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लागु औषध नियन्त्रण कायययोजिा, २०७८/७९ 

सुिसरी 

१. पररचय (Introduction): 

गृह प्रशासन सुधार मागगचित्र, २०७४ मा उले्लखीत लागु औषध चनयन्त्रण सम्बन्धी चनम्न ३ बुुँदाहरु 

यस कायग योजनाका लाचग मागग दशगनका रुपमा रहने छन् । 

१. मादक पदार्ग चबचि चबतरण अनुमती प्रदान गने सम्बन्धीत चनकाय संग समन्वय गरी मादकपदार्ग 

बेि चबखन गने स्र्ान, समय, खररदकतागको उमेर आदी कुराहरुको उपयुक्त व्यवस्र्ा गररने छ । 

सारै् प्रचतबन्धन्धत तर्ा चिचकत्सकको चप्रन्धिप्सनमा मात्र चबचिचबतण गनग पाइने लागु औषधीहरुको 

दुरुपयोग हुन नचदन सम्बन्धन्धत चनकायहरु संग समन्वय र सहकायग गररने छ।  

२. लागु औषधको प्रयोग घटाउन सिेतना लगायतका चवचिन्न कायगिम स्र्ानीय तहसम्म संिालन 

गररने छ । लागु औषधको दुव्यगसनमा परेकाहरुको उपिार तर्ा पुनस्र्ापनाका लाचग समुदाय र गैर 

सरकारी संख्याहरुको साझेदारीमा पुनस्र्ापना केन्द्रहरुको स्र्ापना गरी संिालनमा ल्याइनेछ ।  

३. सीमा के्षत्रमा हुने लागु औषधको अबैध कारोबार र दु्रव्यसनलाई चनयन्त्रण गनग चवषेश कायगिम 

संिालन गररने छ । 

 

लागु औषध (चनयन्त्रण) ऐन २०३३,लागु औषध चनयन्त्रण राचरि य चनचत २०६३ तर्ा लागु औषध 

चनयन्त्रण रणचनचत २०६६ लाई मुख्य मागगचनदेशनका रुपमा चलई सुनसरी चजल्लाको बसु्तन्धस्र्चत चवशे्लषण 

गररएको छ । 

सुनसरी चजल्ला लागु औषध उपयोग गने, खपत गने र कारोबार गने चजल्लाको रुपमा रहेको छ। 

चजल्लाका केही के्षत्रमा गाुँजा खेती परम्परागत र केही सावगजनीक रुपमा हुने गरेको प्रारन्धिक जानकारीमा 

रहेको छ । गाुँजा, फेन्सीचिल आदीको प्रयोग यदा कदा आफ्नो शहरी नातेदारको लाचग र युवा वगगले समेत 

उपयोग गरेको अवस्र्ा छ । यस चजल्लाको सन्दिगमा चनम्न चबषयमा लागु पदार्ग सम्बन्धी जानकारी रहेका 

छन्। 

क) नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय लागु औषध चनयन्त्रण शाखाको चजल्लागत ररपोट प्रचतवेदनमा 

लागु औषध प्रयोगकतागहरु रहेको उले्लख छ । यस चजल्लामा पुनस्र्ापना केन्द्र रहेको, उपिार 

केन्द्र पचन रहेको छ।  

ख) चजल्ला प्रहरी कायागलय सुनसरीको अचिलेख बमोचजम १५६ जनालाई लागु औषध प्रयोग 

गरेकोमा मुद्दा िलाएको अवस्र्ा चर्यो । ती व्यन्धक्तहरु लागु पदार्ग प्रयोगकतागको चहसाबले 

दुरुपयोगकताग देखीएको हुनाले कैद सजाय िोचगरहेका छन्।  

ग) चजल्ला प्रशासन कायागलय र चजल्ला प्रहरी कायागलयको संयुक्त पहलमा गाुँजा खेती नर गने तर्ा 

