
उच्च माध्यममक विद्ाल्यका 
विद्ार्थीहरूका लामि नाककोनन 
लािपुदार् ्थ शिक्ा पाठ्यक्रम :  
िरै-अमन्यममत, मन्यशत्रित रोकर्ाम 
परीक्ण

19 मार ्च 2008

रिरार ्च री. लने्नोक्स, पिएर.्री  
तथा मारि ए. ्ससे्रनी, एम.्ए्स ्

NEP NN Drug Ed High Scools_NN Hawaii-Arrowhead Study_Cover.indd   1-2 10/21/2015   4:36:54 PMAPPROVED



SPA NN Drug Ed High Scools Study.indd   2 4/18/2015   20:14:55APPROVED



उच्च माध्यममक विद्ाल्यका 
विद्ार्थीहरूका लामि नाककोनन 
लािपुदार् ्थ शिक्ा पाठ्यक्रम :  
िरै-अमन्यममत, मन्यशत्रित रोकर्ाम 
परीक्ण

रिचार ्ड री. लने्नोक्स 
्साइकनोमटे्रिक्स टेक्नोलनोजीज, इनकर्पोिेटेर,  
2404 वसेट् ्ड र्ाक्ड  ले् , ट्िल्सबनोिनो, NC 27278, अमरेिका

मारि ए. ्ससेसच्ी 
इ्डरर्नेरनेट रि्सच ्ड कन्सलटेनट 
10841 वसेकनोट एभने्यू, ्स्ल्ाणर, CA 91040, अमरेिका

NEP NN Drug Ed High Scools Study.indd   1 10/22/2015   10:35:10 PMAPPROVED



NEP NN Drug Ed High Scools Study.indd   2 10/22/2015   10:35:10 PMAPPROVED



का् ्डकािी ्सािाशं

र्रिच्
िाव् ्थक मापदण्ड अध्य्य्यन, मोमनटररङ द फु््चर [Monitoring the Future (MTF)] ल ेविित 
केही सिवेक्ण ि् ्थमा लाि ूऔ्ध सिेनमा र्ोरै मिरािट भएको पाएको भए तापमन, िाव् ्थक रूपमा 
मददरा, सतुथीजत््य पदार् ्थ र अत््य लाि ूऔ्धहरू सिेन िन ्थमा सलंगन हनु े१२-१७ ि् ्थ उमरेका 
्यिुा्यिुमतहरूको सङ्ख्या ्य.ुएस. मा १३ मममल्यन रहकेो अनमुान छ जनु सन ्१९८० को दिक 
देशि सन ्१९९२ समममा देशिएको घटदो प्रिमृतको तलुनामा उच्च न ैरहकेो छ ।

समस्या क्रेिका केही उदाहरणहरूमा मनमन पद्थछन:् सन ्१९९९ मा उमरे नपिुकेा उपभोक्ाहरूल े
मददरामा (कुल $११६.२ मिमल्यन मध्य)े अनमुामनत $२२.५ मिमल्यन ि्च्थ िरेको; सन ्१९९२ 
देशि सन ्२००३ को अिमधमा मन्यशत्रित वप्रशसक्रपसन औ्मधहरू दरुुप्योि िनवे १२ देशि १७ ि् ्थ 
उमरेका ्यिुाििुमतहरूको सङ्ख्या २१२ प्रमतितल ेिवृधि भएको (जनु ्यो अध्य्यनको अिमधमा झन 
िराि भएको छ); र सन ्२००१ मा ११,२४,००० ्यिुा्यिुमतहरूल ेदिुाइ कम िनवे औ्मधहरू 
दरुूप्योि िन ्थ र्ालकेो, जनु िाजँा सिेन िन ्थ र्ालनहेरूको सङ्ख्या, १७, ४१,००० पमछको ठूलो 
सङ्ख्या हो ।

्यो अध्य्यन ह ुदँािरेर, अमरेरकामा (OxyContin, Valium र Ritalin सवहत) मन्यशत्रित वप्रशसक्रपसन 
औ्मधहरू दरुुप्योि िनवेहरूको सङ्ख्या िाजँा, मददरा र सतुथी पमछ ्चौर्ो ठूलो मर््यो ।

रोकर्ामका प्र्यासहरू असफल ह ुदँा भारी मलू्य ्चकुाउनपुछ्थ । सन ्२००५ मा, कुनपैमन लाि ूऔ्ध 
सिेनको लामि ग््ेड ८, १० र १२ का विद्ार्थीहरू जीिनकाल भर सोको दरु्य ्थसनीमा रहन ेदर क्रमि: 
२१%, ३८% र ५०% मर््यो। लाि ूऔ्ध सिेन िनवे सि ैविद्ार्थीहरूमा ्यसता समस्याहरू उतपन्न 

उच्च माध्यममक विद्ाल्यका 
विद्ार्थीहरूका लामि नाककोनन 
लािपुदार् ्थ शिक्ा पाठ्यक्रम :  
िरै-अमन्यममत, मन्यशत्रित रोकर्ाम

रर्चा्ड ्थ ्डी. लने्नोकस, वप.ए्च.््डी र मारर ए. सशेस्चनी, एम.्एस.् 
सहकमथीद्ारा मादकपदार् ्थ दरु्य ्थसनी उप्चार, रोकर्ाम, र नीमतका 
वि््यमा समीक्ा तर्ा प्रकाशित िररएको
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नहनु ेभए तापमन, सन ्२००२ मा मददरा दरु्य ्थसन तर्ा मनभ ्थरतासिँ समिशत्धत लाितहरू उतपादकति 
िमुकेो, स्यास्थ्य सिेा, फौजदारी त््या्य, र समाज कल्याणमा िरी लिभि $१८०.९ मिमल्यन रहकेो 
अनमुान छ। लाि ूपदार् ्थको दरु्य ्थसनीमा फसपेमछ धरैे ्यिुाहरूमा शे्णी कम हनु,े विद्ाल्यमा उपशसर्त 
नहनु,े अपके्ाहरू कम ह ुदैँ जान,े र विद्ाल्य छोडन ेमनण ्थ्यहरू मलन ेजसता िशैक्क समस्याहरू देिा 
पनवे िछ्थ । िासतिमा, विद्यार्थीहरूल े्चरुोट, मददरा, िाजँा, कोकेन िा अत््य लाि ूऔ्धहरू जमत 
िढी प्र्योि िछ्थ, उनीहरूल ेविद्ाल्यमा िराि प्रदि ्थन िनवे, विद्ाल्य छोडन ेिा उच्च शिक्ा हामसल 
निनवे समभािना त्यमत न ैिढी हतु्छ ।

