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�� १.

तपाई कित वषर्को हुनुभयो ?
................. वषर्

�� २.

तपाई अ�हले �बबा�हत हुनुहुन्छ ?
१. छु

�� ३.

५. छैन

�� ४ मा जानुहोस

प�हलो पटक �बहे गदार्, तपाई कित वषर्को हुनुहुन्थ्यो ?
................. वषर्

�� ४.

तपाई क�हल्यै नेपाल बा�हर जानुभएको छ ?
१. छु

५. छैन

�� ५. प�हलो पटक र�क्स खादा तपाई कित वषर्को हुनुहुन्थ्यो ?
................. वषर्

0.क�हल्यै पिन खाएको छैन
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�� ७ मा जानुहोस

�� ६.

  गएको ह�ा तपाईले रक्सी खानुभएको िथयो ?
१. िथए

�� ७.

५. िथएन

अब म तपाईको स्वास्थको बारेमा केह� कुरा गनर् चाहन्छु । सबै कुरालाई �बचार गरेर भन्नु पदार्
तपाईको स्वास्थ एकदमै रा�ो छ जस्तो लाग्छ �क, अिलअिल रा�ो छ जस्तो लाग्छ �क, �ठकठकै छ
जस्तो लाग्छ �क, �ठक छैन जस्तो लाग्छ ?
१. एकदमै रा�ो
२. अिलअिल रा�ो
३. �ठकठकै
४. �ठक छैन
९८. थाहा छैन

�� ८. प�हलो पटक चुरोट, �बड� खादा (धु�पान गदार्) तपाई कित वषर्को हुनुहुन्थ्यो ?
............. वषर्

�� ९.

०.      क�हल्यै पिन खाएको छैन

तपाई क�हल्यै गांजा खानुभएको छ ?
१. छु

५. छैन
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�� १०.

तपाई क�हल्यै गांजा बाहेक अन्य लागु पदाथर् खानुभएको (सेवन गनुर्भएको) छ ?
१. छु

�� ११.

५. छैन

तपाईलाई जीवनमा क�हल्यै धेरै �दनसम्म मन दुःखी भईरहने, एक्लै बस्न मन लाग्ने, उदास
भईरहने भएको छ ?
१. छ

�� १२.

५. छैन

आफ्नो जीवनमा भैरहेको कुराहरु देखेर तपाई क�हल्यै धेरै �दनसम्म लगातार िनरास हुनुभएको छ ?
१. छ

५. छैन

�� १३. जीवनमा तपाईलाई क�हल्यै धेरै �दनसम्म काम गनर्, आफन्तसंग बस्न वा कुरा गनर् अथवा आफुलाई
मन पन� कुरा पिन गनर् मन नलाग्ने भएको छ ?
१. छ

५. छैन

�� १४. तपाईले ईन्टरनेट चलाउनुहुन्छ ?
१. चलाउछु

५. चलाउ�दन

�� १५. तपाईले फेसबुक चलाउनुहुन्छ ?
१. चलाउछु

५. चलाउ�दन
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�� १६. अन्तमा, तपाईले यस अध्ययनमा सहभागी भएर कस्तो अनुभव गनुर्भयो भन्ने कुरा जान्न मन
लाग्यो ? तपाईलाई यो अध्ययन एकदमै स�जलो लाग्यो �क, अिलअिल स�जलो लाग्यो �क,
अिलअिल गा�ो लाग्यो �क, एकदमै गा�ो लाग्यो ?
१. एकदमै स�जलो
२. अिलअिल स�जलो
३. अिलअिल गा�ो
४. एकदमै गा�ो

हवस् तपाईले यस अध्ययनमा सहभागी भएर हामीलाई सहयोग गनुर्भयो । त्यसको लािग धेरै धेरै
धन्यवाद !

नमस्कार !
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