चसमा के्षत्रमा लागु पदार्ग प्रयोगकतागहरुको चनगरानी बढाइएको अवस्र्ा छ ।  

घ) चजल्लामा केही स्र्ानमा प्राकृचतक रुपमानै गाुँजा उम्रने गरेको छ । तर सो के्षत्रमा गाुँजाको खेती 

गरेको जस्तो प्रशस्त वोटहरु िेचटने गरेका छन्।  

ङ) गाुँजाका उपिोगकताग र बेि चबखनकताग संग सोधपुछ गदाग सुनसरी चजल्लाको सीमाना 

जोिीएको के्षत्रका िएका व्यन्धक्तहरु रहेको खुल्न आएको छ । र केही शहरी के्षत्रमा पचन रहेको 

अवस्र्ा छ ।  

२. लागु पदार्य नियन्त्रणका निषयहरु (Subject related to Drug abuse control) : 

क) लागु पदार्ग चबचि चबतरण ओसार पसार र दुरुपयोग चनयन्त्रण गनग सचकने । 

ख) लागु पदार्ग सम्बन्धी अचिलेख रान्धखने ।  

ग)  बरामद िएको लागु औषध नर गने गराउने।  

घ) चजल्ला स्तरमा लागु पदार्ग सम्बन्धी गोष्ठी सेचमनार गनग सचकने ।  

ङ) सबै मा.चब. र उ.मा.चब. हरुमा सिेतनामूलक अचियान संिालन गनग सचकने।  

ि) लागु औषध चनयन्त्रण शाखा गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त चनदेशनहरु कायागन्वयन गररने।  



छ) गैर सरकारी संस्र्ा संग सहकायग गनग सचकने ।  

ज) नागररक समाज संग साझेदारीमा लागु औषध चनयन्त्रण गररने । 

झ)  सामुदायीक प्रहरी साझेदारी कायगिम माफग त स्र्ानीय तहमा व्यापकरुपमा लागु औषध 

चनयन्त्रण सम्बन्धी िेतनामूलक र प्रवधगनात्मक कायगिम संिालन गररने ।  

ञ) लागु औषध प्रयोगकतागको अचिलेख राखे्न ।  

ट) लागु औषध सम्बन्धी चववरणहरु संकलन गररने ।  

ठ) चसमा के्षत्रबाट चिचत्रन सके्न लागु औषध चनयन्त्रणका लाचग चवशेष चनगरानी गररने ।  

ि) मादक पदागर्को जर्ािावी सेवनलाई चनरुत्साचहत गनग स्र्ानीयतहहरु संग सहकायग गररने 

छ ।  

ढ) मादक पदार्ग चबचिचबतरणलाई चनयन्त्रण र चनयमन गनग स्र्ानीयतह र घरेलु तर्ा साना 

उद्योग चवकास सचमचत संग सहकायग गररने छ। 

तर यस वषग Covid-19 संिमणका कारण सबै चवद्यालयमा लागू पदार्ग दुरुपयोग सम्बन्धी छलफल 

तर्ा अन्तरचिया गनग सचकएको छैन । सबै पाचलकाहरुमा लागू पदार्ग दुव्यगसन सम्बन्धी कायगिम गनग र 

चनयन्त्रण सम्बन्धी प्रिावकारी योजना बनाउन अनुरोध गररएको छ ।  

३. कायय योजिा (action plan) 

मादक पदागर् एक मुख्य शान्धन्त सुरक्षा िुनौतीको चबषय रचहआएको छ । यस चजल्लामा रहेको गाुँजा 

खेती पररम्परागतरुपमा अिार खाने प्रयोजनको लाचग र चजव जनु्त चबरामीहुुँदा औषधीको रुपमा खुवाउने 

प्रयोजनमा चसचमत छ । तर्ापी गाुँजा व्यन्धक्तगत स्तरमा चबचि चबतरण गरेको अवस्र्ा पचन चवद्यमान छ । 

प्रचतबन्धीत औषधीको दुरुपयोग उले्लख्य निएको अवस्र्ामा पचन चनयन्त्रणका लाचग चनम्न अनुसार कायग 

