
 

 

इङ्गल्यान्डमा सेवानिवृत्त सैनिकका लानि मािनसक तथा शारीररक स्वास्थ्य सेवाहरू सुधार 

िरै्द 

प्रकाशि स्वीकृत सन्दर्भ: PAR1326_i 

प्रस्ताविा 

नवशेषिरी सेवाको समयमा चोटपटक लािेका व्यक्तिहरूका लानि सशस्त्र बलर्न्दा बानहरको जीवि धेरै फरक हुि सक्छ र 

कनहलेकाही ीँ चुिौतीपूर्भ हुि सक्छ।  NHS ले यो कुरा बुझ्र्दछ र सेवानिवृत्त सैनिक र उिका पररवारहरूको सहायताका लानि यहाीँ 

छ।  हामीले यसो ििे तररकाहरूमधे्य एउटा तररका र्िेको सेवानिवृत्त सैनिकका लानि समनपभत शारीररक तथा मािनसक स्वास्थ्य 

सेवाहरू माफभ त हो, जसलाई प्रत्यक्ष अिुर्व र्एका र अनहलेसम्म 23,000 र्न्दा बढी नबरामी ररफरेलहरू र्एका व्यक्तिहरूसीँि 

सह-नवकास िररएको छ।  यी सेवाहरूमा Op COURAGE समावेश छ तर यनतमा मात्र सीनमत छैि: सेवानिवृत्त सैनिका लानि 

मािनसक स्वास्थ्य तथा कल्यार् सेवा र शारीररक स्वास्थ्यका लानि, रे्टेरन्स टरमा िेटवकभ । 

पनछल्लो पाीँच वषभमा र सेवानिवृत्त सैनिक र उिका पररवारहरूबाट पृष्ठपोषर् नलएपनछ, यी सेवाहरू नवस्तार र्एका छि्, यद्यनप, 

हामीले यस के्षत्रमा स्याहार र सहायता सुधार ििभका लानि अझ धेरै कायभ ििभ सक्छौ ीँ र्ने्न कुरा बुझ्छौ ीँ।  यसमा निम्न कुराहरू समावेश 

छि्: 

• उपलब्ध उपचार र सहायाको र्दायारा बढाउिे 

• मानिसहरूले यी सेवाहरूमा पहुीँच ििभ सके्न तररकामा सुधार ल्याउिे 

• यी र अन्य सेवाहरूबीच सहकायभमा सुधार ल्याउिे, मािनसक तथा शारीररक स्वास्थ्य आवश्यकताहरू प्रायः  अन्तरसम्बक्तित 

हुन्छि् र्ने्न कुरा बुझे्न। 

हामीले यो कुरा सही-सही बुझ्छौ ीँ र्िी सुनिनित ििभका लानि, हामी तपाईंका नवचार र अिुर्वहरू सुन्न चाहन्छौ ीँ।  तपाईंको मद्दत 

नलएर, हामी NHS ले सेवानिवृत्त सैनिकका स्वास्थ्य तथा कल्यार् आवश्यकताहरू पूरा ििे खालका पहुीँचयोग्य र उच्च िुर्स्तरका 

स्याहार, उपचार र सहायता उपलब्ध िराइरहेको छ र्िी सुनिनित ििभ चाहन्छौ ीँ।  यसले हामीलाई वतभमाि सेवाहरूका सबल 

पक्षहरू निमाभर् ििभ र र्ावी सेवाहरू नवकास ििभमा मद्दत ििे छ। 

कोनर्ड-19 का कारर्ले हामीमधे्य धेरैको जीविमा निकै नर्न्नता रे्दक्तखएको छ, जहाीँ केही समुर्दायहरू एकर्दमै प्रर्ानवत र्एका छि् 

र्ने्न कुरा बुझ्छौ ीँ। सशस्त्र बल तीमधे्य एउटा समुर्दायमा पर्दभछ र धेरै सेवारत कमभचारी र सेवानिवृत्त सैनिकहरूले NHS 

सहकमीहरूसीँि नमलेर कडा पररश्रम िरेका छि् र्ने्न हामीलाई थाहा छ।  त्यसैिरी, अफिानिस्ताि र युके्रिमा र्एका अन्य 

हालसालैका घटिाहरू जस्ता महामारीले केही मानिसहरूको स्वास्थ्य तथा कल्यार्मा प्रर्ाव पारेको छ। 

सेवानिवृत्त सैनिकहरूको स्याहार र सहायतामा हाम्रो ध्याि बढाउिे यो महत्त्वपूर्भ समय हो; यसमा सशस्त्र बलहरूमा आफूले 

नबताएको समयमा प्रर्ानवत नत व्यक्तिहरू, उहाीँहरूले छोडेरे्दक्तख सङ्घषभ िररहेका ती व्यक्तिहरू वा महामारी वा हालैका 

द्वन्द्वहरूको पररर्ाम स्वरूप लक्षर्हरू अझ खराब र्एका ती व्यक्तिहरू र्एतापनि। 

यद्यनप तपाईंको आवाज सुनियोस् र्िी सुनिनित ििभका लानि म तपाईंलाई यो सवेक्षर् पूरा ििभ प्रोत्साहि िछुभ ।  NHS ले वास्तवमै 

तपाईंको इनु्पटको मािि िछभ  र हामीले कुराहरू सही िछौं र्िी सुनिनित ििभ मद्दत ििे र्िेका तपाईंका नवचार र अिुर्वहरू हुि्। 

आफ्िो रुनच रे्दखाउिुर्एको र समय नर्दिुर्एकोमा तपाईंलाई धन्यवार्द। 



 

Kate Davies CBE 

स्वास्थ्य तथा न्याय, सशस्त्र बल र यौि रु्दव्यभवहार आक्रमर् सेवाहरूको कनमसनिङ, NHS इङ््ल्याण्ड र NHS सुधारको निरे्दशक 

हामी तपाईंका नवचार र उपायहरू नकि चाहन्छौ ं 

इङ््ल्याण्डमा रहेको NHS ले सेवानिवृत्त सैनिकहरूका लानि समनपभत मािनसक स्वास्थ्य स्याहार तथा सहायता उपलब्ध िराउीँछ।  

यो Op COURAGE बाट उपलब्ध छ: सेवानिवृत्त सैनिकका लानि मािनसक स्वास्थ्य तथा कल्यार् सेवा, जुि निम्नका लानि अनत 

महत्त्वपूर्भ िाम हो: 

• सेवानिवृत्त सैनिकका मािनसक स्वास्थ्य पारिमि, हस्तके्षप र सम्पकभ  सेवा (TILS) 

• सेवानिवृत्त सैनिकका मािनसक स्वास्थ्य कम्प्लेक्स उपचार सेवा (CTS) 

• सेवानिवृत्त सैनिकका मािनसक स्वास्थ्य उच्च तीव्रता सेवा (HIS)। 

Op COURAGE ले कसैले सशस्त्र बल छोडेको वावजुर्द नवशेषज्ञ मािनसक स्वास्थ्य स्याहार र सहायताको र्दायरा उपलब्ध िराउीँछ।  

यसले Op COURAGE.प्रयोि ििे सेवा छोड्िे व्यक्ति, ररजनर्भस्ट र व्यक्तिका पररवारहरूलाई सहायता पनि उपलब्ध िराउीँछ। 

Op COURAGE नर्त्र तीिवटा सेवाका लानि हालका करारहरू माचभ 2023 मा समाप्त हुिे छ र NHS लाई अनप्रल 2023 बाट ियाीँ 

सेवाका करारहरूका लानि प्रबिहरू नमलाउि आवश्यक हुन्छ।  यसको र्ािको रूपमा, हामीले हालको प्रावधाि कसरी सुधािभ 

सक्छौ ंर्िी तपाईंका हेराइहरू सुन्न र सेवानिवृत्त सैनिकहरूले स्याहार र स्याहारमा अिुर्व ििभ सके्न कुिै पनि समस्या सम्बोधि 

ििभ चाहन्छौ।ं  

हामी रे्टेरन्स टरमा िेटवकभ  (VTN) मा तपाईंका हेराइहरू सुन्न पनि चाहन्छौ ंजसले सशस्त्र बलमा सेवानिवृत्त सैनिकहरूको सेवाको 

कारर्ले निक्तिएका शारीररक स्वास्थ्य समस्याहहरू र्एका सेवानिवृत्त सैनिकहरूका लानि नवशेषज्ञ स्याहार र सहायता उपलब्ध 

िराउीँछ।  VTN र्िेको नमनलटरी ब्याकग्राउण्ड वा सशस्त्र बलहरूको बुझाइ र्एका परामशभर्दाता, शल्यनक्रया ििे व्यक्ति र NHS 

कमभचारीको टोलीद्वारा समनथभत छ।  VTN का लानि आवश्यकता एकर्दमै ठूलो र्एकोले, NHS ले सेवासीँि सम्बक्तित शारीररक 

स्वास्थ्य अवस्थाहरू र्एका सेवानिवृत्त सैनिकहरूलाई उपलब्ध स्याहार र सहायता कसरी सुधािभ सक्छ र्ने्न कुरामा र्नवष्यका 

प्रबिहरूलाई हेरररहेको छ।   

मािनसक र शारीररक स्वास्थ्य आवश्यकताहरू प्रायः  नलङ्क हुन्छि् र त्यसकारर् हामीले यी रु्दईवटा के्षत्रलाई एकसाथ हेिभ महत्त्वपूर्भ 

हुन्छ।  यसको र्ािको रूपमा, हामीले मािनसक स्वास्थ्य कनठिाइ र/वा सेवासीँि सम्बक्तित शारीररक स्वास्थ्य समस्याहरू र्एका 

केही सेवानिवृत्त सैनिकहरूले नकि उपचार खोजेका छैिि् र्िेर पनि फेला पािभ चाहन्छौ।ं  

हामी को बाट सुन्न चाहन्छौ?ं 

हामीले सेवानिवृत सैनिकहरूका लानि इङ््ल्याण्डमा NHS स्वास्थ्य सेवाहरूमा प्रस्ताव ििभ नवचारहरू र्एको जो कोही व्यक्तिका 

हेराइहरूलाई स्वाित िछौं। नवशेषिरी, हामी निम्नबाट सुन्न चाहन्छौ:ं 

• सशस्त्र बलम सेवा प्रर्दाि िरेका (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक र्एतापनि) मािनसक र/वा शारीररक स्वास्थ्य अवस्थाहरू र्एक 

मानिसहरू 

• पररवारका सर्दस्य र सेवानिवृत्त सैनिकका हेरचाहकताभहरू 

• सेवानिवृत्त सैनिक र उिीहरूका पररवारलाई स्याहार, उपचार वा सहायता प्रर्दाि ििे कमभचारी तथा संिठिहरू। 

समयतानलका के हो?  