राव्रि्य लाि ूऔ्ध मन्यत्रिण का्या्थल्य (ONDCP) र शिक्ा विभािको लक््य र जन सिास्थ्य का्य ्थस्ूची 
अनरुूप नाककोनन का्य ्थक्रमको म्ुख्य लक््य समाजमा लाि ूऔ्ध दर्य ्थसनी रोकर्ाम िन ु्थ र उत्मलून 
िन ु्थ हो । ्यदद वकिोरािसर्ाको सरुूमा न ैउनीहरूलाई मददरा िा अत््य लाि ूऔ्ध सिेन िन ्थिाट 
रोकन सवक्यो भन ेपमछ िएर लाि ूऔ्ध दरु्य ्थसनीमा फसन ेिा अत््य जोशिम र्यिहारहरूलाई कम िन ्थ 
िा रोकर्ाम िन ्थ सवकत्छ भने्न कुरा अध्य्यनल ेदेिाएको छ । ्यद्वप ्यो लक््य हामसल िन ्थको लमि 
के-कसता नीमत र रणनीमतहरू लाि ूिन ु्थप्रि ेहो त्यस समित्धमा परर्च्चा्थ िन ्थ भन ेिाकँी न ैछ । विित 
४० भत्दा िढी ि् ्थ देशि, नाककोननका लाि ूऔ्ध रोकर्ाम वििे् ज्ञहरूल ेविद्ाल्यको पाठ्यक्रममा 
समवेटएका सामग्ीहरूलाई अझ सपष्ट िनाइ विद्मान रोकर्ामका उपा्यहरूलाई अझ प्रभािकारी िनाउन े
प्रमत लशक्त समेमनारहरू आ्योजना िददै आएका छन ्। सन ्२००४ मा, नाककोनन इत्टनवेिनलल ेएल. 
रोन हबिा्ड ्थका अनसुत्धान तर्ा लिेमा आधाररत उच्च मिद्ाल्य उमरेका विद्ार्थीहरुका लामि आठ 
मोडु्लमा लाि ुऔ्ध पाठ्यक्रम मिकास ि्यको जसलाई सितत्रि नाककोनन लाि ुऔ्ध पनुसर्ा्थपनाका 
पद्दमतको रुपमा मलइ्यो । का्य ्थक्रम मनमा्थताहरुल ेका्य ्थक्रम अशघ न ैविद्ार्थीको पषृ्टपो्ण मलए र 
िणुातमक र्यिसर्ापन प्रणालीका सिवेक्णहरु सकंलन िरे जनु का्य ्थक्रमको िरुु देशि न ैरही आज 
समम मनरत्तर छ । उच्च मिद्ाल्यका मिद्ार्थीहरुको म्ुख्य समस्यालाइ समिोधन िनवे उक् शिक्ाको 
पाठ्यक्रम प्रमाण मा आधाररत भ ैरोकर्ाममलुक मसद्दात्त प्रमतपादनमा केशत्रित छ ।

उच्च मिद्ाल्य उमरेका विद्ार्थीहरुका लामि आठ मोड्लुमा लाि ुऔ्ध पाठ्यक्रम अत्ति ्थत सतुथी, 
अलकोहल, िाजँा र सामात््य “क्डा लाि ुऔ्ध” समिशत्ध मि््य िसतकुो रोकर्ाम िनवे रणनीमतहरु 
स्ंयोशजत छन । सिास्थ्य समिशत्ध उतप्ररेणा, सामाशजक मसप, सामाशजक प्रभाि र ज्ञान िध्थक 
वक्र्यालपहरुल ेलाि ुऔ्ध दरुप्योि र दरु्य ्थसनीको सरुुिात एिम अनकेौं ितराहरुलाई समिोधन 
िद्थछन । ्यस अध्यनको उधेिश्य भनकेो ्यिुाहरुको लाि ुऔ्ध प्र्योि िनवे र्यिहार, प्रिमृत र ज्ञान 
पररित ्थन िनवे का्य ्थक्रमको क्मता विकास िरर उमनहरुअमा रोकर्ामका मसद्दात्त सिं ैनाककोनन लाि ु
औ्ध रोकर्ाम पाठ्यक्रमको अिंहरु मलु्याकंन िन ्थ सह्योि िन ु्थ हो ।

र्द्दडि

्म ु् ाकनो डबविण
नाककोनन सटाफहरुल ेदईु राज्यका १४ मिद्ाल्यहरु छनौट िरे । मिद्ाल्यहरुको आकार, समदुा्यको 
आकार एिम साधारण जामत्यताको आधारमा मिद्ाल्यहरुलाई शिक्ा ददन ेिा समहु मन्यत्रिण िनवे काम 
ददइ्यो । मिद्ाल्यहरु मतनिटा पररक्णका ि ुदंाहरु परुा िन ्थ सहमत भए - आधारभतू, झत््ड ैएक मवहना 
पछी र छ मवहना पछी िररन ेएउटा अनिुमन । नाककोनन लाि ुऔ्ध शिक्ाको पणू ्थ पाठ्यक्रम वक त 
आधारभतू सिवेक्ण (शिक्ा अिसर्ा) िा अशत्तम छ मवहनाको सिवेक्ण (अिसर्ा मन्यत्रिण) पश्ात लाि ु
िरर्यो । पाठ्यक्रम स्ंचालनको इमात्दाररता सहजकता्थको प्रमतिदेन िाट प्रमाशणत िरर्यो ।
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अविभािकको अनमुमत प्राप्त िररसके पश्ात, ओकलाहामामा २३६ मन्यत्रिण समहू र २२४ प्र्योितमक 
समहुका विद्ार्थी एिम हिाइमा २९५ मन्यत्रिण समहु एिम २२० प्र्योिातमक समहुका विद्ार्थी 
मर्ए । मिद्ार्थीहरुलाई सिशेकसछक सहममत एिम िोपमन्यता िारे ब्या्ख्या िरर्यो । िसेलाइन सिवेक्ण 
पश्ात, २६ सहभािीहरुको समहु केवह कारण सवहत अध्यन िाट मनशसकए । लैंमिक िा जाती्य िा 
मसमात्तकृत समहुको कुन ैप्रमतमनमधतिको र्यिसर्ा का्यम िररएन ।

कोपमन ्थकस समहु IRBल ेअध्यन प्रोटोकल र सहममतको पनुरािमृत एिम प्रमाणीकरण ि्यको । प्रत्यके 
मिद्ार्थीलाइ कक्ाकोठाको रोसटरमा आधाररत फरक पवह्चानको नमिर प्रदान िनवे सिवेक्ण सटाफलाइ 
मानि सहभािी सरुक्ाल ेप्रमामनत ्ि्यको । िोपनी्यताका लामि, विद्ार्थीहरुल ेउनीहरुको मििे्  प्रकारको 
फरक पवह्चानको नमिर राशिएको उत्तर सट्ाण्डर्ड ििल उत्तर फारममा श्चनो लिाए । हरेक 
सिवेक्णको मित्दमुा त्यवह पवह्चान नमिर प्रदान िन ्थ रोसटर र पवह्चान को्ड प्र्योि िरर्यो जसल े
प्राप्त उत्तरको तलुना िन ्थ सहज तलु्या्यो । ्यो मिसिब्यापी कक्ाकोठाको जनस्ंख्या, जहा ँअमधकासं 
्यिुाहरु लाि ुऔ्धको प्र्योि िददैनन ्त्यहा ँटेसट िररएका ्चरहरुको फरक छुट्ाउन आिस्यक पनवे 
त्थ्याकंी्य िशक् प्रदान िनवे नमनुा छनौटको रणनीमत पमन हो । परुा िररएको उत्तरका फारमहरु 
प्रत्यके विद्ार्थीको नशजकै शिलिशत्द िाममा रािी र सिवेक्ण सटाफलाइ वफता्थ िररए जनु सक्ान ्डाटा 
इत्ट्ी, ्डाटा म्यानजेमते्ट र त्थ्यांकी्य मिसलिेनका लामि म्ुख्य अनिुत्धानकमथीलाई मले िरर्यो ।

लाग ुऔषध सशक्ाकनो िसिक्रे्
अध्यन म्डजाइनल ेप्र्योिातमक अिसर्ामा भमत ्थ भएका मिद्ाल्यहरुलाई पणू ्थ लाि ुऔ्ध शिक्ा 
पाठ्यक्रम प्राप्त िन ्थ अनरुोध ि्यको । र्यिसाव्यकरुपमा तामलम प्राप्त सहजकता्थहरुल ेर्यिशसर्त 
स्ंचालन म्यानअुल माफ्थ त दैमनक आज्ञापालन प्रमतिदेन परुा िरे । र्यिशसर्तरुपमा त्यार िररएको 
नाककोनन लाि ुऔ्ध रोकर्ाम पाठ्यक्रम सामग्ी ल ेसहजकता्थहरुलाई का्य ्थक्रमको सट्ात््डर्ड 
र का्य ्थक्रम इमात्दाररता स्ंचालन िन ्थ सह्योि ि्यको ।

