ने पाल सरकार
गृह मन्त्रालय
लागू औषध दु रूपयोग एवं ओसारपसार ववरूद्धको अन्तराावरिय वदवस २६ जुन
२०१९
सप्ताहव्यापी अवियान शु िारम्भ कायाक्रममा सञ्चारकमीहरूलाई ववतररत
प्रे सनोट
उपस्थित सञ्चारकमी वमत्रहरू,
लागू औषध दु रूपयोग एवं ओसारपसार ववरूद्दको अन्तराा वरिय वदवश २६ जू न
२०१९सप्ताहव्यापी अवियानको शु िारम्भ काया क्रममा उपस्थित यहााँ हरू सबै लाई हावदा क
स्वागत गदा छु ।
यस वषा को रावरिय नारा “समृद्ध रारि वनमााणका लावग लागू औषधरवहत स्वथि जीवन”
रहे को छ । िने HEALTH FOR JUSTICE : JUSTICE FOR HEALTH अन्तररावरिय नारा तय
िएको छ । लागू औषध दु रूपयोग एवं ओसारपसार ववरूद्दको वदवस २६ जु न २०१९
मू ल आयोजक सवमवतबाट वमवत २०७६ आषाढ ५ दे स्ि ११ गते सम्म सप्ताहव्यापी
काया क्रमको काया योजना स्वीकृत िएको छ ।उक्त काया योजनामा लागू औषध रोकिाम
नीवत एवं मागा दशा न तजुा मा, वै कस्िक ववकास प्रयास, औषधी ऐन कायाा न्वयनका चु नौती र
समाधानका

उपायहरुका

ववषयमा

अन्तरवक्रया

काया क्रम,सञ्चार माध्यामहरुबाट

सचे तना

काया क्रम, गााँ जा/अविम िेती िडानीजस्ता वनयन्त्रणात्मक काया क्रमहरु र प्रिातिेरी पश्चात
मू ल समारोह लगायतका ववविन्न २६ वटा काया क्रमहरू सञ्चालन गरी मनाइने तयारी
गररएको छ ।
यस

वदवसलाई

सरोकारवालाहरू

संगको

समन्वयमा

सप्ताहव्यापी

रूपमा

ववविन्न

काया क्रमहरू सञ्चालन गरी मनाउन ७७ वटै वजल्ला प्रशासन कायाा लयहरूलाई वनदे शन
िैसकेको छ। यस क्रममा लागू औषधबाट बढी प्रिाववत वजल्लाहरुमा वदवसकै सन्दिामा
अन्य

