लागू औषध प्रयोगकर्ााहरुको लागग उपचार र्था पन
ु ःस्थापना केन्द्र सञ्चालन
ननर्दे शिका, २०७५

नेपाल सरकार म.प.बाट स्वीकृर् शमनर् २०७५/१०/२५
लागू औषध प्रयोगकर्ााहरुको उपचार र्था पन
ु ःस्थापना सेवालाई गण
ु स्र्रीय, भरपर्दो

एवं ववश्वसनीय बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,

नेपाल सरकारले सुिासन (व्यवस्थापन र्था सञ्चालन) ऐन, २०६४ को र्दफा ४५ ले

दर्दएको अगधकार प्रयोग गरी यो ननर्दे शिका बनाएको छ ।
१.

संक्षिप्र् नाम र प्रारम्भ : (१) यस ननर्दे शिकाको नाम “लागू औषध प्रयोगकर्ााहरुको
लागग उपचार र्था पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन ननर्दे शिका, २०७५” रहे को छ ।
(२) यो ननर्दे शिका र्ुरुन्द्र् प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ननर्दे शिकामा,(क)

“केन्द्र” भन्द्नाले र्दफा ३ बमोजिम स्थावपर् उपचार र्था पुनःस्थापना
केन्द्र सम्झनु पछा ।

(ख)

“केन्द्रीय

अनग
ु मन

र्था

अनुगमन

र्था

समन्द्वय

सशमनर्”

भन्द्नाले

र्दफा

८

बमोजिमको केन्द्रीय अनुगमन र्था समन्द्वय सशमनर् सम्झनु पछा ।
(ग)

“जिल्ला

समन्द्वय

सशमनर्”

भन्द्नाले

र्दफा

९

बमोजिमको जिल्ला अनुगमन र्था समन्द्वय सशमनर् सम्झनु पछा ।
(घ)

“प्रयोगकर्ाा” भन्द्नाले लागू औषध वा मदर्दरा सेवनको लर्का कारण

िारीररक वा मानशसक रूपले अस्वस्थ व्यजतर् सम्झनु पछा ।
(ङ)

“मदर्दरा” भन्द्नाले रतसी, िााँड, छ्याङ्, र्ोङ्वा, जववस्की, रम, िीन,

ब्राण्डी भोड्का, ववयर, वाइन, सेरी, सेम्पेन, शमड, माल्टन, औद्योगगक
अल्कोहल, रे तटीफाइड जस्प्रट, साइलेण्ट जस्प्रट, दर्दनेचडा जस्प्रट र हे ड्स
जस्प्रट सम्झनु पछा र सो िव्र्दले अन्द्न, फलफूल वा अन्द्य कुनै

वस्र्ल
ु ाई िीव रासायननक प्रक्रियाद्वारा कुहाई वा अन्द्य कुनै र्ररकाबाट
र्यार पाररएको अल्कोहलयत
ु र् पर्दाथालाई समेर् िनाउाँ छ ।
(च)

“मन्द्रालय” भन्द्नाले नेपाल सरकारको गह
ृ मन्द्रालय सम्झनु पछा ।
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(छ)

“मुख्य औषध ननयन्द्रण अगधकारी” भन्द्नाले लागू औषध (ननयन्द्रण)

ऐन, २०३३ को र्दफा २१ बमोजिम नेपाल सरकारले मख्
ु य औषध
ननयन्द्रण अगधकारीको रुपमा ननयत
ु र् गरे को वा र्ोकेको अगधकारी
सम्झनु पछा ।
(ि)

“लागू औषध” भन्द्नाले गााँिा, औषधोपयोगी गााँिा, अक्रफम, र्ैयारी

अफीम, औषधोपयोगी अफीम, कोकाको झार र पार्, अफीम र्था कोकाको
सारर्त्व, शमश्रण वा लवण समेर् शमसाई र्यार गररने कुनै पर्दाथा सम्झनु
पछा र सो िब्र्दले लागू औषध (ननयन्द्रण) ऐन, २०३३ बमोजिम नेपाल

सरकारले समय समयमा नेपाल रािपरमा सूचना प्रकािन गरी र्ोक्रकदर्दएका
प्राकृनर्क वा कृत्ररम लागू औषध र्था मनोद्वीपक पर्दाथा (साइकोट्रवपक
सब्स्टान्द्स ्) र नर्नको लवण र्था अन्द्य पर्दाथालाई समेर् िनाउाँ छ ।
३.