्डिजा उर्ा्
लाि ुऔ्ध दरु्य ्थसन रोकर्ाम केत्रि (CSAP) को प्र्योि िरर “ ित ३० ददनमा प्र्योि भएको 
लाि ुऔ्ध “ प्रार्ममक नमतजा उपा्य मर््यो । पाटटीमसपते्ट आउटकम ममजस्थ फर ्डीसवक्रसनरर 
प्रोग्ामल ेCSAP ल ेफत््ड िरेको लाि ुऔ्ध दरुुप्योि रोकर्ाम का्य ्थक्रमका लामि नमतजा उपा्य 
म्डजाइन ि्यको जनु टेसट म्डजाइन पिु ्थ िा पश्ातको प्र्योजनका लामि सझुाइ्यो । (फारम ओएममि 
न.) ०९३०-०२०८ म्याद सवकन ेमममत १२/३१/२००५: २२ िटा लाि ुऔ्धको दरुुप्योि र 
प्र्योि िरमिरता िारे प्रश्नहरु लशक्त िरर्यो जसमा भविष्य सिवेक्ण अनिुमनका १२ प्रश्नहरु पमन 
समाििे िररएका मर्ए ।

सीएसएपी साधनल ेमलु्याकंन िरेको ददती्य नमतजाहरुमा लािपुदार् ्थको दरुुप्योिको ्चनुौती दृवष्टकोण, 
मनोिशृत्त र मनण ्थ्यहरु रहकेा छन ्। ्यसमा अरु पा्च प्रसनहरु भमिस्यको सिवेक्णको अनिुमनिाट पमन 
रहकेो छ जसल ेलाि ुऔसध िाट हनु ेकमर्त हामनको िारेमा सोधछ । अरु ्चार प्रसनहरु ्चनुौतीको 
मिद्ार्थी सिवेक्ण र सरुक्ा कारकहरुिाट रहकेा छन ्जसल ेलािपुदार् ्थ दरुुप्योिको मनोिशृत्तहरु िारे 
सोधछ । मामनसहरुको र्यिहार र आसर्ा पररित ्थन वहसाि िन ु्थको अलािा ्यी प्रश्नहरुल ेराज्य र 
राशसट््य मन्यमहरुको तलुना िन ्थ पमन सह्योि िद्थछन ।

अझ भनौ का्य ्थक्रम विकासकता्थहरुल े२५ प्रसनहरु मसफाररस िरे जनु सीएसएपी सिवेक्णमा र्वपएको 
मर््यो । उनीहरुको उदेश्य भनकेो नाककोनोन का्य ्थक्रमल ेसमटेेको लािपुदार् ्थ समिशत्ध अिधारणाहरु 
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मलु्याकंन िन ु्थ हो । त्यस सार्सार् ैप्रत्यके का्य ्थक्रम प्रापकल ेउक् शिक्ा िारे राम्ररी िझु ेिझुनेन ्
र उनीहरुल ेकुन हदमा अनिुमन मित्द ुसमम का्यम रािकेा छन ्र मिद्ार्थीहरुल ेका्य ्थक्रमको म्ुख्य 
अिधारणाहरु लाि ुिन ्थ सकेका छन ्वक छनैन ्त्यो र्ाहा पाउन ुपमन अकको उधषे्य हो । का्य ्थक्रम 
मिकासकता्थको प्रसनहरु समीपसर् प्रभािहरु मलु्याकंन िन ्थ म्डजाइन िररएको मर््यो जसमधि ेका्य ्थक्रमको 
का्य ्थक्रम सामग्ीहरु समरण िराएर शिशक्त पानवे क्मता एक हो । मिद्ार्थी क्मताल ेका्य ्थक्रम मसपहरु 
जसत ैलाि ुऔसध प्र्योि, पवह्चान र त्यसता श्चजहरु िाट मसशज ्थत दिािहरु मिरोध िनवे तररकाहरु र्ाहा 
पाउन ुर मनण ्थ्य िनाउन ुजसता आतम िशण ्थत क्मताहरुको छाप देिाउन ुपमन अरु कारणहरु हनु ्।

िथ्ाकं ट्वश्षेण
िरै-अमन्यममत म्डजाइनल ेपरमपराित विश् े् णको आिस्यकता भएको जनाउछँ - जहा ँिवटएका 
प्र्योिातम समहू र अिसर्ा मन्यत्रिण समहु समान हतु्छन भन्न सवकन्न । ्यसो भएकाल ेअध्यनल े
किराइत्स (ANCOVA) को विश् े् ण प्र्योि ि्यको ।

र्रिणामिरु:

्ाकपो्् र्ाठ्यक्रमका अगंिरुकनो मलु्ाकं्
टेबल १ र्पु्र ैलाि ुऔ्ध रोकर्ामका का्य ्थक्रमहरुल ेप्र्योि िरेका म्ुख्य धारणामा आठ िटा पाठ्यक्रम 
सरिको रुपरेिा त्य िन ु्थहोस । ्यस अत्तरवक्र्यातमक पाठ्यक्रमल ेवफल्डमा पाइन ेटशकसकोलोिी, 
फरेशत्सक मिज्ञान, पो्ण, माकवे वटंि, फाम ्थकोलोिी र र्पु्र ै्यसता मिज्ञान प्रक स्ूचना हरु समप्रे् ण 
िद्थछ । का्य ्थक्रम सामग्ीहरुमा श्ब्य दृश्य सामग्ी, सपसट पाठ ्योजनाहरु हतु्छन जनु मनतात्त 
िणु र्यिसर्ापन औजार जसत ैहरेक ससेनमा अज्ञात मिद्ार्थी प्रश्नािली र परर आउन ेसमस्या/प्रश्न 
र्यिसर्ापन िन ्थ सहजकता्थलाई लि मसटको सहा्यतामा स्ंचालन िररत्छ ।

सहजकता्थहरुको तामलमल ेस्ंचारको प्रभाकररताको महति र विद्ार्थील ेप्रश्न िनवे, र्यशक्ित अिसर्ाको 
छलफल िनवे र सवक्र्य सहभामिता जनाउन ेिातािरण मसज ्थना िन ्थ जो्ड ददत्छ ।

्ाकपो्् लाग ुऔषध सशक्ाकनो र्ाठ्यक्रमकनो लाग ुऔ्सध प्र्नोगमा ि ु्  े
प्रभावलाइ र्ाठ्यक्रम प्राप्त ्भएकनो क्ते्र ्सगं िलु्ा गरि्नो ।
अनिुमनका क्रममा, टेिल ४ मा देिाइए जसत,ै मन्यत्रिण समहु िाहकेका लाि ुऔ्ध का्य ्थक्रमका 
मिद्ार्थीहरु कम मारिामा लाि ुऔ्ध प्र्योि िनवे अिसर्ामा पिुी सकेका हतु्छन । िसेलाइनमा 
मापन िररएको समहुको लाि ुऔ्ध प्र्योिमा समानता पाइए लाि ुऔ्ध शिक्ा पाठ्यक्रमल ेफरक 
पारेको विश्वसनी्यतामा ्यो सिोरुप एकललै ेसह्योि िद्थछ ।

अनके लाि ुऔ्ध प्र्योिको कमील ेत्थ्याकंी्य महति प्राप्त िद्थछ । मनशस्चत पररक्णका मििसेताहरुल े
का्य ्थक्रमको प्रभािकाररतालाई इंमित िद्थछन । मिित ३० ददनमा प्र्योि िररएको अलकोहल, सतुथी 
र िाजँाको प्र्योिको क्रेि उच्च मिद्ाल्यका मिद्ार्थी हरुको जनस्ंख्या सिं सात्दमभ ्थक रह्ो । जसमा 
सि ैभत्दा िढी ्चरुोटको प्रभाि देशि्यो भन ेत्यस पछी धिुा रवहत सतुथी एिम ्चरुोटको िारमिारता 
िढी पाइ्यो । िाजँाको मारिा र िारमिारता त्थ्याकंी्य वहसािमा उलल्ेख्य रह े। अलकोहल प्र्योिमा 
िदमल र मातदा ्यसल ेत््यनू असर पा्यको ।

