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लागू औषधको ओसार पसार र सेवन �व� �यापी सम�याको �पमा रहेको छ । यो सम�यालाई 

�नय��ण र �नयमन गन� हरेक रा�को ला�ग चनुौती ब�दै गएको छ । लागू औषधको ओसार 

पसारले एकातफ�  अपरा�धक ��याकलापमा ब�ृ� भइरहेको छ भने अक�तफ�  उपभोगले 

जन�वा��यमा गि�भर असर पयुा�एको छ । खास गर� मलुकुो  कण�धारको �पमा रहेका यवुा 

वग�ह� लागू औषधको कुलतबाट बढ� �भा�वत भएको पाइ�छ । तसथ� यसको �नय��ण गनु� 

आजको �मखु आव�यकता म�ये एक हो । जसको ला�ग सम�वयकार� एवं �भावकार� 

योजनाको आव�यकता पद�छ ।  
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िज�ला-ता�लेजङु 

�.सं. काय� �ववरण िज�मेवार �नयका सहयोगी �नकाय समय �समा अपेि�त न�तजा 

१ िज�ला�त�रय लागू औषध �नय��णको ला�ग 

काय�योजना �नमा�ण तथा अ�यवधी गन� । 

िज�ला �शासन काया�लय नेपाल �हर�, सश� �हर� 

बल 

त�काल श�ु गर� 

�नर�तर 

िज�ला�त�रय लागू औषध �नय��ण 

स�ब�धी काय�योजना �नमाण� हनुे  

२ लागू औषध �नय��णका ला�ग सबै �थानीय 

तहमा आमा समूह, यवुा तथा बाल �लव ज�ता 

संघ/सं�थाह�लाई समावेश गर� वडा �त�रय 

लागू औषध अपराध अ��य सचेतना अ�भयान 

स�म�त गठन गर� काय��म संचालन गन�  

िज�ला �शासन काया�लय, नेपाल 

�हर�, सश� �हर� बल र �थानीय 

तह 

नेपाल �हर�, सश� �हर� 

बल र �थानीय तह 

त�काल श�ु गर� 

�नर�तर 

लागू औषध अपराध �नय��णका ला�ग 

सबै �थानीय तहमा �यापक 

जनसहभागीता प�रचालन हनुेछ ।  

३ लागू औषध अपराध �नय��ण स�ब�धमा �थानीय 

संचार मा�यमसँगको साझेदार�मा सचेतना मूलक 

काय��म संचालन गन� ।  

�थानीय तह�, संचार गहृह� स�बि�धत गैर सरकार� 

सं�थाह� 

त�काल श�ु गर� 

�नर�तर 

लागू औषध �नय��णमा �थानीय संचार 

�े�सँगको सहकाय� �भावकार� हनुेछ ।  

४ िज�ला र �थानीय तहमा सरोकारवालाह�को 

सहयोग र सम�वयमा बृहत जन जागरण 

काय��म संचालन गन� । 

िज�ला �शासन काया�लय र िज�ला 

सम�वय स�म�त 

�थानीय तहह� स�ब�धी 

संघ/सं�थाह� 

�नर�तर लागू औषध �नय��णको अ�भयान सबै 

�थानीय तहमा सश� �पमा संचालन 

हनुे ।  

५ सबै संचार मा�यमह�बाट लागू औपध �व��को 

स�देश �शारण गन� । 

रे�डयो, �ट.भी., एफ.एम., प�प��का संचार गहृ �नर�तर संचार मा�यमह�बाट लाग ु औपध 

�नय��ण स�ब�धी सूचना �वाह भै 

जनचेतना ब�ृ� हनुे ।  

६ लागू औषध उ�पादन संचय ओसार पसार �ब�� 

तथा सेवन स�ब�धमा सूचना संकलन  

नेपाल �हर�, सश� �हर� बल र 

रा��य अनसु�धान 

स�बि�धत �े�मा काम 

गन� संघ/सं�थाह� 

�नर�तर लागू औषध उ�पादन, संचय 

ओसारपसार, �ब�� तथा सेवन स�ब�धी 

सूचना �ा� हनुे ।  

७ �वमान�थल तथा बसपाक� मा लागू औषध 

�नय��ण स�ब�धी चेतनामूलक सूचना �सारण 

गन� ।  

नाग�रक उ�यन �ा�धकरण, यातायात 

�यवसायी संघ, �थानीय तहह� 

िज�ला �शासन काया�लय, 

नेपाल �हर�, सश� �हर� 

बल 

�नर�तर �वमान�थल तथा बसपाक� ह�मा हनुे लागू 

औषध अपराध �नय��णमा सहयोग 

प�ुनेछ ।  

८ औषधी �यवसायी, यातायात �यवसायी तथा 

सवार� चालकको लाग अ�भमखुीकरण काय��म 

संचालन गन� । 

नेपाल �हर�, �थानीय तहह� िज�ला �शासन काया�लय �नर�तर औषधी �यवसायी र सवार� साधबाट हनु 

