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साझेदायीभा रागू औषध प्रमोगकतााहरूको उऩचाय तथा ऩनु:स्थाऩन केन्द्र सञ्चारन सम्फन्न्द्ध 
कामाविधध, २०७५ 

 

रागू औषध प्रमोगकतााहरुको उऩचाय तथा ऩनु:स्थाऩन सेिाराई गणुस्तयीम, बयऩदो, एिॊ विश्वसनीम 
फनाउन नेऩार सयकायद्वाया धनधभात िा उऩरव्ध गयाइएको बौधतक सॊयचनाको प्रमोग गयी साझेदायीभा रागू 
औषध प्रमोगकतााको उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्र सञ्चारन गना मस कामाविधध तजुाभा गयी रागू गरयएको 
छ । 
 

१. सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस कामाविधधको नाभ“ साझेदायीभा रागू औषध प्रमोगकतााहरूको 
उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्र सञ्चारन कामाविधध, २०७५“ यहेको छ । 

(२) मो कामाविधध तरुून्द्त रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा : विषम िा प्रसॊगरे अको अथा नरागेभा मस कामाविधधभा, 
(क) ‘कामाविधध’ बन्नारे साझेदायीभा राग ुऔषध प्रमोगकतााहरूका राधग उऩचाय तथा ऩनु्स्थाऩन 

केन्द्र सञ्चारन कामाविधध, २०७५ राई जनाउॉछ ।  

(ख) ‘उऩचाय तथा ऩनु्स्थाऩन केन्द्र’ बन्नारे राग ु औषध तथा भददया प्रमोगकतााहरूको 
स्िास््मभा थऩ जोन्खभ आउन नददन, रागू औषध तथा भादक ऩदाथाको दवु्मासनफाट 
छुटकाया ददराउन, उनीहरूराई आिश्मक उऩचाय, ऻान, सीऩ, ऩयाभर्ा उऩरव्ध गयाई 
ऩनुस्थाऩनको अनकूुर िाताियण फनाउने उदे्दश्मरे नेऩार सयकायद्वाया धनधभात िा उऩरव्ध 
बौधतक सॊयचनाभा अन्द्म धनकाम िा सॊघ/सॊस्थाको साझेदायीभा सञ्चाधरत उऩचाय तथा 
ऩनु:स्थाऩन केन्द्रराई जनाउदछ  

(ग)  ‘याविम नीधत’ बन्नारे राग ुऔषध सम्फन्द्धी प्रचधरत याविम नीधतराई जनाउॉदछ ।  

(घ)  ‘यणनीधत’ बन्नारे राग ुऔषध धनमन्द्रणसम्फन्द्धी प्रचधरत याविम यणनीधतराई जनाउदछ  

(ड.)  “भन्द्रारम” बन्नारे गहृ भन्द्रारमराई जनाउदछ । 

(च) “रागू औषध” बन्नारे गाॉजा, चयेस, अवपभ, तैमायी अवपभ, औषधोऩमोगी अवपभ, कोकाको 
झाय य ऩात अवपभ तथा कोकाको सायतत्ि, धभश्रण िा रिण सभेत धभसाई तमाय गरयने 
कुनै ऩदाथा िा रागू औषध धनमन्द्रण ऐन २०३३ को दपा ३ को उऩदपा क(७) 
फभोन्जभ नेऩार सयकायरे सभम सभमभा नेऩार याजऩरभा सचुना प्रकार्न गयी 
तोवकददएका प्राकृधतक िा कृधरभ रागू औषध तथा भनोदद्दऩक ऩदाथा (साइकोट्रवऩक 
सब्सस्टान्द्स)् य धतनको रिण सभेत सम्झनऩुछा . 
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(छ)  “भददया” बन्नारे अन्न, परपूर िा अन्द्म कुनै िस्तरुाई जीि यासमधनक प्रविमाद्वाया 
     कुहाई िा अन्द्म कुनै तरयकाफाट तमाय ऩारयएको अल्कोहरमकु्त ऩदाथा सम्झनऩुछा य सो  

