रागू औषधको भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय ऩद्धतत कामयसञ्चारन तनदे खिका
२०७०
नेऩार सयकायफाट स्वीकृत तभतत् २०७०/११/२८
प्रस्तावना् रागू औषध दुर्वमयसनभा रागेका र्वमखिहरूराई त्मस्तो दुव्र्मसनफाट जोगाई सोफाट हुने जोखिभराई
न्मूनीकयण गनय भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय केन्र स्थाऩना य सञ्चारन गयी अनुगभन य तनमन्रणको सभेत र्वमवस्था गनय
आवश्मक बएकोरे, रागू औषध तनमन्रण ऐन, २०३३ भा र्वमवखस्थत रागू औषध प्रमोगकतायहरूको उऩचाय सम्फन्धी
र्वमवस्थाको कामायन्वमनका रातग नेऩार सयकायरे रागू औषधको भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय ऩद्धतत, कामय सञ्चारन
तनदे खिका फनाएको छ ।
ऩरयच्छे द–१
प्रायखम्बक
१. सॊ खऺप्त नाभ य प्रायम्ब्
(१) मस तनदे खिकाको नाभ “रागू औषध भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय ऩद्धतत कामय सञ्चारन तनदे खिका, २०७०” यहे को
छ।
(२) मो तनदे खिका तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस तनदे खिकाभा,–
(क) “उऩचाय केन्र” बन्नारे मस तनदे खिका फभोखजभको भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय केन्र
सम्झनु ऩछय ।
(ि) “ऐन” बन्नारे रागू औषध तनमन्रण ऐन, २०३३ राई सम्झनु ऩछय ।
(ग) “कामयक्रभ सॊमोजक” बन्नारे उऩचाय केन्रको सॊ मोजक वा प्रभुि सम्झनु ऩछय ।
(घ) “केन्रीम आतधकारयक तनकाम” बन्नारे नेऩार सयकाय गृह भन्रारम सम्झनु ऩछय ।
(ङ) “घयदै रो कामयकताय” बन्नारे दुव्र्मसन तनमन्रणका ऺेरभा अनुबव बई सम्फखन्धत काभभा
सॊ रग्न र्वमखि सम्झन ऩछु य ।
(च) “खचवकत्सक” बन्नारे कम्तीभा एभ.फी.फी.एस.उत्तीणय गयी भेतडकर काउखन्सरभा दताय बएको
य भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय सम्फन्धी तातरभ प्राप्त खचवकत्सक सम्झनु ऩछय
(छ) “ऩयाभियदाता” बन्नारे ऩयाभिय सम्वन्धी ववषमभा तातरभ तरएको र्वमखि सम्झनु ऩछय ।
(ज) “पभायतसष्ट” बन्नारे पाभेसी ववषमभा स्नातक उत्तीणय गयी सम्फखन्धत काभभा सॊ रग्न
र्वमखि सम्झनु ऩछय ।
(झ) “भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय ऩद्धतत” बन्नारे रागू औषधभा तनबयय यहे का प्रमोगकतायहरूराई
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खचवकत्सकको प्रत्मऺ तनगयानीभा भुिफाट औषधी सेवन गयाउने ववतधराई सम्झनु ऩछय ।
(ञ) “औषधी” बन्नारे रागू औषधभा तनबयय यहे का र्वमखिराई रागू औषधको कुरतफाट जोगाउन
उऩचायको प्रमोजनको रातग सम्फखन्धत खचवकत्सकको तसपारयसभा ददईने अवपभजन्म रागू औषध सम्झनु ऩछय ।
(ट) “रागू औषध प्रमोगकताय” बन्नारे स्वीकृतत प्राप्त खचवकत्सकको तसपारयि अनुसायको भारा य ऩरयभाण
बन्दा फढी वा तफना तसपारयि रागू औषध सेवन गने र्वमखिराई सम्झनु ऩछय ।
(ठ) “साथी खिऺक” बन्नारे तफयाभीहरूसॉग आवश्मक सॊ वाद गने सीऩ बएको तथा तातरभ प्राप्त
गयी सम्फखन्धत काभभा सॊ रग्न र्वमखि सम्झनु ऩछय ।
(ड) “साभाखजक सहमोग सभूह” प्रचतरत कानून फभोखजभ दताय बई उऩचाय केन्रभा सहमोग य
सभन्वम गने कामयका रातग तोवकएको गैय सयकायी सॊ स्था सम्झनु ऩछय ।
(ढ) “स्टाप नसय” बन्नारे नतसयङ ववषमभा प्रभाण ऩर तह उत्तीणय गयी नतसयङ ऩरयषद्मा दताय बई
सम्फखन्धत काभभा सॊ रग्न र्वमखिराई सम्झनु ऩछय ।
ऩरयच्छे द–२
सॊ स्थागत र्वमवस्था
३. केन्रीम आतधकारयक तनकाम्
(१) उऩचाय केन्रको स्थाऩना, सञ्चारन य अनुगभन सभेतको रातग भन्रारमरे केन्रीम आतधकारयक
तनकामको रुऩभा काभ गनेछ ।
(२) केन्रीम आतधकारयक तनकामको काभ, कतयर्वम य अतधकाय दे हाम फभोखजभ हुनेछ्
(क) उऩचाय केन्रको स्थाऩना य सन्चारनका रातग स्वास््म तथा जनसॊ ख्मा भन्रारमको
तसपारयसभा तनखित अवतधका रातग स्वीकृतत ददने ।
(ि) उऩचाय केन्र सञ्चारनका रातग तोवकएको सभमावतध थऩ गनुय ऩने बएभा स्वास््म तथा
जनसॊ ख्मा भन्रारमको तसपारयसभा म्माद थऩ गने ।
(ग) उऩचायका रातग प्रमोगभा ल्माइने रागू औषध आमात गनय औषधी र्वमवस्था ववबागको
तसपारयसभा अनुभतत ददने ।
(घ) उऩचाय केन्रहरूको आवतधक अनुगभनको र्वमवस्था तभराउने ।
(ङ) उऩचाय केन्ररे सन्तोषजनक रुऩभा कामय गये को नऩाइएभा सेवा फन्द गनय तनदे िन ददने ।
४. उऩचाय केन्र्
(१) केन्रीम आतधकारयक तनकामफाट स्वीकृतत प्राप्त सयकायी तथा तनजी अस्ऩतार एवभ् गैय
सयकायी सॊ स्थारे भार उऩचाय केन्रको रुऩभा काभ गनय सक्नेछन् ।
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(२) केन्रीम आतधकारयक तनकामरे उऩचाय केन्र स्थाऩना य सञ्चारनको स्वीकृतत ददॉदा एक
ऩटकभा एक वषयको रातग ददन सक्नेछ ।
(३) उऩचाय केन्ररे भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय सेवा सन्चारन गने सम्फन्धभा केन्रीम आतधकारयक