योजना बनाइएको छ । 
चस.नं. चियाकलापहरु चजमे्मवार 

चनकाय 

सहयोचग 

चनकाय 

समय श्रोत अनुगमन 

मुल्यांकन 

अपेचक्षत नचतजा अचिलेख 

१. लागु पदार्ग चबचि 

चबतरण ओसार पसार 

र दुरुपयोग चनयन्त्रण 

गनग सचकने 

१२ वटा 

(उ.म.न.पा.२, 

न.पा. ४ र 

गा.पा.६ ) 

स्र्ानीय तहहरु 

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय 

बषै िरी 

चनरन्तर  

लागु ओषध 

चनयन्त्रण 

शाखा गृह 

मन्त्रालयाट 

प्राप्त िएमा 

उपाध्यक्ष/उ 

प्रमुख चजल्ला 

प्रशासन 

कायागलय, 

चमचिया 

लागु पदार्ग 

उपिोगमा कचम 

आउने । गाुँजा खेती 

िएको के्षत्रमा कमी 

आउने छ ।  

प्रचतवेदन र 

कायगिम

को चटपोट 

२. लागु पदार्ग सम्बन्धी 

अचिलेख रान्धखने ।  

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय र 

अन्तरगतका 

िौकीहरु 

चजल्ला 

प्रशासन 

कायागलय 

वषै िरी 

चनरन्तर 

लागु ओषध 

चनयन्त्रण 

शाखा गृह 

मन्त्रालयाट 

प्राप्त िएमा 

चजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

लागु लागु पदार्ग 

उपिोगमा कचम 

आउने । गाुँजा खेती 

िएको के्षत्रमा कमी 

आउने छ । 

प्रचतवेदन र 

कायगिम

को चटपोट 

३. बरामद िएका लागु 

ओषध नर गने 

गराउने ।  

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय, 

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय 

चजल्ला स्वास्थ्य 

कायागलय 

वषै िरी 

चनरन्तर 

लागु ओषध 

चनयन्त्रण 

शाखा गृह 

मन्त्रालयाट 

प्राप्त िएमा 

चजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

लागु लागु पदार्ग 

उपिोगमा कचम 

आउने । गाुँजा खेती 

िएको के्षत्रमा कमी 

आउने छ । 

प्रचतवेदन र 

कायगिम

को चटपोट 

४. चजल्ला स्तरमा लागु 

पदार्ग सम्बन्धी गोष्ठी 

सेचमनार गनग सचकने ।  

चजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय, 

FAN club 

आवश्य

क्ता 

अनुसार 

लागु ओषध 

चनयन्त्रण 

शाखा गृह 

मन्त्रालयाट 

प्राप्त िएमा 

लागु औषध 

चनयन्त्रण शाखा 

गृह मन्त्रालय 

लागु लागु पदार्ग 

उपिोगमा कचम 

आउने । गाुँजा खेती 

िएको के्षत्रमा कमी 

आउने छ । 

प्रचतवेदन र 

कायगिम

को चटपोट 

५. सबै मा.चव. र उ.मा.चव. 