स�ने अपराध रो�न म�त प�ुनेछ । 

9 लागू पदा�थको सेवनबाट हनुे �यि�गत सम�या 

सामािजक र आ�थ�क �पमा हनुे �ेती, 

िश�ा �वकास इकाई, नेपाल �हर� कलेज, �व�ालयह� 

स�बि�धत �े�मा काम 

�नर�तर लागू औषध सेवन द�ु�साहनमा सघाउ 

प�ुनेछ । 



द�ुय�सनको ल�ण �भाव जोगीने उपायह� 

स�ब�धमा �व�ालय र कलेजमा �िश�ण 

काय��म संचालन गन� ।  

गन� संघ/सं�थाह� 

१0 �थानीय तहका जन��त�न�धह�का ला�ग 

अ�भमखुीकरण अ�त��या काय��म संचालन गन� 

।  

िज�ला सम�वय स�म�त िज�ला �शासन काया�लय 

र सरु�ा �नकायह� 

�नर�तर लागू औषध �व��को अ�भयानमा 

�थानीय तहमा �नवा�िचत ��त�नधीको 

जागा�कता र सहभागीता बढनेछ ।  

11 �थानीय तहमा लागू औषध द�ुय�सनबाट पन� 

असर झ�क�ने, सडक नाटक, �द�शन सांगी�तक 

काय��म इ�याद� �द�शन गन� ।  

स�बि�धत साझेदार� सं�थाह� �थानीय तह �नर�तर लागू औषध �व��को सचेतना 

अ�भयानमा �भावकार�ता आउने छ ।  

१२ लागू औषध द�ुपयोग तथा ओसारपसार �व�� 

अ�तरा���य �दवस २६ जनु �थानीय तहमा 

�व�भ� काय��मह� आयोजना गर� मनाउने । 

�थानीय तहह� स�बि�धत साझेदार� 

संघ/सं�थाह� 

जनु २६ र 

अिघ/प�छका 

उपय�ु अ�य 

�दन 

लागू औषध �व��को सचेतना 

अ�भयानमा �थानीय तहको सहभागीता 

बढनेछ ।  

13 �ाकृ�तक तथा �यवसा�सयक �पमा गाँजा तथा 

अ�फम खेती हनुे �थानको प�हचान गर� 

जनसहभागीतामा न� अ�भयान संचालन गन� । 

िज�ला �शासन काया�लय र सरु�ा 

�नकायह� 

स�बि�धत �थानीय तह त�काल श�ु गर� 

�नर�तर 

�ाकृ�तक तथा �यवसा�सयक �पमा 

गाँजा तथा अ�फम खेती न� गन� 

अ�भयानमा �भावकार� आउनेछ ।  

14 सीमा �े�मा हनुे लागू औषधको ओसारपसार 

�नय��णका ला�ग �वशेष सरुाक� प�रचालन गन� 

तथा चेकजाँथ Cordon and Search लाई �त� 

बनाउने । 

िज�ला �शासन काया�लय, सश� 

�हर� बल, रा��य अनसु�धान 

काया�लय 

�थानीय तह, संचार गहृ त�काल श�ु गर� 

�नर�तर 

सीमा �े�मा हनुे लागू औषध स�ब�धी 

अपराध �नय��ण अ�भयानमा 

�भावकार�ता आउने ।  

15 िच�क�सकको �िे�क�शन �बना �नयि��त औषधी 

बेच�बखनमा पूण� ब�देज लगाउने । 

जन�वा��य काया�लय, �थानीय तह औषधी �यवसायीह� त�काल श�ु गर� 

