
जनवरी 2014 संस्करण (दोस्रो संस्करण) 

  एन्टी-ड्रग शिक्षा सेक्सन, शिक्षा ब्यरूोद्वारा प्रकाशित 

 

पषृ्ठ 4 मा उत्तर हेननहुोस ्

हङ्कङ्मा प्रख्यात शनम्नशिखित िागनपदार्हुरुको 
उपयनक्त नामहरु बारे अननमान गननहुोस ्

1. “एच ्के मशन” 

2. “के” 

3. “स्नो” 

4. “शमआओ शमआओ” 

5. “माररजनआना” 
6. यो के हो?? 

संकेत： 

◆ भांग 

◆ कोककन 

◆ क्याशर्ननबाट 
शनशमतु वस्तन 

◆ केटामाइन 

◆ कहरोइन 

  

   श्री गनरुङ गणेि, हङ्कङ्मा बस्ने नेपिी, आफू 16 वर्कुो हनँदा िागूपदार्मुा फसे। एक वर्पुशि उनिे बन्द गन ेशनणयु गरे — तर उहाँिाई यस 
िक्ष्यमा सफि हनन 14 वर्भुन्दा बढी िाग्ने जस्तो देखियो। उहाँ अकहिे द सोसाइटी अफ ररह्याबशिटेिन एण्ड क्राइम प्रप्रभेन्सन, H.K. का एउटा सार्ी 
शिक्षक हनननहनन्ि। उहाँ दनर्वयसुनी उपचारको शसफाररि प्रस्तनत गन ुनेपािी िागूपदार् ुप्रयोगकताहुरु सम्म पनग्न मद्दत गननहुनन्ि।  
            गणेिका अननसार, िागूपदार् ुदनर्वयसुनी गैर-शचशनयाँ माशनसहरुको माझमा, र जनसंख्याको केही अननपातका बीचमा मात्र ैहनने एउटा साधारण 
घटना होइन। उहाँको शनरीक्षण अननसार, हङ्कङ्मा गैर-शचशनयाँ यनवाहरुको बीचमा गाँजा र कफ शसरप सबभैन्दा बढी दनरुपयोग भएका और्धीहरु हनन।् 
उहाँिे यो पशन भन्नन भयो कक नेपाि जस्ता देिहरूमा, गाँजािाई “उत्सव िागूपदार्“ु को रुपमा शिन्िन ्— अर्ातु, परम्परागत रुपमा, केही नेपािी 
माशनसहरु उत्सवको अवसरमा यसको सेवनिाई स्वीकाय ु ठान्दिन ् यद्यप्रप यो काननू प्रवपरीत ि। उहाँिे कफ शसरप प्राप्त गन ु तनिनात्मक रुपमा 
केटामाइन र मेथ्यामफेटामाइन भन्दा सखजिो र सस्तो भएको कन रा पशन औलँ्याउनन भयो।  
 उहाँ मान्ननहनन्ि कक बािबाशिका र यनवाहरुिाई उनीहरुका िागनपदार् ुसम्बन्धी समस्याहरुको सामना र समाधान गन ुसहयोग पनर् याउनमा 
आमाबनवाहरु खजम्मेवार िन।् पररवार भनेको िागनपदार् ुदनर्वयसुनीका प्रवरुद्ध ककिोर-ककिोरीहरुको रक्षा पखङ्त हो र यो त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ प्रभावकारी  
रुपमा िागूपदार्कुो रोकर्ाम हनन सक्ि। आमाबनवाहरुिे उनीहरुका बच्चािे कसरी/के गरररहेका िन ्र तपाईंको माया र स्याहारको अननभूशत गरररहेका 
िन ् कक िैनन ्भन्ने बारे र्नप्र ैकन राहरु सोध्न सक्िन।् अन्तत: माया न ैिागनपदार् ु प्रवरुद्धको उत्कृष्ट उपाय हो। पाररवाररक सौहादुताको कमीिे यनवा 
माशनसहरु कन सगंतमा िाग्ने जोखिम बढाउँि, जसिे गदा ुउनीहरु िागूपदार्कुो प्रिोभनमा पन ेसम्भावनाहरु बढ्िन।् 
 उहाँिे बताउनन भयो “राम्रो सञ्चार पारस्पररक हनन्ि। आमाबनवाहरु र बच्चाहरुिे एकअका ुप्रशतको माया िनकाउनन हनँदैन। आमाबनवाहरुिे आफ्ना 
बच्चाहरु प्रशत आफ्ना अननभूशतहरु, वेदनीय भावनाहरु र आदर पशन देिाउन सक्िन ्र देिाउनन पशन पदुि। तपाईंका बच्चाहरुिाई आफ्नो जीवनका 
बाध्यताहरु र ककठनाइहरुको बारेमा भन्न नडराउननहोस।्“ उहाँिे र्प्ननभयो, “मेरो आफ्नो कन रा गदा,ु म कदनको अखन्तममा जशतसनकै र्ाकेको भएपशन, म 
कदनभरर भएका सब ैसाना-साना कन राहरु साटासाट गन ुतर्ा उसिाई सोध्न आफ्नो िोरासँग समय प्रबताउने गदुिन । म उसिाई देिाउन चाहन्िन  कक 
उससँग कन राकानी गनकुो िाशग म त्यहाँ िन ँ ।“ सार्सार्,ै श्री गनरुङिे आमाबनवाहरुिे आफ्ना बच्चाहरुसगँ प्रवशभन्न ककशसमका कक्रयाकिापहरुमा सामेि 
हनननपिु भन्नेकन रा सनझाउनन भयो। आफ्ना बच्चाहरुको िाशग सौहादुपणू ुघरायसी वातावरणको शसजनुािे उनीहरु िागनपदार् ुदनर्वयसुनीमा िाग्ने जोखिमिाई 

