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िज ला तर य लागू औषध नय ण काययोजना, कुम पि म, २०७७ 

१. पृ भू म 

लागू औषध कारोबार व  व यापी साझा सम याको पमा रहेको छ । प छ लो समयमा नेपालमा प न लागू पदाथको 
अवैध ओसारपसार एंव कारोवार ज टल सम याको पमा देखा परेको छ । व  वमा लागू पदाथको अवधै ओसारपसार 
एंव कारोवारलाई हातह तयार कारोबार प छको दो ो ठूलो अपराधको पमा लई छ । देशको अमू य जनशि  युवा 
प ढ लागू औषध दु यसनमा फसेमा भ व यमा देशको उ त, ग त एवं समृ मा असर पन कुरालाई नकान स कदैन। 
यसैले लागू औषधको दु यसन एवं ओसार पसार गन कायलाई समयमा नै नय ण गनु अप रहाय छ ।यसको  
अवैधरोकथाम एवं नय ण गन कानून काया वयन गन नकायह  याशील रहे प न अ तरा य पमा संग ठत र 
स य गरोहह को स ालले गदा यसको ओसार-पसार र नय ण गन काय च ुनौ तपूण छ । नेपाल मु यत: 
लागूपदाथ उ पादन र ओसारपसार हुने मुख के ब द"ुगो डेन यांङल र गो डेन से ट"को निजक पन  हुदँा 
नेपालको भू मलाई लागूपदाथ ओसार-पसार गन सहज बाटो र गाँजा तथा गाँजाज य अ य लागू औषध उ पादन 
थलको पमा योग गन गरेको पाई छ । 

 

लागू औषधको अवैध कारोबार तथा दु यसनको ब दो सम यालाई गत गर  यसको नय ण र यू नकरणको 
लागी गृह म ालयबाट जार  लागू औषध नय ण काययोजना २०७५ को मागदशनमा रह  िज लाि थत सुर ा 
नकाय, थानीय तहलगायत अ य सामािजक संघ-सं था, सरोकारवाला नकायह सगँ हातेमालो गर  य तो अपराध 
तथा यसको योग र दु यसनबाट उ प  हुने समया सामािजक वकृती र वसंग तलाई नय णगर  व छ, स य, 
सदाचार  र अपराधमु  कुम(पि म) बनाउन यो काययोजना तयार ग रएको छ । 

२. व मान अव था 
नेपालमा व.सं. २०६३ मा ग रएको सव णमा लागू औषध योगकताह को सं या ४६,३०९ थयो भने २०६९ को 
सव णमा यो सं या ९१,५३४ पुगेको थयो।उ  सव ण न तजा अनुसार औषत वा षक ११.३६ तशतको दरले 
लागू औषध योगकताह को सं यामा वृ  हुने गरेको देिख छ। व.सं.  २०७६ मा ग रएको सव णको न तजा 
अनुसार नेपालमा कूल लागू औषध योगकताह को सं या १,३०,४२४ पुगेको तथा वा षक ५.०६ तशतको दरले 
योगकताह को सं यामा वृ  भएको देखाएको छ। योगकताह  म ये पु प १२१६९२(९३.३ तशत) र म हला 

८७३२(६.७ तशत) रहेका छन् । यसै गर  ५१.१ तशत योगकताह ले एका त थानमा (५१.९ तशत पु ष 
र ३५.४ तशत म हला) लागू औषध योग गन गरेका देिख छ। यसैगर  ४० तशत योगकताह  कुनै प न 
पेशामा आब  नरहेको त या ले देखाएको छ।लागू औषध योगकताह  म हलाह को सबैभ दा ठूलो अनुपात 
(७१.७ तशत) बेरोजगार रहेको देिख छ जुन तुलना मक पमा पु ष योगकता (३८.० तशत) को तुलनामा धेरै 
रहेको देिख छ। 

कुल लागू औषध योगकताह  म ये युवाप ु ताको सं या धेरै रहेको देिख छ। व.सं.  २०७६ को सव णको न तजा 
अनुसार अ धकांश लागू औषध योगकताह लेउनीह बीसवष भ दा कम उमेरमा नै प हलोपटक लागू औषधकोसेवन 
सु गरेको देिख छ।बीस वष भ दा कम उमेरमा गाँजाज य लागू औषध सेवन गन योगकताह  ८८.० तशत, 

