
መንግስት ጫትን ክላስ ሲ (Class C Drug) ተብለው ከሚታወቁት ህገወጥ 
ዕጸፋርስ አይነቶች ውስጥ በመመደብ ውሳኔ አሳልፎዋል። ጫትን በህግ 
የመከልከል አዋጅ ተግባራዊ የሚሆነው ከሰኔ 24 ጀምሮ ነው።

ጫት ለምን ይታገዳል? 

ጫት በተፈጥሮው ድሮውኑ በዩናይትድ ኪንግደምም ሆነ በዓለማቀፍ ደረጃ ጎጂ 
በመሆናቸው የተከለከሉ ጥረ ነገሮች አሉበት። ከጫት ጋር የተያያዙ ጎጂ ነገሮች 
የህብረተሰባችን ጤናና ማህበራዊ ህይወቱን እንዳይጎዱ ለመከላከልና ዩናይትድ 
ክንግደም ዓለማቀፍ የጫት መነሃርያ እንዳትሆን ለመከላከል ታስቦ ነው። ያለ 
የሆም ኦፍስ የፍቃድ ወረቀት፡ ጫትን ማምረት፡ መያዝ፡ አዘጋጅቶ መስጠት፡ 
ከውጭ አገር ማስገባት ወይም ወደ ውጭ አገር መላክ ህገወጥ ተግባር ነው። 

ከሰኔ 24 ኢና ከዝያም ቦሃላ በእንግላንድና ወይልስ ጫትን 
የተጠቀመ ሰው ምን ይሆና?

ከሰኔ 24 2014 ጀምሮ ፖሊሶች ጫት ኢንዳትጠቀሙ ማስጠንቀቅያዎች፡ 
የጣሱት ጎረምሶች £60 የሚቀጡበት ማስታወቅያዎች (ጣ.ሚ.ማ.) ሊጠቀሙ 
ይችላሉ። ይህ ማለት፡ ለራስህ ልትጠቀም ጫት ይዘህ ፖሊሶች ካግኙህ፡ 

• መጀመርያ ጫት ይዘህ ካገኙህ ማስጠንቀቅያ ይሰጣሉ

• ድጋሜ ይዘህ ከተገኘህ የቅጣት ማስታወቅያ (£60 ቅጣት) ይሰጣሉ 

• ሶስተኛ ጊዜ ይዘህ ከተገኘህ ያስሩሃል ማለት ነው። 

ጫት በግል ቦታዎችና ህዝባዊ ቦታዎች ሁሉ ይታገዳል ወይ? 

አው: ጫት Class C Drug (ክላስ ሲ ድራግ) ተብለው ከሚታወቁት ህገወጥ እጸፋሪሶች አንዱ በማድረግ በመላው ዩናይትድ ክንግዶም 
ኢንድታገድ ይደረጋል። 

ጫትን በተመለከተ ለኢንግላንድና 
ወይልስ የሚያገለግል መረጃ፡ 

	  

Amharic



ኢድሜው ከ17 በታች የሆነ ሰው ጫት ይዞ ከተገኘ ምን ይደረጋል? 

ኢድሜአቸው 17 የሆኑ ወጣቶች፡ ወይም ኢድሜአቸው ከዚህ በታች ለሆኑ ሰዎች ጫት ይዘው ሲለተገኙ የጫት ማስጠንቀቅያ ወይም 
ጣ.ሚ.ማ. አይሰጣቸውም። ወንጀልና እውከትን ለመከላከል የተደነገገው ደንብ 1998 አንቀጽ 65 እንደ ሚያመለክተው፡ እንድህ አይነት 
ወጣቶች ለወጣቶች የሚሰጥ ማስጠንቀቅያ፡ ወይም አንዳንድ ነገሮችን ግምት ውስጥ የሚያስገባ የወጣቶች ማስጠንቀቅያ ወይም መከሰስ 
ብቻ ይገባቸዋል። 

ጫት ህገወጥ ከሆኑ ክላስ ሲ ውስጥ ከተመደበ ቦኋላ ኢሱን መነገድ ምን ያስከትላል? 

ስትነግድ ከተያዝክ፡ ፖሊሶች እርምጃ ልወስዱብህ ይችላሉ፡ ተከስሶ ወደ ህግ የመቅረብ እድልም ይኖራ። ህገወጥ የሆነ የክላስ ሲ እጸፋርስ 
አባል እስከሆነ ድረስ፡ ለሌላ ሰው መነገድ፡ ለሌላ ሰው ለመስጠት ይዞ መገኘት፡ ኢና ከሌላ አገር ማስገባትም ህገወጥ ተግባር ነው። የክላስ 
ሲ ኢጸፋሪሶች ቅጣት እስከ 14 አመት መታሰር፡ ወይም ያልተወሰነ የገንዘብ መጠን መቅጣት ወይም ሁለቱንም ያስከትላል።

ለራስህ ጫትን መጠቀም አቋርጠህ ለሌላ ሰው መስጠትም እንደ ‘አዘጋጅቶ መስጠት’ ተቆጥሮ በህግ ያስጠይቃል። 

ጫትን መጠቀም ለማቋረጥ ምክርና ድጋፍ ከየት ማግኘት ይቻላል? 

ባለህበት አከባቢ ጫትን በተመለከተ የምክርና ማስረጃ አገልግሎት ለማግኘት ከጅፒ (ሃክም ቤት) ኢና ማዘጋጃ ቤት (ካኡንሲል) 
መጀመር የመረጣል። በአከባብህ ድጋፍና እንክብካቤ ለማግኘት የሚያስችል አስተማማኝ ምክርና ማስረጃ ለማግኘት ኢባክህ  
http://www.talktofrank.com/need-support ወይም http://www.nta.nhs.uk/who-service.aspx 
ገብተህ አንቢብ። 

	  


