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५ सहयोि वनष्पक्ष रुपमा बााँवियो त ? 
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तथस्ट ११% 

सकारात्मक ३८% 

थाहा छैन ४% 

 

हलंि नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक थाहा छैन 

मवहला ४७% १२% ३७% ४% 

पुरुष ४७% १०% ३९% ४% 

 

जात/जातीयता नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक थाहा छैन 

ब्राहमण ५२% ५% ४३%  

छेत्री ३८% १९% ३८% ६% 

दवलत ५०% १७% ३३%  

िुरुङ    १००% 

जनजाती ७१% १४% १४%  

मिर १००%    

मुवस्लम १००%    

नेवार ३५% ६% ५६% ३% 

शेपा ु ५०% ५०%   

तामांि ६४% १८% ९% ९% 

 

उमेर नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक थाहा छैन 

१५-२४ ५६%  ३३% ११% 

२५-३९ ५६% १५% २६% ३% 

४०-५४ ३८% १०% ४६% ५% 

५५+ ३८% ८% ५४%  

 

 यदद नकारात्मक भए, प्रमखु कारण :  
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८ भूकम्प आएदेवख तनाव , हहंसाको खतरा वा उत्पीिनको वातावरणमा वृवि भएको महसुस िनुुभएको छ ?  

)मवहला आधाररत प्रश्न( 

छ १८% 

तथस्ट २% 



 
छैन ८०% 

 

जात/जातीयता छ तथस्ट छैन 

ब्राहमण २९%  ७१% 

छेत्री १०% १०% ८०% 

दवलत   १००% 

िुरुङ   १००% 

जनजाती ५०%  ५०% 

मिर   १००% 

मुवस्लम   १००% 

नेवार १८%  ८२% 

शेपा ु १००%   

तामांि   १००% 

 

उमेर छ तथस्ट छैन 

१५-२४ ५०% २५% २५% 

२५-३९ १७%  ८३% 

४०-५४ १६%  ८४% 

५५+   १००% 

 

 यदद छ भन,े कसल ेिदाु:  

समुदायका सदस्य ३०% 

स्थानीय सरकार ३०% 

अपरवचत व्यवि ३०% 

पररवारका सदस्य १०% 
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