“क्डा लाि ुऔ्धहरु” मध्य, ्यी ्यिुाहरुमा एमफेटाममत्स केवह हद समम पाइ्यो र ्यस पाठ्यक्रमल े
उललिेनी्य रुपमा त्यसलाई घटा्यो ।
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लािऔुसध शिक्ा र मन्यरंिण समहूहरु िी्च हनु ेविश्वर्यापी र कक्ाकोठामा आधाररत हसतक्पे िारे 
सावहत्यमा हनु ेफरकहरु ममलदो हतु्छन जहा ँलािऔुसध प्र्योिको त्थ्याकं आफन ैररपोट्थिाट पाइएको 
हतु्छ र लािपुदार् ्थको सतरहरुको प्र्योि ्यिुाहरुको एउटा सानो उपसमहूमा उच्च हतु्छ ।

लाग ुऔषध वा प्र्नोग ्समबसनध खििाकनो दृट्टिकनोण ि धािणामा ् ाकपो्् 
लाग ुऔषध सशक्ा र्ाठ्यक्रमकनो प्रभाव उक्त र्ाठ्यक्रम प्राप्त ्भएका 
क्ते्रिरु ्सगं िलु्ा गरि्नो । का् ्डक्रममाभाग डलएकनो छ मट्ि्ा भएर्डछ 
आधािभ यूि फिकिरु ड््नत्रण गिेर्डछ ड््तं्रण ्समयूििमा त्िाँ
एउटा ठुलो प्रिशृत्त रहकेो मर््यो, छ मवहनाको अनिुमन पमछ मददरा सिेन िनवे भन्न े्योजना रहकेो 
मर््यो । उक् ्योजना लािऔुसध शिक्ा का्य ्थक्रम समहूसिं तलुना िरर्यो र मन्यरंिण समहू िी्चमा 
्चरुोट वपउन अझ मजितु मनण ्थ्य िरर्यो । तलुनातमक रुपमा, लाि ुऔ्ध शिक्ा उप्चार समहुल े
लाि ुऔ्ध मकु् शजिन िलैीको िारेमा मन्यत्रिण समहू भत्दा दृढ प्रमतिधिता ब्यक् िरे ।

छठैौ मवहनाको अनिुमनमा असरको ितरािारे सोमधएको पा्च प्रश्नमा ४ िटा मलु्याङ्गकनमा पन ु्थ 
त्थ्याकंित वहसािल ेउललिेनी्य हनु ्। महतिपणु ्थ वकमसमल ेलािऔुसध शिक्ा का्य ्थक्रम समहूमा धरैे 
मिद्ार्थीहरु हनुलु ेएउटा प्रसनमा ठुलो ्चनुौती र्प्यो “मात्छहेरुल ेआफुलाई कमत हदसमम( भौमतक 
िा अरु कुन)ै हामन प्ुया्थउछन ्उनीहरुल ेएकपलट, दइुपलट िा मन्यममत रुपमा िाजा िाएर । ्यी 
प्रिशृत्तहरु मिकासकता्थल ेददएको सझुाि लािऔुसध शिक्ा का्य ्थक्रममा सहभािी भएका र लािऔुसध 
िराि हो भन्न ेप्रिशृत्त पाइरहकेा ्यिुाहरु मा प्रसनहरु पमन प्रमतमिशमित हतु्छन ।

्ाकपो्नो् लागऔु्सध सशक्ा र्ाठ्यक्रममा ्समटे्टएकनो ्सामग्ी ि र्ाठ्यक्रम 
्र्ाएकनो अरु ठाउिँरु ्सगं िलु्ा अवशनोट्षि ग्ने क्मिा ।
टेिल ९मा देशिएझैँ, लािऔुसध शिक्ा का्य ्थक्रममा भाि मलएको छ मवहना पमछ, महतिपणु ्थ वकमसमल े
धरैे मिद्ार्थीहरु जसल ेलािऔुसध शिक्ा पाठ्यक्रम प्राप्त िरे, उनीहरु का्य ्थक्रमको सामग्ी अनरुुप 
सि ै१९ सामाग्ीहरु र आधारभतू ्चरणमा हनु ेफरकहरु मन्यत्रिण िनवे तरीकाहरू को ममलदो जिाफ 
ददनसकर् े। ्चासोको वहसािमा, लाि ुऔ्ध शिक्ा का्य ्थक्रममा सहभािी विद्ार्थील ेअलकोहल पमन 
लाि ुऔ्ध हो र िधैामनक र अिधैामनक दिु ैलाि ुऔ्ध हो भन्न ेिारेमा राम्ररी िझु े। िसेलाइनका 
क्रममा, धरैे मिद्ार्थीहरुल ेलाि ुऔ्धल ेपो्णमा पनवे असर िारे कम ैमारि प्रसिंा िरे जनु पछी 
का्य ्थक्रमल ेसधुार ि्यको ।

का्य ्थक्रमल ेिाजँा िारे रहकेो आम िलत धारणा- ्यो प्राकृमतक रुपमा उतपादन हनु ेभएकाल े्यसका 
रसा्यनहरु कम ैहामनकारक हतु्छन- िारेमा पमन सधुार ि्यको । मिद्ार्थीहरुल ेलाि ुऔसध सामाशजक 
असरको म्ुख्य स्ोत ममम्ड्याका प्र्चार प्रसार न ैहनु ्भन्न ेकुरा सवह रुपमा पवह्चान ि्यको । लाि ु
औिाधल ेमशसतसक र िरीरमा र्यापक असर िद्थछ भन्न ेसत्दभ ्थमा लाि ुऔ्ध शिक्ा पाठ्यक्रम प्राप्त 
मिद्ार्थीहरुल ेिहन िझुाई प्रसततु िरे । धरैे का प्रसन उत्तरल े्यवह कुरा इंमित ि्यको ।

विद्ार्थीको मनण ्थ्य र र्यिहार िारे ६ विद्ार्थीलाई प्रश्न िदा्थ मतनजनामा उलल्ेख्य पररित ्थन पाइ्यो । 
लाि ुऔ्ध रोकर्ाम समहुका मिद्ार्थीहरुल ेधरैे हद समम उनीहरुलाई लाि ुऔ्ध समिशत्ध मनण ्थ्य 
मलन ज्ञान रहकेो इंमित भ्यो । रो्चक कुरा त, लाि ुऔ्ध रोकर्ामका विद्ार्थीमा कसलै ेत्यसता 
लाि ुऔ्ध मलन िरेको दिािको मिरोध िनवे धरैे क्मता भएको पाइ्यो । ्यद्वप, उनीहरुल ेपवहला 
उत्तर ददंदा पमन आफुमा ्यसतो क्मता भएको िताएका मर्ए । “लाि ुऔ्धहरु िासतिम ैत्यमत 
िराि हनैन”् भने्न भनाईमा “िलत” भन्न ेमिद्ार्थीहरुमा ठुलो पररित ्थन देशि्यो ।

