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लागऔ
ू षध ओसारपसारर्मा िढ्दो सङ्खख्यार्मा यि
ु ा-यि
ु तीहरूको संलग्नता
गर्मी बिदा सुरु भइसकेको हुनाले, हार्मी आर्मािि
ु ाहरूलाई आफ्नो िच्चाहरूको रे खदे ख गनन जारी राख्न सुझाि ददन्छौँ ककनभने विद्यालय बिदाहरूको अिधधर्मा दष्ु ट
र्माननसहरूले यि
ु ा-यि
ु तीहरूलाई लागूऔषध सेिन गननर्मा र लागूऔषध ओसारपसार गननर्मा ललचाउनको लाधग सदै ि विशभन्न उपायहरू अपनाउँ छन ्। नतनीहरूका
िच्चाहरूलाई अस्िस्थकर कायनहरूिाट प्रभावित हुनिाट जोगाउन, आर्मािि
ु ाहरूले आफ्ना िच्चाहरूसँग स्िस्थकर कियाकलापहरूको योजना िनाएर नतनीहरूर्मा साशर्मल
भएर गर्मी विदाको सर्मयलाई राम्ररी उपयोग गनप
ुन छन ।
लागूपदाथन दर्वु यनसनको केन्द्न्िय रे न्द्जस्री अनस
ु ार, 2014 को पदहलो त्रैर्माशसकर्मा प्रनतिेददत लागूपदाथन दर्वु यनसनीहरूको सङ्खख्या, 2013 को यसै अिधधको सङ्खख्याभन्दा
13% कर्म धथयो।

यद्यवप, हङकङ प्रहरीद्िारा जारी गररएको पनछल्लो सच
ू नाले दे खाउँ छ कक खतरनाक लागूऔषधको ओसारपसारर्मा संलग्न भएको हुनाले पिाउर्मा

परे का 10 दे खख 15 िषनका यि
ु ा-यि
ु तीहरूको सङ्खख्या 2012 र्मा 52 िाट 2013 र्मा 95 र्मा िवृ द्ध भएको छ, जसले 82% ले िवृ द्ध भएको दे खाउँ छ। धेरै यि
ु ा-यि
ु तीहरूलाई
लागूऔषधको अिैध ओसारपसारर्मा संलग्न र्माननसहरूले भ्रर्मर्मा पारे का धथए कक 16 िषनभन्दा कर्म उर्मेरको भएको हुनाले, नतनीहरू कानन
ू ी रूपर्मा लागूऔषध
औसारपसार र लागूपदाथन दर्वु यनसनको लाधग ियस्कहरू भन्दा कर्म उत्तरदायी हुन्छन ्। नतनीहरूलाई लागेको धथयो कक कारािासको सजाय सुनाउनक
ु ो सट्टा नतनीहरूलाई
केिल परीक्षािधध अधधकारीहरूको ननरीक्षणर्मा परीक्षािधधर्मा राखखनेछ। िास्तिर्मा, हङकङको कानन
ू अनस
ु ार, लागऔ
ू षध ओसारपसारको अपराधर्मा दोषी पाइएको र्वयन्द्क्त,
$50,00,000 िरािरको जररिाना र आजीिन कैदको भागी िन्नेछ। तसथन, लागूऔषधको अिैध ओसारपसारर्मा संलग्न र्वयन्द्क्तहरूलाई कुनैपनन र्मौका नददनको लाधग,
आर्मािि
ु ाहरूले नतनीहरूको िच्चाको र्वयिहार प्रनत ध्यान ददनप
ु छन , र्मागनननदे िन प्रदान गनप
ुन छन र नतनीहरूलाई सकारात्र्मक गुण शसकाउनुपछन ।

16 वर्षभन्दा कम उमेरको केटो संलग्न एउटा अदालतीय मालमला जसलाई 1.45 केजी केटामाइनको ओसारपसारमा संलग्न भएको भनन दोर्ी ठहर िररएको गथयो

शर्मङको "नयाँ साथी" ले उसलाई सम्पकन गछन र केही िहुर्मूल्य धचयापत्तीको डेशलभरी गरे र पैसा

