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लागुऔषध कायय योजना- २०७७ 

 

१. पृष्ठभूमम:- 

बिश्वब्यापी साझा समस्याको रुपमा र बह आएको लाग ूऔषधको प्रयोग नेपालमा पबन समस्याको रुपमा दखेा परेको छ । 

नेपालमा मबदरा, सबुतिजन्य पदाथि एवं गााँजा चरेसको प्रयोग पबन बदनानबुदन िढ्द ैगएको छ । हरेोईन तथा अबिम जस्ता लागपुदाथिको  

कारोिारले यो समस्यालाई अझ िढाएको छ । हाल सईुको माध्यमिाट लागपूदाथि प्रयोगको पबन िबढरहकेो छ । यसमा लाग ूऔषधयकु्त 

सईु औषबध तथा बसन्थेसाईज्ड केबमकलहरु समते लाग ूऔषधको रुपमा प्रयोग हुनलेु समस्या अझ ैिढ्ने क्रम जारी छ । 

 

त्यसैगरर लाग ूपदाथिको अिैध ओसारपसार एवं कारोवारलाई हातहबतयार तस्करीपबछको दोस्रो ठुलो अपराधको रुपमा बलईन्छ 

। यसको  अिैध  ओसार-पसार एवं बनयन्रण गनि  काननु कायािन्वयन गने बनकायहरु बक्रयाशील रह ेपबन अन्तराबरिय रुपमा संगबठत र 

सबक्रय बगरोहहरुको संजालले गदाि यसको ओसार-पसार र बनयन्रण गने कायि चनुौबतको रुपमा दबेखएको छ ।  प्राकृबतक तथा 

व्यवसाबयक रुपम ैगांजा, चरेश  , अबिम जस्ता लागऔुषधको उत्पादन, ओसारपसार र बिबक्र बितरण तथा िामसेीहरुिाट  यस 

बजल्लामा अिैध रुपमा बनयबन्रत औषबधजन्य  लाग ूपदाथिको बिबक्र बवतरण गने प्रिबृत रहकेोले यसलाई बनयन्रण गरी काननू िमोबजम 

कारवाहीको लाबग  बजल्ला प्रशासन कायािलयले  नेपाल प्रहरी , स्थानीय तह , बवद्यालय , सामाबजक संघ-संस्था  र अन्य  सरोकारवाला 

बनकायहरुसंग समन्वय र सहकायि गरी कायि गद ैआएको छ । यस कायििाट अपराध बनयन्रण तथा प्रभािकारी अनसुन्धान   गरी 

लागऔुषध सम्िन्धी रोकथाम, बनयन्रण र न्यबूनकरणको लाबग यो कायियोजना तयार गररएको छ ।  

 

२. लक्ष्य : 

"लाग ुऔषध अपराध अनसुन्धान, बनयन्रण गरी राबरिय तथा अन्तराबरिय के्षरमा परररहकेो असर न्यबूनकरण गद ैसमाजका बवकृबत, 

बवसंगबत हटाई समनु्नत समाज बवकास गने" 

३. उदे्धश्य : 

 लाग ूपदाथिको खतेी  नष्ट गने तथा लाग ूपदाथिको उत्पादन, संचय र भण्डारण हुन नबदने । 

 लागपूदाथिको ओसारपसार र बिक्री बवतरणमा बनयन्रण गने र सो प्रयोजनका लाबग बिबभन्न जनचेतनामलूक कायिक्रम संचालन गने । 

 दवु्यिसनी तथा सेवनकतािहरूको उबचत ब्यवस्थापन र पनुस्थापना गने । 

 जोबखम समहुमा लागऔुषधको प्रयोग (Incidence of  Drug Abuse) लाई न्यनूीकरण गने । 
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४. कायययोजना:- 

मस.नं. काययक्रम तथा मक्रयाकलापहरू 
अनुगमन तथा 

प्रभावकाररताको सचूक 
मजम्मेवार इकाई 

अनुगमन 

तथा 

सपुरीबेक्षण 

इकाई 

समय सीमा 

१. लागूऔषधको खेती (Cultivation) र उत्पादन (Production) मा मनयन्त्रण गने । 

१.१ लागूऔषधको खेती (Cultivation) नष्ट गने । 

 

 प्रभावकारी रुपमा सचुना संकलन गरी लाग ु

औषधको (गााँजा,अबिम)  खेती हुने क्षेरहरुको 

पबहचान गरर उत्पादनको प्रारबम्भक बिन्दमुामा नै 

खेती नष्ट गने तिि  आवस्यक व्यवस्था बमलाउने 

।

नष्ट गरेको क्षेरिल तथा 

पररमाण र बकसीम 

बजल्ला प्रहरी 

कायािलय र 

मातहतका प्रहरी 

ईकाईहरु 

बजल्ला 

प्रशासन 

कायािलय 

खेती हुने 

समयमा 

१. २ लागूऔषधको उत्पादन (Production) मा मनयन्त्रण गने । 

 