केन्द्रको स्थापना : (१) लागू औषध वा मदर्दरा प्रयोगकर्ााको स्वास््यमा थप िोखखम

आउन नदर्दने, लागू औषध वा मदर्दराको र्दव्ु यासनबाट छुटकारा दर्दलाउने, लागू औषध वा
मदर्दराको प्रयोगकर्ााहरूलाई आवश्यक उपचार, ज्ञान, सीप र्था परामिा उपलव्ध गराई

पुनःस्थापनाको अनुकूल वार्ावरण बनाउने उद्र्दे श्यले र्दे हाय बमोजिमका उपचार र्था
पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गना सक्रकनेछ :(क)

(ख)

नेपाल सरकारको लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने केन्द्र,
नेपाल सरकार, प्रर्दे ि सरकार वा स्थानीय र्हको लगानी

र

व्यवस्थापनमा वा नेपाल सरकार, प्रर्दे ि सरकार वा स्थानीय र्हले
कुनै समुर्दाय वा गैरसरकारी संस्थासाँग साझेर्दारी गरी सञ्चालन हुने
केन्द्र,
(ग)

गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा र्दर्ाा भएको संस्थाबाट सञ्चालन हुने
केन्द्र, र

(घ)

प्रचशलर् कानून अनुसार व्यवसायको रूपमा र्दर्ाा गरी सञ्चालन हुने
केन्द्र ।

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम स्थापना हुने केन्द्र सञ्चालनको
लागग मन्द्रालयले आवश्यक कायाववगध स्वीकृर् गरी लागू गनेछ ।
४.

आबद्धर्ा शलनप
ु ने : (१) र्दफा ३ को उपर्दफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको केन्द्र

सञ्चालन गना इच्छुक संस्थाले वा खण्ड (घ) बमोजिमको केन्द्र सञ्चालन गना इच्छुक
संस्था वा व्यावसानयक फमाले केन्द्र सञ्चालन गनप
ुा व
ू ा मन्द्रालयबाट आबद्धर्ा शलनु
पनेछ ।
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(२) उपर्दफा (१) बमोजिमको आबद्धर्ा शलनको लागग र्दे हाय बमोजिम कागिार्
सदहर् मन्द्रालय समि ननवेर्दन दर्दनु पनेछ :(क)

र्दफा ३ को उपर्दफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम सञ्चालन गने
केन्द्रको हकमा संस्था र्दर्ाा प्रमाणपर र्था कर चत
ु र्ाको प्रमाणपरको
प्रनर्शलवप,

(ख) र्दफा ३ को उपर्दफा (१) खण्ड (घ) बमोजिम सञ्चालन गने केन्द्रको
हकमा व्यवसाय र्दर्ाा प्रमाणपर र्था कर चत
ु र्ाको प्रमाणपरको
प्रनर्शलवप,
(ग)

सम्बजन्द्धर् संस्था वा व्यवसानयक फमाको ववधानको प्रनर्शलवप,

(घ)

केन्द्र स्थापना गने स्थानको नतिा,

(ङ)

सम्बजन्द्धर्

स्थानमा

केन्द्र

सञ्चालन

गना

उपयुतर्

सम्बजन्द्धर् जिल्ला प्रिासन कायाालयले गरे को शसफाररस।

हुने

भनी

(३) यस र्दफा बमोजिम आबद्धर्ा शलन चाहने संस्था वा व्यावसानयक फमाको
ववधानमा लागू औषध प्रयोगकर्ााहरुको लागग उपचार र्था पन
ु ःस्थापना केन्द्र सञ्चालन
गने भन्द्ने समेर्को उद्र्दे श्य रहे को हुनु पनेछ ।