नाम: शर्मङ (अज्ञात नार्म)
उमेर:
ललङ्ि:

आजनन गनन चाहन्छौ कक भनन सोध्छ, जसको लाधग उसलाई $1,500 ददइनेछ। उसले त्यो प्रस्ताि

15

स्िीकाछन र उसलाई तुरुन्त भननएको पैसा ददइन्छ। शर्मङ र उसको "नयाँ साथी" ले िेउङ्खग िुइको

परु
ु ष

मद्द
ु ा:

एउटा सििे शभत्र रहे को एउटा राकिक कोन तलिाट दई
ु िटा झोला शलन्छन ्। उसलाई एउटा झोला

खतरनाक लागूऔषध ओसारपसार

राखखराख्न र पनछ अरू कसैलाई ददन भननन्छ। त्यसपनछ नतनीहरूलाई सादा कपडा लगाएका

(1.45 केजी केटार्माइन)
सजाय:

भन्सार तथा अन्तिुल्क विभागका अधधकारीहरूले रोक्छन ्। नतनीहरूको झोलाको खोजतलासी

8.5 िषनको कारािास

गररन्छ, जसर्मा 1.45 केजी केटाशर्मन िेला पछन । शर्मङ पिाउर्मा ऊ केिल 15 िषनको धथयो। अपील
अदालतद्िारा ददइएको दण्डादे ि र्मागनननदे िनहरू अनुसार, 1 केजी भन्दा िढी र्मात्रार्मा केटार्माइन
ओसारपसारर्मा संलग्न अपराधीलाई 14 िषनभन्दा िढीको कारािास सजाय सुनाइनेछ। शर्मङले गल्ती
स्िीकारे को हुनाले, उसलाई 8.5 िषनको कारािास सजाय सुनाइयो।
स्रोत: हङकङ वििेष प्रिासननक क्षेत्रको उच्च अदालतको िेिपेज
* 此內容不提供中文版本
* यो भागको लाधग कुनै धचननयाँ संस्करण प्रदान गररएको छै न

लािूऔर्ध सम्बन्धी कानूनको अगधकतम सजाय
कियाकलाप

जररिाना

कारािास

लागूऔषध धारण र प्रयोग

HK $1,000,000

7 िषन

लागूऔषध ओसारपसार

HK $5,000,000

आजीिन कारािास

खतरनाक लागूऔषधहरूको उत्पादन

HK $5,000,000

आजीिन कारािास

लागूऔषध सेिन गननको लाधग पाइपहरू र उपकरणहरू, इत्याददको धारण

HK $10,000

3 िषन
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युवा-युवती लािूपदाथष दर्वु यषसनको पनिल्लो स्स्थनत

स्रोत: लागूपदाथन दर्वु यनसनको केन्द्न्िय रे न्द्जस्री, सुरक्षा विभागको नाकोदटक्स
विभाग
(2014 को पदहलो त्रैर्माशसकको तथ्याङ्खक)

21 वर्षभन्दा कम उमेरका लािप
ू दाथष दर्वु यषसनीहरूको लागि लािप
ू दाथष सेवन िने स्थान

●

तथ्याङ्खकले लुकीनछपी लागूपदाथन दरु
ु पयोग गने िढ्दो िर्मलाई दे खाएको धथयो। कर्म उर्मेरका धेरैजसो लागूपदाथन दर्वु यनसनीहरू घरर्मा
लागूपदाथन सेिन गनन रुचाउँ छन ्

●

भखनरै पत्ता लागेकाहरुद्िारा लागप
ू दाथन दर्वु यनसनीको औषत सर्मय 2008 र्मा 1.9 िषनिाट 2014 को पदहलो त्रैर्माशसकर्मा 5.3 िषनसम्र्म
िवृ द्ध भएको छ

बसोबास िने स्जल्ला अनस
ु ार 21 वर्ष भन्दा मनु नका प्रनतवेददत लािप
ू दाथष दर्वु यषसनीहरू
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सामान्य प्रकारका लािूपदाथष दर्वु यषसनहरू

