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नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

लागू औषध दुरूपयोग एवं ओसारपसार ववरूद्धको अन्तराावरि य वदवस २६ जुन 

२०१९ 

सप्ताहव्यापी अवियान शुिारम्भ कायाक्रममा सञ्चारकमीहरूलाई ववतररत 
 

पे्रसनोट 

उपस्थित सञ्चारकमी वमत्रहरू, 

लागू औषध दुरूपयोग एवं ओसारपसार ववरूद्दको अन्तराावरि य वदवश २६ जून 

२०१९सप्ताहव्यापी अवियानको शुिारम्भ कायाक्रममा उपस्थित यहााँहरू सबैलाई हावदाक 

स्वागत गदाछु । 
 

यस वषाको रावरि य नारा “समृद्ध रारि वनमााणका लावग लागू औषधरवहत स्वथि जीवन” 

रहेको छ । िने HEALTH FOR JUSTICE : JUSTICE FOR HEALTH अन्तररावरि य नारा तय 

िएको छ । लागू औषध दुरूपयोग एवं ओसारपसार ववरूद्दको वदवस २६ जुन २०१९ 

मूल आयोजक सवमवतबाट वमवत २०७६ आषाढ ५ देस्ि ११ गते सम्म सप्ताहव्यापी 

कायाक्रमको कायायोजना स्वीकृत िएको छ ।उक्त कायायोजनामा लागू औषध रोकिाम 

नीवत एवं मागादशान तजुामा, वैकस्िक ववकास प्रयास, औषधी ऐन कायाान्वयनका चुनौती र 

समाधानका उपायहरुका ववषयमा अन्तरवक्रया कायाक्रम,सञ्चार माध्यामहरुबाट सचेतना 

कायाक्रम, गााँजा/अविम िेती िडानीजस्ता वनयन्त्रणात्मक कायाक्रमहरु र प्रिातिेरी पश्चात 

मूल समारोह लगायतका ववविन्न २६ वटा कायाक्रमहरू सञ्चालन गरी मनाइने तयारी 

गररएको छ ।  

यस वदवसलाई सरोकारवालाहरू संगको समन्वयमा सप्ताहव्यापी रूपमा ववविन्न 

कायाक्रमहरू सञ्चालन गरी मनाउन ७७ वटै वजल्ला प्रशासन कायाालयहरूलाई वनदेशन 

िैसकेको छ। यस क्रममा लागू औषधबाट बढी प्रिाववत वजल्लाहरुमा वदवसकै सन्दिामा 

अन्य कायाक्रमका अवतरक्त सरोकारवालाहरुको व्यापक सहिावगतामा सचेतनामूलक 

कायाक्रम र वजल्लामा लागू औषधको वववशर अवथिा अनुसार छुटै्ट कायाक्रम गना समेत 

वनदेशन गररएको छ । यसै गरी प्रदेशस्तरमा यस वदवसलाई सप्ताहव्यापी रूपमा ववविन्न 

कायाक्रमहरू सञ्चालन गरी मनाउन प्रदेश मुख्यमन्त्री तिा मस्न्त्रपररषद कायाालय मािा त् 

प्रदेश आन्तररक मावमला तिा कानून मन्त्रालय र सामावजक ववकास मन्त्रालयमा अनुरोध 

गररएको छ ।समुदायस्तर देस्ि नै स्वथि, सभ्य, सदाचारी र अपराधमुक्त समाज वनमााण 

गने रावरि य लक्ष्य हावसल गना समन्वयात्मक रुपमा वनरोधात्मक तिा प्रवर्द्ानात्मक कायाक्रम 
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सञ्चालन गरी वदवस मनाउन संघीय मावमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मािा त् सात 

सय विपन्न वटै थिानीय तहहरुमा अनुरोध िैसकेको छ । 

ववश्वव्यापीरूपमा िैवलएको लागू औषधको कारोबार तिा सेवनको दुष्प्रिावबाट नेपाल पवन 

प्रिाववत तिा वपवडत रहेको छ ।पवछल्ला सवेक्षणहरुबाट नेपालमा वषेनी ११.३६ प्रवतशतले 

लागू औषध प्रयोगकतााहरुको संख्यामा वृस्र्द् हुने गरेको देस्िन्छ ।त्यसै गरी कूल अपराध 