अफमज य पदाथ सेवन गनह  ६३.४ तशत, आन ददायी पदाथ सेवन गनह  ५२.२ तशत, सु ँ ने पदाथ सेवन 
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गनह  ९२.३ तशत, मा मक पदाथ सेवन गनह  २३.८ तशत र उ ेजना मक पदाथ सेवन गनह  ४५.८ 
तशत रहेको देिख छ। 

कुम (पि म) िज ला अ तगत भारत र चीनसगँ सीधा खु ला समाना रहेको नाका नभएताप न यस िज लाका केह  
थानह मा लागू औषधज य खेती अ फम, गाँजा आ दको उ पादन, शोधन तथा ओसारपसार हुने गरेको देिखएको छ 
।यस िज लामा लागू औषध अपराध दताको वगतका बषह को त या  हेदा आ.व.०७०।७१ मा २ वटा मु ा दता 
भएको,आ.व.०७१।७२ र आ.व. ०७२।७३ मा ३।३ वटा मु ा दता भएको, आ.व.०७३।७४ मा ७ वटा 
०७४।७५ मा २ वटा मु ा दता भएकोमा आ.व.०७५।७६ मा उ  सं यामा उ ले य बृ  भई ८ वटा मु ा दता 
भएको देिख छ भने आ.व.०७६।७७ मा ९ वटा मु ा दता भएको तथा यसमा संल न १५ जना प ाउ परेको र २ 
जना फरार रहेको देिख छ । 

 

३. काययोजनाको ल य 

लागू औषधको अवैध उ पादन, कारोबार तथा उपयोगलाई पूण पमा नय ण गर  समाजलाई स य, मया दत र 
सुरि त बनाउने । 

४. काययोजनाको उ े य 

 लागू पदाथको खेती न  गन तथा लागू पदाथको उ पादन, संचय र भ डारण हुन न दने । 
 लागूपदाथको ओसारपसार र ब  वतरणमा नय ण गन । 

 व भ  समूहलाई लि तगर जनचेतना मूलक काय मतथा भ डाफोर अ भयान संचालनगन । 

 अनुगमन तथा चेकजाँचलाई भावकार  बनाई सेवनकताह को प हचान तथा नय ण गर उिचत यव थापन, 
उपचार र पुन: थापनाको यव था मलाउने। 

 सरकार  नकायह , थानीय तह, गैरसरकार  तथा सामािजक संघसं था लगायत लागूऔषध नय णमा य  
अ य  पमा याशील व भ  नकायह बीच नर तर सम वय, सहकाय तथा साझेदार  गन । 

५. लि त समूह (Target Group) 

यस काययोजनाले न न लिखत समूहह लाई लि त समूह नधारण गरेको छ । 

१. व ाथ ह  

२. अ वभावकह , समुदायह , काय थलह  

३. व भ  सरकार  एवं गैरसरकार  संघसं थाह  (आमा समूह, यूवा समूह, पुन थापना के ) 

४. दु यसनीह  

५. अवैध कारोवारमा संल न यि , समुह र स ाल 

६. स ार मा यम 
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७. काय योजना 

स.नं. काय म तथा याकलापह  अनुगमन सूचक िज मेवार नकाय 
अनुगमन गन 

नकाय 
समय सीमा कै. 

१. सम वय तथा सहजीकरण गन । 

१.१ 
लागू औषध नय ण िज ला अनुगमन तथा सम वय 
स म तको वैठक गन । 

बैठक सं या 
िज ला शासन 

कायालय  
बषमा कि तमा २ पटक  

१.२ 
लागू  औषध नय णका ला ग वडा तरस मका संय  

यािशल बनाउने 
संय को याशीलता र 

उपल धी 
िज ला हर  कायालय 

िज ला शासन 
कायालय 

हरेक वडा तरमा स म त 
गठन र यािशलता 

 