 

हामी यस संलग्नता 8 अनप्रल 2022 रे्दक्तख 22 मे 2022 सम्म सञ्चालि िछछीँ ।  

कृपया आफ्िो नटप्पर्ी तथा पृष्ठपोषर् पठाउिुहोस्: 

हामी तपाईंलाई हाम्रो सवेक्षर् र्रेर तलको नववरर् प्रयोि िरर हामीलाई नफताभ पठाउिुहोस् र्ने्न चाहन्छौ ीँ।  तपाईं सवेक्षर् र्िभ 

चाहिुहुन्न तर आफ्िा दृनिकोर्हरू हामीलाई व्यि ििभ चाहिुहुन्छ र्िे तपाईं तलको नववरर् प्रयोि िरर लेख्न वा कल ििभ 

सकु्नहुन्छ। 

पोस्टमाफभ त:  

निपोस्ट सेवानिवृत्त सैनिक स्वास्थ्य  

निपोस्ट लस RTAA-XTHA-LGGC,   

सञ्चारहरू,   

Heron House,   
120 Grove Road,   
Stoke-on-Trent,   
ST4 4LX  

इमेलमाफभ त:mlcsu.involvement@nhs.net 

इन्टरिेटमा: www.engage.england.nhs.uk/survey/improving-veterans-mental and-physical-health/ 

फोिमाफभ त: 0333 150 3069 

तपाईं यस संलग्नताका बारेमा थप जान्न चाहिुहुन्छ र्िे कृपया england.armedforceshealth@ nhs.net मा इमेल ििुभहोस। 

'सेवानिवृत्त सैनिक' र 'ररजर्भ सैनिक' शब्दहरूका बारेमा  

हामी 'सेवानिवृत्त सैनिक' को प्रयोि एक वा सो र्न्दा धेरै नर्दिका लानि UK सशस्त्र बलहरूमा सेवा ििे सर्दस्य र्एको कुिै पनि 

व्यक्ति र्िी बुझ्नका लानि िर्दभछौ ीँ। यसलाई 'पूव्भ-सेवा कमभचारी' पनि र्निन्छ। अिुरूपताका लानि, हामी सवेक्षर्मा 'सेवानिवृत्त 

सैनिक' मात्र प्रयोि पछछीँ। 

सवेक्षर्को उदे्दश्यहरूका लानि, हामीले 'सेवानिवृत्त सैनिक' र्न्दा वा सशस्त्र बलहरू' को अिुर्वहरूका बारेमा कुरा िर्दाभ यसमा 

ररजवभ सैनिक साथै नियनमत बलहरूका सर्दस्यहरू पर्दभछि्। 

हामीले तपाईंको प्रनतनक्रया र तपाईंले उपलब्ध िराउिे जािकारी कसरी प्रयोि र 

व्यवक्तस्थत ििे छौ ीँ 

NHS इङ्गल्यान्ड सेवानिवृत्त सैनिकका मािनसक तथा शारीररक स्वास्थ्य सेवाहरूबारे मानिसहरूका नवचार र अिुर्वहरू बुझ्न 

चाहन्छ।  सङ्कलि िररएको जािकारी र्नवष्यमा यी सेवाहरूको नवकास र प्रावधािबारे सूचिा नर्दि मद्दत ििभका लानि प्रयोि िररिे 

छ। 

NHS इङ्गल्यान्डले NHS नमडल्यान््डस एण्ड ल्यािकेशायर कनमसनिङ सपोटभ युनिट (MLCSU) लाई यस संलग्नताका लानि जम्मा 

िररएका प्रनतनक्रयाहरू सङ्कलि ििभ, सम्हाल्ि र प्रनक्रया ििभ अनधकार नर्दएको छ। MLCSU ले सवेक्षर्हरू नवतरर् र व्यवस्थापि 

ििभ नवशेषज्ञता प्राप्त िरेको संस्था Snap Surveys Ltd को स्वानमत्वमा रहेको Snap र्नििे सवेक्षर् उपकरर् प्रयोि िछभ । तपाईंले 

उपलब्ध िराउिे कुिै पनि जािकारी नवशे्लषर्का लानि Snap मा थनपिे छ र UK GDPR तथा डाटा सुरक्षा ऐि 2018 अिुसार 

सम्हानलिे छ। 



 

सवेक्षर्मा प्रनतवार्दीहरूलाई उहाीँहरूको पोस्टकोड र जिसांक्तिकीय प्रोफाइनलङ डाटा (उमेर, नलङ्ग, जातीयता, आनर्द) को पनहलो 

र्ाि उपलब्ध िराउि अिुरोध पनि िररन्छ। यो जािकारी प्रनतनक्रयाहरू सबै स्थािीय मानिसहरूको जिसांक्तिकीयका प्रनतनिनध 

हुि् र्िी सुनिनित ििभ प्रयोि िररन्छ। पोस्टकोड डाटा यस संलग्नतामा सहर्ानिता जिाउिे मानिसहरूको प्रोफाइल र्िभ र 

उिीहरूलाई नवर्ानजत ििभ पनि प्रयोि िररिे छ। यो एकिभ रू्-जिसांक्तिकीय उपकरर् प्रयोि िरेर िररिे छ जसले स्थािीय 

मानिसहरूको तुलिामा सहर्ािीहरूको स्वास्थ्य र स्वस्थताको प्रोफाइनलङ सक्षम िछभ । पोस्टकोडको नवर्ाजि स्थािीय अनधकारी, 

वाडभ र CCG के्षत्रबाट पोस्टकोडहरू विीकरर् ििे UK बहुनवध अर्ाव सूचक (IMD) र NHS सूचक पोस्टकोड डाइरेक्टरीद्वारा 

प्रोफाइल र्िभ पनि प्रयोि िररन्छ। MLCSU लाई समू्पर्भ डाटा उपलब्ध हुिे छ र NHS ले केही प्रनतनक्रयाहरू प्राप्त ििे छ जुि पनछ 

Snap मा हानलिे छ। तपाईंले सवेक्षर्मा र्ाि नलिका लानि यो जािकारी उपलब्ध िराउिुपरै्दि। 

सवेक्षर्का निरीक्षर्हरू प्रयोि िरेर प्रकाशि िररएका कुिै पनि ररपोटभमा कुिै पनि व्यक्तिित पनहचाियोग्य जािकारी समावेश हुिे 

छैि र प्रनतनक्रया िामरनहत ढाीँचामा मात्रा रे्दखाइिे छ। यी िामरनहत पररर्ामहरू सावभजनिक रूपमा उर्दाहरर्का लानि, NHS को 

सवभसाधारर्ले हेिे वेबसाइटमा साझा ििभ वा नप्रन्ट िरी नवतरर् ििभ सनकन्छ। कृपया निः शुल्क टेक्स्टका फाीँटहरूमा कुिै पनि 

व्यक्तिित डाटा िलेख्िुहोस्; तपाईंले हामीलाई खुलासा ििे कुिै पनि व्यक्तिित डाटा प्रयोि ििररकि मेटाइिे छ। 

तपाईंको संलग्नता सै्वक्तिक हो र तपाईंले कुिै पनि समयमा सवेक्षर् र्िभ रोक्न सकु्नहुन्छ र तपाईं यो अिलाइिमा र्रै्द हुिुहुन्छ र्िे 

यो वेबपृष्ठ बन्द िरेर त्यसो ििभ सकु्नहुन्छ।  पेश िररएका प्रनतनक्रयाहरू मात्र नवशे्लषर्मा समावेश िररिे छ। तपाईंले चाहेमा यो 

सवेक्षर्मा प्रश्नहरूको जवाफ नर्दि अस्वीकार ििभ पनि सकु्नहुन्छ। यस सवेक्षर्माफभ त सङ्कलि िररएको सबै जािकारी सवेक्षर्को 

नवशे्लषर् पूरा िहुीँर्दासम्म सम्हानलिे छ र हामी यो सवेक्षर्का साथै सबै NHS संस्थाहरूले काम ििे स्वास्थ्य तथा सामानजक स्याहार 

अभ्यास रेकडभहरूको व्यवस्थापि संनहता 2016 को समापि नमनतबाट छ मनहिाको अवनधसम्म होस् र्ने्न अपेक्षा िर्दभछौ ीँ। 

तपाईंसीँि यस सवेक्षर्मा आफ्िो संलग्नताबारे कुिै पनि प्रश्न छि् र्िे कृपया यसमा इमेल ििुभहोस्: mlcsu.involvement@nhs.net 

कृपया तपाईं डाटा सुरक्षा कथिसीँि सहमत हुिुहुन्छ र्िी पुनि ििभका लानि 

नचह्न लिाउिुहोस्। तपाईंले आफ्िो सहमनत जिाउिुर्एि र्िे, हामीले यो 

संलग्नतामा तपाईंको पृष्ठपोषर् समावेश ििभ सके्न छैिौ ीँ। 

 

प्रते्यक प्रश्नको सुरुमा [कोष्ठकहरूमा] र्एको टेक्स्टले तपाईंले प्रश्नको जवाफ नर्दिुपछभ  वा परै्दि र्िी 

तपाईंलाई निरे्दशि नर्दिे छ। यी निरे्दशिहरू तपाईंले अनघल्ला प्रश्नहरूमा नर्दिुर्एका प्रनतनक्रयाहरूमा 