उल्िेिनीय रुपमा कम गिु। 
 

द कम्यनशनटी ड्रग एड्भाइजरी काउखन्सि (CDAC), 2013 को“ड्रग एजनकेिन प्यारेन््स’ बनिेट” बाट साभार गररएको  

(यो हातेपनखस्तकािाई UNICEF (यनशनसेफ) हङ्कङ् कशमटीद्वारा प्रयोजन गररएको हो) 

                            स्वास्थ्यिाभ पाइसकेका िागनपदार् ुप्रयोगकताहुरुको र्वयप्रक्तगत धारणा सकहतको शिक्षामनिक कन राकानीको िाशग, कृपया CDAC िाई 2521 2880 वा enquiry@cdac.org.hk मा सम्पकु गननहुोस ्

 

 



पृष्ठ  2   

● तथ्याङ्कि ेअप्रत्यक्ष्य िागूपदार् ुदनर्वयसुनीको बढ्दो समस्यािाई देिाएको ि। िागूपदार् ुदनर्वयसुनीमा 
परेका अशधकांि यनवाहरु िागनपदार् ुशिन घरिाई रोज्दिन ्

● भिरैु पत्ता िागेकाहरुद्वारा िागपूदार् ुदनर्वयसुनीको और्त समय 2008 मा 1.9 वर्बुाट 2013 को पकहिो 
तीन क्वाटरमा 4.6 वर्सुम्म वपृ्रद्ध भएको ि 

हे ल्र्ी स्कूि :  आमाबनवाहरुका िा शग उपायहरु  

यनवा िागूपदार् ुदनर्वयसुनीको पशिल्िो अवस्र्ा 
स्रोत: सेन्रि रखजष्ट्री अफ ड्रग एबयनज,          

नाकोकटक्स कडशभजन अफ सेक्यनरीटी ब्यूरो 
(पकहिो देखि तेस्रो तै्रमाशसक 2013 को िाशग तथ्याङ्क)  

21 वर् ुभन्दा मनशनका िागूपदार् ुदनर्वयसुनीमा परेका र्वयप्रक्तहरुको िागूपदार् ुशिने स्र्ान 

बसोबास गने खजल्िा अननसार 21 वर् ुमनशनका िागूपदार् ुदनर्वयसुनीमा परेका र्वयप्रक्तहरुको प्रशतित 
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पकहिो दनर्वयसुनीको और्त उमेर 

       