१.३ 
लागू औषधको अवैध कारोबार तथा नकासी नय णका 
ला ग अ तर िज ला सम वय गन 

सम वयको अव था र 
उपल धी 

िज ला हर  कायालय िज ला शासन 
कायालय 

बषमा कि तमा २ पटक 
अ तरिज ला बैठक  

 

१.४ 

गृह म ालय ारा जार  लागू औषधको नय ण र रोकथाम 
स ब धी काय म स ालन स ब धमा थानीय तहलाई 
मागदशन २०७६ अनु प सबै पा लकाह लाई लागू औषध 
नय ण काय मको कायढाँचा तजुमा,बजेट यव था र 
काया वयनमा सहजीकरण गन  

सम वयको अव था र 
उपल धी 

िज ला शासन 
कायालय 

 
नर तर  

१.५ 

लागू औषध नय णका काय म स ालनका ला ग थानीय 
तह लगायत सरोकारवालाह बीच सम वय तथा सहजीकरण 
गन 

सम वयको अव था र 
उपल धी 

िज ला हर  कायालय 
िज ला शासन 

कायालय 
बषमा कि तमा २ पटक 
वैठक 

 

२. लागूऔषधको खेती (Cultivation) र उ पादन (Production) मा नय ण गन । 

२.१ 
लागूऔषध (गाँजा,अफम)  खेती हुने े ह को प हचान ग र 
उ पादनको ारि भक ब दुमा नै खेती न  गन । 

 न  गरेको े फल तथा 
प रमाण र कसीम 

िज का तथा सश  
हर  बल नेपालका 

िज लाि थत ईकाईह  

िज ला शासन 
कायालय  

 
नर तर   

२.२ 

लागू औषध (गाँजा, अफम)  को उ पादन तथा शोधन हुने 
थानह को प हचान ग र आपू तको ारि भक ब दुमा बरामद 
तथा न  गन । 

न  वा बरामद गरेको 
प रमाण , शोधन औजार 

तथा रसायन र लागू 
औषधको कसीम 

िज का तथा सश  
हर  बल नेपालका 

िज लाि थत ईकाईह  

िज ला शासन 
कायालय  

 
नर तर   

३. लागूऔषध ओसारपसार, संचय र भ डारण तथा ख रद ब मा  नय ण 

३.१ 
लागूऔषधको ओसारपसार गन यि ,समुह तथा े  र िज ला 
सीमा नाका तथा थानह को प हचान गर  नर तर नगरानी गर  

बरामद गरेको प रमाण, 
प ाउ तथा कारवाह को 

िज का तथा सश  
हर  बल नेपालका 

िज ला शासन 
कायालय  

 

तु त शु  गर  नर तर  
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औषधीज य तथा अ य लागूऔषधको ओसार पसार तथा 
आपू तलाई नय ण गन स पूण हर  ईकाईह  एकसाथ 
ए ककृत पमा प रचालन गन। 

ववरण िज लाि थत ईकाईह  

३.२ 

लागूऔषधको ओसारपसार तथा कारोवार गन  यि ,समुह तथा 
दु यसनीह को Link Chart तयार गर  सोबाट ब  बतरण गन 
यि , समूह, थान तथा औषधीज य लागूऔषधको अवैध 
कारोवार गन औषधी पसलको प हचान गर   कारबाह  गन । 

बरामद गरेको प रमाण, 
प ाउ तथा कारवाह को 

सँ यागत बवरण 

िज का तथा सश  
हर  बल नेपालका 

िज लाि थत ईकाईह  

िज ला शासन 
कायालय  

 
नर तर  

४. लागूऔषधको दु यसन नय ण गन । 

४.१ 
लागूऔषध दु यसनीमा फसेका यि  तथा समूहह को प हचान 
गर  उनीह  त लि त समुहगत परामश क ा तथा सेवा 
संचालन गन । 

परामश सेबा संचालन 
सं या र सहभागी सं या 

िज का तथा मातहतका 
हर  ईकाईह  

िज ला शासन 
कायालय  

 

म हनामा एक पटक र 
आव यकतानुसार थप 

 

४.२ 
समुदाय हर  साझेदार  काय म माफत व ालय तथा 
कलेज तरमा चेतनामूलक क ा संचालन गन । 