आधाररत छि्। 

तपाईं को हो हामीलाई बताउिुहोस् 

Q1 [यो प्रश्नको जवाफ सबैजिाले नर्दिुपछभ ] तपाईं निम्नको रूपमा 

प्रनतनक्रया नर्दीँ रै्द हुिुहुन्छ: 

  व्यक्ति  संस्थाबाट औपचाररक प्रनतनक्रया 

मािभर्दशभि: तपाईं व्यक्तिको रूपमा प्रनतनक्रया नर्दि र संस्थाको रूपमा औपचाररक प्रनतनक्रया उपलब्ध िराउि चाहिुहुन्छ र्िे, 

कृपया सवेक्षर् रु्दईपटक पूरा ििुभहोस्। एकपटक व्यक्तिको रूपमा र फेरर संस्थाको तफभ बाट औपचाररक प्रनतनक्रयाको रूपमा। 

Q2 [तपाईंले Q1 को जवाफ 'व्यक्ति' नर्दिुर्यो र्िे] 

यो सवेक्षर्मा प्रनतनक्रया नर्दिे व्यक्तिको रूपमा, तपाईंमा निम्न मधे्य कुि अझ राम्ररी लािू हुन्छ? कृपया एउटामा मात्र ठीक 

नचन्ह लिाउिुहोस्।  



 

सशस्त्र बलको सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)   NHS कमभचारी 

संस्थानर्त्र शसस्त्र बलको सेवारत सर्दस्य    अको सावभजनिक के्षत्रबाट  

नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिा (सेवानिवृत्त)  स्वास्थ्यसीँि सम्बक्तित समूह, च्याररटी वा  

ररजर्भ सैनिक     संस्थाबाट  

मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य  िैर-स्वास्थ्य सै्वक्तिक समूह, च्याररटी वा संस्था 

सशस्त्र बल सेवानिवृत्त सैनिकको स्याहारकताभ (स्थायी वा ररजर्भ 

सैनिक) 

Q3 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक',  

'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को 

स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] तपाईं / उहाीँहरूले कुि सशस्त्र बलमा सेवा प्रर्दाि ििुभर्यो वा हाल 

सेवारत हुिुहुन्छ? 

 

Q4 [तपाईंले Q1 मा 'संस्थाबाट औपचाररक प्रनतनक्रया' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

यो सवेक्षर्मा प्रनतनक्रया नर्दिे संस्थाको रूपमा, तपाईंमा निम्न मधे्य कुि अझ राम्ररी लािू हुन्छ? कृपया एउटामा मात्र ठीक 

नचन्ह लिाउिुहोस्।  

NHS को तफभ बाट औपचाररक प्रनतनक्रया    स्वास्थ्यसीँि सम्बक्तित संस्था समूह,  
  

  वा संस्थाको तफभ बाट औपचाररक प्रनतनक्रया  

 
Q5 [तपाईंले Q1 मा 'संस्थाबाट औपचाररक प्रनतनक्रया' जवाफ नर्दिुर्यो वा Q2 मा 'NHS कमभचारी', 'अको सावभजनिक के्षत्रको 

संस्थाबाट', 'स्वास्थ्यसीँि सम्बक्तित समूह, च्याररटी वा संस्था' वा 'िैर-स्वास्थ्य सै्वक्तिक समूह, च्याररटी वा संस्था' जवाफ 

नर्दिुर्यो र्िे] तपाईं सेवानिवृत्त सैनिकहरूका लानि मािनसक स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध िराउिमा संलग्न हुिुहुन्छ? 

  हुिुहुन्छ  हुिुहुन्न 

Q6 [तपाईंले Q5 मा 'हुिुहुन्छ' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

 

Q7 [तपाईं Q1 मा 'संस्थाबाट औपचाररक प्रनतनक्रया' जवाफ नर्दिुर्यो वा Q2 मा 'NHS कमभचारी', 'अको सावभजनिक के्षत्रको 

संस्थाबाट', 'स्वास्थ्यसीँि सम्बक्तित समूह, च्याररटी वा संस्थाबाट' वा  

'िैर-स्वास्थ्य सै्वक्तिक समूह, च्याररटी वा संस्थाबाट' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईं सेवानिवृत्त सैनिकहरूका लानि सेवासीँि सम्बक्तित शारीररक स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध िराउिमा संलग्न हुिुहुन्छ? 

  हुिुहुन्छ  हुिुहुन्न 

रोयल िेर्ी 

रोयल मेररन्स 

आमी 

रोयल एयर फोसभ 

अन्य (कृपया उले्लख ििुभहोस्) 

तपाईंले के ििुभहुन्छ हामीलाई 

बताउिुहोस् 

स्वास््यसँग सम्बन्धित संस्था समूह संस्थाको NHS को तर्फ बाट औपचारिक प्रततक्रिया 

अको गैि-सावफजतिक क्षेत्रको ससं्थाको तर्फ बाट औपचारिक 
प्रततक्रिया 

स्वैन्छिक समूह, छयारिटी वा संस्थाको तर्फ बाट औपचारिक 
प्रततक्रिया 
अधय 



 

 

Q9 [तपाईं Q1 मा 'संस्थाबाट औपचाररक प्रनतनक्रया' जवाफ नर्दिुर्यो वा Q2 मा 'NHS कमभचारी', 'अको सावभजनिक के्षत्रको 

संस्थाबाट', 'स्वास्थ्यसीँि सम्बक्तित समूह, च्याररटी वा संस्थाबाट' वा  

'िैर-स्वास्थ्य सै्वक्तिक समूह, च्याररटी वा संस्थाबाट' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

कृपया आफ्िो संस्थाको िाम उपलब्ध िराउिुहोस्। कृपया तपाईंलर आफ्िो संस्थाको तफभ बाट औपचाररक प्रनतनक्रया नर्दीँ रै्द 

हुिुहुन्छ र्िे, यो प्रश्न पूरा ििुभपछभ  र्िी िोट ििुभहोस्। 

 
 

खण्ड एक: लािूपर्दाथभ रु्दव्यभसिी र जुवा खेल्िेबारे प्रश्नहरू 

तपाईं पररवार सर्दस्य वा स्याहारकताभको रूपमा प्रनतनक्रया जिाउीँरै्द हुिुहुन्छ र्िे, कृपया तपाईंलाई सम्बक्तित हुिुहुन्छ र्िी थाहा 

र्एको वा स्याहार िरररहेको सेवानिवृत्त सैनिक, सेवानिवृत्त वा ररजर्भ सैनिकको दृनिकोर्बाट सबै प्रश्नहरूको जवाफ नर्दिुहोस्। 

Q10 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक',  

'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को 

स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] लािू पर्दाथभहरूको प्रयोिको कारर्ले तपाईं / उहाीँहरूसीँि समस्या छ / 

नथयो? 

छ/नथयो, अनघल्लो रूपमा    थाहा छैि 

छ/नथयो, हालै     र्न्न चाहन्न 

छैि/नथएि 

Q11  [तपाईंले Q10 मा 'छ/नथयो, अनघल्लो रूपमा' वा 'छ/नथयो, हालै' मा जवाफ नर्दिुर्यो] 

के तपाईं / उहाीँहरूले यसका लानि मद्दत खोज्न ुर्एको छ? 

  हुिुहुन्छ  हुिुहुन्न 

 

Q13 [तपाईंले Q11 मा 'हुिुहुन्छ' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईं / उहाीँहरू उपलब्ध िराइएको स्याहारमा कुि हर्दसम्म सनु्ति हुिुहुन्थ्यो? 

Q8 [ तपाईंले Q7 मा 'हुिुहुन्छ' जवाफ नर्द

िुतपाईंले के ििुभहुन्छ हामीलाई 

बताउिुहोस् 

Q12 [ तपाईंले Q11 मा 'हुिुहुन्छ' जवाफ जवा

फतपाईं / उहाीँहरू मद्दतका लानि कहाीँ जािुर्यो? 



 

एकर्दमै सनु्ति     असनु्ति 

सनु्ति       एकर्दमै असनु्ति 

ि सनु्ति ि असनु्ति 

Q14  [तपाईंले Q11 मा 'हुिुहुन्छ' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

कृपया के कुराले राम्रोसीँि काम िर्यो र के सुधािभ सनकन्छ र्िी व्यािा ििुभहोस् 

 

Q15 [तपाईंले Q10 मा 'छ/नथयो, अनघल्लो रूपमा' वा 'छ/नथयो, हालै' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

लािू पर्दाथभहरूको प्रयोि समस्या हो / र्इरहेको छ र्िे, के यो िैर-कािूिी र/वा निधाभररत औषनधहरूसीँि सम्बक्तित हुन्छ? 

िैर-कािूिी औषनधहरू    थाहा छैि 

निधाभररत औषनधहरू     र्न्न चाहन्नीँ 

रु्दवै 

Q16 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक',  

'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को 

स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] मनर्दराको प्रयोिको कारर्ले तपाईं / उहाीँहरूसीँि समस्या छ / नथयो? 

छ/नथयो, अनघल्लो रूपमा    थाहा छैि 

छ/नथयो, हालै     र्न्न चाहन्न 

छैि/नथएि 

Q17  [तपाईंले Q16 मा 'छ/नथयो, अनघल्लो रूपमा' वा 'छ/नथयो, हालै' मा जवाफ नर्दिुर्यो] 

के तपाईं / उहाीँहरूले यसका लानि मद्दत खोज्न ुर्एको छ? 

  हुिुहुन्छ  हुिुहुन्न 

Q18 [तपाईंले Q17 मा 'हुिुहुन्छ' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

 

Q19 [तपाईंले Q17 मा 'हुिुहुन्छ' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईं / उहाीँहरू उपलब्ध िराइएको स्याहारमा कुि हर्दसम्म सनु्ति हुिुहुन्थ्यो? 

एकर्दमै सनु्ति     असनु्ति 

सनु्ति       एकर्दमै असनु्ति 

ि सनु्ति ि असनु्ति 

Q20 [तपाईंले Q17 मा 'हुिुहुन्छ' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

कृपया के कुराले राम्रोसीँि काम िर्यो र के सुधािभ सनकन्छ र्िी व्यािा ििुभहोस् 

तपाईं / उहाीँहरू मद्दतका लानि कहाीँ जािुर्यो? 



