्पतालमा एकभन्दा बढी फामेसी सञ्चालि गिन सनकिेछ ।
(४) नवरामीलाई परामशन नदिे उपयि
ु व्यवस्र्ाको िाउुँ रहिपु िेछ ।
(५) नबिी नवतरणका लानग अिपु यि
ु वा फकानउि पिन वा म्याद गज्र
ु ेका वा िष्ट गिनपु िे औषनध तर्ा औषधीजन्य सामाग्री, असम्बनन्धत
व्यनिको पहचुँ िहिे गरी सरु नक्षत राख्िे िाउुँ छुट्टै भण्डारणको व्यवस्र्ाप नमलाउिपु िेछ ।
(६) औषनध पजू ान नलिे, नडस्पेन्स गिे र भि
ु ािी नलिे व्यनि र िाउुँको उपयि
ु व्यवस्र्ा हिपु िेछ ।
(७) औषधी तर्ा औषनधजन्य सामािको मौज्दात तर्ा खपत अनभलेख, नवजकीकरण, औषधीको सचू िा, लेवल औषनध सम्बन्धी
समस्याहरुको जािकारी आनद संलग्ि भएको उपयि
ु सफ् वेयर सनहतको कम्प्यु रको माध्यमबा गिनपु िेछ ।
(८) िेपाल सरकारबा प्रदाि प्रदाि गररिे निाःशल्ु क औषधीहरु र औषधीजन्य सामाग्रीहरुको सचू ी सबैले देख्ि सलिे गरी राख्िु पिेछ ।
(९) अस्पताल फामेसी सञ्चालिका अन्य पक्ष औषधी नवनि नवतरण संनहता, २०७१ र स्वास््य संस्र्ा स्र्ापिा, सञ्चालि र स्तरोन्िती
सम्बन्धी मापदण्ड निदेनशका, २०७० बमोनजम हिेछ ।
(१०) अस्पतालहरुबा निाःशल्ु क प्रदाि गिे औषधीहरु र सो बाहेकका औषधीहरु स्पष्ट छुरट्टिे गरी फामेसीमा राख्िपु िेछ ।
(११) अस्पताल पररसरमा औषधीको व्यापाररक प्रवर्द्नि सम्बन्धी कुिैपनि नियाकलाप गिन पाइिेछैि ।
तर, औषधीको वैज्ञानिक प्रस्तुनत गिनपु दान सामनु हक सहभानगता हिे गरी सभा सम्मेलिको रुपमा सनमनतको स्वीकृ नतमा सञ्चालि
गिन बाधा पग्ु िे छै ि ।
१२. म्वउ िकम (Seed Money) उपिब्ध गिाउनेाः- (१) गाउुँपानलकाले अस्पताल फामेसी सञ्चालिका लानग नवउ रकम (Seed
Money) उपलब्ध गराउि सलिेछ ।
(२) गाउुँपानलकाले आवश्यक देखमे ा उपदफा (१) बमोनजमको रकम अिदु ािको रुपमा पररणत गिन सलिेछ ।
१३. म्नाःिुल्क म्बतिण गरिने औषधी सभबधधमााः- (१) िेपाल सरकारबा निाःशल्ु क नबतरण गिन भिी तोनकएका औषधी अस्पताल
फामेसीले गाउुँपानलका स्वास््य शाखाले उपलब्ध गराए अिसु ार निाःशल्ु क उपलब्ध गराउिपु िेछ ।
१४. आम्थुक व्यवस्थापनाः- (१) अस्पताल फामेसीको अलग्गै बैंक खाता हिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोनजमको खाताको सञ्चालि अस्पताल प्रमख
ु र फामेसी प्रमख
ु को सयं ि
ु दस्तखतमा सञ्चालि हिेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोनजमको खातामा देहायको रकम जम्मा हिेछिाः(क) संघीय /प्रदेश मन्त्रालयबा प्राप्त रकम,
(ख) दैनिक नबिीबा प्राप्त रकम,
(ग) स्र्ािीय निकायबा प्राप्त रकम,
(घ) बीमा साझेदारी गरीएकोमा सोको सोधभिान स्वरुप प्राप्त हिे रकम,
(ङ) चन्दा परु स्कार
(४) फामेसी सञ्चालि सनमनतको नसफाररश र सनमनतको निणनय नबिा उपदफा (१) बमोनजमको खातामा रहेको रकम अन्य प्रयोजिमा
खचन गररिेछैि ।

(५) प्रत्येक नदिको कारोबार रकम सोही नदि अर्वा भोलीपल् को मध्यान्ह सम्ममा बैंक दानखला गररसलिपु िेछ ।
(६) फामेसीमा काम गिे करारका कमनचारीको तलब भत्ता लागयतका खचन उपदफा (१) बमोनजमको खाताबा मात्र ब्यहोररिेछ ।
१५. आयव्यायको म्िसाबाः- (१) प्रत्येक आनर्नक वषन समाप्त भएको एक मनहिानभत्र फामेसीको आयव्यायको नहसाब गररिेछ ।
(२) आनर्नक वषन समाप्त भएको तीि मनहिानभत्र गाउुँपानलको आन्तररक लेखा पररक्षण गराई सलिपु िेछ ।