 र्व्दरे यक्सी, जाॉड, छ्याङ, तोङिा, दिस्की, यभ, जीन, ब्राण्डी बोड्का, विमय, िाइन, 
सेयी, सेम्ऩेन, धभड, भाल्टन, औद्योधगक अल्कोहर, येक्टीपाइड न्स्प्रट, साइरेण्ट न्स्प्रट, 
ददनेचडा न्स्प्रट य हेड्स न्स्प्रट सभेतराई जनाउॉछ । 

(ज)  “ऐन” बन्नारे रागू औषध (धनमन्द्रण) ऐन, २०३३ राई जनाउॉदछ । 

(झ)  “न्चवकत्सक” बन्नारे नेऩार भेधडकर काउन्ससरफाट भान्द्मता प्राप्त भनोन्चवकत्सकराई 

        जनाउदछ । 

(ञ) “ऩयाभर्ादाता” बन्नारे कन्म्तभा १२ कऺा उन्िणा गयी रागू औषध धनमन्द्रण सम्फन्द्धी 
    ऩयाभर्ा विषमभा कन्म्तभा ७ ददनको ताधरभ प्राप्त गयेको ऩयाभर्ादाताराई जनाउदछ । 

(ट)  “गैयसयकायी सॊस्था” बन्नारे प्रचधरत कानून फभोन्जभ दताा बएको उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन 
केन्द्र सञ्चारन गने सॊस्थाराई जनाउदछ  

(ठ)  “कभाचायी” बन्नारे उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्रभा कामायत कभाचायीराई जनाउदछ । 

(ड) “न्जल्रा प्रर्ासन कामाारम” बन्नारे उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्र यहेको न्जल्रा न्स्थत 

    न्जल्रा प्रर्ासन कामाारमराई जनाउदछ । 

(ढ) “प्रभखु न्जल्रा अधधकायी” बन्नारे उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्र यहेको न्जल्राको प्रभखु 
न्जल्रा अधधकायीराई जनाउदछ ।  

३.  उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्र सञ्चारन प्रविमा : 

नेऩार सयकायद्वाया धनधभात िा उऩरव्ध गयाइने बौधतक सॊयचनाभा साझेदायीभा सञ्चारन गरयने 
उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्र देहाम फभोन्जभ सञ्चारन गरयनेछ  

(क)  उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩना केन्द्रको जग्गा य बिन नेऩार सयकायद्वाया व्मिस्था गरयनेछ । 

(ख)  उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्र सञ्चारन गना छनौट बएको धनकाम/सॊस्थारे उऩचाय तथा 
 ऩनुस्थाऩन केन्द्र सञ्चारन गनेछ । 

(ग)  उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्रभा याखी उऩचाय तथा ऩयाभर्ा सेिा उऩरव्ध गयाउने  
सम्फन्द्धभा सभम्फन्न्द्धत न्चवकत्सकको धसपारयस बएको रागू औषध प्रमोगकतााराई भार 
उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्रभा बनाा गरयनेछ । 

(घ)  उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्रको धसट ऺभताको कन्म्तभा २५ प्रधतर्त रागू औषध  
प्रमोगकतााराई धसपारयस सधभधतफाट धसपारयस गरयएका रागू औषध प्रमोगकतााराई उऩचाय 
तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्र सञ्चारन गने सॊस्थारे धनर्लु्करूऩभा उऩचाय तथा ऩयाभर्ाको सेिा 
उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ । 

 

४. सेिा र्लु्क सम्फन्द्धी व्मिस्था : धसपारयस सधभधतफाट धसपारयस गरयएका रागू औषध प्रमोगकताा  