(४) उपर्दफा (२) बमोजिम पेि भएको ननवेर्दन सम्बन्द्धमा आवश्यक िााँचबुझ

गरी उपयुतर् र्दे खखएको केन्द्रलाइा मन्द्रालयले र्ीस दर्दनशभर आबद्धर्ा प्रर्दान गनुा पनेछ
।

(५) यो ननर्दे शिका प्रारम्भ हुनु अनघ नै र्दर्ाा भई सञ्चालनमा रहे का र
मन्द्रालयबाट आवद्धर्ा प्राप्र् नगरे का केन्द्रले यो ननर्दे शिका प्रारम्भ भएको साठी दर्दन
शभर अननवाया रूपमा यस र्दफा बमोजिम मन्द्रालयबाट आवद्धर्ा प्राप्र् गनुा पनेछ ।
(६) उपर्दफा (५) बमोजिमको अवगधशभर मन्द्रालयबाट आबद्धर्ा प्राप्र् नगने
केन्द्र सञ्चालन गना पाइने छै न । यसरी मन्द्रालयको आवद्धर्ा प्राप्र् नगरी सञ्चालन
गने केन्द्रलाई प्रचशलर् कानून बमोजिम कारबाहीको लागग मन्द्रालयले सम्बजन्द्धर्
ननकायमा लेखी पठाउनेछ ।
५.

केन्द्र सञ्चालन सम्बन्द्धी मापर्दण्ड : र्दफा ३ बमोजिम केन्द्र सञ्चालन गर्दाा कम्र्ीमा
र्दे हायको मापर्दण्ड पालना गनुा पनेछ :(क) स्थान :(१)

स्वच्छ एवं िान्द्र् वार्ावरण भएको स्थान हुनु पने,
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(२)

आकजममक उपचारको लागग अस्पर्ाल वा स्वास््य संस्था नजिक वा
पायक पने स्थानमा हुनु पने,

(३)

केन्द्र प्रवेिको लागग सहिमागाको व्यवस्था गनुा पने,

(४)

काठमाडौं उपत्यका शभर कम्र्ीमा एक रोपनी र अन्द्य स्थानमा
कम्र्ीमा र्ीन रोपनी िग्गा हुनु पने ।

(ख) भौनर्क पूवााधार :(१)

योगसाधना र्था ध्यान कि, किा कोठा, व्यायाम कि, सत्ु नेकोठा,
भान्द्सा

कोठा,

कायाालय

कोठा,

पुस्र्कालय, आवश्यक सङ्ख्यामा

स्नानगह
ृ , िौचालय, उपचारकि सदहर् कम्र्ीमा र्ीस िना बस्न
शमल्ने कोठा भएको पतकी भवन हुनु पने,
(२)

प्रयाप्र् प्रकाि र हावा नछने कोठाहरु हुनु पने,

(३)

प्रयोगकर्ााहरूको लागग छुट्टाछुट्टै ओछ्यानको व्यवस्था गनुा पने,

(४)

चौबीसै घण्टा पानी र बत्तीको सुववधा हुनु पने,

(५)

र्ाशलम सञ्चालन गने छुट्टै हलको व्यवस्था गनुा पने,

(६)

एउटै उपचार र्था पन
ु ःस्थापना केन्द्रमा मदहला र परू
ु ष प्रयोगकर्ााहरू
रहने भएमा मदहला र्था परू
ु षको लागग छुट्टाछुट्टै भवनको व्यवस्था

र मदहला र परू
ु ष बस्ने भवन बीचमा प्रयोगकर्ाा आवार् िावर् गना
नशमल्ने गरी पखााल र्था सरु िाको भरपर्दो प्रबन्द्ध गनुा पने,
(७)