तनकामरे ददएको

तनदे िन ऩारना गनुय ऩनेछ ।
(४) स्थानीम भौखिक प्रततस्थाऩन सेवा सहमोग सतभतत्
उऩचाय केन्रको काभभा सहजीकयण गनय उऩचाय केन्ररे स्थानीम सयोकायवाराको वैठक फोराई तनखित
अवतधको रातग दे हाम फभोखजभको स्थानीम भौखिक प्रततस्थाऩन सेवा सहमोग सतभततको गठन गनुऩ
य नेछ्
(क) सेवा केन्रको कामयव्रmभ सॊ मोजक

– अध्मऺ

(ि) सेवा तरइयहेका र्वमखि भध्मेफाट २ जना

– सदस्म

(ग) रागू औषध दुव्र्मिन ववरुद्ध कामययत सॊ स्थाका प्रतततनतध २ जना

– सदस्म

(घ) स्थानीम सभाजसेवी २ जना

– सदस्म

(ङ) रागू औष प्रमोगकतायका ऩरयवायका सदस्महरू भध्मेफाट २ जना

– सदस्म

६. साभाखजक सहमोग सभूह्
(१) प्रचतरत कानून फभोखजभ दताय बएका गैय सयकायी सॊ स्थारे साभाखजक सभूहको रुऩभा दे हाम
फभोखजभ उऩचाय केन्रराई सहमोग य सभन्वम गनय सक्नेछ्
(क) रागू औषध प्रमोगकतायहरूको ऩवहचान गयी उनीहरूराई उऩचायको रातग उऩचाय केन्रभा
तसपारयस गने,
(ि) औषधी प्रमोग ववतधका फाये भा जानकायी गयाउने,
(ग) रागू औषध प्रमोगफाट स्वास््मभा ऩने य आतथयक साभाखजक असयका फाये भा ऩयाभिय गयी
रागू औषधको रतफाट छु टाउन भद्दत गने ,
(घ) उऩचाय सेवा सञ्चारनको सम्फन्धभा सयोकायवाराहरूसॊ ग सभन्वम गने ।
(२) उऩदपा (१) फभोखजभको साभाखजक सहमोग सभूहभा तातरभप्राप्त ऩयाभियदाता यहनेछन् ।
७. भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय सेवा प्रदान गने अतधकायी्
(१) भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय सेवा प्रदान गने कामय वविेषऻ वा तारीभ प्राप्त खचवकत्सकफाट भार हुनेछ ।
(२) खचवकत्सकहरूराई भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय सेवा सम्फन्धी तनधायरयत ऩाठ्यक्रभ अुनसाय स्वास््म तथा
जनसॊ ख्मा भन्रारम, यावष्डम एड्स तथा मौन योग तनमन्रण केन्र वा तोवकएको तनकामफाट प्रखिऺण ददइनेछ ।
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ऩरयच्छे द–३
औषधी आऩूततय य बण्डायण सम्फन्धी र्वमवस्था
८. उऩचाय सेवाका रातग प्रमोग हुने औषधीहरू्
उऩचाय सेवाका रातग भेथाडोन (Methadone) को चक्की वा झोर, फुप्रन
े वपयन (Buprenorphine)को चक्की य केन्रीम
आतधकारयक तनकामफाट स्वीकृतत प्राप्त अन्म औषधीहरू प्रमोग हुनेछन् ।
९. आमात, बण्डायण य ववतयण्
(१) स्वास््म तथा जनसॊ ख्मा भन्रारम, यावष्डम एड्स तथा मौन योग तनमन्रण केन्र, तोवकएको तनकाम वा स्वीकृतत प्राप्त
गैय सयकायी सॊ स्थाको अनुयोधभा औषधी र्वमवस्था ववबागको तसपारयस फभोखजभ केन्रीम आतधकारयक तनकामफाट
अनुभतत प्राप्त बएऩतछ सम्फखन्धत तनकाम वा सॊ स्थारे आवश्मक औषधी आमात गयी सेवा सन्चारन गने अस्ऩतार य
स्वीकृतत प्राप्त सॊ स्थाहरूराई आऩूततय गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोखजभ औषधी आमात गदाय उऩचाययत र्वमखिको स्वास््मराई ध्मानभा यािी
तनखित ऩरयभाणभा आऩूततय गनुय ऩनेछ ।
(३) उऩचाय केन्रभा प्रमोग हुने औषधी सयकायी तनकामफाट आमात हुनेको हकभा केन्रीम बण्डायण तथा ववतयण गने
दावमत्व यावष्डम एड्स तथा मौन योग तनमन्रण केन्र वा तोवकएको तनकाम य गैयसयकायी सॊ स्थाफाट आमात हुनक
े ो
हकभा केन्रीम बण्डायण तथा ववतयण गने दावमत्व सम्फखन्धत सॊ स्थाको