पनरुर् 15 वर्कुो उमेर 

मकहिा 14 वर्कुो उमेर 

● िागनपदार् ुदनर्वयसुनीको सबैभन्दा प्रचशित प्रकारको रुपमा केटामाइन रहेको ि 

● 14-15 वर्कुा अशधकांि ककिोर/ककिोरीहरु सकेण्डरी 2 देिी 3 मा अध्ययन गरररहेका िन।् प्रविेर्गरर 
बािबाशिकाहरु जनशनयर सेकेण्डरी तहमा हनँदा उनीहरुको शिक्षा-दीक्षा र उनीहरुिाई उपयनक्त मागदुिुन प्रदान 
गनमुा आमाबनवाहरुिे प्रमनि भूशमका िेल्दिन।् 

● िागनपदार् ुसेवन गननकुो सबैभन्दा आम कारण सार्ीहरुको प्रभाव शर्यो। 

िान्त रहने, राम्रो स्रोता बन्ने र आफ्नो बच्चाको आिोचना नगन ेकन रािाई ध्यानमा राख्ननहोस।् 
प्रवज्ञहरुबाट मद्दतको िोजी गननुहोस।् 

* यकद आमाबनवाहरुिे समस्याहरुका िक्षण र्ाहा पाउननभयो भने, कृपया आफ्नो बच्चासँग िान्तपूवकु कन राकानी गननहुोस ्र 
प्रवज्ञहरुबाट मद्दतको िोजी गने कन रािाई ध्यानमा राख्ननहोस ्

◆ प्रबना कारण नै प्रवद्याियमा अननपखस्र्त हननन र िैखक्षक कायमुा पशि पनन ु
◆ पटक-पटक धेरै अबेरसम्म बाकहर रहनन 
◆ िामो समयसम्म वा बारम्बार घरमा अननपखस्र्त हननन 
◆ िगातार िचकुो िाशग धेरै पैसा माशगरहनन सार् ैपैसा कसरी िच ुभयो भन्ने कन रामा कमजोर तकु पेि गननु 
◆ घर र प्रवद्याियबाट चोरी गनन ु
◆ असाधारण िामो समयसम्म उनीहरुको आफ्नै कोठा/िौचाियमा समय प्रबताउनन 
◆ िानामा रुची घ्नन र िंकास्पद तररकारिे काम गने 
◆ अचानक मनखस्र्शत पररवतनु हननन, शचडशचडाउने, ररसाउने, वैमनस्यता, एक्िोपनको महिनस गनन,ु मानशसक प्रवखक्षप्तता वा मानशसक 

शचन्ता हननन 
◆ प्रवद्यािय वा पाररवाररक कृयाकिापहरुमा इच्िा नराख्नन 
◆ और्शधजन्य सामग्रीहरु राख्नन (चक्कीहरु, कफ शसरपका बोतिहरु, सनइहरु, कटनको 

पत्ती, चम्चाहरु, पाइपहरु, आकद) 

के मेरो बच्चािे िागनपदार् ुसेवन गरररहेको ि?                        

स्रोत: नाकोकटक्स कडशभजन अफ सेक्यनरीटी ब्यूरो 
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सहायताको िोजी 

186 186  

एन्टी-ड्रग टेशिफोन         

सोधपिू सेवा 

अननभवी सामाज सेवकहरुद्वारा र्वयवखस्र्त गररएको एउटा 24-घण्टे एन्टी-ड्रग 

टेिीफोन सेवा हटिाइन। यसिे िागनपदार् ुदनर्वयसुनीमा परेका र्वयप्रक्तहरु, 
उनीहरुका आमाबनवाहरु तर्ा शिमेकीहरुिाई सहायताको िोजी गन ुवैकखल्पक 
माध्यमहरु प्रदान गदुि। 

नसािन पदार् ुदनर्वयसुनीमा परेका र्वयप्रक्तहरु िाशग 11 परामि ुकेन्रहरु  

तनङ वा ग्रनप अफ हखस्पटल्स - CROSS सेन्टर 

सेन्रि वस्टन,ु साउर्न ुर आइल्याण्ड कायािुय (सेन्रि वेस्रन, साउर्न ुर आइल्याण्ड खजल्िाहरु) टेशिफोन：2884 0282 