खेलकुर्द पररसर र बगैंचाको व्यवस्था गनुा पने,

(८)

केन्द्रको पररसर र्था भवनहरु सरु क्षिर् हुने गरी कम्पाउण्डवाल
लगाएको हुनु पने ।

(ग) खानपान, सुरिा, सरसफाई र्था मनोरञ्िन :(१)

प्रयोगकर्ााको अवस्था अनुसार आवश्यक तयालोरी पुग्ने सन्द्र्ुशलर्
पौजमटक आहारको व्यवस्था गनुा पने,

(२)

चौबीसै घण्टा सुरिा प्रर्दान गनाको ननशमत्त पालो पहराको व्यवस्था गनुा
पने,

(३)

प्रयोगकर्ाालाई भौनर्क र्था मनोवैज्ञाननक सुरिाको प्रबन्द्ध हुनु पने,
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(४)

केन्द्र पररसर र्था कोठा सफासुग्घर र स्वस्थकर हुनु पने,

(५)

आवश्यक अध्ययन सामग्री, खेलसामग्री र्था टे शलशभिनको व्यवस्था
गनुा पने।

(घ) िनिजतर् :(१)

व्यवस्थापक वा कायाकारी प्रमुख वा कायािम संयोिक

एक िना

(२)

प्रिासन वा लेखा सहायक

एक िना

(३)

पालो पहरा र्था सुरिाकमी

र्दइु ा िना

(४)

भान्द्से

र्दइु ा िना

(५)

कायाालय सहयोगी वा बगैंचे

एक िना

(६)

र्दफा ७ को उपर्दफा (२) बमोजिम उपचार र्था परामिा सेवा उपलब्ध
गराउन आवश्यक पने िनिजतर् ।

६.

केन्द्रको र्दानयत्व : केन्द्रले र्दे हायका र्दानयत्व पुरा गनुा पनेछ :(क)

प्रयोगकर्ाालाई केन्द्रमा भनाा गर्दाा एकाघरका पररवारका िेमठ सर्दस्य
वा अशभभावक वा संरिक वा नार्ा खल्
ु ने आफन्द्र्को शलखखर् अनुरोध
वा सहमनर्मा मार गनुा पने,

र्र र्त्काल पदहचान नखल
ु ेको व्यजतर्को हकमा कुनै सरकारी

ननकायको अनरु ोधको आधारमा भनाा गना सक्रकनेछ।
(ख)

प्रयोगकर्ाा उपर सर्दै व मानवोगचर् व्यवहार गनुा पने र कुनै क्रकशसमको
र्दव्ु यावहार गना नपाइने,

(ग)

उपचारका लागग भनाा भएका प्रयोगकर्ााको व्यजतर्गर् गोपनीयर्ा हनन
हुने गरी कुनै काया गना नपाइने,

(घ)

प्रयोगकर्ााहरूले
सम्पका गने

पररवारका सर्दस्य र्था आफन्द्र्साँग भेटघाट र्था
सहि व्यवस्था गनुा पने र्था उपचार र्था परामिा

सेवाको िममा समेर् सम्बजन्द्धर् प्रयोगकर्ाा र ननिको पररवारबीच
ननरन्द्र्र सम्पका र भेटघाटको प्रबन्द्ध शमलाउनु पने,
(ङ)

आगन्द्र्ुक

पुजस्र्का

र्यार

गरी

सो

पुजस्र्कामा

केन्द्रमा

आउने

आगन्द्र्ुक र प्रयोगकर्ााको पररवार र्था आफन्द्र्साँग भएको भेटघाटको
समेर् अशभलेख राख्नु पने,
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(च)

सेवाको

प्रभावकाररर्ा

र्था

पारर्दशिार्ाको

लागग

सेवाको प्रकृनर्को

आधारमा नागररक वडापर राख्नु पने,
(छ)