 लाग ुऔषध (गााँजा, अबिम)  को उत्पादन तथा 

प्रशोधन हुने स्थानहरुको प्रभावकारी सचुना 

संकलनिाट पबहचान गरर आपबूतिको प्रारबम्भक 

बिन्दमुा िरामद तथा नष्ट गने तिि  आवस्यक 

व्यवस्था बमलाउने ।

नष्ट वा िरामद गरेको 

पररमाण , प्रशोधन औजार 

तथा रसायन र लाग ु

औषधको बकसीम 

बजल्ला प्रहरी 

कायािलय र 

मातहतका प्रहरी 

ईकाईहरु 

बजल्ला 

प्रशासन 

कायािलय 

बनरन्तर 

१.३ 
 अवैध मबदरा उत्पादन ,ओसार पसार,संचय तथा 

भण्डारण एवं बिबक्र बवतरणलाई बनयन्रण गन े।

नष्ट वा िरामद गरेको 

पररमाण 

बजल्ला प्रहरी 

कायािलय र 

मातहतका प्रहरी 

ईकाईहरु 

बजल्ला 

प्रशासन 

कायािलय 

बनरन्तर 

२. लागूऔषध ओसारपसार, सचंय र भण्डारण तथा खररद मबक्रीमा  मनयन्त्रण 

२.१ लागूऔषधको ओसारपसार मनयन्त्रण काययक्रम । 

 

लागऔूषधकोओसारपसार गने / ब्यबक्त,समहु 

तथा क्षेर र सीमा नाकाहरुको पबहचान गरी 

बनरन्तर बनगरानी गरी औषधीजन्य 

लागऔूषधको सीमापारीिाट हुने ओसार पसार 

तथा आपबूति वा बभबरने कायिलाई बनयन्रण गनि 

Trans Boarder Counter Parts संग 

समन्वय गन े।

ओसारपसारमा आएको 

तुलनात्मक कमी, 

िरामद पररमाण, बकबसम, 

पक्राउ संख्या 

बजल्ला प्रहरी 

कायािलय र 

मातहतका प्रहरी 

ईकाईहरु 

बजल्ला 

प्रशासन 

कायािलय 

पाबक्षक 
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 लागऔूषधको ओसारपसार गने ब्यबक्त, समहु 

तथा क्षेर र बजल्ला सीमा नाका तथा स्थानहरुको 

पबहचान गरी बनरन्तर बनगरानी गरी औषधीजन्य 

तथा अन्य लागऔूषधको ओसार पसार तथा 

आपबूतिलाई बनयन्रण गनि बजल्ला लागऔुषध 

बनयन्रण सबमतीको अगवुाईमा सम्पणूि प्रहरी 

ईकाईहरु एकसाथ एबककृत रुपमा पररचालन हुने 

।

िरामद गरेको पररमाण , 

पक्राउ तथा कारवाहीको 

बिवरण 

कायािलय प्रमखु, 

बजल्ला स्तरीय 

लागऔुषध 

बनयन्रण सबमबत 

बजल्ला 

प्रशासन 

कायािलय 

हप्तामा एक पटक 

हुने गरी बनरन्तर 

२.२ लागूऔषधको सचंय तथा भण्डारण मनयन्त्रण काययक्रम । 

 

 लागऔूषधको ओसारपसार तथा कारोवार 

गन े ब्यबक्त, समहुको Link Chart तयार गरी 

सोिाट संचय गने व्यबक्त, समहू तथा स्थानको 

पबहचान गरी िरामद र कारिाही गने ।

िरामद गरेको पररमाण , 

पक्राउ तथा  कारवाहीको 

साँख्यागत बिवरण 

" " " 

२.३ लागूऔषधको मबक्री मबतरण मनयन्त्रण काययक्रम । 

 

 लागऔूषधको ओसारपसार तथा कारोवार 

गन े ब्यबक्त,समहु तथा दवुिशनीहरुको Link 

Chart तयार गरी सोिाट बिक्री बितरण गने 

व्यबक्त, समहू, स्थान तथा औषधीजन्य 

लागऔुषधको अवैध कारोवार गने औषधी 

पसलको पबहचान गरी  कारिाही गने ।

िरामद गरेको पररमाण, 

पक्राउ तथा कारवाहीको 

साँख्यागत बिवरण 

" " " 

३. लागूऔषधको दुर्वययसन मनयन्त्रण काययक्रम । 

 