हरुमा सिेतनामलक 

अचियान संिालन गनग 

सचकने । 

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय 

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय र 

अन्तगगतका 

िौकीहरु, 

चशक्षा चवकास 

तर्ा समन्वय 

इकाई, FAN 

club 

वषै िरी 

चनरन्तर 

लागु ओषध 

चनयन्त्रण 

शाखा गृह 

मन्त्रालयाट 

प्राप्त िएमा 

सबै पाचलकाहरु लागु लागु पदार्ग 

उपिोगमा कचम 

आउने । गाुँजा खेती 

िएको के्षत्रमा कमी 

आउने छ । 

प्रचतवेदन र 

कायगिम

को चटपोट 

६. लागु ओषध चनयन्त्रण 

शाखा गृह 

मन्त्रालयबाट प्राप्त 

चनदेशनहरु 

कायागन्वयन गररने ।  

चजल्ला प्रशासन 

कायागलय, 

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय 

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय र 

अन्तगगतका 

िौकीहरु 

वषै िरी 

चनरन्तर 

लागु ओषध 

चनयन्त्रण 

शाखा गृह 

मन्त्रालयाट 

प्राप्त िएमा 

लागु औषध 

चनयन्त्रण शाखा 

गृह मन्त्रालय 

लागु लागु पदार्ग 

उपिोगमा कचम 

आउने । गाुँजा खेती 

िएको के्षत्रमा कमी 

आउने छ । 

प्रचतवेदन र 

कायगिम

को चटपोट 

७. गैर सरकारी संस्र्ा चजल्ला प्रशासन चजल्ला प्रहरी वषै िरी लागु ओषध चजल्ला प्रशासन लागु लागु पदार्ग प्रचतवेदन र 