 

 
Q21 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक',  

'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को 

स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] जुवा खेल्िे कारर्ले तपाईं / उहाीँहरूसीँि समस्या छ / नथयो? 

छ/नथयो, अनघल्लो रूपमा    थाहा छैि 

छ/नथयो, हालै     र्न्न चाहन्न 

छैि/नथएि 

Q22  [तपाईंले Q21 मा 'छ/नथयो, अनघल्लो रूपमा' वा 'छ/नथयो, हालै' मा जवाफ नर्दिुर्यो] 

के तपाईं / उहाीँहरूले यसका लानि मद्दत खोज्न ुर्एको छ? 

  हुिुहुन्छ  हुिुहुन्न 

Q23 [तपाईंले Q22 मा 'हुिुहुन्छ' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

 

Q24 [तपाईंले Q22 मा 'हुिुहुन्छ' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईं / उहाीँहरू उपलब्ध िराइएको स्याहारमा कुि हर्दसम्म सनु्ति हुिुहुन्थ्यो? 

एकर्दमै सनु्ति     असनु्ति 

सनु्ति       एकर्दमै असनु्ति 

ि सनु्ति ि असनु्ति 

Q25 [तपाईंले Q22 मा 'हुिुहुन्छ' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

कृपया के कुराले राम्रोसीँि काम िर्यो र के सुधािभ सनकन्छ र्िी व्यािा ििुभहोस् 

 
 

खण्ड रु्दई: शारीररक र मािनसक स्वास्थ्य सेवाहरूबारे प्रश्नहरू 

तपाईं पररवार सर्दस्य वा स्याहारकताभको रूपमा प्रनतनक्रया जिाउीँरै्द हुिुहुन्छ र्िे, कृपया तपाईंलाई सम्बक्तित हुिुहुन्छ र्िी थाहा 

र्एको वा स्याहार िरररहेको सेवानिवृत्त सैनिक, सेवानिवृत्त वा ररजर्भ सैनिकको दृनिकोर्बाट सबै प्रश्नहरूको जवाफ नर्दिुहोस्। 

Q26 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक',  

'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को 

स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] तपाईं / उहाीँहरूलाई मािनसक स्वास्थ्य समस्या छ / नथयो? 

तपाईं / उहाीँहरू मद्दतका लानि कहाीँ जािुर्यो? 



 

छ/नथयो, अनघल्लो रूपमा    थाहा छैि 

छ/नथयो, हालै     र्न्न चाहन्न 

छैि/नथएि 

Q27 [तपाईंले Q26 मा 'छ/नथयो, अनघल्लो रूपमा' वा 'छ/नथयो, हालै' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईं / उहाीँहरूले तपाईंको / उहाीँहरूको मािनसक समस्याका लानि उपचार प्राप्त ििुभर्यो? 

छ/नथयो, अनघल्लो रूपमा    थाहा छैि 

छ/नथयो, हालै     र्न्न चाहन्न 

छैि/नथएि 

Q28 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक',  

'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को 

स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] तपाईं / उहाीँहरूलाई सेवासीँि सम्बक्तित स्वास्थ्य समस्या छ / नथयो? 

छ/नथयो, अनघल्लो रूपमा    थाहा छैि 

छ/नथयो, हालै     र्न्न चाहन्न 

छ/नथएि 

Q29 [तपाईंले Q28 मा 'छ/नथयो, अनघल्लो रूपमा' वा 'छ/नथयो, हालै' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईं / उहाीँहरूले तपाईंको / उहाीँहरूको सेवासीँि सम्बक्तित शारीररक स्वास्थ्य समस्याका लानि उपचार प्राप्त ििुभर्यो? 

छ/नथयो, अनघल्लो रूपमा    थाहा छैि 

छ/नथयो, हालै     र्न्न चाहन्न  

छैि/नथएि 

Q30 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक', 'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त 

सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईं / उहाीँहरूलाई NHS ले सेवानिवृत्त सैनिकहरूका लानि नवशेष रूपमा मािनसक स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध िराउीँछ 

र्ने्न कुरा कुि हर्दसम्म थाहा नथयो? 

  यसको बारेमा सचेत नथए  यसको बारेमा केही हर्दसम्म सचेत नथए  आजर्न्दा अिानड थाहा  

नथएि 

Q31 [तपाईंले Q2 मा 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र 

बलका सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक', 'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त 

सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को स्याहारकताभ' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे]तपाईं / उहाीँहरूलाई NHS ले सेवासीँि सम्बक्तित 

शारीररक स्वास्थ्य समस्याहरू र्एका सेवानिवृत्त सैनिकहरूका लानि नवशेष रूपमा शारीररक स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध 

िराउीँछ र्िी कुि हर्दसम्म थाहा नथयो? 

  यसको बारेमा सचेत नथए  यसको बारेमा केही हर्दसम्म सचेत नथए  आजर्न्दा अिानड थाहा  

नथएि 

Q32 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक', 'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त 



 

सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] तपाईं / उिीहरूलाई कुि हर्दसम्म आफ्िो 

मािनसक स्वास्थ्य समस्याका लानि मद्दत माग्न कनठि र्यो? 

एकर्दमै कनठि     सहज 

कनठि      एकर्दमै सहज 

ि त कनठि ि त सहज 

Q33 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक', 'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा Q2 मा 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त 

सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)' को स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] तपाईं / उिीहरूलाई कुि हर्दसम्म आफ्िो 

सेवासीँि सम्बक्तित शारीररक स्वास्थ्य समस्याका लानि मद्दत माग्न कनठि र्यो? 

एकर्दमै कनठि     सहज 

कनठि      एकर्दमै सहज 

ि त कनठि ि त सहज  



 

कुिै पनि 

होइि 

Q34 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक',  

मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को 

स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] तलका स्वास्थ्य सेवा सूचीबाट तपाईंले / उिीहरूले प्रयोि िरेका सेवाहरू 

चयि ििुभहोस्: 

Op COURAGE: सेवानिवृत्त सैनिकका लानि मािनसक स्वास्थ्य तथा कल्यार् सेवा। यसमा निम्न सेवाहरू समावेश छि्: 

सेवानिवृत्त सैनिकका मािनसक स्वास्थ्य पारिमि, हस्तके्षप र सम्पकभ  सेवा (TILS), सेवानिवृत्त सैनिकका मािनसक स्वास्थ्य 

कम्प्लेक्स उपचार सेवा (CTS), सेवानिवृत्त सैनिकका मािनसक स्वास्थ्य उच्च तीव्रता सेवा (HIS) 

रे्टेरन्स टर मा िेटवकभ  (शारीररक स्वास्थ्य समस्याहरूसीँि सम्बक्तित सेवाका लानि) 

असक्षमता सेवा केन्द्रहरू र वेटरन्स प्रोस्थेनटक्स प्यािल अन्य (कृपया उले्लख ििुभहोस्) 

Q35 [तपाईंले 'Op COURAGE र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे: Q34 मा सेवानिवृत्त सैनिकका लानि मािनसक स्वास्थ्य तथा 

कल्यार् सेवा'] Op COURAGE: सेवानिवृत्त सैनिकका लानि मािनसक स्वास्थ्य तथा कल्यार् सेवा। 

तपाईं / उिीहरूलाई यो सेवा कसरी नसफाररस िररएको नथयो? सूचीबाट एउटा नवकल्प चयि ििुभहोस्। 

 

Q36 [तपाईंले 'Op COURAGE र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे: Q34 मा सेवानिवृत्त सैनिकका लानि मािनसक स्वास्थ्य तथा 

कल्यार् सेवा] कुि कायभ राम्रोसीँि िररयो र निनर्दभि सेवाको सतभहरूमा के सुधार ििभ सनकन्छ? 

 

Q37 [तपाईंले 'Op COURAGE र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे: Q34 मा सेवानिवृत्त सैनिकका लानि मािनसक स्वास्थ्य तथा 

कल्यार् सेवा] के तपाईं/उिीहरूलाई सशस्त्र बलमा हुिुहुन्थ्यो र्िेर सोनधएको नथयो? 

 हो  थाहा छैि / यार्द ििभ सक्तििीँ 

छैि/नथएि 

Q38 [तपाईंले 'Op COURAGE र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे: Q34 मा सेवानिवृत्त सैनिकका लानि मािनसक स्वास्थ्य तथा 

कल्यार् सेवा] तपाईं/उिीहरूको स्याहारको अवनधमा तपाईं/उिीहरूको सशस्त्र बलको अिुर्वलाई ध्यािमा राक्तखएको 

नथयो र्ने्न कुरासीँि तपाईं/उिीहरू कुि हर्दसम्म सहमत हुिुहुन्छ? 

पूर्भतया सहमत    असहमत 

सहमत      पूर्भतया असहमत 

ि त सहमत ि असहमत 

स्वयं-नसफाररस 

पररवार सर्दस्य वा साथीको नसफाररस  

नसफाररस नडस्चाजभ प्रनक्रया को एक नहस्सा नथयो  
सशस्त्र बलबाट 

सामान्य 

नचनकत्सकपरोपकार नसफाररस (कृपया उले्लख ििुभहोस्)  

थाहा छैि 

अन्य (कृपया उले्लख ििुभहोस्) 



 

Q39 [तपाईंले 'Op COURAGE र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे: Q34] मा सेवानिवृत्त सैनिकका लानि मािनसक स्वास्थ्य तथा 

कल्यार् सेवा'तपाईं/उिीहरूले तपाईं/उिीहरूको स्याहारका बारेमा निर्भय नलिे कायभमा संलग्न र्एको महसुस ििुभर्एको 

कुरासीँि तपाईं/उिीहरू कुि हर्दसम्म सहमत हुिुहुन्छ? 

पूर्भतया सहमत    असहमत 

सहमत      पूर्भतया असहमत 

ि त सहमत ि असहमत 

Q40 [तपाईंले 'Op COURAGE र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे: Q34 मा सेवानिवृत्त सैनिकका लानि मािनसक स्वास्थ्य तथा 

कल्यार् सेवा] सहयोि र उपचारले तपाईं/उिीहरूलाई मद्दत िरेको कुरासीँि तपाईं/उिीहरू कुि हर्दसम्म सहमत हुिुहुन्छ? 