 लागऔूषध दबु्यिसनीमा िसेका ब्यबक्त तथा 

समहूहरुको पबहचान गरी बनजहरुको पनुिस्थापना 

तथा सचेतनाको लागी लबक्षत समहुगत परामशि 

कक्षा तथा सेवा संचालन गने ।

 लागऔूषध दबु्यिसनीमा िसेका ब्यबक्त तथा 

समहूहरुको पबहचान गरी उनीहरुका गबतबिबधहरु 

उपर बनगरानी राख्ने र  दवु्यिसनीहरुको सवोत्तम 

बहतलाई ध्यानमा राखी अबभभािकहरुको 

परामशिमा पनुिस्थापना केन्र (Rehabilitation 

centre) मा पठाउने व्यवस्था बमलाउने ।

 पनुस्थापना केन्रिाट सधुाररएकाहरु पनु सो 

कायिमा संलग्न हुन सक्ने भएकोले पवुि 

लागऔुषधकमीहरु र अबभभावकहरुको संजाल 

बनमािण गरर आपसी अन्तरबक्रया समेत गराई 

सामाबजक उत्तरादाबयत्व िहन गराउन सामाबजक 

पनुएिबककरणका कायिक्रम संचालन गने । 

 

परामशि सेिा संचालन 

संख्या र सहभागी संख्या, 

पनुस्थापना केन्रमा 

पठाएको संख्या तथा 

सामाबजक 

पनुएिबककरणको संख्या र  

अिस्था । 

बजल्ला स्तरीय 

लागऔुषध 

बनयन्रण सबमबत 

बजल्ला 

प्रशासन 

कायािलय 

हप्तामा एक पटक 

हुने गरी बनरन्तर 
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४. लागूऔषध मबरुद्ध जोमखम पनय सक्ने तथा अन्त्य सरोकारवाला सबैका लामग सचेतनामूलक काययक्रम सचंालन गने । 

४.१. मबद्यालय  तथा क्याम्पसमा आधाररत काययक्रम सचंालन गने । 

 

बजल्ला प्रहरी कायािलय तथा मातहत 

ई.प्र.का.स्तरसम्मको प्रहरी ईकाईहरुले 

  बिद्याबथिहरुमा  लागऔूषध बिरुद्ध सचेतना र 

जागरण जगाउन बशक्षकलाई ताबलम संचालन 

गने । 

 िालक्लि गठन गरर उक्त क्लिको सहकायिमा 

अबभभािक संघ तथा बिद्यालयहरुको छाता 

संगठनहरु तथा अन्य सरोकारवाला 

बनकायसंगको समन्वयमा नाटक, ितृबचर 

प्रदिशन तथा लागऔुषध दवु्यिशन, बनयन्रण 

सम्िबन्ध सचेतनामलूक अबभभबूखकरण 

कायिक्रम संचालन गने । 

तालीम र सचेतना 

कायिक्रम सचाबलत संख्या 

र सहभागी संख्या । 

" " 
हप्तामा एक पटक 

हुने गरी बनरन्तर 

४.२. लागूऔषधको मनयन्त्रणको लामग समुदायमा आधाररत काययक्रम सचंालन गने । 

४.२.१ 

  जोबखमयकू्त मबहला,अबभभावक तथा यवूा 

समहुलाई लबक्षत गरी लागऔूषध सम्वबन्ध 

सचेतनामलूक कायिक्रम संचालन गने ।

  आमा समहु, यवूा क्लव, िाल क्लव, 

चेबलिेटी समहु, अन्य पेशागत संघ 

संस्थाहरुलाई  लागऔूषध बिरुद्धको दवाव 

समहुको रुपमा समेत पररचालन गनि 

अबभमबुखकरण कायिक्रम संचालन गने ।

जोबखमयकू्त समहुमा 

संचालन गरेको सचेतना 

कायिक्रम  तथा सहभागी 

संख्या र दवाि समहुको 

अबभमबुखकरण र 

पररचालनको संख्यागत 

अवस्था 

" " 
हप्तामा एक पटक 

हुने गरी बनरन्तर 

४.२.२ 

 बजल्ला प्रहरी कायािलय तथा मातहत प्रहरी 

ईकाईहरुले आफ्नो कायािलय, वजार ईलाका 

तथा माबनस बभडभाड हुने अन्य कायािलयहरुमा 

समेत सचूनामलुक होबडङ िोडिहरु राख्ने

होबडङ वोडिहरु राखेको 

संख्या 
" " 

एक मबहना 

बभरमा 

४.३. लागु औषध मनयन्त्रण सम्बन्त्धी कारागार लमक्षत  मवशेष काययक्रम सचंालन गने । 

 