हुनेछ ।

(४) मस दपा फभोखजभ आमात बएको औषधी अनतधकृत रूऩभा प्रमोग बई दुरूऩमोग बएभा
आमात गने तनकाम वा सॊ स्था जफापदे ही हुनेछ ।
१०. औषधी आऩूततयको र्वमवस्था्
(१) दपा ९ फभोखजभ औषधी आऩूततय गदाय दे हाम कुयाहरूराई ध्मान ददनु ऩनेछ्
(क) औषधी आऩूततय र्वमवस्थाऩनका सफै चयणभा एकजना खजम्भेवाय कभयचायी तोवकएको हुन ु ऩने,
(ि) िण्ड (क) फभोखजभ तोवकएको कभयचायीराई स्ऩष्ट काभ, कतयर्वम य अतधकाय ददइएको हुन ु ऩने,
(ग) प्रत्मेक अवस्थाभा बण्डाय स्थर स्ऩष्ट तोवकएको हुन ु ऩने,
(घ) खजम्भेवाय कभयचायीफाहे क बण्डाय स्थरभा अन्म र्वमखिहरूको प्रवेि गनय तनषेध गरयनु ऩने,
(ङ) औषधी बण्डायण गने स्थान धेयै घाभ नराग्ने य सुयखऺत हुन ु ऩने,
(च) आमात बएका य तफयाभीराई ददइएका सफै औषधीको वववयण तनददयष्ट पायाभभा र्वमवखस्थत ढॊ गरे याख्नु ऩने ।
(२) उऩचाय केन्रभा औषधी आऩूततय गनुब
य न्दा अखघ प्रत्मेक ददन प्रततर्वमखिरे प्रमोग गने सयदय भारा, केन्रभा
रागू औषध प्रमोगकतायको सॊ ख्मा य आऩूततय ऩिात् बण्डाय गनुऩ
य ने ददन तनधाययण गनुय ऩनेछ ।
(३) प्राकृततक प्रकोऩ वा अन्म कायणरे आऩूततयभा वढराइ हुने अवस्थाभा थऩ एक भवहनाका रातग
औषधी आऩूततय गनय सवकनेछ ।
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(४) औषधी िऩत वववयण य आवश्मकता सूची फभोखजभ केन्रीम बण्डायका तनमन्रकरे आवश्मक
औषधी बण्डायको र्वमवस्था तभराउनु ऩनेछ ।
११. उऩचाय केन्रभा बण्डायण य ववतयण्
उऩचाय केन्रभा बण्डाय गरयएको ठाउॉफाट औषधी ववतयण गने स्थानभा प्रत्मेक ददन स्टाप नसय वा हेल्थ
अतसस्टे न्टरे सो ददन प्रमोग हुने औषधी ल्माई याख्नु ऩनेछ । त्मस ददनको ववतयण सभमऩिात् केही औषधी
ववतयण गनय फाॉकी बएभा त्मस्तो औषधी ऩुन् बण्डाय कोठाभा रगेय सुयखऺत साथ याख्नु ऩनेछ ।
१२. अतबरेि र्वमवस्थाऩन् उऩचायभा प्रमोग बइसकेको य भौजुदा औषधीको अतबरे ि दुरुस्त
याख्नु ऩनेछ ।
१३. दुरुऩमोग हुन नहुन्े भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय सेवाका रातग आमाततत औषधीको बण्डायण य ववतयणभा कुनै
वकतसभको दुरुऩमोग वा अनातधकृत प्रमोग हुन ु हुॉदैन । त्मसयी दुरुऩमोग वा अनतधकृत प्रमोग बएको ऩाइएभा
प्रचतरत कानून फभोखजभ कायवाही हुनेछ ।
ऩरयच्छे द–४
उऩचाय सेवाको स्थान य ऩूवायधाय सम्फन्धी र्वमवस्था
१४. भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय ऩद्धततको रातग ऺेर तनधाययणका आधायहरू् उऩचाय केन्र
स्थाऩना गनयका रातग बौगोतरक ऺेर छनौट गदाय दे हामका ऺेरराई प्राथतभकता ददनु ऩनेछ्
(क) रागू औषधको दू व्र्मिनको प्रबाव फढी दे खिएका ऺेर,
(ि) सुईका भाध्मभफाट रागू औषध फढी प्रमोग गरयने ऺेर,
(ग) सुईका भाध्मभफाट रागू औषध प्रमोगकतायभध्मे एच.आई.बी.य हेऩाटाइवटस रागेका र्वमखिहरू
फसोफास गने ऺेर,
(घ) रागू औषध प्रमोग गने भवहराहरूको सॊ ख्मा अत्मतधक यहे को ऺेर,
(ङ) रागू औषध प्रमोग गयी उऩचायभा सॊ रग्न तथा उऩचाय सेवा प्रदामकको सम्ऩकयभा यहे का
र्वमखिहरू धेयै यहेको ऺेर,
(च) केन्रीम आतधकारयक तनकामरे उऩमुि ठहमायएको अन्म ऺेर ।
१५.उऩचाय केन्रको स्थान य ऩूवायधाय
(१) उऩचाय केन्रभा दे हामका बौततक ऩूवायधाय हुन ु ऩनेछ्
(क) स्वास््म ऩयीऺण कऺ् रागू औषध प्रमोकतायको ऩृष्ठबूतभ जान्न, उसको स्वास््म ऩयीऺण गनय य आवश्मक
उऩचाय सेवा प्रदान गनुक