मधे्य ७ प्रवतशत अपराध लागू औषधसाँग सम्बस्ित रहेका छन्। देशको जनसांस्ख्यक 

लािको रुपमा रहेको अमूल्य जनशस्क्त एकावतर लािौकंो संख्यामा कामका लावग 

वैदेवशक रोजगारमा जानु अकोतिा  डेढ लाि िन्दा बढी युवा लागू औषधको कूलतमा 

िसु्न अत्यन्त वचन्ताको ववषय िएको छ।यसबाट नेपाली समाजका ववद्यमान समस्याहरु 

मधे्य युवा वगा लागू औषधको कूलतमा िसु्न पवन एक प्रमुि समस्याको रुपमा देस्िएको 

छ । 

कुनै पवन समाजको प्रगवत र ववकासको केन्द्रववन्दुमा रहेको युवा वगा नै लागू औषध 

दुव्याशनको कुचक्रमा िसेमा समाजको स्थिवत सोचनीय हुन्छ नै ।लागू औषध दुव्याशनको 

यो अवथिाले एकावतर समुदायस्तरदेस्ि नै स्वथि, सभ्य, सदाचारी र अपराधमुक्त समाज 

वनमााण गने रावरि य लक्ष्य हावसल गना चुनौती वसजाना गरेको छ िने अकोतिा  वदगो 

ववकास लक्ष्य हावसल गना समेत अवरोध वसजाना गरेको छ । 

अतः लागू औषधको माग घटाउने र आपूवता वनयन्त्रण गने सनु्तवलत नीवतको प्रिावकारी 

कायाान्वयनका लावग वववध वनमााताहरुको वनरन्तरको मागादशान र वनगरानी आवश्यक पदाछ 

िने नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सवचवालय, वविाग र कायाालयहरुले आ-आफ्नो 

वजमे्मवारी अनुरुप लागू औषध वनयन्त्रण र रोकिामको ववषयलाई प्रािवमकताका साि 

व्यस्क्त, पररवार, समाज र रावरि य स्तरमा अवियानको रुपमा सञ्चालन गनुा पदाछ ।यस 

सम्बिमा लागू औषध सम्बिी अपराधका लावग िौजदारी न्याय वनरुपण प्रणालीको समेत 

महत्वपूणा िूवमका हुन्छ िने वनःसने्दह लागू औषधबाट पुगे्न हानीको बारेमा समाजमा 

जागरुकता बढाई माग घटाउ सवहत रोकिाम र वनयन्त्रण कायामा सञ्चार माध्यमको 

महत्वपूणा िूवमका हुन्छ। 

सञ्चारकमी वमत्रहरु, उपस्थित महानुिावहरु 

लागू औषधदुव्याशन वनयन्त्रण ववकासको मुद्धा (Development Agenda) हो ।साझा 

लक्ष्य प्रास्प्तका लावग ववकास सम्बर्द् नीवत र लागू औषध वनयन्त्रण एवं रोकिामका 

प्रयासलाई संगसंगै लैजानु आवश्यक छ । वदगो ववकास लक्ष्यहरुको प्रास्प्तका लावग यी 



3 

 

दुई ववषयलाई पृिक पृिक रुपमा सोचे्न ववगतको दृवरकोणमा आमूल पररवतानको 

आवश्यकता छ  वकनकी लागू औषध वनयन्त्रण ववकासको मुर्द्ा हो ।यवद ववकास-समुदाय 

यो सवालमा मौन रहेमा यसले धेरै वदगो ववकास लक्ष्यहरु पूरा गने तिा का प्रयास र 

प्रगवतलाई सीवमत गनासक्छ। 

नेपालको सन्दिामा डेढ लाि कमाठ उमेर समूहका युवा लागू औषधको दलदलमा िस्दा 

एकावतर ती युवाबाट ववकास अवियानमा योगदान हुन सकेको छैन िने अकोवतर 

उनीहरुको स्वास्थ्य उपचार, पाररवाररक, सामावजक असर, आविाक नोक्सानी, रोकिाम तिा 

पुनथिाापना र अपराध वनयन्त्रणमा उले्लख्य श्रोत साधन िवचानु परेको छ । स्वथि र 

स्वच्छ युवा जनशस्क्त ववना रारि ववकास असम्भव प्रायः हुन्छ । तसिा वदगो ववकास लक्ष्य 