 लागऔूषध अपराध र दवु्यिसनका िारेमा 

कारागारका कैदीहरुमा मनोसामाबजक धारणामा 

पररितिन ल्याउन लागऔुषध सम्वबन्धत प्रचबलत 

काननूको जानकारीमलूक सचेतना कायिक्रम 

तथा परामशि सेवा संचालन गने ।

संचाबलत कायिक्रमको 

संख्या  र सहभागी संख्या 

बजल्ला प्रहरी 

कायािलय तथा 

बजल्ला स्तरीय 

लागऔुषध 

बनयन्रण सबमबत 

बजल्ला 

प्रशासन 

कायािलय 

माबसक एक 

पटक बनरन्तर 

४. ४. सडक बालबामलकाहरु प्रमत लमक्षत काययक्रमहरू सचंालन गने । 
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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पा 

 

 

  सडक िालिाबलकाहरूलाई बवबभन्न सडक 

नाटक पचाि,पम्पलेट,गीत संगीतको माध्यमिाट 

लाग ुऔषध बवरूद्ध चेतनामलूक कायिक्रम 

संचालन गने ।

 लागऔूषधिाट प्रभाबित 

वालवाबलकाहरुलाई संरक्षकत्व तथा पनुस्थापना 

गनि सहयोगी हुने कायिक्रम संचालन  गने ।

सचेतना कायिक्रम र 

सहभागी संख्या तथा 

संरक्षकत्व र पनुस्थापना 

गरेका सडक 

िालिाबलकाहरूको 

संख्या । 

बजल्ला प्रहरी 

कायािलय तथा 

बजल्ला स्तरीय 

लागऔुषध 

बनयन्रण सबमबत 

बजल्ला 

प्रशासन 

कायािलय 

माबसक 

रुपमा एक पटक 

बनरन्तर 

४. ५. लागु औषध मवरूद्धको अमभयानमा आमसचंारका माध्यमहरूलाई पररचालन गने र सचुना प्रवाहमा र्वयापकता ल्याउने । 

४.५.१ 
 लागऔूषध बवरूद्ध जनचेतना  जगाउन आम 

संचारकमीहरूलाई अबभमखुीकरण गने ।

अबभमखुीकरण र 

सहभागी संख्या 

बजल्ला प्रहरी 

कायािलयतथा 

बजल्ला स्तरीय 

लागऔुषध 

बनयन्रण सबमबत 

बजल्ला 

प्रशासन 

कायािलय 

रैमाबसक रुपमा 

एक पटक 

बनरन्तर 

४.५.२ 

 लागऔूषध सम्वन्धी जानाकारी, सचेतना 

तथा खोजमलुक सामाग्री परपबरकाहरुमा 

प्रकासन गने गराउने ।

प्रकाबशत परपबरकाको 

बकसीम र पटक संख्या 
" " बनरन्तर 

४.५.३ 

बिबभन्न चेतनामलुक श्रव्य, दृरय तथा चलबचर 

सामाग्री उत्पादन गनि प्रोत्साबहत गन,े प्राप्ती गने र 

आम बिद्यबुतय माध्यमिाट प्रसारण गन ेगराउने ।

बिद्यबुतय सामाग्रीको 

उत्पादन र प्रसारण पटक 

संख्या तथा बकसीम 

" " बनरन्तर 

५. सरोकारवाला मनकायहरु मबचको सहकाययमा जोड मदने 

 

 लाग ुऔषध रोकथाम तथा बनयन्रणसाँग 

सरोकार राख्ने बिबभन्न बनकायहरू तथा 

अनसुन्धानमा सम्लग्न बनकायहरु िीच 

प्रभािकारी सहकायि र समन्वय गने ।

 औषधीजन्य बनयबन्रत  लाग ुऔषध तथा 

मनोबद्धपक पदाथिको अवैध बिक्री बितरणमा 

रोक लगाउन प्रभािकारी अनगुमन गने गराउने ।

समन्वय र सहकायिका 

िैठक संख्या , अनगुमन 

संख्या तथा उपलब्धीहरु । 

बजल्ला प्रहरी 

कायािलयतथा 

बजल्ला स्तरीय 

लागऔुषध 

बनयन्रण सबमबत 

बजल्ला 

प्रशासन 

कायािलय 

माबसक 

( बनरन्तर ) 

६. अनुगमन र मूल्याङकन 

 

 बजल्ला प्रशासन कायािलयिाट लागऔूषध 

बनयन्रण तथा दवु्यिसन र सचेतनाका लाबग 

गररएका कायिहरूको अनगुमन र मलु्यांकन 

बवशेष जोड बदने ।

अनगुमनको संख्या र 

तथ्यगत बिवरण तथा 

परुस्कार र साँजायको 

संख्या । 

बजल्ला प्रहरी 

कायािलयर 

मातहतका प्रहरी 

ईकाईहरु 

बजल्ला 

प्रशासन 

कायािलय 

रैमाबसक 

(बनरन्तर ) 
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