क ा संचालन सं या र 
सहभागी सं या 

िज का तथा मातहतका 
हर  ईकाईह  

िज ला शासन 
कायालय  

 

म हनामा एक पटक र 
आव यकतानुसार थप 

 

४.३ 
समुदाय हर  साझेदार  काय म अ तरगत यि , प रवार, 
टोल, गाउँनगरमा सम वया मक कायढाँचा अवल वन गन 

 
कायढाँचा 

िज का तथा मातहतका 
हर  ईकाईह  

िज ला शासन 
कायालय, थानीय 

तह 
नर तर  

४.४ 

लागूऔषध दु यसनीमा फसेका यि  तथा समूहह को प हचान 
गर उनीह का ग त ब धह  उपर नगरानी रा े र  
दु यसनीह को सव म हतलाई यानमा राखी अ भभाबकह को 
परामशमा पुन थापना के  (Rehabilitation Centre) मा पठाउने 
यव था मलाउने । 

पुन थापना के मा 
पठाएको सं या  

िज का तथा मातहतका 
हर  ईकाईह  

िज ला शासन 
कायालय  

 

म हनामा एक पटक र 
आव यकतानुसार थप 

 

५. लागूऔषध ब  जोिखम पन स ने तथा अ य सरोकारवाला सबैका ला ग सचेतनामूलक काय म संचालन गन । 

५.१. व ालय तथा या पसमा आधा रत सचेतना र जागरणमूलक काय म संचालन गन ।  

५.१.१ 

व ालय तथा या पस तर य बतृ वकला, हािजर  जवाफ, 
खेलकुद, िच कला ज ता लागूऔषध स ब धी चेतनामुलक 
काय म तथा -याल  संचालन गन । 

उपि थत व ाथ  सं या 

िज का तथा सश  
हर  बल नेपालका 

ईकाईह  

िज ला शासन 
कायालय  मा सक पमा एक 

पटक 
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५.१.२ 
व ाथ , अ वभावक, यव थापन स म तलाई एक कृत गर  
लागू औषध स ब धी जनजागरण काय म संचालन गन । 

उपि थत व ाथ  र अ य 
यि ह  

िज का तथा सश  
हर  बल नेपालका 

ईकाईह  

िज ला शासन 
कायालय  

मा सक पमा एक 
पटक 

 

५.२ येक वडामा जन जागरण काय म संचालन गन 

५.२.१ 
यानर प लेट, पो र तथा हो डङ वोडह  वडाका 
सावजा नक थानह मा टाँस गन  

सावजा नक थानह  
उ लेख गन  

िज का तथा सश  
हर  बल नेपालका 

िज लाि थत ईकाईह  

िज ला शासन 
कायालय  १।१ म हनामा   

५.२.२ 
येक वडामा सामुदा यक भेला गर लागूऔषध स ब धी जन-

जागरण तथा  याल  संचालन गन । 
सहभागी सं या र समय 

अबधी 
िज का तथा मातहतका 

ईकाईह  

िज ला शासन 
कायालय  ३ म हना भ   

६. आमसंचारका मा यममाफतलागू औषध व अ भयान स ालन गन । 

६.१ 

लागूऔषध व  जनचेतना  जगाउन आम 
स ारकम ह लाई अ भमुखीकरण गन । 

 

अ भमुखीकरण र सहभागी 
सं या 

 

िज. .का. िज ला शासन 
कायालय  

 

मा सक पमा एक 
नर तर 

 

६.२ थानीय FM तथा टे ल भजनका मा ययमबाट सारण गन । 
शारण पटक सं या तथा 

कसीम  

 

िज. .का. िज ला शासन 
कायालय  

 

२ म हना स म 
नर तर 

 

७. अनुगमन मू यांकन  
 

 
  

 

७.१ काय म काया वयनको नय मत अनुगमन, मू यां न गन उपलि धको अव था 
लागू औषध नय ण 
िज ला अनुगमन तथा 
सम वय स म त 

िज ला शासन 
कायालय  

 
नर तर  

 
……………………. 
(ब नाथ गै े) 

मुख िज ला अ धकार 
म त: २०७७।०६।२३ 

 