य ा साथै उऩचाय तरइयहे काहरूका रातग ऩुन् ऩयीऺण गनुऩ
य ने बएभा वा बेट्न ऩये भा
डाक्टयरे मो कऺ प्रमोग गनुय ऩनेछ । मस कऺभा जाॉच्ने र्वमखि फस्न, तफयाभी जाॉच्ने ओछ्यानका साथै तफयाभीसॉग
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ववतबन्न ववषमभा छरपर गनय ऩमायप्त ठाउॉ हुन ु ऩनेछ । मस्तो कऺभा तफयाभीरे ढु क्कसॉग र्वमखिगत य गोप्म
कुयाकानी गनय सक्ने वातावयण हुन ु ऩनेछ ।
(ि) औषधी ववतयण कऺ् भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय ऩद्धतत प्रमोग गरययहे का र्वमखिराई औषधी ववतयण गनय औषधी
ववतयण कऺको र्वमवस्था गरयएको हुन ु ऩनेछ । प्रत्मेक ददनका रातग औषधी बण्डाय य ववतयण सो कऺभा गनुय
ऩनेछ । भेथाडोन ववतयण गने स्थानभा ववतयण गने भेतसन, कम्प्मुटय य औषधी याख्न ऩमायप्त ठाउॉ हुन ु ऩनेछ । सो
कऺभा एक ऩटकभा २–३ जना फस्न तभल्ने ठाउॉ हुन ु ऩनेछ । फुप्रोनवपयन ववतयणका हकभा एकजना स्टाप नसय
हुन ऩनेछ । तफयाभीरे आवश्मक कागजऩर य ऩरयचमऩर दे िाएय भार काउन्टयको फावहयऩविफाट तोवकएको
भारा फभोखजभको फुप्रन
े वऩयmन य भेथाडोन भाग्न सक्ने र्वमवस्था गरयएको हुन ु ऩनेछ ।
(ग) ऩयाभिय कऺ् ऩयाभिय कऺभा ऩयाभियदाता, उऩचाययत र्वमखि य उसको ऩरयवायको सदस्मसॉग ऩयाभियको रातग
छु िै ऩयाभिय कऺको र्वमवस्था गरयएको हुन ु ऩनेछ । ऩयाभिय सेवा प्रबावकायीवनाउन श्रर्वमदृश्म साभग्रीको
र्वमवस्था हुनऩु नेछ ।
(घ) कुरुवा कऺ् उऩचाययत र्वमखिरे स्वास््म सेवा तरन ऩियन अथवा कुनयको रातग कुरुवा कऺको र्वमवस्था
गरयएको हुन ु ऩनेछ । कुरुवा कऺराई फन्द याख्नु हुॉदैन । कुरुवा कऺभा उऩचाययत र्वमखिरे औषधी सेवन
गरयसकेऩतछ आयाभ गनय सक्ने र्वमवस्था हुन ु ऩनेछ । कुरुवा कऺराई साभूवहक छरपर, ऩारयवारयक बेटघाट
आददका रातग प्रमोग गनय सवकन्छ । मस स्थानभा जानकायीभूरक य खिऺाभूरकसाभग्रीहरू प्रदियन गर्र्ने
र्वमवस्था तभराउन सवकनेछ । उऩचाययत र्वमखिको रातग हातभुि धुने ठाउॉ, िौचारम य वऩउने ऩानीको ऩमायप्त
फन्दोफस्त हुन ु ऩनेछ ।
(ङ) बण्डाय कऺ् औषधी य उऩचाययत र्वमखिका कागजऩरहरू सुयखऺतसाथ याख्नका रातग बण्डायकऺको र्वमवस्था
गरयएको हुन ु ऩनेछ । बण्डाय कऺभा तोवकएका कभयचायीहरू भार जान ऩाउनेय अन्म र्वमखिहरूका रातग तनषेध
गयी ताल्चाको र्वमवस्था गयी साॉचो ववश्वासमोग्म कभयचायीराई खजम्भा ददनु ऩनेछ ।
(च) उऩचाय कऺ् रागू औषध प्रमोगकतायहरूको उऩचायको रातग उऩचाय कऺको र्वमवस्था गरयएको हुन ु ऩनेछ ।
उऩचाय कऺको र्वमवस्था गदाय भवहराहरूका रातग अरग्गै कऺको र्वमवस्था गनुय ऩनेछ । त्मस्तो अरग्गै कऺ
नबएभा वा थोयै भवहराहरूको भार ऩहुॉच बएको अवस्थाभा एउटै कऺभा ऩुरुष य भवहराका रातग पयक सभम,
छु िै कुरुवा कऺ य ववतयण कऺ तथा भवहरा कभयचायीको र्वमवस्था गनुऩ
य नेछ ।
(२) उऩचाय केन्रभा उऩदपा (१) भा उखल्रखित सुववधाको अततरयि प्रजनन य खििु स्वास््म तथा प्रसूतत
स्माहायजस्ता सेवा प्रदामक तनकामसॉग सभन्वम गयी सो सम्फन्धी सेवा प्रदान गने र्वमवस्था गनुय ऩनेछ ।
१६. साभग्रीहरूको र्वमवस्था् उऩचाय केन्रभा अन्म उऩचायका रातग आवश्मक ऩने आधायबूत स्वास््म
साभग्री सभेत उऩरब्ध हुन ु ऩनेछ ।
१७. खक्रतनक सभमको तनधाययण् रागू औषध प्रमोकतायको उऩचायको रातग प्रत्मेक ददन तनखित
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सभम खक्रतनक िुरा हुन ु ऩनेछ ।