3 
 

फाहेकका रागू औषध प्रमोगकताासॊग सेिार्लु्क धरई उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्र सञ्चारन    
गने सॊस्थारे बनाा गनेछ । उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्ररे न्जल्रा सभन्द्िम तथा अनगुभन 
सधभधतको धसपारयसभा भन्द्रारमरे तोवकददएको अधधकतभ सेिा र्लु्कको सीभाभा नफढ्ने गयी 
भनाधसफ भावपकको र्लु्क धरई उऩचाय तथा ऩयाभर्ा सेिा उऩरव्ध गयाउनेछ । 

५. सॊस्था छनौट उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्र सञ्चारन सम्फन्न्द्ध प्रविमा : 

क) रागू औषध प्रमोगकतााहरूको उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्र सञ्चारन गना इच्छुक धनकाम 
िा रागू औषध प्रमोगकतााहरूको उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्र सञ्चारन गने उदे्दश्म याखी 
प्रचधरत कानून फभोन्जभ दताा बएका इच्छुक सॊघ/सॊस्थाहरूराई २१ ददनको म्माद ददई 
उऩचाय तथा ऩनु:स्थाऩन केन्द्र सञ्चारनको राधग प्रस्ताि ऩेर् गना सािाजधनक सूचना 
प्रकाधसत गरयनेछ । 

ख) मस सम्फन्द्धी प्रस्ताि भन्द्रारम िा  न्जल्रा प्रर्ासन कामाारमभा ददन सवकनेछ । 

ग) प्राप्त हनु आएका प्रस्तािहरू उऩय न्जल्रा सभन्द्िम तथा अनगुभन सधभधतरे मस 
कामाविधधको दपा ६ भा उन्ल्रन्खत आधाय, धनकाम िा सॊस्थाको कामाऺ ेर, विश्वसनीमता य 
कामासञ्चारनको ददगोऩना सभेतको अध्ममन, विश्लषेण तथा भूल्माॊकन गयी स्िीकृधतको 
राधग न्र्पारयस सवहत भन्द्रारमभा ऩेर् गनेछ । 

घ) न्जल्रा प्रर्ासन कामाारम भापा त सधभधतफाट ऩेर् बएको धसपारयस उऩय छानिीन गयी 
भन्द्रारमरे धनकाम/सॊस्था छनौट गयी सॊझौता तथा कामाादेर्को राधग सम्फन्न्द्धत न्जल्रा 
प्रर्ासन कामाारमभा ऩठाउनेछ । 

ङ) भन्द्रारमफाट छनौट बइ आएको धनकाम/सॊस्थासॊग न्जल्रा प्रर्ासन कामाारमरे सॊझौता 
गयी उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्र सञ्चारन गना अनभुधत ददनेछ  । 

च) उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्र सञ्चारन गना स्िीकृधत ऩाएको धभधतरे ३५ ददन धबर 
उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्र सञ्चारन गयी सो को जानकायी भन्द्रारम य न्जल्रा प्रर्ासन 
कामाारमराई ददन ुऩनेछ । 

६. सॊस्था छनौटका भखु्म आधायहरू : 

क) सॊस्थाको हकभा सॊस्था दताा, भन्द्रारमभा आिद्दता, नविकयण, कयचकु्ता प्रभाणऩर, तथा 
अनबुि सम्फन्न्द्ध कागजात,  

ख) उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्रभा न्चवकत्सक/नसा/अहेिको सेफा उऩरव्धता, 
ग) उऩचाय ऩद्दधत तथा विधध, 

घ) विऻ ऩयाभर्ादाताको सेिा उऩरव्धता, 
ङ) र्लु्कको अधधकतभ सीभा, 
च) सयुऺा प्रफन्द्ध, 

छ) जनर्न्क्त उऩरव्धता तथा व्मिस्थाऩन, 

ज) आपन्द्तसॊग बेटघाट तथा सञ्चाय सम्ऩका , 
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झ) कामाारम व्मिस्थाऩन, 

