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लागुऔषध िनय01ण रणनीितक काय6योजना २०७३
पृ?भूिम:िब:;यापी साझा सम>याको पमा रही आएको लागू औषधको .योग नेपालमा पिन सम>याको पमा देखा परे को छ ।
नेपालमा मिदरा, सिु तज य पदाथ एवं गाँजा चरे सको .योग पिन िदनानिु दन बढ्दै गएको छ । हेरोईन तथा अिफम ज>ता लागपु दाथको
.योगले यो सम>यालाई अझ बढाएको छ । हालका िदनह मा सईु को माJयमबाट लागपू दाथको .योग 2म पिन बढ्दै गएको छ ।
यसमा लागू औषधयL
ु सईु औषिध (Injecting Drugs) तथा िस थेसाई[ड के िमकलह (Synthesized Chemicals) समेत
लागू औषधको पमा .योग हfनल
ु े सम>या अझै बढ्ने 2म जारी छ ।
gयसैग0र लागू पदाथको अबैध ओसारपसार एवं कारोवारलाई हातहितयार त>करी पिछको दोiो ठुलो अपराधको पमा
िलई छ । यसको अबैध ओसार-पसार एवं िनय %ण गन काननु काया वयन गनk िनकायह ि2याशील रहे पिन अ तरािmnय पमा
सगं िठत र सि2य िगरोहह को सजं ालले गदा यसको ओसार-पसार र िनय %ण गनk काय चनु ौितको पमा देिखएको छ । नेपाल
लागपू दाथ उgपादन र ओसार-पसार तथा ओसारपसार हfने .मख
ु के pिब दु गो डेन nयांङल र गो डेन ि2से टको निजक पनk हfदं ा
नेपालको भिु मलाई लागपू दाथ ओसार-पसार गनk सहज बाटोको पमा .योग गनk गरे को पाई छ ।
पिqम rे% अ तगत भारत संग खु ला िसमाना रहेका तराईका ितन िज ला sप देही, किपलब>तु र नवलपरासी
िज लाहsमा खु ला िसमानाका कारण गाँजा/ चरे श ज>ता अवैध लागू औषध भारतीय बजारमा िनकासी हfने गरे को र भारतबाट
औषधीज य लागु औषधको अवैध ओसार-पसार हfने गरे को कारण बटु वल ,पोखरा ज>ता जनघ gव बढी भएका शहर र पहाडी
िज लाहsका सदरमक
ु ाम तथा तराईका शहरी rे%हsमा लागऔ
ू षध दvु यसनीहsको संwयामा वृिx हfदँ ा संगठीत sपमा नै
लागऔ
ु षधको ओसारपसार हfने गरे को र पहाडी िज लाह मा गांजा तथा चरे श ज>ता लागऔ
ु षधको उgपादन, ओसारपसार र िबि2
िबतरण तथा फामkसीह बाट अबैध पमा िब2y हfने िनयि %त औषधज य लागू पदाथको बढ्दो सम>यालाई z{ीगत गरी यसको
िनय %ण र यिू नकरणको लागी नेपाल .हरीले सरु rाका अ य िनकाय तथा सामािजक संघ-सं>था र सरोकारवाला िनकायह संग
सम वय तथा हातेमालो गरी सामािजक िबकृ ती र िबसंगतीलाई यिू नकरण गन र अपराध िनय %ण तथा य>तो अपराधको
.भाबकारी अनसु धान गरी लागऔ
ु षध स|बि ध अपराध रो}न कोशेढुगं ा सािबत हfने िब:ासका साथ लागू पदाथको िविवध
पrहsलाई समावेश गरी यसको रोकथाम, िनय %ण र यिू नकरणको लािग यो काय योजना तयार ग0रएको छ ।
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लDय :
"लागु औषध अपराध अनसु धान, िनय %ण गरी रािmnय तथा अ तरािmnय rे%मा प0ररहेको असर यिू नकरण गद• समाजका िवकृ ती,
िवसंगती हटाई समु नत समाज िवकास गनk"