चस.नं. चियाकलापहरु चजमे्मवार 

चनकाय 

सहयोचग 

चनकाय 

समय श्रोत अनुगमन 

मुल्यांकन 

अपेचक्षत नचतजा अचिलेख 

सुँग सहकायग गनग 

चसकने । 

कायागलय, 

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय 

कायागलय र 

अन्तगगतका 

िौकीहरु/ 

FAN club 

चनरन्तर चनयन्त्रण 

शाखा गृह 

मन्त्रालयाट 

प्राप्त िएमा 

कायागलय, 

गैरसरकारी 

महासंघ 

उपिोगमा कचम 

आउने । गाुँजा खेती 

िएको के्षत्रमा कमी 

आउने छ । 

कायगिम

को चटपोट 

८. नागररक समाज सुँग 

साझेदारीमा लागु 

औषध चनयन्त्रण गररने 

।  

चजल्ला प्रशासन 

कायागलय, 

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय 

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय र 

अन्तगगतका 

िौकीहरु, 

FAN club 

वषै िरी 

चनरन्तर 

लागु ओषध 

चनयन्त्रण 

शाखा गृह 

मन्त्रालयाट 

प्राप्त िएमा 

चजल्ला प्रशासन 

कायागलय, 

गैरसरकारी 

महासंघ 

लागु लागु पदार्ग 

उपिोगमा कचम 

आउने । गाुँजा खेती 

िएको के्षत्रमा कमी 

आउने छ । 

प्रचतवेदन र 

कायगिम

को चटपोट 

९. सामुचदयक प्रहरी 

साझेदारी कायगिम 

माफग त स्र्ानीइ तहमा 

व्यापकरुपमा लागु 

औषध चनयन्त्रण 

सम्बन्धी िेतनामूलक 

र प्रवधगनात्मक 

कायगिम संिालन 

गररने ।  

चजल्ला प्रशासन 

कायागलय, 

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय 

FAN club 

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय र 

अन्तगगतका 

िौकीहरु/  

वषै िरी 

चनरन्तर 

लागु ओषध 

चनयन्त्रण 

शाखा गृह 

मन्त्रालयाट 

प्राप्त िएमा 

नागररक 

समाज, पत्रकार 

महासंघ 

लागु लागु पदार्ग 

उपिोगमा कचम 

आउने । गाुँजा खेती 

िएको के्षत्रमा कमी 

आउने छ । 

प्रचतवेदन र 

कायगिम

को चटपोट 

१०. लागु औषध प्रयोग 

कतागको अचिलेख 

राखे्न ।  

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय 

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय र 

अन्तगगतका 

िौकीहरु 

वषै िरी 

चनरन्तर 

लागु ओषध 

चनयन्त्रण 

शाखा गृह 

मन्त्रालयाट 

प्राप्त िएमा 

चजल्ला प्रशासन 

कायागलय  

लागु लागु पदार्ग 

उपिोगमा कचम 

आउने । गाुँजा खेती 

िएको के्षत्रमा कमी 

आउने छ । 

प्रचतवेदन र 

कायगिम

को चटपोट 

११. लागु औषध सम्बन्धी 

चववरणहरु संकलन 

गररने । 

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय 

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय र 

अन्तगगतका 

िौकीहरु 

FAN club 

वषै िरी 

चनरन्तर 

लागु ओषध 

चनयन्त्रण 

शाखा गृह 

मन्त्रालयाट 

प्राप्त िएमा 

चजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

लागु लागु पदार्ग 

उपिोगमा कचम 

आउने । गाुँजा खेती 

िएको के्षत्रमा कमी 

आउने छ । 

प्रचतवेदन र 

कायगिम

को चटपोट 

१२. चसमाके्षत्रबाट चिचत्रन 

सके्न लागु औषध 

चनयन्त्रणका लाचग 

चवशेष चनगरानी गररने 

।  

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय 

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय र 

अन्तगगतका 

िौकीहरु 

FAN club 

वषै िरी 

चनरन्तर 

लागु ओषध 

चनयन्त्रण 

शाखा गृह 

मन्त्रालयाट 

प्राप्त िएमा 

चजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

लागु लागु पदार्ग 

उपिोगमा कचम 

आउने । गाुँजा खेती 

िएको के्षत्रमा कमी 

आउने छ । 

प्रचतवेदन र 

कायगिम

को चटपोट 

१३. मादक पदार्गको 

जर्ािावी सेवनलाई 

चनरुत्साचहत गनग 

स्र्ानीयहरुसुँग 

सहकायग गररने छ ।  

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय 

चजल्ला प्रहरी 

कायागलय र 

अन्तगगतका 

िौकीहरु 

वषै िरी 

चनरन्तर 

लागु ओषध 

चनयन्त्रण 

शाखा गृह 

मन्त्रालयाट 

प्राप्त िएमा 

चजल्ला प्रशासन 

कायागलय, घरेलु 

तर्ा साना 

उद्योग चवकास 

सचमचत 

लागु लागु पदार्ग 

उपिोगमा कचम 

आउने । गाुँजा खेती 

िएको के्षत्रमा कमी 

आउने छ । 

प्रचतवेदन र 

कायगिम

को चटपोट 

१४. मादक पदार्ग 

चवचिलाई चनयन्त्रण र 

चनयमन गररने छ ।  

स्र्ानीयहरु, 

घरेलु तर्ा साना 

उद्योग चवकास 

सचमचत 

चजल्ला 

प्रशासन 

कायागलय/ 

FAN club 

वषै िरी 

चनरन्तर 

लागु ओषध 

चनयन्त्रण 

शाखा गृह 

मन्त्रालयाट 

प्राप्त िएमा 

चजल्ला स्तररय 

शान्धन्त सुरक्षा 

सचमचत, पत्रकार 

महासंघ 

लागु लागु पदार्ग 

उपिोगमा कचम 

आउने । गाुँजा खेती 

िएको के्षत्रमा कमी 

आउने छ । 

प्रचतवेदन र 

कायगिम

को चटपोट 

यसमा सशस्त्र प्रहरी बल,नेपाल नं.४,गण सुनसरीले पचन चसमाना के्षत्रमा लागु पदार्ग दुर्ब्गसन कारोवार 

चनयन्त्रण गनग िुचमका खेल्नेछ । 

४.  निस्कषय (Conclusion):: 

लागु औषध चनयन्त्रण शाखा बाट प्राप्त िएका समयोचित पहल र चनदेशन हरु कायागन्वयन गररने 

छन् । यसमा चबषेश गरर पाचलकाहरुको कायगचवचध तर्ा घरेलु तर्ा साना उद्योग चवकास सचमचतको सहकायग 

पचन उचिकै महतु्पणग छन् । माचर् कायग योजनामा उल्लख िए बमोचजमका चनकायहरुले चजमे्मवारी पुवगक 

आफ्नो िुचमका चनवागह गरेमा कायगयोजना पूणगरुपमा लागु िइ चजल्लामा लागु औषध चनयन्त्रण हुन जाने 

चवश्वास गनग सचकन्छ । 

 

प्रमुख चजल्ला अचधकारी 

चजल्ला प्रशासन कायागलय, सुनसरी 

 