पूर्भतया सहमत    असहमत 

सहमत      पूर्भतया असहमत 

ि त सहमत ि असहमत 

Q41 [तपाईंले 'Op COURAGE र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे: Q34] मा सेवानिवृत्त सैनिकका लानि मािनसक स्वास्थ्य तथा 

कल्यार् सेवा'तपाईं/उिीहरू तपाईं/उिीहरूको स्याहारका बारेमा प्रनतनक्रया नर्दिे अवसर नथयो र्ने्न कुरासीँि तपाईं कुि 

हर्दसम्म सहमत हुिुहुन्छ? 

पूर्भतया सहमत    असहमत 

सहमत      पूर्भतया असहमत 

ि त सहमत ि असहमत 

Q42 [तपाईंले 'Op COURAGE र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे: Q34 मा सेवानिवृत्त सैनिकका लानि मािनसक स्वास्थ्य तथा 

कल्यार् सेवा] के तपाईं/उिीहरूको स्याहारका अवनधमा पररवार सर्दस्य, स्याहारकताभ वा अनधविालाई उपक्तस्थत हुिे 

अवसर नर्दइएको नथयो?  

नथयो      नथएि 

कनहलेकाही ीँ      यार्द ििभ सक्तििीँ / थाहा छैि 

Q43 [तपाईंले 'Op COURAGE र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे: Q34 मा सेवानिवृत्त सैनिकका लानि मािनसक स्वास्थ्य तथा 

कल्यार् सेवा] तपाईं/उिीहरूले प्राप्त िरेका स्याहारमा कुि हर्दसम्म सहमत हुिुहुन्छ? 

एकर्दमै सनु्ति     असनु्ति 

सनु्ति       एकर्दमै असनु्ति 

ि सनु्ति ि असनु्ति 

Q44 [तपाईंले 'Op COURAGE र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे: Q34 मा सेवानिवृत्त सैनिकका लानि मािनसक स्वास्थ्य तथा 

कल्यार् सेवा] कृपया कुि राम्रोसीँि िररएको कायभका बारेमा व्यािा ििुभहोस् र प्राप्त िररएको स्याहारमा के सुधार ििभ 

सनकन्छ? 

 

Q45 [तपाईंले Q34 मा 'रे्टेरन्स टरमा िेटवकभ ' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] रे्टेरन्स 

टरमा िेटवकभ । 



 

तपाईं / उिीहरूलाई यो सेवा कसरी नसफाररस िररएको नथयो? सूचीबाट एउटा नवकल्प चयि ििुभहोस्। 

 
Q46 [तपाईंले Q34 मा 'रे्टेरन्स टरमा िेटवकभ ' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

कुि कुराले राम्रोसीँि काम िर्यो र सेवाका सन्दर्भमा के सुधार ििभ सनकन्छ? 

 

Q47 [तपाईंले Q34 मा 'रे्टेरन्स टरमा िेटवकभ ' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

के तपाईं/उिीहरूलाई सशस्त्र बलमा हुिुहुन्थ्यो र्िेर सोनधएको नथयो? 

 हो  थाहा छैि / यार्द ििभ सक्तििीँ 

छैि/नथएि 

Q48 [तपाईंले Q34 मा 'रे्टेरन्स टरमा िेटवकभ ' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईं/उिीहरूको स्याहारको अवनधमा तपाईं/उिीहरूको सशस्त्र बलको अिुर्वलाई ध्यािमा राक्तखएको नथयो र्ने्न 

कुरासीँि तपाईं/उिीहरू कुि हर्दसम्म सहमत हुिुहुन्छ? 

पूर्भतया सहमत    असहमत 

सहमत      पूर्भतया असहमत 

ि त सहमत ि असहमत 

Q49 [तपाईंले Q34 मा 'रे्टेरन्स टरमा िेटवकभ ' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईं/उिीहरूले तपाईं/उिीहरूको स्याहारका बारेमा निर्भय नलिे कायभमा संलग्न र्एको महसुस ििुभर्एको कुरासीँि 

तपाईं/उिीहरू कुि हर्दसम्म सहमत हुिुहुन्छ? 

पूर्भतया सहमत    असहमत 

सहमत      पूर्भतया असहमत 

ि त सहमत ि असहमत 

Q50 [तपाईंले Q34 मा 'रे्टेरन्स टरमा िेटवकभ ' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

सहयोि र उपचारले तपाईं/उिीहरूलाई मद्दत िरेको कुरासीँि तपाईं/उिीहरू कुि हर्दसम्म सहमत हुिुहुन्छ? 

पूर्भतया सहमत    असहमत 

सहमत      पूर्भतया असहमत 

ि त सहमत ि असहमत 

Q51 [तपाईंले Q34 मा 'रे्टेरन्स टरमा िेटवकभ ' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईं/उिीहरू तपाईं/उिीहरूको स्याहारका बारेमा प्रनतनक्रया नर्दिे अवसर नथयो र्ने्न कुरासीँि तपाईं कुि हर्दसम्म सहमत 

हुिुहुन्छ? 

स्वयं-नसफाररस 

पररवार सर्दस्य वा साथीको नसफाररस  

नसफाररस नडस्चाजभ प्रनक्रया को एक नहस्सा नथयो  
सशस्त्र बलबाट 

सामान्य 

नचनकत्सकपरोपकार नसफाररस (कृपया उले्लख ििुभहोस्)  

थाहा छैि 

अन्य (कृपया उले्लख ििुभहोस्) 



 

पूर्भतया सहमत    असहमत 

सहमत      पूर्भतया असहमत 

ि त सहमत ि असहमत 

Q52 [तपाईंले Q34 मा 'रे्टेरन्स टरमा िेटवकभ ' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

के तपाईं/उिीहरूको स्याहारका अवनधमा पररवार सर्दस्य, स्याहारकताभ वा अनधविालाई उपक्तस्थत हुिे अवसर नर्दइएको 

नथयो?  

नथयो      नथएि 

कनहलेकाही ीँ      यार्द ििभ सक्तििीँ / थाहा छैि 

Q53 [तपाईंले Q34 मा 'रे्टेरन्स टरमा िेटवकभ ' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईं/उिीहरूले प्राप्त ििुभर्एको स्याहारसीँि कुि हर्दसम्म सनु्ति हुिुहुन्थ्यो? 

एकर्दमै सनु्ति     असनु्ति 

सनु्ति       एकर्दमै असनु्ति 

ि सनु्ति ि असनु्ति 

Q54 [तपाईंले Q34 मा 'रे्टेरन्स टरमा िेटवकभ ' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

कृपया कुि कुराले राम्रोसीँि काम िर्यो र प्राप्त िरेको स्याहारमा के सुधार ििभ सनकन्छ र्िेर व्यािा ििुभहोस्? 

 

Q55 [तपाईंले Q34 मा 'असक्षमता सेवा केन्द्रहरू र वेटरन्स प्रोस्थेनटक्स प्यािल' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] असक्षमता सेवा 

केन्द्रहरू र वेटरन्स प्रोस्थेनटक्स प्यािल। 

के तपाईं/उिीहरूलाई सशस्त्र बलमा हुिुहुन्थ्यो र्िेर सोनधएको नथयो? 

 हो  थाहा छैि / यार्द ििभ सक्तििीँ 

छैि/नथएि 

Q56 तपाईंले Q34 मा 'असक्षमता सेवा केन्द्रहरू र वेटरन्स प्रोस्थेनटक्स प्यािल' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] तपाईं/उिीहरूको 

सशस्त्र बलको अिुर्वलाई ध्यािमा राक्तखएको नथयो र्ने्न कुरासीँि तपाईं/उिीहरू कुि हर्दसम्म सहमत हुिुहुन्छ? 

पूर्भतया सहमत    असहमत 

सहमत      पूर्भतया असहमत 

ि त सहमत ि असहमत 

Q57 तपाईंले Q34 मा 'असक्षमता सेवा केन्द्रहरू र वेटरन्स प्रोस्थेनटक्स प्यािल' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] तपाईं/उिीहरूको 

स्याहारका बारेमा निर्भय नलिे कायभमा संलग्न र्एको महसुस ििुभर्एको कुरासीँि तपाईं/उिीहरू कुि हर्दसम्म सहमत 

हुिुहुन्छ? 

पूर्भतया सहमत    असहमत 

सहमत      पूर्भतया असहमत 

ि त सहमत ि असहमत 



 

Q58 तपाईंले Q34 मा 'असक्षमता सेवा केन्द्रहरू र वेटरन्स प्रोस्थेनटक्स प्यािल' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] सहयोि र 

उपचारले तपाईं/उिीहरूलाई मद्दत िरेको कुरासीँि तपाईं/उिीहरू कुि हर्दसम्म सहमत हुिुहुन्छ? 

पूर्भतया सहमत    असहमत 

सहमत      पूर्भतया असहमत 

ि त सहमत ि असहमत 

Q59 तपाईंले Q34 मा 'असक्षमता सेवा केन्द्रहरू र वेटरन्स प्रोस्थेनटक्स प्यािल' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] तपाईं/उिीहरू 

तपाईं/उिीहरूको स्याहारका बारेमा प्रनतनक्रया नर्दिे अवसर नथयो र्ने्न कुरासीँि तपाईं कुि हर्दसम्म सहमत हुिुहुन्छ? 

पूर्भतया सहमत    असहमत 

सहमत      पूर्भतया असहमत 

ि त सहमत ि असहमत 

Q60 तपाईंले Q34 मा 'असक्षमता सेवा केन्द्रहरू र वेटरन्स प्रोस्थेनटक्स प्यािल' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] के 

तपाईं/उिीहरूको स्याहारका अवनधमा पररवार सर्दस्य, स्याहारकताभ वा अनधविालाई उपक्तस्थत हुिे अवसर नर्दइएको 

नथयो?  

