
 
द #ा% [CRAFFT 2.1] 01ावली 

िबरामीले पूरा गनू- पन. 

कृपया सबै )*का उ,र इमा0ारीपूव4क िदनु होला । तपाईको उ,र गो@ रहने छ । 

भाग ‘A'  
िवगत १२ मिहनामा कित िदन तपाइले:  

1. केही चु(ी भ*ा बढी िवयर, वाइन अथवा अ7 मादक पदा;थको सेवन गनु; भएको छ ? छैन भने 
“०” लेGनुहोस् । 

 

2.  कुनै Jकारको गाँजा (Nानािबस, तेल, वाP, धुRपान, Sािपङ, Uािबङ गरेर वा एिडबलहWमा) वा 
“कृिZम गाँजा” (ज[ैः “के-२” अथवा “_ाइस”) को Jयोग गनु; भएको छ ? छैन भने “०” लेGनुहोस् । 

 

3. 
के तपाईंले कुनै अ7 पदाथ; Jयोग गनु;भयो (ज[ै अ7 अवैध औषिधहW, गोली, िJdefशन वा 
ओभर-द-काउjर िJdefशन डk l र mािसत वा साँसयुn पदाथ;, वाo वा सुई) नशाको लािग? 
यिद होईन भने, "०" टाइप गनु;होस्। 

 

 
 
 
 

 एउटामा गोलो लगाउनुहोस् 

4. के तपाई किहले नशामा झुमेको अथवा मादक पदाथ; तथा लागु औषध सेवन गरेका चालक (आफू लगायत) ले 
चलाएको गािडमा (Car) वा अ7 सवारी साधन चढ्नु भएको छ? छैन रछ 

5. के तपाइले किहले आराम (Relax) का लािग आफूलाई राRो महसुस गराउन अथवा कुनै समूहमा गािभन 
मादकपद;थ वा लागु औषधको सेवन गनु; }~छ ? छैन रछ 

6.  के तपाई किहले आफूमाZै }दा अथावा ए�ै (Alone) }ँदा मादक पदाथ; लागु औषधको Jयोग गनु;}~छ ? छैन रछ 

7. के तपाई किहले मादक पदाथ; वा लागु औषध सेवनका बेला आफूले गरेका कुरा िवस;न (Forget) }~छ ? छैन रछ 

8. के तपाईको प�रवार (Family) अथवा िमZह�ले (Friends) किहले तपाइलाई मादक पदाथ; वा लागु 
औषधसेवन कम गनु; भ�ु }~छ ? छैन रछ 

9. ९, के तपाई किहले मादक पदाथ; अथवा लागु औषध सेवन गरेका बेला सम�ामा (Trouble) पनु; भएको छ ? छैन रछ 
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जारी राKनुअिघ यी िनद.शनहP पढ्नुहोस्:   
• तपाईलें मािथका सबै बाकसह0मा “0” रा2नु56छ भने, तल िदइएको => 5 को जवाफ िदनुहोस्, Cसपिछ रोDुहोस्। 
• तपाईलें मािथका => 1, 2 वा 3 का लािग “1” वा बढी रा2नु56छ भने, तल िदइएको =>ह0 4-9 को जवाफ िदनुहोस्। 
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