उFेHय :
लागू पदाथको खेती न{ गनk तथा लागू पदाथको उgपादन, सचं य र भ€डारण हfन निदने ।
लागपू दाथको ओसारपसार र िब2y िवतरणमा िनय %ण गनk र सो .योजनका लािग िबिभ न जनचेतना मल
ू क काय2म
सचं ालन गनk ।
दvु यसनी तथा सेवनकताहsको उिचत ;यव>थापन र पनु >थापना गनk ।
जोिखम समहु मा लागऔ
ु षधको .योग (Incidence of Drug Abuse) लाई यनू ीकरण गनk ।

िजIला Jतरीय लागु औषध िनय01ण सिमित :लागऔ
ु षध िनय %ण संव धी काय2म काया वयनलाई .भावकारी सम वय र साम ज>यता कायम गराई कृ याकलापको अनगु मन
तथा मू याङ्कन गरी काया वयन >तरका सम>याको समाधान तथा िनराकरण गन िज|मेवारी वहन गन िज ला .हरी कायालय
.मख
ु को स लाह, सझु ाब तथा िनदkशनमा प0रचािलत हfने गरी देहाय बमोिजमको िज ला लागऔ
ु षध िनय %ण सिमित रहनेछ ।
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

सहायक कायालय .मख
ु , िज ला .हरी कायालय .ितिनिध, सामदु ाियक .हरी –
.ितिनिध, आमा समहू .ितिनिध, िज ला जन>वा>‚य कायालय –
.ितिनिध,पनु >थापना के p –
.ितिनिध, िज ला िशrा कायालय मwु य \ सहायक लागऔ
ु षध िनय %ण अिधकारी िज ला .हरी कायालय –

सयं ोजक
सद>य
सद>य
सद>य
सद>य
सद>य
सद>य सिचव

सिमितको काम कत6Kय :१.
२.
३.
४.

िज...का.तथा मातहत ईकाईह मा काय2म काययोजना काया वयनको .भाबकारी सम वय र साम ज>य कायम गनk ।
काययोजना .भावकारी पमा काया वयनका लािग िनकट सरोकारवाला िनकायिबच प0रणाममख
ू ी सम वय र सहकाय गनk ।
काययोजना काय वयनको आव यक अनगु मन तथा मू याङ्कन ग0र सधु ार तथा जबाफदेिहताको िज|मेबारी बहन गनk ।
कायायोजना काया वयनको आविधक .गित .ितवेदन तयार गनk ।
अनुगमन मIु याङकन :- अ…चल .हरी कायालय .मखु तथा rेि%य .हरी कायालय .मखु बाट आविधक पमा

काय2मको अनुगमन गरी सिमrा तथा मु याङकन गनk ;यब>था िमलाउने ।
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मािसक Nगित Nितवेदनको ढाँचा
Nितवेदन िमित :Nितवेदक काया6लय :Nितवेदन बुSने काया6लय :- पिHचम Tे1ीय Nहरी काया6लय, पोखरा (अ0वेषण योजना शाखा)
िस.नं.

काय6[म तथा ि[याकलापह]