इस्टन ुर वानचाइ कायािुय (इस्रन र वान चाइ खजल्िाहरु)  टेशिफोन：2884 0282 

हङ्कङ् िनर्ेरन सोिि सशभसु 

इभरशग्रन िनर्ेरन सेन्टर (कन ङ तोङ खजल्िा)  टेशिफोन：2712 0097 

रेन्वो िनर्ेरन सेन्टर (वङ ताइ शसन र साइ कन ङ खजल्िा)  टेशिफोन：2330 8004 

शचअर िनर्ेरन सेन्टर (ताइ पो र नर् ुखजल्िा)  टेशिफोन：2660 0400 

हङ्कङ् कक्रखियन सशभसु 

PS33 - शसमहात्सनइ सेन्टर (कोिनन सीटी र याउ शसङ मोङ खजल्िा)  टेशिफोन：2368 8269 

PS33 - साम सनइ पो सेन्टर  (साम सनइ पो खजल्िा)  टेशिफोन：3572 0673 

हङ्कङ् शचल्डे्रन एण्ड यनर् सशभसेुज सेन सेन्टर (सनइन वान र क्वाइ शसङ खजल्िा)  टेशिफोन：2402 1010 

काररटस HUGS सेन्टर (तनइन मनन खजल्िा)  टेशिफोन：2453 7030 

इभानजेशिकि िनर्ेरन चच ुहङ्कङ्, इनिाइटेन सेन्टर (यनइन िङ खजल्िा)  टेशिफोन：2446 9226 

हङ्कङ् सेङ कन ङ हनइ वेिफेयर काउखन्सि शनयो-होराइजन (सा शतन खजल्िा)  टेशिफोन：8202 1313 

वेब संस्करणको िाशग, कृपया हेल्दी स्कूि पोशिसी वेबपेज, इडीबी ब्राउज गननहुोस:् 

http://www.edb.gov.hk/hsp 

 उत्तर： 

1.  HK मशन (कहरोइन) 

2.  के  (केटामाइन) 

3.  स्नो  (कोककन) 

4.  शमआओ शमआओ (क्याशर्ननबाट शनशमतु वस्तन) 
5.  मररजनआना  (भांग) 

6.  बरफ शिनको िाशग घरम ैबनाइएको उपकरण  

पृष्ठ 4  हे ल्र्ी स्कूि :  आमाबनवाहरुका िा शग सनझावहरु  

हङ्कङ्मा िागनपदार् ु

कोककन 
सांकेशतक नामहरु: “सी”, “कोकी”, 

“क्र्याक”, “फ्िकेक”, “स्नो”, “कोको” 

असर तर्ा ितराहरु: 

◆ दनर्वयसुन 

◆ श्वासप्रश्वासमा िराबी  

◆ पागिपन 

◆ सन्त्रासमय भ्रम 

◆ दनबिु स्मशृत                ◆   दृप्रष्टभ्रम 

◆ बेहोिी  ◆   मनटनरोग  

भांग 

सांकेशतक नामहरु: “मररजनआना”, “गाँजा”, “घाँस” 

असर तर्ा ितराहरु: 

◆ दृप्रष्टभ्रम     

◆ दनबिु समन्वय                                                   ◆ शचडशचडापन र क्रोधीपन  

◆ क्यान्सरको उच्च जोिीम                                ◆ श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगहरु 

◆ ध्यानको कशम र दनबिु स्मशृत तर्ा शनणयु   ◆ दनर्वयसुन        

◆ शनरािा र अरूको िंका 

भांग क्याण्डीहरु 

हाि,ै प्रहरीिे पसिहरुमा आकर्कु रुपमा सजाइएका भांग क्याण्डीहरु 
प्रबक्री भइरहेको देिेको शर्यो तापशन, वास्तबमा त्यसमा कन नैपशन 
िागनपदार्हुरु शर्एनन।् यद्यप्रप ितरनाक िागनपदार् ुअध्यादेि (Cap 

134) का अननसार, तर्ाकशर्त ितरनाक िागनपदार्हुरुको ओसारपसार 
दण्डनीय अपराध हो। दोर्ी पाइएमा, दोर्ीहरु अशधकतम $500,000 
जररवाना र सात वर्सुम्मको कारावास सजायको भागेदार हननेिन।् 