(३) अस्पताल फामेसीको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कायानलयबा हिेछ ।
(४) प्रत्येक आनर्नक वषनको अन्तमा फामेसीमा खररद भएको अद्यावनधक पररमाण, नबिी भएको पररमाण तर्ा बाुँकी पररमाणको
सन्तुलि परीक्षण (Balance) तयार गिनपु िेछ ।
१६. ब्राण्ड तोकी म्सफारिस गनु निननेाः- नवशेष औनचत्य भएमा बाहेक नबरामीलाई खास ब्राण्ड तोकी नसफाररस गिन हदैि ।
१७. अनगु मन तथा मल्ु याक
ं न गिी प्रम्तवेदन पठाउनपु नेाः- अस्पतालमा फामेसी सञ्चालिको अवस्र्ा एवं उि सेवालाई प्रभावकारी
रुपमा सञ्चालि गिनका लानग गाउुँपानलकाको सामानजक नवकास सनमनतले कनम्तमा मनहिाको एक प क अिगु मि गरी गराई त्रैमानसक
प्रनतवेदि गाउुँ कायनपानलकाको बैिकमा पेश गिे व्यवस्र्ा गिपनु छन ।
१८. अस्पताि फमुििी सभबधधी व्यवस्थााः- अस्पतालले अस्पताल फमल
नु रीमा देहाय बमोनजमको व्यवस्र्ा नमलाउिपु िेछ ।
(क) रोनगहरुको रोगको प्रकृ नत अिसु ार अस्पतालका लानग आवश्यक पिे औषधी तर्ा औषधीजन्य सामाग्री तर्ा पदार्नहरु र औषधीको
डोसेज फमनको सचू ी अस्पताल फमल
नु री अद्यावनधक गरर राख्िु पिे ।
(ख) अस्पताल फमनल
ु रीमा न्यिू तम जािकारीका रुपमा औषधीको सचू ी, औषधीको मात्रा, बिाव र क्षमता (Dosage Form and
Strength) सार्ै सञ्चय सम्बन्धी निदेशि हिपु दनछ । र्प जािकारीका रुपमा औषधीको प्रयोग गिन सनकिे वा िसनकिे अवस्र्ा
(Indication or Contraindication), औषधीको िकारात्मक प्रभाव, औषधी सेवि गदान अपिाउिपु िे सावधािी, औषधीको
तुलिात्मक मल्ु य आनद नववरण समावेश गिपनु िे ।
(ग) अस्पताल फमनल
ु री तयार िभएसम्म औषधी तर्ा औषधीजन्य सामाग्री र पदार्नकी सचू ी तयार गरी कायन गिनपु िेछ ।
(घ) अस्पताल फमल
नु रीमा अत्यावश्यक औषधीको रानरिय सचू ीमा समावेश भएका औषधीहरुलाई प्रार्नमकता नदिपु िे ।
१९. म्नजी अस्पताि सभबधधी म्विेष व्यवस्थााः- (१) गाउुँपानलको स्वीकृ नतप्राप्त गरी सञ्चालिमा रहेका निजी, सहकारी, सामदु ानयक,
नशक्षण लगायतका गैरसरकारी क्षेत्रमा अस्पतालहरुले पनि अनिवायन रुपमा यस निदेनशका बमोनजम अफ्िै फामेसी सेवा सञ्चालि
गिनपु िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोनजमको अस्पतालको हकमा नबरामीहरुलाई प्रचनलत मापदण्डका आधारमा अस्पतालमा आउिे कुल नबरामी
सख्ं याको दश प्रनतशत अनत गररब र असहाय नबरामीलाई निाःशल्ु क औषधीसनहतको उपचार उपलब्ध गराउिु पिेछ ।
२०. फामेसी सञ्चािन सभबधधी सफ्िवेयिाः- प्रत्येक अस्पताल फामेसीले शाखाले तोके बमोनजमको एक रुपता कायम हिे सफ् वेयरको
प्रयोग गिपनु िेछ । यस्तो सफ् वेयरमा एण् ीमाइिोनवयल एवं लागु औषधीको नववेकपणू न प्रयोग र अनभलेखीकरण समेत सनु िनित गररिेछ
।
२१. म्नदेिन म्दन सकनेाः- यस निदेनशकामा उल्लेख गररएका बाहेक सबै अस्पतालहरुलाई गाउुँपानलकाले समयसापेक्ष फामेसी सञ्चालि
सम्बन्धी नवषयमा आवश्यक निदेशि नदि सलिेछ र सो निदेशि पालि गिनु सम्बनन्धत अस्पतालको कतनव्य हिेछ ।
२२. प्रचम्ित कानुन बमोम्जम िननेाः- यस निदेनशकामा उल्लेख िभएका नवषयमा प्रचनलत काििु मा लेनखए बमोनजम हिेछ ।

िाजपत्रमा प्रकािन िएको म्मम्ताः- सवं त् २०७८ साि आम्िन ०७ िोज १२
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