िज_मेवार इकाई

अनगु मन
तथा
सपु रीबेTण
इकाई

समय सीमा

न{ गरे को rे%फल तथा प0रमाण र िकसीम

अचं ल लागु औषध
िनय %ण ;यरु ो,
िज.का ,र
मातहतका .हरी
ईकाईह

अ.ं ..का
rे...का

िनर तर खेती
हfने समयमा

न{ वा बरामद गरे को प0रमाण , .शोधन औजार
तथा रसायन र लागु औषधको िकसीम

अचं ल लागु औषध
िनय %ण ;यरु ो,
िज.का र
मातहतका .हरी
ईकाईह

अ.ं ..का
rे...का

िनर तर

अनुगमन तथा Nभावका^रताको सच
ू क

१. लागूऔषधको खेती (Cultivation) र उeपादन (Production) मा िनय01ण गनf ।
१.१ लागूऔषधको खेती (Cultivation) नh गनf ।
लागऔ
ु षध (गाँजा,अिफम) खेती हfने rे%ह को .भावकारी सचु ना
संकलनबाट पिहचान ग0र उgपादनको .ारि|भक िब दमु ामा नै खेती
न{ गनk तफ आव>यक vयव>था िमलाउने ।
१. २ लागूऔषधको उeपादन (Production) मा िनय01ण गनf ।
लागु औषध (गाँजा, अिफम) को उgपादन तथा .शोधन हfने
>थानह को .भावकारी सचु ना सक
ं लनबाट पिहचान ग0र आपिू तको
.ारि|भक िब दमु ा बरामद तथा न{ गनk तफ आव>यक vयव>था
िमलाउने ।
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कै .

२. लागूऔषध ओसारपसार, सच
ं य र भjडारण तथा ख^रद िब[lमा िनय01ण
२.१ लागूऔषधको ओसारपसार िनय01ण काय6[म ।
लागऔ
ू षधको ओसारपसार गनk / ;यिL,समहु तथा rे% र सीमा
नाकाह को पिहचान गरी िनर तर िनगरानी गरी औषधीज य
ओसारपसारमा आएको तल
ु नाgमक कमी,
लागऔ
ू षधको सीमापारीबाट हfने ओसार पसार तथा आपिू त वा िसमा नाकामा बरामदको प0रमाण,िकसीम र प2ाउ,
िभि%ने कायलाई िनय %ण गन Trans Boarder Counter Parts
िनय %णमा पाएको सफलता
संग सम वय गनk ।
लागऔ
ू षधको ओसारपसार गनk ;यिL,समहु तथा rे% र िज ला
सीमा नाका तथा >थानह को पिहचान गरी िनर तर िनगरानी गरी
औषधीज य तथा अ य लागऔ
ू षधको ओसार पसार तथा
आपिू तलाई िनय %ण गन िज ला लागऔ
ु षध िनय %ण सिमतीको
अगवु ाईमा स|पणू .हरी ईकाईह एकसाथ एिककृ त पमा
प0रचालन हfने ।
२.२ लागूऔषधको सच
ं य तथा भjडारण िनय01ण काय6[म ।
लागऔ
ू षधको ओसारपसार तथा कारोवार गनk ;यिL, समहु को
Link Chart तयार गरी सोबाट सच
ं य गनk vयिL, समहू तथा
>थानको पिहचान गरी बरामद र कारबाही गनk ।
२.३ लागूऔषधको िब[l िबतरण िनय01ण काय6[म ।
लागऔ
ू षधको ओसारपसार तथा कारोवार गनk ;यिL,समहु तथा
दवु शनीह को Link Chart तयार गरी सोबाट िब2y िबतरण गनk
vयिL, समहू , >थान तथा औषधीज य लागऔ
ु षधको अवैध
कारोवार गनk औषधी पसलको पिहचान गरी कारबाही गनk ।

बरामद गरे को प0रमाण, प2ाउ तथा कारवाहीको
िबवरण

अचं ल लागु औषध
िनय %ण ;यरू ो,
कायालय .मख
ु ,
िज ला >तरीय
लागऔ
ु षध िनय %ण
सिमित
अचं ल लागु औषध
िनय %ण ;यरू ो,
कायालय .मख
ु ,
िज ला >तरीय
लागऔ
ु षध िनय %ण
सिमित

अ.ं ..का
rे...का

मािसक

अ.ं ..का
rे...का

ह/ामा एक
पटक हfने
गरी िनर तर

बरामद गरे को प0रमाण, प2ाउ तथा कारवाहीको
सँwयागत िबवरण

"

"

"