नथयो      नथएि 

कनहलेकाही ीँ      यार्द ििभ सक्तििीँ / थाहा छैि 

Q61 तपाईंले Q34 मा 'असक्षमता सेवा केन्द्रहरू र वेटरन्स प्रोस्थेनटक्स प्यािल' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] तपाईं/उिीहरूले 

प्राप्त ििुभर्एको स्याहारसीँि कुि हर्दसम्म सनु्ति हुिुहुन्थ्यो? 

एकर्दमै सनु्ति     असनु्ति 

सनु्ति       एकर्दमै असनु्ति 

ि सनु्ति ि असनु्ति 

Q62 तपाईंले Q34 मा 'असक्षमता सेवा केन्द्रहरू र वेटरन्स प्रोस्थेनटक्स प्यािल' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] कृपया कुि कुराले 

राम्रोसीँि काम िर्यो र प्राप्त िरेको स्याहारमा के सुधार ििभ सनकन्छ र्िेर व्यािा ििुभहोस्? 

 

Q63[तपाईंले Q34 मा 'अन्य' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

अन्य सेवाहरू 

तपाईं / उिीहरूलाई यो सेवा कसरी नसफाररस िररएको नथयो? सूचीबाट एउटा नवकल्प चयि ििुभहोस्। 

 

Q64[तपाईंले Q34 मा 'अन्य' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

कुि कुराले राम्रोसीँि काम िर्यो र सेवाका सन्दर्भमा के सुधार ििभ सनकन्छ? 

स्वयं-नसफाररस 

पररवार सर्दस्य वा साथीको नसफाररस  

नसफाररस नडस्चाजभ प्रनक्रया को एक नहस्सा नथयो  
सशस्त्र बलबाट 

सामान्य 

नचनकत्सकपरोपकार नसफाररस (कृपया उले्लख ििुभहोस्)  

थाहा छैि 

अन्य (कृपया उले्लख ििुभहोस्) 



 

 

Q65 [तपाईंले Q34 मा 'अन्य' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

के तपाईं/उिीहरूलाई सशस्त्र बलमा हुिुहुन्थ्यो र्िेर सोनधएको नथयो? 

 हो  थाहा छैि / यार्द ििभ सक्तििीँ 

छैि/नथएि 

Q66 [तपाईंले Q34 मा 'अन्य' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईं/उिीहरूको स्याहारको अवनधमा तपाईं/उिीहरूको सशस्त्र बलको अिुर्वलाई ध्यािमा राक्तखएको नथयो र्ने्न 

कुरासीँि तपाईं/उिीहरू कुि हर्दसम्म सहमत हुिुहुन्छ? 

पूर्भतया सहमत    असहमत 

सहमत      पूर्भतया असहमत 

ि त सहमत ि असहमत 

Q67 [तपाईंले Q34 मा 'अन्य' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईं/उिीहरूले तपाईं/उिीहरूको स्याहारका बारेमा निर्भय नलिे कायभमा संलग्न र्एको महसुस ििुभर्एको कुरासीँि 

तपाईं/उिीहरू कुि हर्दसम्म सहमत हुिुहुन्छ? 

पूर्भतया सहमत    असहमत 

सहमत      पूर्भतया असहमत 

ि त सहमत ि असहमत 

Q68 [तपाईंले Q34 मा 'अन्य' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

सहयोि र उपचारले तपाईं/उिीहरूलाई मद्दत िरेको कुरासीँि तपाईं/उिीहरू कुि हर्दसम्म सहमत हुिुहुन्छ? 

पूर्भतया सहमत    असहमत 

सहमत      पूर्भतया असहमत 

ि त सहमत ि असहमत 

Q69 [तपाईंले Q34 मा 'अन्य' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईं/उिीहरू तपाईं/उिीहरूको स्याहारका बारेमा प्रनतनक्रया नर्दिे अवसर नथयो र्ने्न कुरासीँि तपाईं कुि हर्दसम्म सहमत 

हुिुहुन्छ? 

पूर्भतया सहमत    असहमत 

सहमत      पूर्भतया असहमत 

ि त सहमत ि असहमत 

Q70 [तपाईंले Q34 मा 'अन्य' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

के तपाईं/उिीहरूको स्याहारका अवनधमा पररवार सर्दस्य, स्याहारकताभ वा अनधविालाई उपक्तस्थत हुिे अवसर नर्दइएको 

नथयो?  

नथयो      नथएि 

कनहलेकाही ीँ      यार्द ििभ सक्तििीँ / थाहा छैि 



 

Q71 [तपाईंले Q34 मा 'अन्य' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईं/उिीहरूले प्राप्त ििुभर्एको स्याहारसीँि कुि हर्दसम्म सनु्ति हुिुहुन्थ्यो? 

एकर्दमै सनु्ति     असनु्ति 

सनु्ति       एकर्दमै असनु्ति 

ि सनु्ति ि असनु्ति 

Q72 [तपाईंले Q34 मा 'अन्य' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

कृपया कुि कुराले राम्रोसीँि काम िर्यो र प्राप्त िरेको स्याहारमा के सुधार ििभ सनकन्छ र्िेर व्यािा ििुभहोस्? 

 

खण्ड तीि: स्वास्थ्य समस्याहरू र्एका सेवानिवृत्त सैनिक, सेवानिवृत्त वा ररजर्भ 

सैनिकहरूका पररवार सर्दस्य र हेरचाहकताभहरूका लानि प्रश्नहरू 

यो खण्डमा, हामी मािनसक स्वास्थ्य, शारीररक स्वास्थ्य र /वा पर्दाथभ प्रयोिका समस्याहरू र्एका सेवानिवृत्त सैनिक, सेवानिवृत्त वा 

ररजर्भ सैनिकहरूका पररवार सर्दस्य वा स्याहारकताभहरूको नवचार सङ्कलि ििभ चाहन्छौ ीँ।  

Q73A  [तपाईंले Q2 मा 'सशस्त्र बल सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को स्याहारकताभ' वा Q26 वा Q28 मा 'र्यो, 

अनघल्लो रूपमा' वा 'र्यो, हालै' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

कृपया तपाईं मािनसक स्वास्थ्य, शारीररक स्वास्थ्य र /वा पर्दाथभ प्रयोिका समस्याहरू र्एका सेवानिवृत्त सैनिक, सेवानिवृत्त 

वा ररजर्भ सैनिकका स्याहारकताभ हो वा होइि र्िी पुनि ििुभहोस्। 

  हुिुहुन्छ  हुिुहुन्न 

आफ्िो बारेमा सोच्रै्द, कृपया निम्न प्रश्नहरूको जवाफ नर्दिुहोस्। 

Q73B  [तपाईंले Q73A मा 'हो' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

सेवानिवृत्त सैनिक, सेवानिवृत्त वा ररजर्भ सैनिकका स्वास्थ्य समस्याहरूले तपाईंको स्वास्थ्यमा कुि हर्दसम्म प्रर्ाव पारेको 

नथयो? 

ठूलो प्रर्ाव      कुिै प्रर्ाव पारेि 

थोरै प्रर्ाव      थाहा छैि 

Q74 [तपाईंले Q73B मा 'ठूलो प्रर्ाव' वा 'थोरै प्रर्ाव' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] के 

तपाईंले यसका लानि मद्दत मागु्नर्एको छ? 

  छ  छैि 

 

 

Q75 [ तपाईंले Q74 मा 'हुिुहुन्छ' जवाफ र्िेर 

जवातपाईंले कहाीँ िएर मद्दत मागु्नर्एको नथयो? 



 

Q76 [तपाईंले Q74 मा 'हो' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] यो कुि हर्दसम्म उपयोिी नथयो? 

धेरै उपयोिी     अिुपयोिी 
उपयोिी      धेरै अिुपयोिी 

ि त उपयोिी ि त अिुपयोिी 

खण्ड चार: स्वास्थ्य कमभचारी तथा संिठिहरूका लानि सेवानिवृत्त सैनिकहरूको स्वास्थ्य 

सेवाका बारेमा प्रश्नहरू 

Q77 [तपाईंले Q1 मा 'संस्थाबाट औपचाररक प्रनतनक्रया' जवाफ नर्दिुर्यो वा Q2 मा सशस्त्र बल सेवानिवृत्त सैनिकको 

स्याहारकताभ (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक), 'NHS कमभचारी', 'अको सावभजनिक के्षत्रको संस्थाबाट', 'स्वास्थ्यसीँि सम्बक्तित 

समूह, च्याररटी वा संस्था' वा 'िैर-स्वास्थ्य सै्वक्तिक समूह, च्याररटी वा संस्था' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] तपाईं सेवानिवृत्त 

सैनिकलाई स्वास्थ्य सेवाहरू प्रर्दाि ििुभहुन्छ? 

  िछुभ   िनर्दभिीँ 

 

Q79 [तपाईंले Q1 मा 'संस्थाबाट औपचाररक प्रनतनक्रया' जवाफ नर्दिुर्यो वा Q2 मा सशस्त्र बल सेवानिवृत्त सैनिकको 

स्याहारकताभ (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक), 'NHS कमभचारी', 'अको सावभजनिक के्षत्रको संस्थाबाट', 'स्वास्थ्यसीँि सम्बक्तित 

समूह, च्याररटी वा संस्था' वा 'िैर-स्वास्थ्य सै्वक्तिक समूह, च्याररटी वा संस्था' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

संस्थाहरूको र्दायराले सेवानिवृत्त सैनिकहरूलाई समनपभत मािनसक तथा शारीररक स्वास्थ्यसम्बिी सेवाहरू प्रर्दाि िर्दभछ, 

जसमा NHS, सामानजक स्याहार, परोपकारी संस्था र सै्वक्तिक के्षत्र पर्दभछि्। तपाईं आफ्िो के्षत्रमा उपलब्ध सेवाहरूका 

बारेमा आफूमा र्एको ज्ञािमा कनत्तको नवश्वस्त हुिुहुन्छ? 