काया क्रमका

अवतरक्त

सरोकारवालाहरुको

व्यापक

सहिावगतामा

सचे तनामू लक

काया क्रम र वजल्लामा लागू औषधको वववशर अवथिा अनु सार छु ट्टै काया क्रम गना समे त
वनदे शन गररएको छ । यसै गरी प्रदे शस्तरमा यस वदवसलाई सप्ताहव्यापी रूपमा ववविन्न
काया क्रमहरू सञ्चालन गरी मनाउन प्रदे श मु ख्यमन्त्री तिा मस्न्त्रपररषद कायाा लय मािात्
प्रदे श आन्तररक मावमला तिा कानू न मन्त्रालय र सामावजक ववकास मन्त्रालयमा अनु रोध
गररएको छ ।समु दायस्तर दे स्ि नै स्वथि, सभ्य, सदाचारी र अपराधमु क्त समाज वनमाा ण
गने रावरिय लक्ष्य हावसल गना समन्वयात्मक रुपमा वनरोधात्मक तिा प्रवर्द्ा नात्मक काया क्रम
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सञ्चालन गरी वदवस मनाउन संघीय मावमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मािात् सात
सय विपन्न वटै थिानीय तहहरुमा अनु रोध िैसकेको छ ।
ववश्वव्यापीरूपमा िैवलएको लागू औषधको कारोबार तिा सेवनको दु ष्प्रिावबाट ने पाल पवन
प्रिाववत तिा वपवडत रहे को छ ।पवछल्ला सवे क्षणहरुबाट ने पालमा वषे नी ११.३६ प्रवतशतले
लागू औषध प्रयोगकताा हरुको संख्यामा वृ स्र्द् हुने गरे को दे स्िन्छ ।त्यसै गरी कूल अपराध
मध्ये ७ प्रवतशत अपराध लागू औषधसाँग सम्बस्ित रहे का छन् । दे शको जनसां स्ख्यक
लािको रुपमा रहे को अमू ल्य जनशस्क्त एकावतर लािौंको संख्यामा कामका लावग
वै देवशक रोजगारमा जानु अकोतिा डे ढ लाि िन्दा बढी यु वा लागू औषधको कूलतमा
िस्नु अत्यन्त वचन्ताको ववषय िएको छ।यसबाट ने पाली समाजका ववद्यमान समस्याहरु
मध्ये यु वा वगा लागू औषधको कूलतमा िस्नु पवन एक प्रमु ि समस्याको रुपमा दे स्िएको
छ ।
कुनै पवन समाजको प्रगवत र ववकासको केन्द्रववन्दु मा रहे को यु वा वगा नै लागू औषध
दु व्याशनको कुचक्रमा िसेमा समाजको स्थिवत सोचनीय हुन्छ नै ।लागू औषध दु व्याशनको
यो अवथिाले एकावतर समु दायस्तरदे स्ि नै स्वथि, सभ्य, सदाचारी र अपराधमु क्त समाज
वनमाा ण गने रावरिय लक्ष्य हावसल गना चु नौती वसजा ना गरे को छ िने अकोतिा वदगो
ववकास लक्ष्य हावसल गना समे त अवरोध वसजा ना गरे को छ ।
अतः लागू औषधको माग घटाउने र आपू वता वनयन्त्रण गने सन्तुवलत नीवतको प्रिावकारी
कायाा न्वयनका लावग वववध वनमाा ताहरुको वनरन्तरको मागा दशा न र वनगरानी आवश्यक पदा छ
िने ने पाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सवचवालय, वविाग र कायाा लयहरुले आ-आफ्नो
वजम्मेवारी अनु रुप लागू औषध वनयन्त्रण र रोकिामको ववषयलाई प्रािवमकताका साि
व्यस्क्त, पररवार, समाज र रावरिय स्तरमा अवियानको रुपमा सञ्चालन गनुा पदा छ ।यस
सम्बिमा लागू औषध सम्बिी अपराधका लावग िौजदारी न्याय वनरुपण प्रणालीको समेत
महत्वपू णा िूवमका हुन्छ िने वनःसन्दे ह लागू औषधबाट पु ग्ने हानीको बारे मा समाजमा
जागरुकता बढाई माग घटाउ सवहत रोकिाम र वनयन्त्रण काया मा सञ्चार माध्यमको
महत्वपू णा िूवमका हुन्छ।
सञ्चारकमी वमत्रहरु, उपस्थित महानु िावहरु
लागू औषधदु व्याशन वनयन्त्रण ववकासको मुद्धा (Development Agenda) हो ।साझा
लक्ष्य प्रास्प्तका लावग ववकास सम्बर्द् नीवत र लागू औषध वनयन्त्रण एवं रोकिामका
प्रयासलाई संगसंगै लै जानु आवश्यक छ । वदगो ववकास लक्ष्यहरुको प्रास्प्तका लावग यी
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दु ई