बरामद गरे को प0रमाण, प2ाउ तथा कारवाहीको
सँwयागत िबवरण

"

"

"
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३. लागूऔषधको दुKय6सन िनय01ण काय6[म ।
लागऔ
ू षध द;ु यसनीमा फसेका ;यिL तथा समहू ह को पिहचान गरी
उिनह .ित लिrत समहु गत परामश कrा तथा सेवा सच
ं ालन गनk ।
लागऔ
ू षध द;ु यसनीमा फसेका ;यिL तथा समहू ह को पिहचान गरी
उनीह का गितिबिधह उपर िनगरानी राwने र दvु यसनीह को
सवŒ•म िहतलाई Jयानमा राखी अिभभाबकह को परामशमा
पनु >थापना के p (Rehabilitation centre) मा पठाउने vयव>था
िमलाउने ।
पनु >थापना के pबाट सधु ा0रएकाह को लािग लत पनु रावृित रो}न पवू
लागऔ
ु षधकम•ह र अिभभावकह को संजाल िनमाण ग0र आपसी
अ तरि2या गराई सामािजक उ•रादाियgव बहन गराउन सामािजक
पनु एिककरणका काय2म संचालन गनk ।

परामश सेबा सचं ालन संwया र सहभागी संwया,
पनु >थापना के pमा पठाएको संwया तथा
सामािजक पनु एिककरणको संwया र अब>था ।

४. लागूऔषध िबnF जोिखम पन6 सoने तथा अ0य सरोकारवाला सबैका लािग सचेतनामूलक काय6[म सच
ं ालन गनf ।
४.१. िबpालय तथा oया_पसमा आधा^रत सचेतना र जागरणमल
ू क काय6[म सच
ं ालन गनf ।
िज...का. तथा मातहत ई...का.>तरस|मको .हरी ईकाईह ले
तालीम र सचेतना काय2म सचािलत सwं या र
सहभागी संwया ।
४.२. लागूऔषधको माग घटाउनका लािग समुदायमा आधा^रत काय6[म सच
ं ालन गनf ।
जोिखमयL
ू मिहला,अिभभावक तथा यवू ा समहु लाई लिrत गरी
जोिखमयL
ू समहु मा संचालन गरे को सचेतना
लागऔ
ू षध स|वि ध सचेतनामल
ू क काय2म संचालन गनk ।
काय2म तथा सहभागी संwया र दवाब समहु को
४.२.१
आमा समहु , यवू ा }लव, बाल }लव, चेिलबेटी समहु , अ य पेशागत
अिभमिु खकरण र प0रचालनको संwयागत
सघं स>ं थाह लाई लागऔ
ू षध िब xको दवाव समहु को पमा समेत
अव>था
प0रचालन गन अिभमिु खकरण काय2म सच
ं ालन गनk ।
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अचं ल लागु औषध
िनय %ण ;यरू ो,
कायालय .मख
ु ,
िज ला >तरीय
लागऔ
ु षध
िनय %ण सिमित

अ.ं ..का
rे...का

"

"

"

"