ऩरयच्छे द–५
उऩचाय केन्र को सॊ गठन सॊ यचना य जनिखि सम्फन्धी र्वमवस्था
१८. उऩचाय केन्रको सॊगठन सॊयचना य जनिखि्
(१) उऩचाय केन्र सञ्चारन गनय कामयव्रmभ सॊ मोजकको नेतत्ृ वभा खचवकत्सा सेवा य भनोसाभाखजक
सेवा प्रदान गनय दुई प्रकायका जनिखि यहनेछन् ।
(२) उऩदपा (१) फभोखजभको खचवकत्सा सेवातपय खचवकत्सक, पभायतसस्ट, स्टाप नसय य भनोसाभाखजक सेवा तपय
घयदै रो कामयकताय, साथी खिऺक, ऩयाभियदाता य आवश्मकतानुसाय अन्म सहमोगी कभयचायीहरू र्वमवस्था गनुय
ऩनेछ ।
(३) उऩचाय केन्रभा रागू औषध प्रमोगकताय भवहराका रातग आश्रमस्थरको र्वमवस्था बएभा स्टाप नसय,
ऩयाभियदाता, घयदै रो कामयकताय य साथी खिऺकभा कामययत र्वमखिहरू भवहरा नै हुन ु ऩनेछ य अन्म कभयचायीहरू
भवहरा भैरी हुनऩु दयछ ।
१९. कामयक्रभ सॊमोजकको काभ, कतयर्वम य अतधकाय स् उऩचाय केन्रको कामयक्रभ सॊ मोजकको काभ कतयर्वम
य अतधकाय दे हाम फभोखजभ हुनछ
े ्
(क) कामयक्रभका रातग आवश्मक सभन्वम गने,
(ि) सयोकायवाराका रातग ववतबन्न ऩैयवीका कामयव्रmभहरूको मोजना तमाय गने य कामायन्वमन गने,
(ग) औषधी तनमतभत रूऩभा उऩरब्ध गयाउने य सुयखऺत बण्डायणको र्वमवस्था तभराउने,
(घ) तनमतभत रूऩभा कभयचायी वैठक गयाउने य केन्रको काभको सभीऺा गने ,
(ङ) कभयचायीको ऺभता अतबवृवद्धका रातग तनमतभत तातरभको र्वमवस्था गने ,
(च) कभयचायीहरूको भनोफर उच्च याख्न आवश्मक मोजना तमाय गने,
(छ) केन्रका सफै अतबरेि र्वमवखस्थत रूऩभा याखिएको छ वा छै न सोको तनमतभत अनुगभन गने,
(ज) आवश्मकताअनुसाय प्रततवेदन तमाय गने ।
२०. खचवकत्सकको काभ, कतयर्वम य अतधकाय् उऩचाय केन्रको खचवकत्सकको काभ कतयर्वम य अतधकाय दे हाम फभोखजभ
हुनेछ्
(क) उऩचाय सेवाका रातग सेवाग्राही उऩमुि छ, छै न हेने,
(ि) रागू औषध प्रमोगकतायराई भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय ऩद्धतत उऩमोगी हुन्छ वा हुॉदैन जाॉच गने,
स्वास््म ऩयीऺण गने, साथै औषधीको भारा तोवकददने य प्रततकूर स्वास््म अवस्थाको
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ऩतन जाॉच गने,