नवश्वस्त      निष्पक्ष रूपमा नवश्वस्त छैि 

निष्पक्ष रूपमा नवश्वस्त छु    नवश्वस्त छैि 

केहीमा नवश्वस्त छैि      थाहा छैि 

Q80 [तपाईंले Q1 मा 'संस्थाबाट औपचाररक प्रनतनक्रया' जवाफ नर्दिुर्यो वा Q2 मा सशस्त्र बल सेवानिवृत्त सैनिकको 

स्याहारकताभ (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक), 'NHS कमभचारी', 'अको सावभजनिक के्षत्रको संस्थाबाट', 'स्वास्थ्यसीँि सम्बक्तित 

समूह, च्याररटी वा संस्था' वा 'िैर-स्वास्थ्य सै्वक्तिक समूह, च्याररटी वा संस्था' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईंलाई सेवानिवृत्त सैनिकलाई शारीररक स्वास्थ्य सेवाहरू पहुीँच ििभ समस्याहरू र्एको जस्तो ला्छ? 

धेरै       धेरै होइि 

थोरै      थाहा छैि 

 

Q78 [ तपाईंले प्रश्न Q77 मा 'िछुभ ' र्िेर जवाफ नर्दिु

र्योतपाईंले सेवानिवृत्त सैनिकका लानि के-कस्ता स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध 

िराउिुहुन्छ  

Q81 [ तपाईंले Q80 मा 'धेरै' वा 'थोरै' र्िेर जवा

फकृपया अवस्था व्यािा ििुभहोस् 



 

Q82 [तपाईंले Q1 मा 'संस्थाबाट औपचाररक प्रनतनक्रया' जवाफ नर्दिुर्यो वा Q2 मा सशस्त्र बल सेवानिवृत्त सैनिकको 

स्याहारकताभ (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक), 'NHS कमभचारी', 'अको सावभजनिक के्षत्रको संस्थाबाट', 'स्वास्थ्यसीँि सम्बक्तित 

समूह, च्याररटी वा संस्था' वा 'िैर-स्वास्थ्य सै्वक्तिक समूह, च्याररटी वा संस्था' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईंलाई सेवानिवृत्त सैनिकहरूलाई मािनसक स्वास्थ्य सेवाहरू पहुीँच ििभ समस्याहरू र्एको जस्तो ला्छ? 

धेरै       धेरै होइि 

थोरै      थाहा छैि 

Q83 [तपाईंले Q82 मा 'धेरै' वा 'थोरै' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे 

 

Q84 [तपाईंले Q1 मा 'संस्थाबाट औपचाररक प्रनतनक्रया' जवाफ नर्दिुर्यो वा Q2 मा सशस्त्र बल सेवानिवृत्त सैनिकको 

स्याहारकताभ (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक), 'NHS कमभचारी', 'अको सावभजनिक के्षत्रको संस्थाबाट', 'स्वास्थ्यसीँि सम्बक्तित 

समूह, च्याररटी वा संस्था' वा 'िैर-स्वास्थ्य सै्वक्तिक समूह, च्याररटी वा संस्था' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईंलाई सेवानिवृत्त सैनिकहरूलाई औषनधसम्बिी समस्याहरूका सेवाहरू पहुीँच ििभ समस्याहरू र्एको जस्तो ला्छ? 

थोरै      धेरै होइिl 

धेरै       थाहा छैि 

Q85 [तपाईंले Q84 मा 'धेरै' वा 'थोरै' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे 

 

Q86 [तपाईंले Q1 मा 'संस्थाबाट औपचाररक प्रनतनक्रया' जवाफ नर्दिुर्यो वा Q2 मा सशस्त्र बल सेवानिवृत्त सैनिकको 

स्याहारकताभ (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक), 'NHS कमभचारी', 'अको सावभजनिक के्षत्रको संस्थाबाट', 'स्वास्थ्यसीँि सम्बक्तित 

समूह, च्याररटी वा संस्था' वा 'िैर-स्वास्थ्य सै्वक्तिक समूह, च्याररटी वा संस्था' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईंलाई कुि हर्दसम्म सेवानिवृत्त सैनिकहरूले मनर्दरा समस्याहरूका कारर्ले िर्दाभ सेवाहरूमा पहुीँच ििभ समस्याहरू 

अिुर्व िछभ ि् जस्तो ला्छ? 

थोरै      धेरै होइिl 

धेरै       थाहा छैि 

Q87 [तपाईंले Q86 मा 'धेरै' वा 'थोरै' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे 

 

Q88 [तपाईंले Q1 मा 'संस्थाबाट औपचाररक प्रनतनक्रया' जवाफ नर्दिुर्यो वा Q2 मा सशस्त्र बल सेवानिवृत्त सैनिकको 

स्याहारकताभ (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक), 'NHS कमभचारी', 'अको सावभजनिक के्षत्रको संस्थाबाट', 'स्वास्थ्यसीँि सम्बक्तित 

समूह, च्याररटी वा संस्था' वा 'िैर-स्वास्थ्य सै्वक्तिक समूह, च्याररटी वा संस्था' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

कृपया अवस्था व्यािा ििुभहोस् 

कृपया अवस्था व्यािा ििुभहोस् 

कृपया अवस्था व्यािा ििुभहोस् 



 

तपाईंलाई कुि हर्दसम्म सेवानिवृत्त सैनिकहरूले जुवा समस्याहरूका कारर्ले िर्दाभ सेवाहरूमा पहुीँच ििभ समस्याहरू 

अिुर्व िछभ ि् जस्तो ला्छ? 

थोरै      धेरै होइिl 

धेरै       थाहा छैि 

Q89 [तपाईंले Q88 मा 'धेरै' वा 'थोरै' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे 

  

कृपया अवस्था व्यािा ििुभहोस् 



 

Q90 [तपाईंले Q1 मा 'संस्थाबाट औपचाररक प्रनतनक्रया' जवाफ नर्दिुर्यो वा Q2 मा सशस्त्र बल सेवानिवृत्त सैनिकको 

स्याहारकताभ (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक), 'NHS कमभचारी', 'अको सावभजनिक के्षत्रको संस्थाबाट', 'स्वास्थ्यसीँि सम्बक्तित 

समूह, च्याररटी वा संस्था' वा 'िैर-स्वास्थ्य सै्वक्तिक समूह, च्याररटी वा संस्था' जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तलका स्वास्थ्य सेवाहरूको सूचीबाट, तपाईंलाई थाहा र्एका सेवाहरू चयि ििुभहोस्: 

Op COURAGE: सेवानिवृत्त सैनिकका लानि मािनसक स्वास्थ्य तथा कल्यार् सेवा। यसमा निम्न सेवाहरू समावेश छि्: 

सेवानिवृत्त सैनिकका मािनसक स्वास्थ्य पारिमि, हस्तके्षप र सम्पकभ  सेवा (TILS), सेवानिवृत्त सैनिकका मािनसक स्वास्थ्य 

कम्प्लेक्स उपचार सेवा (CTS), सेवानिवृत्त सैनिकका मािनसक स्वास्थ्य उच्च तीव्रता सेवा (HIS) 

रे्टेरन्स टर मा िेटवकभ  

असक्षमता सेवा केन्द्रहरू र वेटरन्स प्रोस्थेनटक्स प्यािल कुिै पनि होइि 

Q91 [तपाईंले 'Op COURAGE र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे: Q90 मा सेवानिवृत्त सैनिकका लानि मािनसक स्वास्थ्य तथा 

कल्यार् सेवा'] Op COURAGE: सेवानिवृत्त सैनिकका लानि मािनसक स्वास्थ्य तथा कल्यार् सेवा। 

यो सेवाले राम्रोसीँि काम िरररहेको छ र्ने्न कुरासीँि तपाईं कुि हर्दसम्म सहमत वा असहमत हुिुहुन्छ? 

पूर्भतया सहमत    असहमत 

सहमत      पूर्भतया असहमत 

ि त सहमत ि असहमत 

Q92 [तपाईंले Q91 को जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

कृपया अवस्था व्यािा ििुभहोस् 

 

Q93 [तपाईंले Q90 मा रे्टेरन्स टरमा िेटवकभ ' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

रे्टेरन्स टरमा िेटवकभ  

यो सेवाले राम्रोसीँि काम िरररहेको छ र्ने्न कुरासीँि तपाईं कुि हर्दसम्म सहमत वा असहमत हुिुहुन्छ? 

पूर्भतया सहमत    असहमत 

सहमत      पूर्भतया असहमत 

ि त सहमत ि असहमत 

Q94 [तपाईंले Q93 को जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

कृपया अवस्था व्यािा ििुभहोस् 

 

Q95 [तपाईंले Q90 मा 'असक्षमता सेवा केन्द्रहरू र वेटरन्स प्रोस्थेनटक्स प्यािल' र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] असक्षमता सेवा 

केन्द्रहरू र वेटरन्स प्रोस्थेनटक्स प्यािल 

यो सेवाले राम्रोसीँि काम िरररहेको छ र्ने्न कुरासीँि तपाईं कुि हर्दसम्म सहमत वा असहमत हुिुहुन्छ? 