प्रयोगकर्ाालाई गराउने परामिा, उपचार र्था र्ाशलम लगायर्का
सेवाको र्दै ननक कायार्ाशलका र्यार गरी कायाालयको सूचना पाटीमा
प्रकािन गनुा पने,

(ि)

प्रयोगकर्ााको

सरू
ु

भनाार्देखख

हालसम्मको

व्यजतर्गर्

वववरणहरु

अध्यावगधक रुपमा ननिहरुको व्यजतर्गर् फाइलमा अशभलेख राख्नु पने
र्था ननिहरुको र्दै ननक हाजिरीको समेर् अशभलेख राख्नु पने,
(झ)

प्रत्येक केन्द्रले अवलम्बन गने उपचार पद्र्दनर्, केन्द्रको आगथाक
वववरण, कमाचारी वववरण, प्रर्दान गने सुववधा र सो वापर् शलने
सेवािुल्क सदहर्को वावषाक कायाप्रगनर् प्रनर्वेर्दन साउन मदहना शभर
जिल्ला अनुगमन र्था समन्द्वय सशमनर् माफार्

मन्द्रालयमा पठाई

सतनु पने,
(ञ)

अपाङ्गर्ामैरी संरचना र्था वार्ावरणको प्रबन्द्ध हुनु पने,

(ट)

मदहला प्रयोगकर्ााका लागग स्थावपर् केन्द्रमा मदहलामैरी वार्ावरणको
प्रबन्द्ध गनुा पने ।

७.

उपचार र्था परामिा सम्बन्द्धी वविेष व्यवस्था : (१) केन्द्रले

मान्द्यर्ा

प्राप्र्

प्रचशलर्

उपचार पद्र्दनर्हरू मध्ये प्रभावकारी र्था राजमट्रय उपचार प्रोटोकल अनुरूपका उपचार
पद्धनर् अवलम्बन गनुा पनेछ ।

(२) केन्द्रले प्रभावकारी रुपमा उपचार र्था परामिा सेवा उपलब्ध गराउन र्दे हाय
बमोजिमका िनिजतर्को व्यवस्था गनुा पनेछ :(क)

उपचार र्था पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन सम्बन्द्धी ववज्ञ,

(ख)

नेपाल मेडडकल काउजन्द्सलबाट मान्द्यर्ा प्राप्र् गचक्रकत्सक,

(ग)

प्रयोगकर्ााको ननयशमर् चेकिााँच गना मान्द्यर्ाप्राप्र् स्वास््यकमी,

(घ)

नेपाल मेडडकल काउजन्द्सलबाट मान्द्यर्ा प्राप्र् मनोगचक्रकत्सक,

(ङ)

मान्द्यर्ा प्राप्र् िैक्षिक संस्थाबाट कम्र्ीमा बाह्र किा उत्तीणा भएको
र मनोपरामिा सम्बन्द्धी ववषयमा मान्द्यर्ा प्राप्र् संस्थाबाट कम्र्ीमा
सार् दर्दनको र्ालीम प्राप्र् परामिार्दार्ा,
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(च)

आवश्यकर्ा अनुसार उपचार र्था परामिाको ववषय हे री ववज्ञ र्था
प्रशििक ।

(३) केन्द्रले प्रयोगकर्ााको थप उपचारको लागग स्थानीय अस्पर्ाल वा स्वास््य
संस्थाहरूमा शसफाररस (रे फर) गररएका प्रयोगकर्ााको उपचारलाई प्राथशमकर्ा दर्दनु
पनेछ ।

(४) केन्द्रले प्रयोगकर्ाालाई मान्द्यर्ा प्राप्र् गचक्रकत्सकको शसफाररसमा मार
औषधी उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(५) केन्द्रमा सेवा दर्दने गचक्रकत्सक र परामिार्दार्ाहरूको सेवा दर्दने समय
आवश्यकर्ा अनुसार पूणा वा आंशिक हुन सतनेछ । केन्द्रले सोको समय र्ाशलका
अध्यावगधक गरी राख्नु पनेछ ।
८.