(ग) रागू औषध प्रमोगकताय य तनजको ऩरयवायका रातग स्वास््म खिऺा सम्फन्धी जानकायी ददने,
(घ) भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय ऩद्धततरे रागू औषध प्रमोगकतायभा ल्माएको प्रगततको भूल्माॊकन
गयी त्मसको सभग्र प्रबावका फाये भा तनज य तनजका ऩरयवायका सदस्महरूसॉग छरपर गने,
(ङ) आवश्मकता अनुसाय एच.आई.बी/हेऩाटाइवटस रगामतको ऩयीऺण य ऩयाभिय गने , अन्म सेवाका रातग
(जस्तै ् ऺमयोग सेवा केन्र, एखन्ट ये ट्रो बाइयर उऩचाय केन्रहरूभा) तसपारयस गने ,
(च) तनमतभत स्वास््म ऩयीऺण गने य उऩचाय केन्रभा उऩरब्ध सुववधाअनुसाय अन्म स्वास््म
सेवाहरू ऩतन सॉगै प्रदान गने
(छ) उऩचाय सेवा सम्फन्धी कामयको अतबरे ि र्वमवखस्थत ढॊ गरे याख्ने,
(ज) िल्मवक्रमा य भानतसक स्वास््म उऩचायका रातग स्वास््म सेवा प्रदामकहरूसॊ ग साझेदायी
तनभायण गने ।
२१. पभायतसष्टको काभ, कतयर्वम य अतधकाय् उऩचाय केन्रको पभायतसष्टको काभ कतयर्वम य अतधकाय दे हाम फभोखजभ
हुनछ
े ्
(क) उऩचाय केन्रहरूभा औषधी ववतयणको तनयीऺण गने,
(ि) औषधी प्रमोगकताय य बण्डाय गये को औषधी सम्फन्धी अतबरेि र्वमवस्थाऩन गने य ववतयण
गरयएका केन्रहरूभा औषधीको भाराका फाये भा अनुगभन, तनयीऺण गयी प्रततवेदन गने ।
२२. स्टाप नसयको काभ, कतयर्वम य अतधकाय् उऩचाय केन्रभा कामययत स्टाप नसयको काभ कतयर्वम य
अतधकाय दे हाम फभोखजभ हुनेछ्
(क) खचवकत्सकरे तसपारयस गये फभोखजभ औषधी ववतयण गने,
(ि) रागू औषध प्रमोगकतायहरूराई औषधी सेवनको ववतध य प्रवव्रmमा फाये जानकायी ददने,
(ग) स्वास््म अवस्था प्रततकूर बएको रऺण दे िा ऩये भा खचवकत्सकराई सभमभै जानकायी गयाउने,
(घ) रागू औषध प्रमोगकताय य बण्डाय गये को औषधी सम्फन्धी अतबरेि र्वमवस्थाऩन गने,
(ङ) स्वास््म ऩयीऺण तथा औषधीहरू प्रदान गनय खचवकत्सकराई सहमोग गने,
(च) कामयक्रभ सॊ मोजक य खचवकत्सकसॉग तनमतभत रूऩभा सभन्वम गने ।
२३. ऩयाभियदाताको काभ, कतयर्वम य अतधकाय् उऩचाय केन्रको ऩयाभियदाताको काभ कतयर्वम य
अतधकायदे हाम फभोखजभ हुनेछ ।
(क) उऩचाय केन्रभा आउनेहरूको भनोसाभाखजक (Psycho-Social) अवस्था अध्ममन गने,
(ि) उऩचायभा ध्मान केखन्रत गने य उत्प्रेयणा जगाउन ऩयाभिय कऺा सञ्चारन गने,
(ग) सेवाग्राही य ततनका ऩरयवायराई भनोसाभाखजक (Psycho-Social) ऩयाभिय ददने,
(घ) उऩचाययत र्वमखिको भनोसाभाखजक (Psycho-Social) अवस्थाको सुधाय तथा ऩुनयावृखत्त
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योकथाभ (Relapse Prevention) फाये ऩयाभिय प्रदान गने ,
(ङ) रागू औषध प्रमोग गरययहेका र्वमखिहरूका ऩरयवायका अन्म सदस्महरू य साथीहरूराई सभेत
आवश्मक ऩयाभिय ददने,
(च) उऩरब्ध बएका सेवाहरूको भानखचर तमाय गने,
(छ) मौन योग, एच.आई.बी./एड्स, हे ऩाटाइवटस य अन्म आवश्मक सेवाहरूका सम्फन्धभा सुझाव ददने,
(ज) अतबरे ि र्वमवस्थाऩन गने,
(झ) खचवकत्सक य स्टाप नसयसॉग सभन्वम गयी तनमतभत रूऩभा उऩचाययत र्वमखिको प्रगततको भूल्माॊकन
गने ।
२४. घयदै रो कामयकतायको काभ, कतयर्वम य अतधकाय् उऩचाय केन्रको घयदै रो कामयकतायको काभ
कतयर्वम य अतधकाय दे हाम फभोखजभ हुनेछ्
(क) साभान्म य कडा िारका रागू औषध प्रमोग गने र्वमखिहरू ऩत्ता रगाउने य उऩचाय सेवाका
फाये भा जानकायी ददने,
(ि) साथी खिऺकहरूराई आवश्मक सहमोग गने,
(ग) उऩचायभा नआएका य उऩचाय छाडे का र्वमखिहरूको िोजी गने य त्मसको कायण ऩवहचान गने,
(घ) सुयखऺत मौन र्वमवहाय, कण्डभको सही प्रमोग, र्वमवहाय ऩरयवतयन (Behavior Change) आदद
ववषमभा कऺा सञ्चारन गने य उऩचाययत र्वमखिका गततववतधफाये जानकायी याख्ने,
(ङ) सहमोगी सभूह तनभायणभा सहमोग गने ,
(च) सहभतत ऩर तरन य दताय प्रवक्रमाभा सहमोग ऩुमायउने,
(छ) उऩचाय केन्रभा औषधी ववतयण गनय स्टाप नसयराई सहमोग गने य औषधी ददइसकेऩतछ
िाए निाएको कुयाभा ध्मान ददने,
(ज) सुईका भाध्मभफाट रागू औषध प्रमोग गने य एच.आई.बी. सॊ क्रतभत र्वमखिहरूसॉग आवश्मक
सभन्वम गने ,
(झ) अतबरेि र्वमवस्थाऩन गनय सहमोग गने ,
(ञ) रागू औषध प्रमोकतायराई अन्म सेवाहरूको ऩहुॉच ऩु¥माउन सहमोग गने ।
२५. साथी खिऺकको काभ, कतयर्वम य अतधकाय् उऩचाय केन्रको साथी खिऺकको काभ कतयर्वम य
अतधकाय दे हाम फभोखजभ हुनेछ्
(क) नमाॉ र्वमखिराई उऩचायफाये जानकायी प्रदान गयी उऩचाय केन्रभा जान प्रोत्साहन गने,
(ि) उऩचाय गनय नआएका य रागू औषध सेवन गनय छोडे काहरूका फाये भा जानकायी याख्ने,
(ग) उऩचाय सेवाभा आएका र्वमखिहरूसॉग तनमतभत सम्ऩकयभा यहने,
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(घ) सभुदामभा र्वमवहाय ऩरयवतयनका कऺाहरू सञ्चारन गने य केन्रभा बएको साभूवहक
छरपरभा सहबागी हुने,
(ङ) रागू औषध सेवन गने य सुईका भाध्मभफाट रागू औषध प्रमोग गने र्वमखिहरूराई अन्म आवश्मक
सेवाभा जानका रातग प्रोत्साहन गने य आवश्मक ऩये भा उनीहरूराई सॉगसॉगै तरएय जाने,