NEP NN Drug Ed High Scools Study.indd   5 10/22/2015   10:35:11 PMAPPROVED



6

छलफल

्यस अध्यनको उदे्दश्य भनकेो नाककोनन लाि ुऔ्ध शिक्ा का्य ्थक्रमल ेमिसिब्यापी कक्ा कोठा 
सवेटंिमा विद्ार्थीहरुलाई लाि ुऔ्ध र्यिहार समिशत्ध ददघ ्थकामलन प्रभाि राख्न सकोस भमन 
क्मता मलु्यांकन िन ु्थ हो । धरैे हद समम, िसेलाइन सिवेक्णका प्रमतवक्र्याहरु िहृत राशसट््य 
सिवेक्णमा पाइएका लाि ुऔ्ध प्र्योिको तररका सिं ममलद जलुदा छन ्। प्र्योिको अिाि ै
तहहरुको मन्यत्रिण पमछ, लाि ुऔसध शिक्ा समहुमा लाि ुऔसध रोकर्ाम पाठ्यक्रम प्राप्त िरेपमछ 
उनीहरुको ततकालको लाि ुपदार् ्थ सिेन मनकै कम भ्यो तलुना िररन ेअकको समहूको मिद्ार्थी 
भत्दा । महतिपणू ्थ कममहरु मादक पदार् ्थ, सतुथी र िाँजाका लामि राशिएको मर््यो - लािपुदार् ्थ 
दिुवेसनको ्यो जनस्ंख्याको लामि महतिपणू ्थ िि ्थहरु - र मनशश्त िि ्थ को “क्डा लाि ुऔ्ध जसत ै
मन्यत्रिण र सझुािमा प्र्योि हनु ेक्डा लाि ुऔ्धहरु जसत ैकोवकन । टेिल ४ मा देिाइएको 
नमतजाहरुल ेप्रत्यके िि ्थमा लाि ुऔ्ध शिक्ा का्य ्थक्रमको लामि प्रसट र मिसिामसलो प्रिमृत लाि ु
औ्ध र्यिहारमा कम िन ्थ मनमा्थण िछ्थ ।

त्थ्याकंल ेनाककोनन का्य ्थक्रमको िासतमिक ससंारको जा्च सामात््य अिसर्ामा कक्ाकोठामा आधाररत 
हसतक्पे स्ंचालन िन ु्थ हौसालापणू ्थ काम हो । मिद्ाल्यहरु ससेनम ैहदुा का्य ्थक्रम स्ंचालन िन ्थ 
देशिएका ्यस का्य ्थक्रमका आतम प्रमतिदेक प्रश्नािली मलु्याकंन लिा्यतका प्रभािकाररता प्राकृमतक 
िाधाहरु ल ेसापके् रुपमा धरैे टम ्थका िशलत सवहतका लाि ुऔ्ध शिक्ा समहु र मन्यत्रिण समहुिी्च 
मापन्योग्य फरकमतर माि ्थ प्रदि ्थन िरेको छ ।

सीएसएपी सिवेक्ण पद्दमतको प्र्योिल ेलाि ुऔ्ध प्र्योिमा सकदो कमम ल्याउदैन र त्यो ्यो सिवेक्णको 
उदेश्य पमन हनै । िास रुपमा उच्च जोशिममा परेका वकिोर वकिोरीहरूको समहू छान्न ुभत्दा 
मिसिब्यापी दि ्थक जा्चरे प्रत्यके िि ्थको मिद्ार्थी प्रमतवक्र्याहरुमा हनु ेिशणती्य फरकहरु भरि रह े
वकनभन ेिसेलाइनमा िहसु्ंख्यक मिद्ार्थीहरुल ेलािपुदार् ्थ सिेन निरेको पाइ्यो ।

सीएसएपी प्रसनहरुल ेपररकलपनाल ेल्याउन ेप्रिमृत र विश्वासहरु जनु लाि ुऔ्ध शिक्ा का्य ्थक्रमद्ारा 
पररित ्थन िन ्थ ममलछ र लाि ुऔसध दबु्यवेसनको असरको लामि मध्यिि ्थ िाट मििाद िनवे कामहरु 
जा्चछन ्। रो्चक कुरा त, उक् सम्यमा न्या ज्ञान के भ्यो भन्न ेिारे लशक्त प्रश्नमा मनकै उतसाहजनक 
पररित्थका त्थ्याकंहरु प्राप्त भए ।

नाककोंनन का्य ्थक्रम प्रार्ममक रुपमा िशैक्क रणनीमत (लाि ुऔ्ध दरु्य ्थसनी उप्चार िमि ्थकरण केत्रि) 
भएता पमन ्यस का्य ्थक्रममा म्ुख्य रोकर्ामका मसद्दात्तहरु मनवहत छन ्। पाठ्यक्रम भरर ससक् 
स्ंचारलाइ जो्ड ददईएको छ जसल ेिदा्थ प्रत्यके ततिहरु र्पन सवक्योस ्। विद्ार्थी अत्तरवक्र्या र 
मिद्ाल्य पमछको ममे्ड्या र अत््य िातािारमन्य प्रभाि तर्ा सामाशजक िारे र्यशक्ित अनसुत्धानल े
क्मता सधुार िन ्थ सवकत्छ । मिज्ञानमा आधाररत स्ुचनाहरु प्रसततु िररएका छन ्, र मिद्ार्थीहरुल े
आफनो क्मता मिकासलाइ लशक्त िरेर आफनो अभ्यास परुा िद्थछन । ्याल ेधरैे श्ोतिाट प्राप्त 
स्ूचना र सत्देस दठक तलु्याउन ेक्मता अमभमरिद्दी पमन िद्थछ ।

ज्ञानको महतिको समित्धमा, पवहला आएका रोकर्ामका का्य ्थक्रमहरुल ेर्यशक्लाई अलकोहल र 
अत््य लाि ुऔ्धको असरिारे सवह त्थ्य प्रदान िरे, लाि ुऔ्ध छुटाउन ेआफन ै्चाि भएकाल े
उनीहरुको त्यसो िन ्थ सकन ेकुराको ििान पमन िरे तर ्यसल ेरोकर्ामको क्रेिमा धरैे कम सिीका्य ्थ 
भएको स्चतेना मारि फैलौना सक्ो । ्यसको अर् ्थ, अमधकासं ब्यमतहरुका लामि सामात््य सिास्थ्य 
स्ूचना उनीहरुको लाि ुऔ्ध कटौती िनवे समिाहक िन्न सकदैन ।
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िरुुिात िाटै, नाककोनन रोकर्ाम तामलमका सामग्ीहरुल ेस्ुचनाको सवह स्ंचार एिम स्ंचाक्थ ता्थको 
अत्तरवक्र्यालाई जो्ड दददै आएको छ । सहजकता्थ तामलमल ेम्याकमिररल ेब्या्ख्या िरेको स्ंचार 
मनाउन ेपा्ँच मो्डलेलाई सहा्यता िद्थछ । ्यस मसद्दात्त अनसुार, प्रभािकारी शिक्क िन्न उसल े
श्ोतको ध्यान शिचन सकन ेपद्थछ, िोधिम्य हनु ेपद्थछ, सत्देस िोकेको र्यशक्लाई सिीकार िनवे पद्थछ, 
त्यसतो सिीका्य ्थता ददघ ्थकामलन हनु ुपद्थछ जनु उश्चत अिसर्ामा का्य ्थमा िदमलन सकन ुपद्थछ । सवह 
उत्तर ददन ेक्मता जमनएको मलु्य र त्यस स्ुचनाको उप्योमिता िारेको पप्रश्नको उत्तर ददन सक्म 
भए पछी मारि हतु्छ ।

्यस पररणाम समम, मनाउना िररन ेस्ंचारको सहजीकरण तामलम र मलटी-मीम्ड्या का्य ्थक्रमका अिंहरुसिं 
को तादातम्यता सझुाि ्योग्य छ । मसद्दात्तत, लाि ुऔ्धको प्रकृमत र असर समिशत्ध विज्ञानमा 
आधाररत स्ुचानाको स्ंचारल ेविद्ार्थीको मनण ्थ्यमलन ेक्मता एिम सजितामा सह्योि िन ्थ सकछ । तर 
त्यसता स्ूचना सवह एिम विद्ार्थील ेसमान र प्रििंा िनवे िालका हनु ुपद्थछ । प्रभाि्यकु् प्रमतवक्र्या 
समावहत विद्ार्थीको सतंशुसतको मापन (जसत-ै रमाइलो, मिस्यिसत ुमलू्य) को अझ िढी पवह्चान िन ु्थ 
पद्थछ वकनवक मतनीहरुल ेसत्य/झटु स्ूचना छुट्ाउन ेमहतिपणू ्थ दृवष्टकोण विकास िछ्थन ।