केन्द्रीय अनुगमन र्था समन्द्वय सशमनर् : (१) केन्द्र सञ्चालन सम्बन्द्धमा आवश्यक

अनुगमन, समन्द्वय र्था ननर्दे िन गना र्दे हाय बमोजिमको एक केन्द्रीय अनुगमन र्था
समन्द्वय सशमनर् रहनेछ :-

(क) मख्
ु य औषध ननयन्द्रण अगधकारी

(ख) अगधकृर् प्रनर्ननगध, स्वास््य र्था िनसङ्ख्या मन्द्रालय
(ग)

–संयोिक
–सर्दस्य

केन्द्रहरूको प्रनर्ननगधत्व गने महासंघ वा सञ्िाल मध्येबाट
(मदहला प्रयोगकर्ााको उपचार र्था पन
ु ःस्थापनाको लागग
सञ्चाशलर् केन्द्रबाट कम्र्ीमा एकिना मदहला

प्रनर्ननगध सदहर्) मन्द्रालयबाट मनोननर् र्दइु ा िना

–

सर्दस्य
(घ)
(ङ)

अगधकृर् प्रनर्ननगध, लागू औषध ननयन्द्रण व्यूरो

उपसगचव, लागू औषध ननयन्द्रण िाखा, गह
ृ मन्द्रालय

– सर्दस्य
–सर्दस्य–

सगचव

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम मनोननर् सर्दस्यको पर्दावगध एक
वषाको हुनेछ ।
(३) केन्द्रीय अनुगमन र्था समन्द्वय सशमनर्को बैठक कम्र्ीमा छ मदहनामा

एक पटक र आवश्यकर्ा अनुसार बस्नेछ ।

(४) केन्द्रीय अनग
ु मन र्था समन्द्वय सशमनर्को बैठक सम्बन्द्धी कायाववगध सोही

सशमनर्ले ननधाारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
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(५) केन्द्रीय अनुगमन र्था समन्द्वय सशमनर्को काम, कर्ाव्य र अगधकार र्दे हाय

बमोजिम हुनेछ :-

(क) लागू औषध प्रयोगकर्ााहरूको उपचार र्था पुनःस्थापना सम्बन्द्धी
नीनर्, योिना कायािम र्िुम
ा ा गने गराउने,

(ख) यस ननर्दे शिकाको प्रभावकारी कायाान्द्वयनको लागग केन्द्रको अनुगमन

गने र्था जिल्ला अनुगमन र्था समन्द्वय सशमनर् र्था केन्द्रहरूलाई
आवश्यक मागार्दिान दर्दने,

(ग) जिल्ला अनुगमन र्था समन्द्वय सशमनर्बाट ववशभन्द्न ववषयमा प्राप्र्
शसफाररस उपर अध्ययन र्था छानत्रबन गरी ननणाय गने ।

९.

जिल्ला अनुगमन र्था समन्द्वय सशमनर् : (१) केन्द्र सञ्चालन सम्बन्द्धमा आवश्यक
अनुगमन, समन्द्वय र्था ननर्दे िन गना प्रत्येक जिल्लामा र्दे हाय बमोजिम एक जिल्ला
अनुगमन र्था समन्द्वय सशमनर् रहनेछ :-

(क) प्रमुख जिल्ला अगधकारी वा ननिले र्ोकेको सहायक प्रमुख
जिल्ला अगधकारी

(ख) अगधकृर् प्रनर्ननगध, जिल्ला प्रहरी कायाालय

-संयोिक
–सर्दस्य

(ग) जिल्ला वा स्थानीय अस्पर्ालको प्रमख
ु वा ननिले र्ोकेको
गचक्रकत्सक

–सर्दस्य

(घ) प्रनर्ननगध, जिल्ला सर्दरमुकाम रहे को नगरपाशलका
वा गाउाँ पाशलकाको कायाालय

(ङ)