�नर�तर 

लागू औषधको बेच�बखनको द�ुपयोग 

रो�कने छ ।  

16 लागू औषधज�य औषधीको �ब��मा द�ुपयोग 

हनु न�दन अनगुमन तथा स�ल �िे�क�शनमा 

संकेत जनाउने । 

जन�वा��य काया�लय औषधी �यवसायीह� त�काल श�ु गर� 

�नर�तर 

लागू औषधको बेच�बखनको द�ुपयोग 

रो�कने छ । 

17 लागू औषध अपराधमा संल�न �यि� तथा फरार 

अ�भय�ुह�लाई �नय��णमा �लने अ�भयान 

चलाउने ।  

िज�ला �शासन काया�लय, सरु�ा 

�नकायह� 

नाग�रक समाज त�काल श�ु गर� 

�नर�तर 

लागू औषध अपराध �नय��णमा 

�भावकार�ता आउनेछ ।  

18 िच�क�सकको �सफा�रस बेगर लागू औषध ज�य 

औषधी �व�� �वतरण हनु स�ने  औषधी 

पसलह�को आकि�मक अनगुमन गन� ।  

िज�ला �शासन काया�लय, सरु�ा 

�नकायह�, जन�वा��य काया�लय 

�थानीय �नकायह� त�काल श�ु गर� 

�नर�तर 

लागू औषधको बेच�बखनको द�ुपयोग 

रो�न सहयोग प�ुनेछ ।  

19 िज�ला �वेश गन� नाकाह�मा लागू औषध नेपाल �हर�, सश� �हर� बल यातायात �यवसायी र त�काल श�ु गर� सवार� साधन माफ� त हनुे लागू औषध 



ओसारपसार गन� स�ने संका�पद सवार� साधन र 

�यि� उपर �नगरानी र चेकजाँच बढाउन े।  

यातायात मजदरुह� �नर�तर अपराधको �नय��णमा सघाउ प�ुनेछ ।  

20 लाग ुऔषध �नय��ण स�ब�धी संघीय र �देश 

नी�त र कानूनसँग ताद�यता हनुे गर� सबै 

�थानीय तहको लागू औषध अपराध �नय��ण 

स�ब�धी योजना काय��म तथा बजेट �यव�था 

गर� काया��वयन गन� ।   

�थानीय तहह� िज�ला �शासन काया�लय, 

सरु�ा �नकायह� 

चाल ुआ.व. �भ� लागू औषध �नय��णको ला�ग संघीय र 

�देश इकाईबीचको सहकाय� �भावकार� 

हनुेछ ।  

21 सडक बालबा�लकाह�लाई लागू औपध 

अपराधमा संल�न हनु न�दन �यनीह�को प�हचान 

उ�ार र �यव�थापन गन� ।  

नेपाल �हर� �थानीय तह त�काल श�ु गर� 

�नर�तर 

लागू औषध अपराधमा सडक 

बालबा�लकाह�को �योगमा �नय��ण 

हनुेछ ।  

22 िज�ला र �थानीय तहमा ग�ठत स�म�तलाई 

माग�दश�न, सहयोग र सम�वय गन� 

िज�ला �शासन काया�लय, िज�ला 

सम�वय स�म�त, नेपाल �हर� 

�थानीय तह त�काल श�ु गर� 

�नर�तर 

िज�ला र �थानीयबीचको सहकाय� र 

सम�वय �भावकार� बढनेछ ।  

 

 

 

 