ञ) उऩचायका िैकन्ल्ऩक विधध प्रमोग, 

ट) बौधतक सॊयचनाको प्रमोग तथा भभातसॊबाय, 

ठ) उऩचाय तथा ऩयाभर्ाको ऩाठ्यसाभग्री तथा सभमािधध, 

ड) ऩनुस्थाऩनको राधग आमभूरक ताधरभ सम्फन्न्द्ध व्मिस्था, 
ढ) खाना, खाजा तथा वऩउने ऩानीको  व्मिस्था य 

ण) खेरकुद तथा भनोयञ्जन सम्फन्द्धी व्मिस्था । 

७. ऺधतऩूधता सम्फन्द्धी व्मिस्था : उऩचाय तथा ऩनु:स्थाऩन केन्द्रको राऩयफाहीका कायण उऩचाय तथा 
ऩनुस्थाऩन केन्द्रभा उऩचाययत रागू औषध प्रमोगकतााहरूराई कुनै र्ायीरयक तथा भानधसक ऺधत 
ऩगु्न गएभा केन्द्ररे प्रचधरत कानून फभोन्जभ ऺधतऩूधता उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ । 

८. धयौटी सम्फन्न्द्ध व्मिस्था : उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्र सञ्चारन गना स्िीकृधत ऩाएको ७ ददन 
धबर सॊस्थारे नेऩार सयकायफाट तोवकएको धयौटी खाताभा रू एक राख धयौटी यकभ एकभषु्ठ 
जम्भा गनुा ऩनेछ । सॊझौताको म्माद सभाप्त बएभा िा सॊझौता बॊग बएभा  प्राविधधकफाट 
धनयीऺण भलु्माॊकन हुॉदा बौधतक सॊयचनाभा बएको देन्खएको ऺधत िा टुटपुटको भलु्माॊकनफाट 
आएको अॊक घटाई ३५ ददन धबर फाॉकी यकभ सम्फन्न्द्धत धनकाम/सॊस्थाराई वपताा गरयनेछ । 

९. न्जल्रा सभन्द्िम तथा अनगुभन सधभधत : साझेदायीभा सञ्चाधरत उऩचाय तथा ऩनु:स्थाऩन केन्द्रको 
छनौट, सहमोग, सभन्द्िम तथा अनगुभन गना देहाम फभोन्जभ एक न्जल्रा सभन्द्िम तथा  

अनगुभन सधभधत यहनेछ :  

क) प्रभखु न्जल्रा अधधकायी                                      सॊमोजक 

ख) प्रभखु न्जल्रा प्रहयी कामाारम                                  सदस्म 

ग) प्रभखु न्जल्रा/स्थानीम सयकायी अस्ऩतार        सदस्म 

घ) प्रभखु न्जल्रा/स्थानीम भवहरा तथा िारिाधरका कामाारम           सदस्म 

ङ) सम्फन्न्द्धत स्थानीम तहरे तोकेको अधधकृत प्रधतधनधध               सदस्म  

च) सॊमोजकरे तोकेको एक जना भनोन्चवकत्सक                      सदस्म 

छ) सहामक प्रभखु न्जल्रा अधधकायी                              सदस्म सन्चि 

मस सधभधतरे आिश्मकता अनसुाय सम्फन्न्द्धत कुनै धनकामको प्रधतधनधध िा विषम विऻराई 
फैठकभा आभन्द्रण गने सक्नेछ । 

१०.  अनगुभन तथा प्रधतिेदन सम्फन्द्धी व्मिस्था : न्जल्रा सभन्द्िम तथा अनगुभन सधभधतफाट 

      दईु भवहनाको कन्म्तभा एकऩटक अनगुभन गयी सोको प्रधतिेदन भन्द्रारमभा ऩठाउन ु 

      ऩनेछ ।   

११.  धनदेर्न तथा सझुाि कामाान्द्िमन सम्फन्द्धी व्मिस्था : भन्द्रारम, न्जल्रा प्रर्ासन 