–सर्दस्य

जिल्लाजस्थर् केन्द्रमध्ये प्रमख
ु जिल्ला अगधकारीबाट
मनोननर् केन्द्रको प्रनर्ननगध

–

सर्दस्य
(च) अगधकृर् प्रनर्ननगध, जिल्ला िनस्वास््य कायाालय वा
स्थानीय स्वास््य कायाालय

–सर्दस्य–सगचव

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम मनोननर् सर्दस्यको पर्दावगध एक
वषाको हुनेछ ।
(३) जिल्ला अनुगमन र्था समन्द्वय सशमनर्को बैठक कम्र्ीमा छ मदहनामा

एक पटक र आवश्यकर्ा अनुसार बस्नेछ ।

(४) जिल्ला अनग
ु मन र्था समन्द्वय सशमनर्को बैठक सम्बन्द्धी कायाववगध सोही

सशमनर्ले ननधाारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
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(५) जिल्ला अनुगमन र्था समन्द्वय सशमनर्को काम, कर्ाव्य र अगधकार र्दे हाय

बमोजिम हुनेछ :-

(क) यस ननर्दे शिका अनुरूप केन्द्र सञ्चालन भए नभएको सम्बन्द्धमा
ननयशमर् र्था आकजममक रूपमा ननरीिण अनुगमन गने,

(ख) यस ननर्दे शिका अनुरूप केन्द्र सञ्चालन गना आवश्यक सुझाव र्था
ननर्दे िन दर्दने,

(ग) यस ननर्दे शिकाको पालना गरी उत्कृमट रूपमा काया सञ्चालन गने
केन्द्रलाई प्रोत्साहन गना प्रिंसापर वा कर्दरपर वा आगथाक सहयोगको
लागग केन्द्रीय अनुगमन र्था समन्द्वय सशमनर् समि शसफाररस गने,

(घ) केन्द्रले शलन पाउने सेवा िुल्कको अगधकर्म सीमा सम्बन्द्धमा केन्द्रीय
अनुगमन र्था समन्द्वय सशमनर् माफार् मन्द्रालयलाई शसफाररस गने,

(ङ)

यस ननर्दे शिका ववपरीर् सञ्चालन भएका र्था खण्ड (ख) बमोजिम
दर्दएको ननर्दे िन पालना नगने केन्द्रको आवद्धर्ा खारे िीको लागग राय
सदहर् केन्द्रीय अनग
ु मन र्था समन्द्वय सशमनर् माफार् मन्द्रालयमा
शसफाररस गने ।

(६) यस ननर्दे शिका बमोजिम केन्द्रको सञ्चालन जस्थनर् सम्बन्द्धमा जिल्ला

अनुगमन र्था समन्द्वय सशमनर्ले प्रत्येक छ मदहनामा अनुगमन गरी सोको प्रनर्वेर्दन
मन्द्रालयमा पेि गनुा पनेछ ।
१०.

िनर्पनू र्ा सम्बन्द्धी व्यवस्था : केन्द्रमा रहे का प्रयोगकर्ााको उपचारको िममा कुनै

लापरबाही वा हे लचेक्र्याइाँ भएको कारणले त्यस्र्ो प्रयोगकर्ाालाई मानशसक वा िारीररक
िनर् पुगेमा उपभोतर्ा संरिण ऐन, २०५४ बमोजिम वपडीर्लाइा िनर्पूनर्ा उपलब्ध
गराउनु पनेछ।
११.

सेवा िुल्क : (१) केन्द्रले हे रचाह, उपचार र्था परामिा सेवा प्रर्दान गरे वापर् शलने सेवा
िुल्कको सीमा ननधाारण गर्दाा उपचार र्था परामिा सेवा वापर् लाग्ने लागर् र खचाका
आधारमा गनुा पनेछ ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजिमको आधारमा जिल्ला अनुगमन र्था समन्द्वय

सशमनर्ले केन्द्रले शलन सतने अगधकर्म सेवा िुल्कको सीमा सम्बन्द्धमा केन्द्रीय
अनुगमन र्था समन्द्वय सशमनर्लाइा शसफाररस गनेछ ।