 

पूर्भतया सहमत    असहमत 

सहमत      पूर्भतया असहमत 

ि त सहमत ि असहमत 

Q96 [तपाईंले Q95 को जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

 

Q97 [यो प्रश्नको जवाफ सबैजिाले नर्दि सक्छि्] 

तपाईंसीँि यस सवेक्षर्का प्रश्नहरूसीँि सम्बक्तित कुिै अन्य नटप्पर्ी वा प्रनतनक्रयाहरू छि् जुि तपाईं हामीसीँि साझेर्दारी 

ििभ चाहिुहुन्छ र्िे कृपया तलको ठाउीँ  प्रयोि ििुभहोस्। 

  

कृपया अवस्था व्यािा ििुभहोस् 



 

तपाईं बारे 

हामी तपाईंका बारेमा थप केही कुराहरू जान्न चाहन्छौ ीँ। निम्न प्रश्नहरूले हामीलाई यस सवेक्षर्मा 

प्रनतनक्रया जिाएका व्यक्तिहरूका बारेमा थप कुरा जान्न मद्दत ििे छ। यसले हामीलाई सम्भाव्य 

र्एसम्म नवनर्न्न मानिसहरूको कुरा सुिेको सुनिनित ििभ मद्दत ििे छ। तपाईं चाहिुहुन्छ र्िे यो खण्ड 

खाली छोड्ि सकु्नहुन्छ। 

Q98 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक', 'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त 

सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

कृपया तपाईंको हुलाक कोडको पनहलो र्ाि उपलब्ध िराउिुहोस्। तपाईंको पोिकोडको पनहलो र्ाि प्रर्दाि ििुभको अथभ 

हामी तपाईंलाई व्यक्तिित रूपमा पनहचाि ििभ सक्षम हुिे छौ ीँ र्ने्न होइि। यसले हामीलाई सबै के्षत्रहरूबाट नवचारहरू 

सङ्कलि िरेको सुनिनित ििभ मद्दत ििे छ। 

 

Q99 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक',  

'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को 

स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे]] तपाईंको जातीय समूह कुि हो? तपाईंको जातीय समूह वा पृष्ठरू्नमलाई 

राम्रोसीँि बुझाउिे एउटा नवकल्प छिोट ििुभहोस् 

 शे्वत: अङ्गे्रजी/वेल्श/स्कनटश/उत्तरी  एनसयाली/एनसयाली निनटश: पानकस्तािी 

आयररश/निनटश 

एनसयाली/एनसयाली निनटश: बंिलारे्दशी 

शे्वत: आइररस 

एनसयाली/एनसयाली निनटश: नचनियाीँ 

शे्वत: निप्सी वा आइररस यात्री 

एनसयाली/एनसयाली निनटश: अन्य कुिै एनशयाली  

 शे्वत: रोमा पृष्ठरू्नम (कृपया तल उले्लख ििुभहोस्) 

शे्वत: कुिै अन्य शे्वत पृष्ठरू्नम (कृपया अिेत/अनिकी/क्याररनबयि/अशे्वत निनटश: अनिकी तल उले्लख ििुभहोस्) 
अिेत/अनिकी/क्याररनबयि/अशे्वत निनटश:  

 नमनश्रत/बहु जातीय समूह: शे्वत र अशे्वत  क्याररनबयि 

क्यारीनबयि 

अिेत/अनिकी/क्याररनबयि/अशे्वत निनटश: कुिै  

 नमनश्रत/बहु जातीय समूह: शे्वत र अशे्वत  अन्य अशे्वत/अनिकी/क्याररनबयि पृष्ठरू्नम  

 अनिकी (कृपया तल उले्लख ििुभहोस्) 

 नमनश्रत/बहु जातीय समूह: शे्वत र एनसयाली अन्य जानतय समूह: अरब 

 नमनश्रत/बहु जातीय समूह: कुिै अन्य  कुिै अन्य जानतय समूह (कृपया तल उले्लख ििुभहोस्) 

नमनश्रत/बहु जातीय पृष्ठरू्नम (कृपया  

 तल उले्लख ििुभहोस्) र्न्न चाहन्नीँ 

एनसयाली/एनसयाली निनटश: र्ारतीय 



 

Q100 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक', 'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त 

सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] तपाईं कनत वषभ उमेरको हुिुर्यो? 

16 – 19      55 - 59 

20 – 24      60 - 64 

25 – 29      65 - 69 

30 – 34      70 - 74 

35 – 39      75 - 79 

 80 र सोर्न्दा मानथ 40 – 44     

 र्न्न चाहन्नीँ 45 – 49     

50 - 54 



[तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक', 'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त 

सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 
Q101 

तपाईंको धमभ वा आस्था के हो? 

 

Q102 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक',  

'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को 

स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे]] तपाईंलाई तलका कुि कुराले राम्रोसीँि नचिाउीँछ? 

 

Q103 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक',  

'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को 

स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे]] के तपाईंको नलङ्ग पनहचाि तपाईंको जन्मर्दताभमा र्एको नलङ्ग जसै्त 

हो? 

  छ  छैि  र्न्न चाहन्नीँ 

Q104 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक', 'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त 

सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] तपाईं आफूलाई कस्तो सोचु्नहुन्छ र्ने्न 

बारेमा निम्नमधे्य कुि कुराले राम्रोसीँि बुझाउीँछ? 

हेटेरोसेकु्सअल वा नवषमनलङ्गी    अन्य 

समनलङ्गी पुरुष वा समनलङ्गी मनहला   र्न्न चाहन्नीँ 

नवपरीतनलङ्गी 

Q105 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक', 'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त 

सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] तपाईंको सम्बिको क्तस्थनत के हो? 

धमभ छैि 

बौद्ध 

ईसाई  
क्याथोनलक, नवरोधी र अन्य सबै ईसाई  
सम्प्रर्दायहरू) 

नहन्रु्द 

यहूर्दी 

मुसल्माि 

सीख 

कुिै अन्य धमभ (कृपया उले्लख ििुभहोस्) 

र्न्न चाहन्नीँ 

पुरुष 

मनहला 

िैर-बाइिरी 

स्वयं-व्यािा ििभ चाहन्छु (कृपया उले्लख ििुभहोस्) 

र्न्न चाहन्नीँ 



[तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक', 'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त 

सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

 
Q106 

समािता ऐिे 2010 ले िर्भवती र्एका वा 26 हप्ताको अवनधनर्त्र बच्चा जन्माउिुर्एको मनहलाहरूलाई संरक्षर् िछभ । 

तपाईं अनहले िर्भवती हुिुहुन्छ?  

  छु  छैि  र्न्न चाहन्नीँ 

Q107 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक',  

'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को 

स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे]] तपाईंले हालसालै बच्चा जन्माउिुर्एको छ? (पनछल्लो 26 हप्ताको 

अवनधमा) 

  छ  छैि  र्न्न चाहन्नीँ 

Q108 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक', 'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त 

सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] तपाईंका रै्दनिक नक्रयाकलापहरू किीमा 

12 मनहिासम्म रहेका वा अपेनक्षत िररएका स्वास्थ्य समस्या वा अशिताका कारर्ले सीनमत र्एका छि्? 

हो, धेरै मात्रामा सीनमत र्एका छि्     छैिि् 

हो, थोरै मात्रामा सीनमत र्एका छि्     र्न्न चाहन्नीँ 

Q109 [तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक', 'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त 

सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

तपाईं आफूमा अशिता छ र्ने्न सोचु्नहुन्छ? (समािता ऐि 2010 ले मानिसहरूलाई रै्दनिक नक्रयाकलापहरू ििे आफ्िो 

क्षमतामा र्दीघभकालीि (12 मनहिाको अवनध वा सोर्न्दा बढी समयसम्म) वा वास्तनवक प्रनतकूल प्रर्ावहरू र्एको 

शारीररक वा मािनसक रु्दबभलता छ र्िे उि मानिस अपाङ्गता हुिुहुन्छ र्ने्न कुरा उले्लख िछभ )। 

नववानहत 

िािररक साझेर्दारीमा 

अनववानह

त सम्बि 

नविेर्दजीविसाथीसीँिै बस्छु 

अलि र्एको 

नवधुवा र्एको 

अन्य (कृपया उले्लख ििुभहोस्) 

र्न्न चाहन्नीँ 



[तपाईंले 'सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक)', 'नडस्चाजभ र्एको 3 मनहिानर्त्र सशस्त्र बलका 

सेवारत सर्दस्य (सेवानिवृत्त)', 'ररजर्भ सैनिक', 'मानथको कुिै पनि पररवार सर्दस्य' वा 'Q2 मा सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त 

सैनिक (स्थायी वा ररजर्भ सैनिक) को स्याहारकताभ र्िेर जवाफ नर्दिुर्यो र्िे] 

 

 

कृपया अन्य र्दीघभकालीि नबमारीका बारेमा व्यािा ििुभहोस्: 

 

कृपया अन्य व्यािा ििुभहोस्: 

Q110 

तपाईंले कसैलाई स्याहार उपलब्ध िराउिुहुन्छ? स्याहारकताभ र्िेको नबरामी, अपाङ्गता, मािनसक स्वास्थ्य समस्या वा 

नतिीहरूको सहायता ििररकि सामिा ििभ िसके्न लत र्एकाले पररवार सर्दस्यलाई रु्िािीनविा स्याहार ििे जुिसुकै 

व्यक्तिलाई जिाउीँछ (उपयुि र्एअिुसार ठीक नचन्ह लिाउिुहोस्) 

हो - सािा उमेर र्एका सािा व्यक्ति(हरू) का लानि स्याहार हो - 50 वषभर्न्दा बढी उमेर र्एका वृद्ध व्यक्तिहरूका 

24 वषभ उमेरर्न्दा      लानि स्याहार उमेर 

हो - 25 रे्दक्तख 49 वषभ उमेरका वयस्क(हरू) का लानि स्याहार  
कुिै उमेरको वयस्कका लानि होइि   र्न्न चाहन्नीँ 

सवेक्षर् पूरा ििभको लानि समय नर्दिुर्एकोमा धन्यवार्द, कृपया यस सवेक्षर् निः शुल्क पोस्टको ठेिािा प्रयोि िरेर नफताभ 

पठाउिुहोस्।  

तपाईं यस सवेक्षर्का लानि संलग्नता ररपोटभको एक प्रनतनलनप प्राप्त ििभ चाहिुहुन्छ र्िे कृपया 

england.armedforceshealth@nhs.net मा इमेल ििुभहोस् 

शारीररक अपाङ्गता (कृपया व्यािा ििुभहोस्)  

सेन्सरी असक्षमता उर्दाहरर् काि िसुने्न, सुन्नमा कनठिाई,  
आीँखा िरे्दखे्न, दृनिनवहीि (कृपया व्यािा ििुभहोस्) 

मािनसक स्वास्थ्य अवस्था 

अध्ययिमा असक्षमता वा कनठिाइ 

र्दीघभकालीि नबमारी (कृपया व्यािा ििुभहोस्) 

अन्य, (कृपया व्यािा ििुभहोस्) 

र्न्न चाहन्नीँ 

कृपया अन्य शारीररक अपाङ्गताका बारेमा व्यािा ििुभहोस्: 

कृपया अन्य सेन्सरी अपाङ्गताका बारेमा व्यािा ििुभहोस्: 