      कामाारम य  न्जल्रा सभन्द्िम तथा अनगुभन सधभधतरे ददएको धनदेर्न तथा सझुाि 

      कामाान्द्िमन गनुा सॊस्थाको कताव्म हनुेछ । 
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१२.  न्जल्रा प्रर्ासन कामाारमको बधूभका :  न्जल्रा प्रर्ासन कामाारमको बधूभका देहाम 

      फभोन्जभ यहनेछ । 

क) न्जल्रा सभन्द्िम तथा अनगुभन सधभधतफाट उऩचाय तथा ऩनु:स्थाऩन केन्द्रको अनगुभन 
गना/गयाउन सहमोग तथा सभन्द्िम गने । 

ख) मस धनदेन्र्का अनरुूऩ उऩचाय तथा ऩनु:स्थाऩन केन्द्र सञ्चारन बए/नबएको सम्फन्द्धभा 
भन्द्रारमभा याम सझुाि सवहत प्रधतिेदन गने । 

ग) मस धनदेन्र्का विऩरयत उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्र सञ्चारन बएको ऩाइएभा धनदेन्र्का 
फभोन्जभ केन्द्र सञ्चारन गना तत्कार धनदेर्न ददने । सधुायको राधग भनाधसफ भावपकको 
सभम ददॊदा ऩधन धनदेन्र्का धफऩरयत कामा बईयहेभा त्मस्ता सॊस्थाउऩय कायफाही गयी 
धनमभानसुाय आिद्दता तथा सॊस्था दताा खायेज गने । 

१३.  बौधतक सॊयचनाको यॊगयोगन तथा भभात सॊबाय:  नेऩार सयकायफाट उऩरव्ध गयाएको  

      बिन रगामतको बौधतक सॊयचनाको १ िषाभा एकऩटक यॊगयोगन तथा साभान्द्म भभात  

      सॊबाय सॊस्था स्िमॊरे गनुा ऩनेछ । नेऩार सयकायको ऩूिास्िीकृधत फेगय उऩचाय तथा 
      ऩनु:स्थाऩन केन्द्ररे आपुखसुी कुनै नमा सॊयचना धनभााण गना िा बईयहेको सॊयचना 
      विगाना ऩाउने छै न। 

१४. न्जल्रा प्रहयी कामाारमको बधूभका :   

क) उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्रभा आिश्मक सयुऺा प्रिन्द्ध बए नबएको सम्फन्द्धभा अनगुभन 
गने । 

ख) न्जल्रा सभन्द्िम तथा अनगुभन सधभधतको धसपारयसको आधायभा उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩना 
केन्द्रभा आिश्मक सयुऺा व्मिस्था धभराउने । 

१५.  सम्फन्न्द्धत स्थानीम तहको बधूभका :  

क) उऩचाय तथा ऩनु:स्थाऩन केन्द्र सञ्चारनभा आिश्मक सहमोग  गने । 

ख) न्जल्रा सभन्द्िम तथा अनगुभन सधभधतको धनणाम कामाान्द्िमनभा सहमोग गने । 

१६.  उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्र सञ्चारनको अिधध : उऩचाय तथा ऩनु:स्थाऩन केन्द्र  

      सञ्चारन गना छनौट बई स्िीकृधत ऩाएको धनकाम/सॊस्थासॊग ऩवहरोऩटक २ िषाको 
      सॊझौता हनुेछ ।धनकाम/सॊस्थाको कामासम्ऩादनस्तयको भूल्माॊकनको आधायभा सॊझौताको  

      एक ऩटकभा एक फषा म्माद थऩ गना सवकनेछ । 

१७.  उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन केन्द्र सञ्चारन सम्फन्द्धी अन्द्म व्मिस्था : उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩन 

      केन्द्र सञ्चारन सम्फन्द्धी अन्द्म व्मिस्था रागू औषध प्रमोगकतााहरूको उऩचाय तथा  

      ऩनुस्थाऩन केन्द्र सञ्चारन धनदेन्र्का, २०७५ फभोन्जभ हनुेछ । 

 

***  