ड्षकष ्ड

आठ मोद्लुाको र्यापक िशैक्क पाठ्यक्रमको रुपमा नाककोनन का्य ्थक्रमको मिसततृ सदै्दाशत्तक धरातल 
एिम लाि ुऔ्ध प्र्योि को उतपमत, ऐमतहामसक सफल रोकर्ामका भािहरु छन ्।

्यस कक्ाकोठामा आधाररत का्य ्थक्रमका सहभािीमा लाि ुऔ्ध दरु्य ्थसनी समिशत्ध र्यिहार पररित ्थन 
हतु्छा भने्न समभािना लाइ ्यसल ेसह्योि िद्थछ । र्पमा नाक्थ नन नटेिक्थ ल ेिमल्यो सिंठमनक 
सरं्चना प्रदान िछ्थ ददिो र उच्चसतरको सच्चा का्य ्थक्रम प्रिध्थन लाि ुिद्थछ ।

मलु्याकंनका क्रममा नाककोनन लाि ुऔ्ध शिक्ा पाठ्यक्रमल े्यस का्य ्थक्रम छ मवहनामा परुा हदुा 
पररक्ण िररएका हरेक लाि ुऔ्ध का िि ्थमा विश्वसनी्यतिरल ेलाि ुऔ्ध प्र्योिमा कटौती ि्यको । 
्यी प्रसनहरुको एक मतहाइ - जो ्यिुाहरुल ेप्र्योि िनवे लाि ुऔसधहरु जसत ैरशकस, सतुथी, िाजँा, र 
क्डा लाि ुऔ्ध मलु्याकंन िददैछन ्उनीहरुल ेलाि ुऔसधको प्र्योिमा त्थ्याकंी्य मिरािट आएको 
देिाए । हालसाल ैउपलबध र सरुुिात िरे पमन एमफेटामाइत्स र मसफाररस निररएको एमफेटामाइत्स 
दिुकैो प्र्योि घटन ुमहतिपणू ्थ कुरा हो । लाि ुऔ्ध दरुुप्योि र्यिहारमा नावपएको कममहरुमा 
हनु ेमिसिसमन्यताल ेनाककोनन लाि ुऔ्ध शिक्ा पाठ्यक्रमको लामि सिभैत्दा मिसिामसलो समर् ्थन 
प्रदान िछ्थ ।

लाि ुऔ्ध प्र्योिको र्यिहार कटौती िन ्थ ्यस का्य ्थक्रमको क्मता िलत सत्देिहरुकै िी्च पमन रह्ो 
जसल े्यिुाहरुलाई िसशक्करण िन ्थ, आफनो मनषक् ्थ मनकालन र मििे्  िरर आफनो अत्तरर्यशक्ित 
क्मता विकास िरर उश्चत समहुको मन्यम मिकासमा टेिा प्ुया्थ्यो । ्यी पररित ्थनहरुल ेजोशिमलाइ 
हनेवे दृसटीकोणमा उतार्चा्डि ल्याउन ेनमतजा ल्याउछ र र्यशक् र समहूमा प्रिमृतहरु सच्याउछ । 
ज ेभए पमन, ्यस क्य ्थक्रमकलािी ्चावहन ेका्य ्थको पद्दमत अझ िढी राम्रा औजार प्र्योि िरर ्यस 
पररकलपना पररक्ण िनवे प्रभािकारी मिश्िेानको आिस्यकता पद्थछ । CSAP प्रश्नािलीको मिकास 
र्यापक प्रवक्र्या भएता पमन लाि ुऔ्ध रोकर्ाम का्य ्थक्रमका प्रभािकारी अिंलाइ एकाल्याउन मििे्  
िरर मसद्दात्त मनमा्थणको प्रकािमा अझ िमल्यो पद्दमत आिस्यकता पद्थछ ।
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नाककोनन लाि ुऔसध शिक्ा पाठ्यक्रमल ेमध्यम र उच्च मिद्ाल्य तहहरुको लामि प्रसटै सिं 
सकारातमक नमतजाहरु देिाउछ र एउटा महतिपणु ्थ र िमल्यो सदेंि लाि ुऔ्ध प्रमतको मिमरिसनाको 
प्रिध्थन िनवे काम िछ्थ । लाि ुऔ्ध प्र्योि िनवे िानीको महतिपणू ्थ कटौतीमा नाककोनन इत्टरनसेनल 
का ्यी का्य ्थक्रमाका सामाग्ीहरु र मतनको कािा्थत््यनमा सामाशजक मि््यिसत ुर सामाशजक प्रभाि 
मसद्दात्त मनवहत देशित्छ । तसर् ्थ ्यो का्य ्थक्रम अत्यत्त सिल, केशत्रिकृत एिम लाि ुऔ्ध दरु्य ्थसनी 
रोकर्ाममा महतिपणू ्थ छ ।
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छ मट्ि् ेअ्गुम्मा लाग ुऔ्सधकनो प्र्नोग : उर्चाि ि ड््नत्रण ्समयूििरुकनो ्साध्िरु डबच िलु्ा । 

        मन्यत्रिण समहू N = ४२०  लािपुदार् ्थ शिक्ा समहू N = ३८९  फरक ददिा  ्डीएफ तहको महति = ११ 

लाि ुऔ्ध प्र्योिका ्चरहरु मध्यक मध्यक एफ p को अर् ्थ =

िी १ ्चरुोट (िारमिरता) १.३४ १.२६ सकारातमक ३.३५ <०.००१
िी २ ध ुिँारवहत सतुथी १.३४ १.२६ सकारातमक ३.३९ <०.००१

िी ३ ्चरुोट (पररमाण) धमु्रपान 
िरेको १.४९ १.३५ सकारातमक ३.८९ <०.००१

िी ४ अलकोहल १.५७ १.४१ सकारातमक १.८७ ०.०४० 

िी ५ मादक पदार् ्थ सिेन  
िरर मातकेो १.४३ १.२४ सकारातमक १.६९ ०.०७३ 

िी ६ िाजँा १.३० १.१८ सकारातमक २.२८ ०.०१०

िी ६ िाजँाको मारिा  
धमु्रपान िरेको १.१८ १.१३ सकारातमक २.१२ ०.०१७ 

िी ८ गल ुस ुघँने १.१३ १.०६ सकारातमक ०.८६ ०.५८४

िी ९ एलएस्डी १.०५ १.०४ सकारातमक १.१२ ०.३३९

िी १० एमफेटामाइत्स १.११ १.०७ सकारातमक २.३५ ०.००८

िी ११ क्र्याक १.०६ १.०३ सकारातमक ०.६८१ ०.७५८

िी १२ कोवकन १.०८ १.०३ सकारातमक ०.९७ ०.४७१

िी १३ ट्ात्कुइलाइजर ् १.०९ १.०६ सकारातमक .७३ 0.७१0

िी१४ िारिीटरेुटस १.१० १.०५ सकारातमक १.०७ ०.३८०

िी १५ वक्रसटल मरे् १.०७ १.०४ सकारातमक १.१२ ०.२७३

िी १६ एमफेटामाइन w/o R १.०९ १.०३ सकारातमक १.५९ ०.०९८

िी१७ अवफम १.०४ १.०३ सकारातमक ०.३२७ ०.९८०

िी १८ अत््य नाककोवटकस १.०६ १.०४ सकारातमक १.१३ ०.३३५

िी १९ परमानत्द १.०५ १.०३ सकारातमक .९७ ०.४७५

िी २० रुवफज १.०३ १.०३ ितु््य १.१९ ०.२८७

िी २१ जीए्चिी १.०२ १.०४ नकारातमक २.३९ ०.००६

िी२२ सपुर के १.०२ १.०२ ितु््य १.९६ ०.०३०

िि ्थको वकमसम ३ सवहतको अमन्यममत त्थ्याकं विश् े् ण प्र्योि िरर आधारभतू फरक मन्यत्रिण ।
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टेबल ९: का् ्डक्रमकनो डबष् बािे ्सनोडधएकनो प्रश्नकनो ्सट्ि उत्ति दि् ेडबद्ार्थीिरुकनो प्रडिशि

