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परी�णस��ी ���को प�रचय 
 
 
परी�णको प�रचय िदनुहोस्  
हामीले तपाईंको गे्रडका सबै िव�ाथ�ह�सँग मिदरा, अ� लागूपदाथ�, िनकोिटन र 
सुत�ज� पदाथ�को प्रयोगको बारेमा सोिधरहेका केही �ा� परी�णस��ी प्र�ह� 
म तपाईंलाई सो� चाहन्छु। 
 
गोपनीयता स�ोधन गनु�होस् 
िवशेषगरी तपाईंलाई पिहचान गन� जानकारी समावेश भएको यस परी�णको कुनै 
िल�खत रेकड� छैन। तपाईंले मलाई भ�ुभएका कुनै पिन कुरा सकेस� गोपनीय रा�े 
छु। यस जानकारीलाई गोपनीय रा� नसिकने एक कारण तपाईंले भ�ुभएको कुनै पिन 
कुराले तपाईंको वा अ� कसैको सुर�ाको त�ािलन जो�खमलाई संकेत गरेमा हो। 
साथै, तपाईं, तपाईंको आमाबुवा वा तपाईंको अिभभावकले आजको हाम्रो छलफलको 
बारेमा जानकारीका लािग अनुरोध गन� स�ु�न्छ। कुनै पिन अवस्थामा, हामीले एकसाथ 
समथ�न गन�का लािग आगामी कदमह� प�ा लगाउने छौ।ं तपाईंले बुझ्नुभयो?  
 
प्र�ह� सो�का लािग अनुमित िलनुहोस् 
तपाईंलाई यी प्र�ह� सो� िमल्छ? 
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िव�ालयह�मा �ने SBIRT 

भाग ‘A'  
िवगत १२ मिहनामा कित िदन  तपाइले:  

1. केही चु�ी भ�ा बढी िवयर, वाइन अथवा अ� मादक पदा�थको सेवन गनु� भएको छ ? छैन 
भने “०” लेख्नुहोस् । 

 

2.  
कुनै प्रकारको गाँजा (�ानािबस, तेल, वा�, धुम्रपान, �ािपङ, �ािबङ गरेर वा एिडबलह�मा) वा 
“कृित्रम गाँजा” (ज�ैः “के-२” अथवा “�ाइस”) को प्रयोग गनु� भएको छ ? छैन भने “०” 
लेख्नुहोस् । 

 

3. 
के तपाईलें कुनै अ� पदाथ� प्रयोग गनु�भयो (ज�ै अ� अवैध औषिधह�, गोली, िप्र��प्शन 
वा ओभर-द-काउ�र िप्र��प्शन ड�� र �ािसत वा साँसयु� पदाथ�, वा� वा सुई) नशाको 
लािग? यिद होईन भने, "०" टाइप गनु�होस्। 

 

4. 

िनकोिटन र/वा �ादह� समावेश भएको �ािपङ य�* वा कुनै पिन सुत�ज� उ�ादन प्रयोग 
गनु��न्छ†?  
*ज�ै इ-िसगरेट, मोड्स, JUUL ज�ा पोड य�ह�, पफ बार, �ाप पेन वा इ-��ाह� ज�ा िडसपोजेबल 
�ापह�। †िसगरेट, िसगार, िसगा�रलोज, ��ाह�, चपाउने सुत�ज� पदाथ�, �फ, �स, घुल्ने पदाथ�ह� वा 
िनकोिटनका पाउचह�। 

 

िव�ाथ�को जवाफ ... हो भने 
 
 
 
 
 

भाग 'B' एउटामा गोलो लगाउनुहोस् 

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

R  के तपाइले किहले आराम (Relax) का लािग आफूलाई राम्रो महसुस गराउन अथवा कुनै 
समूहमा गािभन मादकपद�थ वा लागु औषधको सेवन गनु� �न्छ ? छैन रछ 

A के तपाई किहले आफूमातै्र �दा अथावा ए�ै (Alone) �ँदा मादक पदाथ� लागु औषधको प्रयोग गनु��न्छ ? छैन रछ 