ववषयलाई

पृ िक

आवश्यकता छ

पृ िक

रुपमा

सोच्ने

ववगतको

दृवरकोणमा

आमू ल

पररवतानको

वकनकी लागू औषध वनयन्त्रण ववकासको मु र्द्ा हो ।यवद ववकास-समु दाय

यो सवालमा मौन रहे मा यसले धे रै वदगो ववकास लक्ष्यहरु पू रा गने तिाका प्रयास र
प्रगवतलाई सीवमत गना सक्छ।
ने पालको सन्दिामा डे ढ लाि कमा ठ उमे र समू हका यु वा लागू औषधको दलदलमा िस्दा
एकावतर ती यु वाबाट ववकास अवियानमा योगदान हुन सकेको छै न िने अकोवतर
उनीहरुको स्वास्थ्य उपचार, पाररवाररक, सामावजक असर, आविा क नोक्सानी, रोकिाम तिा
पु नथिाा पना र अपराध वनयन्त्रणमा उल्ले ख्य श्रोत साधन िवचा नु परे को छ । स्वथि र
स्वच्छ यु वा जनशस्क्त ववना रारि ववकास असम्भव प्रायः हुन्छ । तसिा वदगो ववकास लक्ष्य
एवं सरकारले वलएको सम्वृ र्द् ने पाल र सु िी ने पालीको अकां क्षा पू रा गना लागू औषध
दु व्याशन समस्याको समाधान जरुरी छ । लागू औषध दु व्याशन र अवै ध ओसारपसार
ववकास र सम्वृ स्र्द्को बाधक हो िन्ने तथ्यलाई हृदयं गम गनुा अत्यन्त आवश्यक छ । लागू
औषध वनयन्त्रणका क्षेिमा िएका ववविन्न प्रयासलाई प्रत्येक शासकीय तहको नीवत र
काया क्रममा मू लप्रवाहीकरण गना सञ्चार माध्यामको महत्वपू णा सहयोगको अपे क्षा गरे का छौं
।
गृ ह मन्त्रालय लागू औषधको आपू वता वनयन्त्रण काया मा वनरन्तर रुपमा लावगरहे को छ ।
यसका सािै लागू औषध अपराध वनयन्त्रणका लावग ववशे ष अवियान सञ्चालन गरी
उल्ले ख्य मािामा अपराधी पक्राउ र लागू औषध बरामद िैरहे को छ ।ववद्यमान लागू
औषध वनयन्त्रण ऐन र ने पाल सरकारको नीवत एवं अन्तररावरिय प्रवतवर्द्ता अनु सार गृ ह
प्रशासनको ध्यान रोकिाम र प्रयोगकताा को उपचार तिा सेवाको सािै प्रिावकारी कानू न
कायाा न्वयनको सन्तुवलत रणनीवत अस्ियार गने तिा केस्न्द्रत रहे को छ ।
अन्तर

सम्बस्ित

प्रयोगकताा हरुको

ववषयको
उपचार

तिा

रुपमा

रहेको

पु नथिाा पना

लागू
र

जोस्िम

औषध

दु रुपयोगको

न्यू वनकरणमा

सम्बर्द्

रोकिाम,
सबै को

सामू वहक प्रयास अपररहाया छ । लागू औषधको मागलाई नघटाएसम्म यसको िे ती,
उत्पादन र ओसारपसारको पू णा वनयन्त्रण सम्भव नहुने हुाँ दा सम्बर्द् सबै ले समग्र र
संवेदनशील तवरबाट यसको रोकिाम र वनयन्त्रणको प्रयास गरौं । हामी सबै ले आआफ्नो तह र तप्काबाट लागू औषध दु रुपयोगको समस्याबाट सृजना हुने हानी , नोक्सानी
रोकिाम र न्यू नीकरण गना योगदान वदउाँ जसले गदाा हामी एक स्वथि र सुिी समाजको
वदशामा अग्रसर हुन सकौं ।हामी अलग अलग, व्यस्क्तगत तवरबाट र एकापसमा सहकाया
एवं साझे दारी गरी दू रगामी महत्वको यस काया मा योगदान गरौं। रारिका िववष्यका
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कणा धार यु वा पु स्तालाई सही वदशा वदउाँ , रारिको समृ स्र्द् र ववकासका लावग आधार तयार
गरौं । गृ ह मन्त्रालयले मावनसको जीवन रक्षा गना र समाजलाई अपराध र रोगबाट
जोगाउन सञ्चारमाध्याम सवहत सम्बर्द् सबै बाट लागू औषध रोकिाम र वनयन्त्रणको क्षेिमा
सवक्रय योगदानको अपे क्षा रािे को छ ।सबै को साझा वजम्मेवारीको रुपमा रहे को लागू
औषध रोकिाम र वनयन्त्रणमा वववशर रुपमा सञ्चार माध्यामबाट वषै िर नै जागरण र
सचे तनामू लक सन्दे शहरु प्रशारण गरी वदन आग्रह गदा छौं ।
आगामी वदनमा लागू औषधको दु रुपयोग तिा ओसारपसार वनयन्त्रण गने अवियानमा
सञ्चार क्षेि लगायत सम्बस्ित सबै वनकाय संघ/सथिाहरूबाट ववगतमा झै वनरन्तर सहयोग
र सहकाया को लावग हावदा क अनु रोध छ ।
धन्यवाद ।
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