मन्यत्रिण लाि ुऔ्ध ए्ड महति तह  
्डीएफ=११

एन=५२४ एन=४१९ एन=४३३ एन=३८८

आधारभतू ६ मवहन ेअनिुमन आधारभतू ६ मवहन ेअनिुमन एफ p को अर् ्थ 

१. तपाइल ेलाि ुऔ्ध प्र्योि िररत्जले मारि  
्यसको ददमािमा प्रभाि रहत्छ । झटुो उत्तर आएको

५८.८ % ६८.७% ५८.०% ६८.३% ३.२१ <०.००१

२. अलकोहल लाि ुऔ्ध हनै । िलत उत्तर 
आएको ५१.३ % ५४.९ % ५३.३ % ७०.९% ६.०३ <०.००१

३. हरेक लाि ुऔ्धल ेएक मारि म्ुख्य असर 
िद्थछन र तपाइल े्यस िारेमा श्चत्ता मलन ु
पद्थछ । िलत जिाफ आएको 

६२.२ % ६९.० % ५६.४ % ६३.९ % ३.७७ <०.००१

४. लाि ुऔ्ध दरुुप्योि को अर् ्थ अिधैामनक औ म्ध 
प्र्योि िन ु्थ मारि हो । िलत उत्तर आएको ७९.० % ८०.४ % ७६.७ % ७९.१ % ४.२४ <०.००१

५. िाजँा प्राकृमतक रुपमा उतपादन हनु ेभएकाल े
्यसमा पाइन ेरसा्यनहरु िरीरकालामि त्यमत िराि 
हदैुनन ्। िलत उत्तर आएको

७६.९ % ७४.२ % ६०.५ % ६८.८ % ३.५३ <०.००१

६. ्चलश्चरि, टेमलमभजन एिम परिपमरिकामा 
मिज्ञापन भएकै कारणल े्यिुाहरु लाि ुऔ्धको 
सिाद मलन र्ालछन । सवह उत्तर आएको

५७.६ % ६१.६ % ४७.६ % ६४.९ % ४.७० <०.००१

७. तपाइल े्चाह ेपमन न्चाह ेपमन सि ैलाि ु
औ्धल ेतपाइको िरीरको का्या्थतमक प्रवक्र्या 
पररित ्थन िद्थछन । सवह उत्तर आएको

७६.१% ७६.४ % ६५.४% ७४.५% २.१५ ०.०१५ 

८. तपाइल ेएक पटक लाि ुऔ्ध मलन ुभए पछी 
तपाइल ेहरेक पटक उक् लाि ुऔ्ध मलदा त्यवह 
असर िद्थछ । िलत उत्तर आएको

४८.९% ५७.३% ४७.३% ५६.४% ३.५८ <०.००१

९. लाि ुऔ्धल ेतपाइको िरीरमा मभटाममन र 
िमनज िपत िराउछँ । सवह उत्तर आएको ३६.३ % ५०.४% ३३.०% ७२.९% ८.७९ <०.००१

१०. लाि ुऔ्धल ेतपाइको समझन सकन ेक्मतालाई 
िाली िररददत्छन । सवह उत्तर आएको ७५.२% ८०.४% ६६.५% ७९.६% ५.०६ <०.००१

११. लाि ुऔ्धल ेमामनसलाई एउटा काम 
िरररहकेो अिसर्ामा पमन अरु न ैकेवह िददैछु  
भमन ढकु्क िद्थछ । सवह उत्तर आएको

६८.९% ७३.३% ६०.०% ६७.५% ५.२५ <०.००१

१२. हललमुसनोशजनहरु अत््य लाि ुऔ्ध जमत 
िराि हनैन ्। िलत उत्तर आएको ५०.६% ५७.०% ४२.०% ५९.०% २.९० <०.००१

१३. अलकोहलका मिज्ञापनहरु २१ ि् ्थ उमरे 
मामर्का मामनसहरुका लामि मारि म्डजाइन 
िररएका हनु ्। िलत उत्तर आएको

५१.७ % ५९.२% ४९.९% ५८.८% ७.३५ <०.००१

१४. लाि ुऔ्धल ेतपाइको भािना पररित ्थन 
िररददन सकछ । लाि ुऔ्ध प्र्योि िरे लित्त ै
मामनस कुशणठत िा मा्याल ुपमन िन्न सकछ ।  
सवह उत्तर आएको

७६.५% ७९.५% ७२.३% ७५.८% ३.२३ ०.००३
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मन्यत्रिण लाि ुऔ्ध समिशत्ध  
प्र्चार प्रसार महतिपणू ्थ तह 

 म्डएफ(df)=११
एन=५२४ एन=४१९ एन=४३३ एन=३८८

आधारभतू छ मवहन ेअनिुमन आधारभतू छ मवहन ेअनिुमन एफ p=

१५. लाि ुऔ्ध त्यािी सके पछी, 
समाप्त- त्यसका कुन ैपमन असर िरीरमा रहदैँन । 
िलत उत्तर आएको

७६.१% ७७.३% ६८.४% ७०.९% २.६० ०.००३ 

१६. जि तपाइंल ेहनु्न (नो) भन्न सकनहुनु्न मामनस 
कुलतमा फसछ । ३१.९% ३७.९% २६.१% २४.५% २.९५ ०.००१

१७. िलेा िलेामा मारि लाि ुऔ्ध मलन ुहतु्छ 
भन ेत्यसतो फरक पददैन वकनवक िरीरल ेकेवह 
ददनम ैत्यसतो श्चज सफा िररददत्छ । िलत उत्तर 
आएको

६६.४% ६९.५% ६३.०% ७२.९% ३.५३ <०.००१

१८. लाि ुऔ्धका िारेमा राम्रो जानकारी पाए ँ
भन ेमलाई कसरर भन्न ुपछ्थ भन्न ेर्ाह छ । सवह 
उत्तर आएको

४६.९% ६१.१% ४९.२% ६३.४% २.५६ ०.००३ 

१९. मामनसल ेिमुस हनु ेर्यशक्ित उधिशे्य राख्न ु
पद्थछ । सवह उत्तर आएको ६०.१% ६८.३% ५२.७% ६९.३% ३.२८ <०.००१

२०. कुन ैश्चजका िारेमा मलै ेके सोचछु िा 
के महससु िद्थछु भन्न ेिारेमा मलाई स्ंचार िन ्थ 
सशजलो छ । सवह उत्तर आएको

६३.४% ७०.६% ५६.८% ६५.२% १.३४ ns

२१ मरेो आफन ैमनण ्थ्य मलन मलाई लाि ुऔ्ध 
िारे धरैे जानकारी छ । सवह उत्तर आएको ८०.०% ८४.२% ७६.९% ८१.७% २.७७ ०.००२