F के तपाई किहले मादक पदाथ� वा लागु औषध सेवनका बेला आफूले गरेका कुरा िवस�न (Forget) �न्छ ? छैन रछ 

F के तपाईको प�रवार (Family) अथवा िमत्रह�ले (Friends) किहले तपाइलाई मादक पदाथ� वा लागु 
औषधसेवन कम गनु� भ�ु �न्छ ? छैन रछ 

T ९, के तपाई किहले मादक पदाथ� अथवा लागु औषध सेवन गरेका बेला सम�ामा (Trouble) पनु� भएको छ ? छैन रछ 

 
 

 

# िदनको सं�ा 
 

# िदनको सं�ा 
 

# िदनको सं�ा 

# िदनको सं�ा 

  भाग A मा सबै प्र�का जवाफ “0” िदनुभयो 
भने 

प्र� 1, 2 वा 3 मा “1” वा बढी जवाफ 
िदनभयो भने 

प्र� 4 मा “1” वा बढी जवाफ िदनुभयो 
भने 

 

अक� पृ�को भाग C मा सबै 10 वटा प्र� 
सोध्नुहोस् 

 

तल भाग B मा सबै 6 वटा प्र� सोध्नुहोस् 
 

तल भाग B मा पिहलो प्र� मात्र सोध्नुहोस्, 
�सपिछ रो�ुहोस् 



 
 
 
 
िन� प्र�ह�ले तपाईलें प्रयोग गन� िनकोिटन र/वा �ादह� समावेश भएका कुनै पिन �ािपङ य� वा कुनै पिन 
सुत�ज� उ�ादन बारे सोध्छन्*।  
 

भाग ‘C’ एउटामा गोलो लगाउनुहोस् 

1. तपाईलें ियनीह� प्रयोग गन� छोड्ने प्रयास गनु�भएको तर छोड्न नसकेको अवस्था छ? रछ छैन 

2. तपाई ंअिहले �ाप वा सुत�ज� पदाथ� प्रयोग गनु��न्छ, िकनभने यसलाई �ा� वा�वमै गाह्रो �न्छ? रछ छैन 

3. तपाईलंाई किह�ै �ािपङ वा सुत�ज� पदाथ�प्रित लत लागेको ज�ो महसुस भएको छ? रछ छैन 

4. तपाईलंाई किह�ै �ाप वा सुत�ज� पदाथ�को प्रयोगप्रित एकदमै तृ�ा भएको छ? रछ छैन 

5. तपाईलंाई किह�ै  �ाप गन� वा सुत�ज� पदाथ� प्रयोग गन� वा�वमै आव�क परेको ज�ो महसुस 
भएको छ? 

रछ छैन 

6. �ाप गन� वा सुत�ज� पदाथ� प्रयोग गन� न�ने िव�ालय ज�ा स्थानह�मा ियनीह� प्रयोग नग�रकन ब� 
गाह्रो �न्छ? 

रछ छैन 

7. तपाईलें केही समयस� �ाप वा सुत�ज� पदाथ� प्रयोग नगरेको अवस्थामा (वा तपाईलें प्रयोग गन� रो�े प्रयास गदा�)… 

a. तपाईलें �ाप गन� वा सुत�ज� पदाथ� प्रयोग गन� नपाएको �नाले तपाईलंाई �ानके��त गन� गाह्रो 
लागेको िथयो? 

रछ छैन 

b. तपाईलें �ाप गन� वा सुत�ज� पदाथ� प्रयोग गन� नपाएको �नाले तपाईलंाई झन िचडिचडापन भए 
ज�ो लागेको िथयो? 

रछ छैन 

c. तपाईलंाई �ाप गन� वा सुत�ज� पदाथ� प्रयोग गन� अ�ािधक चाहना वा उ�ेजना भएको िथयो? रछ छैन 

d. तपाईलें �ाप गन� वा सुत�ज� पदाथ� प्रयोग गन� नपाएको �नाले तपाईलंाई �ाकुल, अशा� वा 
िच��त महसुस भएको िथयो? 

रछ छैन 
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