एवं सरकारले वलएको समृ्वर्द् नेपाल र सुिी नेपालीको अकांक्षा पूरा गना लागू औषध 

दुव्याशन समस्याको समाधान जरुरी छ । लागू औषध दुव्याशन र अवैध ओसारपसार 

ववकास र समृ्वस्र्द्को बाधक हो िने्न तथ्यलाई हृदयंगम गनुा अत्यन्त आवश्यक छ । लागू 

औषध वनयन्त्रणका के्षिमा िएका ववविन्न प्रयासलाई प्रते्यक शासकीय तहको नीवत र 

कायाक्रममा मूलप्रवाहीकरण गना सञ्चार माध्यामको महत्वपूणा सहयोगको अपेक्षा गरेका छौ ं

। 

गृह मन्त्रालय लागू औषधको आपूवता वनयन्त्रण कायामा वनरन्तर रुपमा लावगरहेको छ । 

यसका सािै लागू औषध अपराध वनयन्त्रणका लावग ववशेष अवियान सञ्चालन गरी 

उले्लख्य मािामा अपराधी पक्राउ र लागू औषध बरामद िैरहेको छ ।ववद्यमान लागू 

औषध वनयन्त्रण ऐन र नेपाल सरकारको नीवत एवं अन्तररावरि य प्रवतवर्द्ता अनुसार गृह 

प्रशासनको ध्यान रोकिाम र प्रयोगकतााको उपचार तिा सेवाको सािै प्रिावकारी कानून 

कायाान्वयनको सनु्तवलत रणनीवत अस्ियार गने तिा  केस्न्द्रत रहेको छ ।   

अन्तर सम्बस्ित ववषयको रुपमा रहेको लागू औषध दुरुपयोगको रोकिाम, 

प्रयोगकतााहरुको उपचार तिा पुनथिाापना र जोस्िम नू्यवनकरणमा सम्बर्द् सबैको 

सामूवहक प्रयास अपररहाया छ । लागू औषधको मागलाई नघटाएसम्म यसको िेती, 

उत्पादन र ओसारपसारको पूणा वनयन्त्रण सम्भव नहुने हुाँदा सम्बर्द् सबैले समग्र र 

संवेदनशील तवरबाट यसको रोकिाम र वनयन्त्रणको प्रयास गरौ ं । हामी सबैले आ-

आफ्नो तह र तप्काबाट लागू औषध दुरुपयोगको समस्याबाट सृजना हुने हानी , नोक्सानी 

रोकिाम र नू्यनीकरण गना योगदान वदउाँ जसले गदाा हामी एक स्वथि र सुिी समाजको 

वदशामा अग्रसर हुन सकौ ं।हामी अलग अलग, व्यस्क्तगत तवरबाट र एकापसमा सहकाया 

एवं साझेदारी गरी दूरगामी महत्वको यस कायामा योगदान गरौ।ं रारिका िववष्यका 
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कणाधार युवा पुस्तालाई सही वदशा वदउाँ , रारिको समृस्र्द् र ववकासका लावग आधार तयार 

गरौ ं । गृह मन्त्रालयले मावनसको जीवन रक्षा गना र समाजलाई अपराध र रोगबाट 

जोगाउन सञ्चारमाध्याम सवहत सम्बर्द् सबैबाट लागू औषध रोकिाम र वनयन्त्रणको के्षिमा 

सवक्रय योगदानको अपेक्षा रािेको छ ।सबैको साझा वजमे्मवारीको रुपमा रहेको लागू 

औषध रोकिाम र वनयन्त्रणमा वववशर रुपमा सञ्चार माध्यामबाट वषैिर नै जागरण र 

सचेतनामूलक सने्दशहरु प्रशारण गरी वदन आग्रह गदाछौ ं। 

आगामी वदनमा लागू औषधको दुरुपयोग तिा ओसारपसार वनयन्त्रण गने अवियानमा 

सञ्चार के्षि लगायत सम्बस्ित सबै वनकाय संघ/सथिाहरूबाट ववगतमा झै वनरन्तर सहयोग 

र सहकायाको लावग हावदाक अनुरोध छ । 

धन्यवाद ।  