(३) उपर्दफा (२) बमोजिम शसफाररस भइा आएको िल्
ु कका सम्बन्द्धमा केन्द्रीय

अनग
ु मन र्था समन्द्वय सशमनर्ले आवश्यक अध्ययन गरी मल
ु क
ु भरी लागू हुने वा
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जिल्ला जिल्लाको अलग अलग हुने गरी िुल्क ननधाारणको लागग मन्द्रालयमा शसफाररस
गनेछ ।
(४) उपर्दफा (२) बमोजिम भएको शसफाररस सम्बन्द्धमा मन्द्रालयले आवश्यक
छानत्रबन गरी िुल्क ननधाारण गनेछ । यसरी ननधाारण गररएको भन्द्र्दा बढी िुल्क कुनै
पनन केन्द्रले शलन पाउने छै न।
१२.

लेखा र्था लेखा परीिण : केन्द्रको लेखा प्रचशलर् कानन
ू बमोजिम राख्नु पनेछ र
प्रचशलर् कानन
ू बमोजिम लेखा परीिण गनुा पनेछ ।

१३.

पुरस्कृर् गररने : यस ननर्दे शिका बमोजिम उत्कृमट कायासम्पार्दन गने केन्द्रलाई जिल्ला

अनुगमन र्था समन्द्वय सशमनर्को शसफाररस समेर्को आधारमा केन्द्रीय अनुगमन
र्था समन्द्वय सशमनर्को शसफाररसमा मन्द्रालयले प्रिंसापर वा कर्दरपर वा यथोगचर्
आगथाक पुरस्कार दर्दन सतनेछ ।
१४.

ननर्दे शिका पालना गनुा पने : (१) प्रत्येक केन्द्रले ननर्दे शिकामा उजल्लखखर् प्रावधानको
पूणरू
ा पमा पालना र कायाान्द्वयन गनुा पनेछ

(२) यो ननर्दे शिका प्रारम्भ हुाँर्दाका बखर् सञ्चालनमा रहे का केन्द्रले यो ननर्दे शिका
प्रारम्भ भएको साठी दर्दन शभर यस ननर्दे शिका अनस
ु ारको मापर्दण्ड परु ा गनुा पनेछ ।
१५.

आवद्धर्ा खारे िी : (१) कुनै केन्द्रले यस ननर्दे शिकामा उजल्लखखर् प्रावधानको

उल्लङ्घन गरे को पाइएमा मन्द्रालयले त्यस्र्ो केन्द्रको आवद्धर्ा र्ुरुन्द्र् खारे ि गना
सतनेछ।

र्र त्यसरी आवद्धर्ा खारे ि गनुा अनघ त्यस्र्ो केन्द्रलाइा सफाइाको लागग

मनाशसब मौका दर्दनु पनेछ ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजिम आवद्धर्ा खारे ि भएका केन्द्र उपर आवश्यक
कानूनी कारबाहीको लागग

मन्द्रालयले

सम्बजन्द्धर् ननकायमा शसफाररस गरी पठाउन

सतनेछ ।
१६.

प्रचशलर् कानून बमोजिम हुने : यस ननर्दे शिकामा लेखखएका कुनै कुरा प्रचशलर्
कानूनसाँग बाखझएमा बाखझएको हर्दसम्म प्रचशलर् कानूनको व्यवस्था लागू हुनछ
े ।

१७.

खारे िी र बचाउ : (१) लागू औषध प्रयोगकर्ााहरूको उपचार र्था पुनःस्थापना केन्द्र
सञ्चालन ननर्दे शिका, २०६८ खारे ि गररएको छ ।
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(२) लागू औषध प्रयोगकर्ााहरूको उपचार र्था पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन

ननर्दे शिका, २०६८ बमोजिम भए गरे को काम कारबाहीहरु यसै ननर्दे शिका बमोजिम भए
गरे को मानननेछ ।
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