(च) सहमोगी सभूह तनभायण गनय सहमोग गने ,
(छ) घयदै रो कामयकतायरे रागू औषध प्रमोकतायराई घयभा बेटघाट गनय जाॉदा सहमोग ऩु¥माउने ।
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ऩरयच्छे द–६
उऩचाय सेवा र्वमवस्थाऩन
२६. उऩचाय सेवा र्वमवस्थाऩन्
(१) उऩचाय केन्ररे सेवा प्रायम्ब गनुय अखघ दे हामका ववषमहरूभा अध्ममन य ववश्लेषण गनुय ऩनेछ (क) उऩचाय
सेवा िुरु गनुय अखघ रखऺत सभूह य सभुदामका फाये भा जानकायी तरई उनीहरूसॊ ग सम्फन्ध ववस्ताय गने,
(ि) उऩचाय सेवा फाहे क रागूऔषध प्रमोगकतायहरूको स्वास््मसॊ ग सम्फखन्धत अन्म सभस्माहरू
सभाधान गनय थऩ सेवाहरू प्रदान गनय उऩचाय सेवा कामयव्रmभ सञ्चारन गनुय अखघ सेवा प्रदान गने सेवा केन्रहरूको नाभ,
सॊ स्थाको नाभ य ठे गाना, टे तरपोन नम्फय सभेत बएको वववयण य सॊ स्थारे सेवा प्रदान गने ददन उल्रे ि बएको
सूची/नाभावरी तमाय गयी ऩयाभियदाता य डाक्टयको कोठाभा दे खिने गयी अतनवामय रूऩभा याख्नु ऩने,
(ग) उऩचाय से वाभा सॊ रग्न सफै कभयचायीहरूराई आकखस्भक सेवाको ववषमभा जानकायी ददनु ऩने,
(घ) ये पयर सेवाका रातग दे हामका तनकामहरूसॊ ग सभन्वम गयी कामय सञ्चारन गनुय ऩने्
(१) एच.आई.बी.ऩयीऺणका रातग स्वेखच्छक ऩयाभिय तथा ऩयीऺण सेवा,
(२) ऺमयोग, हे ऩाटाईवटस् ऩयीऺण य जाॉच गने केन्र,
(३) एखन्टये ट्रो बाइयर (ARV) उऩचाय सुववधा प्रदान गने केन्रहरू,
(४)हेभोग्राभ य करेजो जाॉच जस्ता आधायबूत ऩयीऺण गने प्रमोगिारा सेवा,
(५) घाउचोट र्वमवस्थाऩन य अन्म खचवकत्सीम िल्मवक्रमा सेवा प्रदान गने खक्रतनक तथा
अस्ऩतारहरू,
(६) तडटखक्सवपकेसन य ऩुनस्र्थाऩना केन्र,
(७) ऺतत न्मूनीकयणका कामयव्रmभ सञ्चारन गये का केन्रहरू,
(८) आश्रम स्थर तथा ऩौवष्टक आहाय सेवाहरू,
(९) रागू औषध प्रमोगकताय भवहराहरूका रातग उऩचाय केन्रभा आश्रमको र्वमवस्था बएभा प्रजनन
य खििु स्वास््म तथा प्रसुतत स्माहाय आदद जस्ता अततरयि सेवाहरू ।
(ङ) अतधक भारा (Over Dose) को योकथाभ य र्वमवस्थाऩन गने,
(च) जनचेतना अतबवृवद्धका रातग फहस ऩैयवी गने ,
(छ) तातरभ य ऺभता वृवद्धसॊ ग सम्फन्धीत कामय गने,
(ज) उऩचाय से वाका औषधीहरू सुयखऺत बण्डाय गने प्रणारीको स्थाऩना गनुऩ
य ने,
(झ) बनाय य उऩचाय सेवा िुरु गनुय अखघ दे हाम फभोखजभ ऩयीऺण गनुय ऩने्
(१) प्रायखम्बक अध्ममन गने, जसभा रागू औषध प्रमोगको ऩृष्ठबूतभ, भनोसाभाखजक य स्वास््म जाॉच गने,
(२) रागू औषध प्रततको तनबययता ऩत्ता रगाउने,
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(३) भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय ऩद्धतत प्रमोग गनय इच्छु क र्वमखि मोग्म अथवा अमोग्म
बएको तनष्कषय तनकाल्ने,
(४) उऩचायका रातग आउने रागू औषध प्रमोगकतायराई उऩचायसॊ ग सम्फखन्धत तनमभका
साथै आवश्मकतानुसाय उऩचाय िुरु गनय स्वीकृतत ददने,
(५) उऩचाय सेवा िुरु गये को केही ददनदे खि साभान्म रुऩभा उऩचाय सेवा तरन सऺभ हुने अवस्थासम्भ
खचवकत्सकरे रागू औषध प्रमोगकतायको हये क दुई ददनभा एकऩटक स्वास््म जाॉच गने,
(६) प्रायखम्बक अवस्थाभा रागू औषध प्रमोगकतायराई स्टाप नसयफाट दै तनक औषधी उऩरब्ध गयाउनुको
साथै खचवकत्सक य ऩयाभियदातासॉग तनयन्तय रूऩभा बेट्न प्रोत्सावहत गने ।
(ञ) भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय ऩद्धतत राभो सभमसम्भको एउटा उऩचाय ऩद्घतत हो बन्ने फाये रागू औषध
प्रमोकतायराई जानकायी गयाउने य कसै रे मो उऩचाय छाड्न अथवा फन्द गनय चाहे भा औषधीको भारा तफस्तायै घटाउॉदै
रगी आवश्मक भनोसाभाखजक सेवाहरू दै तनक रूऩभा प्रदान गने र्वमवस्था तभराउने ।
(ट) उऩचाय केन्रभा भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय ऩद्धतत प्रमोग गरययहे को र्वमखि अको स्थानभा
फसाइॉ–सयाइ गये भा उऩचाय सेवाराई तनयन्तयता ददन उऩचायभा सॊ रग्न खचवकत्सकरे त्मस्तो
र्वमखिराई अको सेवा केन्रभा सानय सहमोग गनुय ऩनेछ । मसयी अको उऩचाय केन्रराई रे खिने
ये पयर (तसपारयस) ऩरभा खचवकत्सकरे दे हामका वववयण उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ्
(१) उऩचाययत र्वमखिको नाभ, जन्भ तभतत, ठे गाना, सम्ऩकय वववयण य उऩचाय सेवा िुरु गये को तभतत,
(२) औषधीको प्रकाय (भेथाडोन अथवा फुप्रन
े वपयन) य भारा,
(३) अन्म स्वास््म य भानतसक सभस्मा साथै त्मसको उऩचायको अवस्था (जस्तै ् ऺमयोगको औषधी
तथा ARV िाइयहेको, भानतसक योग सम्फन्धी औषधी प्रमोग आदद),
(४) सहमोगको अवस्था य भनोसाभाखजक ववषमहरू,
(५) सम्फखन्धत र्वमखिको प्रभाखणत पोटो ।
ऩरयच्छे द–७
अनुगभन तथा तनयीऺण सम्फन्धी र्वमवस्था
२७.अनुगभन तथा तनयीऺण्
(१) उऩचाय केन्रहरूरे ददएको सेवाको प्रबावकारयता सम्फन्धभा केन्रीम स्तयफाट अनुगभन र्वमवस्थाको
रातग दे हामफभोखजभको केन्रीम अनुगभन सतभतत यहने छ्
(क) उऩसखचव, गृह भन्रारम, रागू औषध तनमन्रण िािा