२२. कसलै ेलाि ुऔ्ध मलन कर िरेता पमन 
मा सशजल ैमिरोध जनाउन सकछु । सवह उत्तर 
आएको

७२.३% ७८.८% ७०.०% ७४.५% २.७७ ०.००२

२३. मलै ेपवहल ेपमन लाि ुऔ्ध मलन कर िदा्थ 
अशसिकार िरेको छु । सवह उत्तर आएको ६६.४% ६९.२% ५८.९% ६८.३% .८८ ns

२४ . भमिस्यमा मा लाि ुऔ्ध मलन पमन 
सकछु । िलत उत्तर आएको ६४.९% ६५.९% ६०.७% ६०.८ % २.७४ ०.००२

२५. लाि ुऔ्धहरु त्यमत िराि पमन हदैुनन ्। 
िलत उत्तर आएको ७९.४ % ८१.६ % ७०.९ % ७५.० % १.९१ ०.०३५

िि ्थको वकमसम ३ सवहतको अमन्यममत त्थ्याकं विश् े् ण प्र्योि िरर आधारभतू फरक मन्यत्रिण ।
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्सनिभ ्ड ्सामग्ीिरू :

 १. जोत्सन एल्डी, ओ’मलल ेपीएम, िचम्यान जजेी, सलुेंिि ्थ जईे,: लाि ुऔ्ध प्र्योि समिशत्ध 
भविष्यको राशसट््य सिवेक्ण ममनटररंि माध्यममक मिद्ाल्यका मिद्ार्थीहरु भाि-१ िमेर्स्डा, एम 
्डी: लाि ुऔ्ध िारे राव्रि्य ससंर्ा, २००६

 २. राव्रि्य लाि ुऔ्ध मन्यत्रिण नीमतको का्या्थल्य (ONDCP): िरुु हनु ुपिु ्थ न ैलाि ुऔ्ध 
रोकन-ेशिक्ा एिम सामदुाव्यक का्य ्थ राव्रि्य लाि ुऔ्ध मन्यत्रिण नीमत िामसिंटन म्डसी: 
रा्रिपमतको का्य ्थकारी का्या्थल्य, २००७

 ३. फसटर एसई, भागन आर ्डी, फसटर ्डबल्यएु्च, क्ालीफानो जएे जमुनअरल ेकम उमरेका 
मामनसल ेिनवे मद्पान तर्ा ि्यासकाल ेिनवे दरुुप्योि तर्ा उनीहरुको अलकोहल उद्ोिमा पनवे 
परमनभ ्थरताको वित्ती्य मलु्य अनमुान िरे । आक्थ  प्ेडीएटर ए्डोलसे म्ेड २००६, १६०:४७३-८

 ४. राव्रि्य लाि ुऔ्ध मन्यत्रिण नीमतको का्या्थल्य (ONDCP): स्ंयकु् राज्यमा लाि ुऔ्ध 
दरुुप्योिको ममतर्य्यी लाित, १९९२-२००२ । िामसिंटन म्डसी: रा्रिपमतको का्य ्थकारी 
का्या्थल्य, २००७ २०७३०३), २००४ ।

 ५. हजे आर्डी, एमलकसन पीएल: लाि ुऔ्ध र वकिोरािसर्ामा आउन ेफरक र्यिहार मि्चको 
दरु्य ्थसनी र्यिहार १९९६, २१:२९१-३०२

 ६. म्डि ेज्ेडी:मिद्ाल्य पक्हरु र आधारभतू, मध्यम र उच्च मिद्ाल्यका मिद्ार्थीहरुमा पाइन ेतति 
प्र्योिको समित्ध पनुरािमृत िनवे । ज ेपररम प्रभे १९९९, १९:१७७-२२५

 ७. एमलकसन पीएल, म्याक िएुन केए, ए्डमस भी, िले आरएम, हजे आर्डी: वकिोरहरु एिम 
स्ंयकु् राज्यमा अलकोहल दरुुप्योि:कुन ैपमन पररभा्ामा, ठुलो समस्या हो । दरु्य ्थसन १९९६, 
९१:१४८९-५०३ ।

 ८. जोंसटन एल्डी, ओ मल ेपीएम, िचमन जजेी: लाि ुऔ्ध प्र्योि समिशत्ध भविष्यको राशसट््य 
पररणाम अनिुमन माध्यममक मिद्ाल्य मिद्ार्थी पसुतक १ ररंि

 ९. िशटभन ्शजज,े िकेर डु्जनिरी एल, िशटभन ्ईएम, म्डअज़ टी: िोरा मध्यम ििथी्य समहुमा 
िररएको अमन्यममत लाि ुऔ्ध दरुुप्योि रोकर्ाम पररक्णको ददघ ्थकामलन पररणाम जामा 
१९९५, २७३:११०६-१२

 १०. ्चाउ सीपी, मत्टिमरी एस, पेंज़ एमए, रिाक एलए, जोत्सन मसए, फल ेिीआर, म्याकवकनन 
्डीपी: लाि ुऔ्धको उच्च जोशिममा परेका वकिोर वकिोरीहरूमा लाि ुऔ्ध त््यनूीकरण 
िन ्थ स्ंचामलत सामदुाव्यक रोकर्ाम का्य ्थक्रमका प्रभािहरु एएम ज ेजन-सिास्थ्य १९९८, 
८८:९४४-८ ।

 ११. लाि ुऔ्ध दरु्य ्थसनी रोकर्ाम केत्रि (CSAP) स्ंयकु् राज्यको सिास्थ्य तर्ा मानि सिेाको 
मिभाि: म्ुख्य उपा्यको पहल: फेज १ मसफाररस िमेर्स्डा, एम ्डी, २००३ ।
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 १४. वफसर जीआइ, ह्ाररसन टीसी: लाि ुऔ्ध दरु्य ्थसन: मिद्ाल्य परामि ्थक, सामाशजक का्य ्थकता्थहरु, 
र्रेावपसट एिम परामि ्थकहरुका लामि जानकारी दोश्ो ससंकरण मनधम हाइटस, एमए: एशललन 
र ब्याकन;२०००:३०६-३२८

 १५. इभात्स आरआइ, हण्डरसन ्ए, रैंस िी: िालिामलका एिम वकिोर वकिोरीमा धमु्रपान: 
मनोिजै्ञामनक मनधा्थरक एिम रोकर्ामका रणनीमतहरु मन्डारेस मनािर १९७९:६९-९६

 १६. िशतभन जीज,े िशतभन ईएम: मिद्ाल्य र समदुा्यमा आधाररत रोकर्ामका पद्दमतहरु लाि ुऔ्ध 
दरु्य ्थसनमा: र्यापक पसुतक दोश्ो ससंकरण लावित्सन जएेह, रुइज़ पी, मममलम्या ँआर िी, 
ल्यािंर्ड जजेी द्ारा समपाददत िाशलतमर, एम ्डी: विमल्यमस र विलकें स, 1992M910-९२७

 29. ि्ुडस्त्रत एमएस: उत्तर अमरेरकामा मिद्ाल्य आधाररत लाि ुऔ्ध शिक्ा: के िराि छ? के 
िन ्थ सवकत्छ त? ज ेस्च हलेर् १९८६:५६: २७८-८१ ।

 30. पोमलस ज ेएम, इशललकसन पीएल, र्यटूर पी, कहान जपेी: वकिोरािसर्ामा लाि ुऔ्ध प्र्योि 
मन्यत्रिण िनवे रणनीमतहरु, सात्ता मोमनका, सीए: ्या्थत्द कपकोरेसन, १९८४ ।

 31. म्याकमिर ्डबल्यजु:े प्रिमृतको सिभाि र प्रमिशत्त सामाशजक मनोविज्ञानको हात ेपशुसतकामा: 
सामाशजक पररििेमा र्यशक्: पसुतक ३ मलत्डस ेजी, अरोंसन ई द्ारा समपाददत ररम्डिं, एम ए: 
एम्डसन विजली, १९६९:१३६-३१४ ।
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