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युवापुस्ताको अनुचित व्यवहारलाई प्रभावकारी रूपले सम्हाल्न र जोगाउन (लागुपदार्थ खाने र बेिववखन गनेसहहत), मातावपताहरूले

उनीहरूको

बालबाललकालाई स्वस्र् जीवनशैली र सकारात्मक मूल्य बनाउन सहयोग गनप
ुथ र्थ , त्यसका लाचग उनीहरूको बेिैनीलाई अस्स्वकार गने सीप हदनुपर्थ ।

बालबाललकाका लाचग सन्तुललत भोजन कायम गनह
ुथ ोस ्

ननयलमत दै ननक ताललका बनाउनह
ु ोस ्

ननयलमत व्यायामको बानी ववकास गनह
ुथ ोस ्, आपसी सञ्िार
सुधानह
ुथ ोस ् र बालबाललकाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गनह
ुथ ोस ् ।
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लागुपदार्थको बेिववखनमा संलग्न हुुँदा कम उमेरका माननसलाई कम
सजाय हुने हो?

(िास्तविक घटनामा आधाररत)

एन्ड्रु, 16-िषीर् ककशोर पहिले उनको मातावपता र भाइसँग माध्र्शमक तिमा पढ्दै थिए । साधारण शैक्षक्षक
अिस्िाका बाबजद
े ी कामजस्ता अनतररक्त
ु पनन, विद्र्ालर्मा उनको व्र्ििार राम्रो थिर्ो । उनी स्िर्ंसि
किर्ाकलापमा सकिर् रूपमा सिभागी थिए र र्ी अिसरिरूमा उनले बनाएका सािीिरूसँग उनको मोिाइल

फोनमा WhatsApp को प्रर्ोग गरी कुराकानी गिे । एकहदन उनको किा वपताले एन्ड्रु फोनमा
मनोरञ्जनमा व्र्स्त भएको सोचेर रीसले फोन फुटाइहदए । अहिले मोिाइल फोन एक हिसािले
र्ि
ु ािरूमाझ अननिार्यजस्तै भएकाले, एन्ड्रुले पाटय टाइम काम गरे र पैसा जोगाएर नर्ाँ फोन ककन्ड्रने विचार
गरे । तिापी, उनको मातावपताले र्सो गनय रोके ।
त्र्सपनि, एन्ड्रु पाकयमा घम्
ु न िाले जिाँ उनी खराि सािीिरूको समि
ू सँग पररथचत भए ।

र्समा फ्रेि नामको लागप
ु दािय डिलर पनन थिर्ो । एन्ड्रु पैसाको लाथग तड्वपरिे को िािा
पाएर, फ्रेिले एन्ड्रुलाई आफ्ना लाथग लागप
ु दािय ओसारपसार गनय $300 को लोभ दे खार्ो
। एन्ड्रुले र्ो अपराध कनत गम्भीर िुन्ड्रि भन्ड्रने कुरा िािा नपाइ प्रस्ताि स्स्िकार गरे ।
पहिलोपल्ट एन्ड्रु लागप
ु दाियको तस्करीमा संलग्न िुँदै गदाय उनी ननकै आस्त्तएका थिए
जसले गदाय उनलाई प्रिरी अथधकारीिरूले बाटोमै रोके । एन्ड्रुसँग 14.1 ग्राम केटामाइन
भेहटएपनि उनी पिाउ परे ।

एन्ड्रु उनले गरे को कामका लाथग गम्भीर पश्चात्ताप गरे । उनको मातावपताले उनीिरूको िोरालाई राम्रो

िुन नशसकाएकोमा आफैलाई दोष हदए र उनीिरू दब
ु ै जना एन्ड्रुले गरे को खराि कामका लाथग स्जम्मेिार
ठाने । उनीिरूले सजार् घटाउनका लाथग न्ड्रर्ार्ाधीशसँग धेरै अनरु ोध गरे । अपराध गदाय एन्ड्रु 16 िषयको
मात्र भएपनि, िङकङको कानन
ू अनस
ु ार, खतरनाक लागप
ु दाियको बेचविखन ननकै गम्भीर अपराध िो

र

जनतसक
ु ै सानो पररमाण भएपनि दोषीलाई तत्काल कैदको सजार् हदइन्ड्रि । एन्ड्रुले अपराध स्स्िकार गर्ो
र राम्रो व्र्ििारको प्रमाण पनन हदर्ो । घटाएर पनन उसलाई 2 िषय 7 महिनाको कैदको सजार् हदइर्ो ।

िङकङमा लागुपदाियसँग सम्िस्न्ड्रधत अपराधमा अथधकतम सजार्बारे तपाईंलाई िािा ि?
क्रियाकलाप

जररवाना

कैद

लागप
ु दािय राखेमा िा सेिन गरे मा

HK $1,000,000

7 िषय

लागुपदाियको बेचविखन

HK $5,000,000

जन्ड्रमकैद

खतरनाक लागुपदाियको उत्पादन

HK $5,000,000

जन्ड्रमकैद

HK $10,000

3 िषय

लागुपदािय शलनका लाथग पाइप र अन्ड्रर् साधन
ननर्न्ड्रत्रणमा राखेमा

 तपाईंको बालबाशलकासँग सञ्चार गनिुय ोस ् र पैसाको बारे मा उनीिरूलाई सिी अिधारणा हदनिु ोस ्
 तपाईंको बालबाशलकासँग स्िस्ि गनतविधीिरूको व्र्िस्िा शमलाउनिु ोस ्
 सचेत िुनिु ोस ् र तपाईंको बालबाशलकालाई लागुपदाियको अपराध गदाय िुने काननू ी कारिािीको बारे मा
हदनि
ु ोस ्

सिर्ोग चाहिएमा:

186 186 (लागुपदािय विरूद्धको टे शलफोन सोधपि
ु सेिा)
98 186 186 (तत्काल सन्ड्रदे श– WhatsApp, WeChat माफयत लागुपदाियविरूद्धको सोधपि
ु सेिा)

2

शशक्षा