– सॊ मोजक

(ि) औषधी र्वमवस्था ववबागका प्रतततनतध

– सदस्म

(ग) यावष्डम एड्स योग तथा मौनयोग तनमन्रण केन्रका प्रतततनतध

– सदस्म
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(घ) रागू औषध तनमन्रण ब्मुयोका प्रतततनतध

– सदस्म

(ङ) सतभततरे तोकेको वविेषऻ खचवकत्सक

– सदस्म

(च) सयोकायवारा सॊ घसॊ स्थाहरू भध्मेफाट सतभततरे तोकेको सॊ घसॊ स्थाको
प्रतततनतध कम्तीभा एकजना भवहरा सहीत दुईजना

– सदस्म

(२) उऩदपा (१) फभोखजभको सतभततको फैठकभा सयोकायवारा यावष्डम/अन्तयावष्डम तनकाम तथा
सॊ घ सॊ स्थाका प्रतततनतधराई आवश्मकता अनुसाय आभन्रण गनय सवकनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोखजभको सतभतत वा सतभततरे तोकेको प्रतततनतधरे प्रत्मेक उऩचाय केन्रको
कखम्तभा वषयको दुईऩटक अनुगभन तथा तनयीऺण गनुऩ
य नेछ ।
(४) उऩचाय केन्रहरूरे ददएको सेवाको प्रबावकारयता सम्फन्धभा स्थानीमस्तयभा अनुगभन कामयको रातग दे हाम
फभोखजभको खजल्रा स्तयीम अनुगभन सतभतत यहने छ्

(क) प्रभुि खजल्रा अतधकायी वा तनजरे तोकेको खजल्रा प्रिासन कामायरमको अतधकृत
प्रतततनतध

– सॊ मोजक

(ि)सम्फखन्धत खजल्रा प्रहयी कामायरमको अतधकृत प्रतततनतध

– सदस्म

(ग) सम्फखन्धत खजल्रा खस्थत सयकायी अस्ऩतारको खचवकत्सक प्रतततनतध

– सदस्म

(घ) अतबबावकभध्मेफाट प्रभुि खजल्रा अतधकायीरे भनोनमन गये का एकजना

– सदस्म

(ङ) स्थानीम नगयऩातरका÷गाउॉ ववकास सतभततको प्रतततनतध

– सदस्म

(च)खजल्राखस्थत उऩचाय केन्रभध्मेफाट प्रभुि खजल्रा अतधकायीरे भनोनमन गये को
एक जना प्रतततनतध

– सदस्म

(छ) खजल्रा जनस्वास््म कामायरमको अतधकृत प्रतततनतध

– सदस्म सखचव

(५) खजल्रा अनुगभन तथा सभन्वम सतभततको फैठक प्रत्मेक तीन भवहनाभा फस्नेछ ।
ऩरयच्छे द–८
ववववध
२८. उऩचाय केन्रभा उऩखस्थत बई उऩचाय ऩद्धतत प्रमोग गनुय ऩने्
रागू औषध प्रमोगकतायरे भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय ऩद्धततको प्रमोग उऩचाय केन्रभै स्वमभ् उऩखस्थत बई गनुय ऩनेछ
। तय वकरयमाभा यहेको य अस्ऩतारभा बनाय बएको अवस्थाभा उऩचाय केन्रभा त्मस्तो रागू औषध प्रमोगकताय उऩखस्थत
हुन असभथय बएभा त्मस्तो रागू औषध प्रमोगकतायको प्रत्मेक ददनको औषधीको भारा घयदै रो कामयकताय वा ऩरयवायको
सदस्मको खजम्भेवायीभा खचवकत्सकरे वकरयमाभा फसेको स्थान वा अस्ऩतारभा रै जान ददन सक्नेछ ।
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२९. वहयासत वा कायागायभा उऩचायको प्रावधान् भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय ऩद्धतत प्रमोग गयाइयहे को र्वमखि
वहयासत वा कायागायभा यहे को अवस्थाभा सम्फखन्धत अतधकायीरे नखजकको उऩचाय केन्रसॉग सभन्वम गयी उऩचाय
सेवा दै तनक रूऩभा वा खचवकत्सकको सल्राह फभोखजभ उऩरब्ध गयाउने र्वमवस्था तभराउन सक्नेछ ।
३०.उऩचाय सेवा तनिुल्क हुने् उऩचाय केन्रहरूरे भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय ऩद्धततफाट गरयने उऩचाय तनिुल्क
प्रदान गनुय ऩनेछ तय उऩचाय केन्रको ददगोऩना य तनयन्तयताका रातग केन्रीम आतधकारयक तनकामको स्वीकृततभा
न्मूनतभ सेवा िुल्क तरएय उऩचाय सेवा प्रदान गनय सवकनेछ।
३१. प्रततवेदन ऩेि गनुय ऩने् सेवा सञ्चारन गने तनकाम वा सॊ स्थारे आवतधक रूऩभा कामयव्रmभ सञ्चारनको अवस्था,
सेवाग्राहीको सॊ ख्मा, बौततक अवस्था, जनिखि र्वमवस्थाऩन रगामत उऩचाय ऩद्धततको सभग्र अवस्थाको फाये भा भुख्म
रागू औषध तनमन्रण अतधकायी गृह भन्रारम, स्वास््म तथा जनसॊ ख्मा भन्रारम, औषधी र्वमवस्था ववबाग सभऺ
वावषयक रुऩभा प्रततवेदन ऩेि गनुऩ
य नेछ ।
३२.खक्रतनकर गाईडराइन (Clinical Guideline) फनाउन सक्ने् स्वास््म तथा जनसॊ ख्मा भन्रारम, यावष्डम एड्स तथा
मौन योग तनमन्रण केन्दरे मस तनदे खिकाको कामायन्वमन गनय खक्रतनकर गाईडराइन (Clinical Guideline) फनाउन
सक्नेछ ।
३३. तनदे खिका रागू हुने् मो तनदे खिका प्रायम्ब बएऩतछ मस अखघ सञ्चारनभा यहेका भौखिक प्रततस्थाऩन उऩचाय
केन्रहरूरे सभेत मसै तनदे खिका फभोखजभ कामय सञ्चारन गनुऩ
य नेछ । असर साथीरे रागू औषध िान आग्रह गदै न ।
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