लािूपदाथष दर्वु यषसनको कारण

पदहलो पटक लािप
ू दाथष

सेवन िने औसत उमेर

पुरुर्

15 िषन

मदहला

14 िषन

आमाबुवाहरूको लागि लािूऔर्ध ववरुद्धको लिक्षा सुझावहरू

यदद नतनीहरूले आफ्ना िच्चाहरूर्मा ननम्न लक्षणहरू/ र्वयिहारहरू दे खेर्मा, आर्मािुिाहरूले र्मागनननदे िनहरू प्रदान गनप
ुन छन र सर्मयर्मै विज्ञहरूिाट र्म्दतत
शलनुपछन :
◆

◆

◆
◆

◆

◆
◆
◆
◆

बिना कारण विद्यालयर्मा उपन्द्स्थत नहुने र अकस्र्मात ् रूपा िैक्षक्षक कायनसम्पादनर्मा
पनछ पनुन

पटक-पटक धेरै अिेरसम्र्म िादहर िस्नु, लार्मो सर्मयसम्र्म िा िारम्िार घरर्मा उपन्द्स्थत
नहुनु

यदद तपाईंले आफ्नो बच्चाले लािूपदाथष सेवन
िरररहे को फेला पानभ
ुष यो भने िान्त रहनह
ु ोस ्

िारम्िर रूपर्मा पकेट खचनको लाधग थप पैसा र्माधगरहनु िा घरिाट िहुर्मूल्य िस्तुहरू हराउनु
असाधारण रूपर्मा लार्मो सर्मयको लाधग नतनीहरूको आफ्नो ियन कक्ष/िौचालयर्मा सर्मय बिताउनु
िा पररिारका अन्य सदस्यहरूिाट टाढा रहनु

आलोचना निनह
ुष ोस ्, पदहला नतनीहरूको कुरा
सुन्नह
ु ोस ् र ववज्ञहरूबाट सहयोि ललनह
ु ोस ्

र्मनन्द्स्थनतर्मा अचानक पररितनन हुनु, असाधारण रूपर्मा उत्तेन्द्जत हुनु, कर्मजोर स्र्मरण िन्द्क्त, श्रिण िा दृश्य र्मनतभ्रर्म, नछटो
ररसाउन,ु र्वयग्रता र नशर्मलेको सत्ु ने ढाँचा
खान र्मन नलाग्न,ु थकान, अस्पष्ट िोली, दढलो प्रनतकिया ददनु

नतनीहरूका साथीहरूको धचयाउने िानी हुनु र गप्ु त भाषार्मा िोल्नु
िरीरिाट नराम्रो गन्ध आउनु

अज्ञात स्रोतिाट आएको चक्कीहरू र धूलो, औषधधजन्य सार्मग्रीहरू जस्तै कि शसरि िोतलहरू, दटनको पाता, प्लान्द्स्टक िोतलहरू िा दईु िटा स्र
भएका पेयपदाथनको कयौँ काटुननहरू, असार्मान्य रूपर्मा छोटो स्रहरू, इत्यादद राख्नु।
स्रोत:सुरक्षा विभागको नाकोदटक्स डडशभजन
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तपाईंलाई लािऔ
ू र्ध बारे कस्ततको थाहा ि

जुलाई 2014 (तेस्रो प्रकासन)

ननम्न दईु कुराहरू : दटश्यह
ू रूको प्याकेट र िैङ्खकनोटहरू सार्मान्य दे खखन्छन ्, तर िास्तिर्मा नतनीहरू
लागऔ
ू सधसँग सम्िन्द्न्धत हुन्छन ्।