ह/ामा एक
पटक हfने
गरी िनर तर

ह/ामा एक
पटक हfने
ह/ामा एक
पटक हfने
गरी िनर तर

िज...का. तथा मातहत .हरी ईकाईह ले बजार ईलाका तथा
मािनस िभडभाड हfने सेबा‘ाही कायालयह मा सचु नामल
ु क
४.२.२
होिडङ वोडह राखेको संwया
होिडङ वोडह राwने । (िज...का-१०, ई...का- ६, .हरी
चौकy-३)
४.३. लागु औषध िनय01ण स_बि0ध कारागार लिTत िवशेष काय6[म सच
ं ालन गनf ।
लागऔ
ू षध अपराध र दvु यसनका बारे मा कारागारका कै दीह मा
मनोसामािजक धारणामा प0रबतन याउन लागऔ
ु षध स|वि धत सचािलत काय2मको सwया र सहभागी सwया
ं
ं
ं
.चिलत काननू को जानकारीमल
ू क सचेतना काय2म संचालन
गनk ।
४. ४. सडक बालबािलकाहn Nित लिTत काय6[मह] सच
ं ालन गनf ।
सडक बालबािलकाहsलाई िविभ न सडक नाटक
पचा,प|पलेट,गीत संगीतको माJयमबाट लागु औषध िवsx सचेतना काय2म र सहभागी संwया तथा संरrकgव
चेतनामल
र पनु >थापना गरे का सडक बालबािलकाहsको
ू क काय2म संचालन गनk ।
संwया ।
लागऔ
ू षधबाट .भािबत वालवािलकाह लाई सरं rकgव तथा
पनु >थापना गन सहयोगी हfने काय2म संचालन गनk ।
४. ५. लागु औषध िव]Fको अिभयानमा आमसच
ु ना Nवाहमा Kयापकता Iयाउने ।
ं ारका माuयमह]लाई प^रचालन गनf र सच
४.५.१

लागऔ
ू षध िवsx जनचेतना जगाउन आम सच
ं ारकम•हsलाई
अिभमख
ु ीकरण गनk ।

अिभमख
ु ीकरण र सहभागी संwया

४.५.२

लागऔ
ू षध स|व धी जानाकारी, सचेतना तथा खोजमल
ु क सामा‘ी
प%पि%काह मा .कासन गनk गराउने ।

.कािशत प%पि%काको िकसीम र पटक संwया
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"

"

एक मिहना
िभ%मा

िज.का तथा
िज ला >तरीय
लागऔ
ु षध
िनय %ण सिमित

अ.ं ..का
rे...का

मािसक एक
पटक िनर तर

िज.का तथा
िज ला >तरीय
लागऔ
ु षध
िनय %ण सिमित

rे...का.
अ.ं ..का.

पािrक
पमा एक
पटक िनर तर

िज.का तथा
िज ला >तरीय
लागऔ
ु षध
िनय %ण सिमित

rे...का.
अ.ं ..का.

%ैमािसक
पमा एक
पटक िनर तर

"

"

िनर तर

िबिभ न चेतनामल
ु क “vय, zmय तथा चलिच% सामा‘ी उgपादन िब”िु तय सामा‘ीको उgपादन र .सारण पटक संwया
४.५.३
तथा िकसीम
गन .ोgसािहत गनk, .ा/ी गनk र आम िब”िु तय माJयमबाट .सारण
गनk गराउने ।
५. सरोकारवाला िनकायहn िबचको सहकाय6मा जोड िदने ।
लागु औषध रोकथाम तथा िनय %णसँग सरोकार राwने िबिभ न
िनकायहs तथा अनसु धानमा स|ल•न िनकायह बीच
.भाबकारी सहकाय र सम वय गनk ।
सम वय र सहकायका बैठक संwया , अनगु मन
संwया तथा उपल;धीह ।
औषधीज य िनयि %त लागु औषध तथा मनोिxपक पदाथको
अवैध िब2y िबतरणमा रोक लगाउन .भाबकारी अनगु मन गनk
गराउने ।
६. अनुगमन र मूIयाङकन
मातहत कायालयहsबाट लागऔ
ू षध िनय %ण तथा दvु यसन र अनगु मनको सwया र त‚यगत िबवरण तथा परु >कार
ं
सचेतनाका लािग ग0रएका कायहsको अनगु मन र मु यांकन
र सँजायको सwं या ।
िवशेष जोड िदने ।
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"

"

िनर तर

िज.का तथा
िज ला >तरीय
लागऔ
ु षध
िनय %ण सिमित

rे...का.
अ.ं ..का.

पािrक
पमा एक
पटक िनर तर

िज.का र
मातहतका .हरी
ईकाईह

rे...का/
अ.ं ..का,
िज.का

पािrक
पमा एक
पटक िनर तर