तस्वीर 2

तस्वीर 1
तस्वीर 1 ：

तस्वीर 2 ：

केही लागू पदाथन दर्वु यनसनीहरूले दटश्यूलाई जैविक

लागूपदाथनहरू (उदाहरणको लाधग: केटार्माइन) लाई

घोलकर्मा शभजाउँ छन ् ताकक नतनीहरूले चाहे को िेला

िैङ्खकनोटहरूले िेररन्छ। यसले नतनीहरूलाई थि िहनीय

यसको िािलाई श्िासद्िारा शलन सकून ् तर यसलाई

िनाउँ छ र कारोिारहरू थप सहज तररकाले गनन सककन्छ।

सन्द्जलै िेला पानन सककँनेछैन।

मद्दत ललने
186 186
लािऔ
ू र्ध ववरुद्धको टे ललफोन सोधपि
ु सेवा
98 186 186
तरु
न्त
सन्दे
ि पठाउने माध्यमहरू ु
WhatsApp, WeChat माफषत लािऔ
ू र्ध
ववरुद्धको सोधपि
से
व
ा
ु

एउटा 24-घण्टे लागूऔषध विरुद्धको टे शलिोन सेिा हटलाइन जसको रे खदे ख
पेिेिर सर्माज सेिीहरूले गछन न ्। यसले लागप
ू दाथन दर्वु यनसनीहरू र नतनीहरूका
आर्मािुिाहरूलाई र्म्दततको एउटा र्माध्यर्म उपलब्ध गराउँ छ।

“98 186 186” र्मा सन्दे ि पठाउनको लाधग तपाईंले दईु िटा र्मोिाइल िोन
एन्द्प्लकेसनहरू प्रयोग गनन सक्नुहुन्छ। सुझाि र सहायता प्रदान गननको लाधग यस
सेिालाई पेिेिर सर्माजसेिीहरूले सञ्चालन गछन न ्।

निालु पादथष सेवन िनेहरूको लागि 11 परामिष केन्रहरू
तुङ्ि वाह ग्रुप अफ हस्स्पटल्स - क्रस सेन्टर
सेन्रल िेस्टनन, साउदनन र आइल्याण््स कायानलय (सेन्रल िेस्टनन, साउदनन र आइल्याण््स न्द्जल्लाहरू) टे शलिोन ： 2884
0282
इस्टनन र िानचाइ कायानलय (इस्टनन र िानचाइ कायानलय न्द्जल्लाहरू) टे शलिोन ： 2884 0282
हङकङ लुथेरान सोलसयल सलभषस
एभरधग्रन लुथेरान सेन्टर (क्िन
ु टङ्खग न्द्जल्ला) टे शलिोन ： 2712 0097
रे न्िो लुथेरान सेन्टर (िङ्खग टाइ शसन र साइ कुङ्खग न्द्जल्लाहरू) टे शलिोन ： 2330 8004
धचयर लुथेरान सेन्टर (ताइ पो र नथन न्द्जल्लाहरू) टे शलिोन ： 2660 0400
हङकङ क्रक्रस्स्चयन सलभषस
PS33 - शसर्मसात्िुइ सेन्टर (कौलुन शसटी र याउ शसर्म र्मङ्खग न्द्जल्लाहरू) टे शलिोन ： 2368 8269
PS33 - िार्म िन्द्ु ज पो सेन्टर (िार्म िन्द्ु ज पो न्द्जल्ला) टे शलिोन ： 3572 0673
हङकङ गचल्डरे न एन्ड यथ
ु लसलभसेस सेन सेन्टर (सए
ु न िान र क्िाइ शसङ्खग न्द्जल्लाहरू) टे शलिोन ： 2402 1010
काररटास हग्स सेन्टर (तए
ु न र्मन
ु न्द्जल्ला) टे शलिोन ： 2453 7030
इभ्यानजेललकल लथ
ु रे न चचष हङकङ, इन्लाइटन सेन्टर (यए
ु न लङ्खग न्द्जल्ला) टे शलिोन ： 2446 9226
हङकङ िेङ्ि कुङ्ि हुइ वेलफेयर काउस्न्सल ननयो-होराइजन (िा दटन न्द्जल्ला) टे शलिोन ： 8202 1313
िेि संस्करणको लाधग, कृपया शिक्षा विभागको स्िस्थ विद्यालय नीनत िेिपेज ब्राउज गनह
ुन ोस ्: http://www.edb.gov.hk/antidrugforparents
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