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उमरेका आधारमा वववरण : 

उमेर मवहला परुुष जम्मा 

१५-२४ 5 2 7 

२५-३९ 10 21 31 

४०-५४ 14 32 46 

५५+ 3 10 13 

अस्वीकार 1 1 2 

थाहा छैन  1 1 
 

यो प्रवतबदेनका उपलब्धीहरुल ेवजल्लाका सब ैसमदुायहरुको प्रवतवनवधत्व िछुन् भन्न ेछैन . यो प्रवतबेदनका उपलब्धीहरुलाई समदुायल ेप्रवतकायुका 

प्रयासहरुलाई कसरी बझुेका छन ्भन्न ेसम्बन्धमा सकेंतका रुपमा वलईन ुपदछु . 

 

लैंविक वववरण 

महिला : ३३ 
पुरुष : ६७ 

 

  

 

मकवानपुर हिल्लामा िम्मा १०० वटा सवेक्षणिरु सम्पन्न गररएका हिए :M 

 

जात / जातीयताका आधारमा वववरण :       

 

 

 

के तपाईं लाई स्वास््य सम्बन्धी कुनै समस्या छ ? 

केवह समस्या छैन ८८% 

केवह समस्या छ १०% 

धेरै समस्या छ २% 

 

हलंि केवह समस्या छैन केवह समस्या छ धेरै समस्या छ 

मवहला ८८% ९% ३% 

पुरुष ८८% १०% १% 
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तामांि ८८% १२%  

 

उमेर केवह समस्या छैन केवह समस्या छ धेरै समस्या छ 

१५-२४ ८६% १४%  

२५-३९ ९४% ३% ३% 

जात/जातीयता मवहला परुुष जम्मा 

ब्राहमण १४ १६ ३० 

छेत्री ३ ८ ११ 

दवलत २ ४ ६ 

जनजाती ४ ६ १० 

मिर २  २ 

नेवार २ १ ३ 

अन्य १ ४ ५ 

तामांि ५ २८ ३३ 



 
४०-५४ ९१% ९%  
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१ तपाईका प्रमुख समस्याहरुको सुनुवाई भईरहेको छ ? 

नकारात्मक ४९% 

तथस्ट ४% 

सकारात्मक ४२% 

थाहा छैन ५% 

 

हलंि नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक थाहा छैन 

मवहला ३९% ६% ५५%  

पुरुष ५४% ३% ३६% ७% 

 

जात/जातीयता नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक थाहा छैन 
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१५-२४ २९%  ५७% १४% 

२५-३९ ४८% ३% ४२% ६% 

४०-५४ ५२% ७% ३९% २% 

५५+ ५४%  ३८% ८% 

 

 यदद नकारात्मक भए, सब ैभन्दा प्रमखु समस्या :  

स्थायी आवास ) घर ( ६०% 

अस्थायी आवास )वत्रपाल / वनमाुण सामाग्री( १७% 

आर्थुक सहयोि ९% 

 दोश्रो सब ैभन्दा प्रमखु समस्या :  

आर्थुक सहयोि ३२% 

स्थायी आवास ) घर ( ३०% 



 
सफा पानी ८% 

 

 

२ भूकम्प पश्चात तपाईकोलावि सरकारले जे िरररहेको छ त्यसमा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

नकारात्मक ५१% 

तथस्ट १% 
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थाहा छैन ४% 

 

हलंि नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक अस्वीकार थाहा छैन 

मवहला ४२%  ५८%   

पुरुष ५५% १% ३६% १% ६% 

 

जात/जातीयता नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक अस्वीकार थाहा छैन 

ब्राहमण ४७%  ५३%   

छेत्री ३६%  ६४%   

दवलत   ५०% १७% ३३% 
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उमेर नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक अस्वीकार थाहा छैन 

१५-२४ १४%  ८६%   

२५-३९ ५५%  ३९%  ६% 

४०-५४ ५२% २% ४१% २% २% 

५५+ ४६%  ४६%  ८% 

 

 यदद सन्तषु्ट हुनहुुन्न भन,े प्रमखु कारण :  

राजनीवतक दलको आधारमा राहत बााँवियो   ४८% 

पवहला वबश्वास ददलाईएयो, तर अवहल ेपाईएन १५% 

सरकार प्रवत ववश्वास नभएर ६% 

सरकारको योजना स्पष्ट नभएर ६% 

राहतको लावि कसरी दताु िने थाहा नभएर ६% 

पुनर्नुमाुण प्रदिया धेरै लामो भईरहकेोछ ६% 

 दोश्रो प्रमुख कारण :  



 
पवहला वबश्वास ददलाईएयो, तर अवहल ेपाईएन १३% 

सरकार प्रवत ववश्वास नभएर १२% 

जो पवहला आउछ उसैलाई राहत बााँवियो १२% 

 
 

३ तपाईसंि राहत र सहयोि वलनकोलावि आवश्यक सूचना  छ ? 

नकारात्मक ३९% 

तथस्ट ५% 

सकारात्मक ४९% 

थाहा छैन ७% 

 

हलंि नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक थाहा छैन 

मवहला २७% ३% ६७% ३% 

पुरुष ४५% ६% ४०% ९% 

 

जात/जातीयता नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक थाहा छैन 

ब्राहमण २७% ३% ७०%  

छेत्री ४५%  ५५%  

दवलत १७%  ३३% ५०% 

जनजाती ६०% १०% ३०%  

मिर ५०%  ५०%  

नेवार ६७%  ३३%  

अन्य ६०%  ४०%  

तामांि ३९% ९% ३९% १२% 

 

उमेर नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक थाहा छैन 

१५-२४ १४%  ७१% १४% 

२५-३९ ४५% ३% ४८% ३% 

४०-५४ ३५% ९% ५०% ७% 

५५+ ३८%  ४६% १५% 

 

 यदद नकारात्मक भए, सब ैभन्दा बढी जरुरी जानकारी :   

सरकारी वनणुयहरुको समाचार ६८% 

आवास र आवासीय सामग्री कसरी प्राप्त िने ९% 

सहयोि को लावि दताु कसरी िने ९% 

 दोश्रो सब ैभन्दा बढी जरुरी जानकारी :  

आवास र आवासीय सामग्री कसरी प्राप्त िन े ४८% 

सहयोि को लावि दताु कसरी िने १६% 



 
सरकारी वनणुयहरुको समाचार ९% 

व्यविित कािजातहरु कसरी स्थानान्तरण िन े ९% 

 
 

४ भूकम्प पश्चात िैह्र सरकारी संस्थाले तपाईकोलावि िरररहेको काममा  तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

नकारात्मक ५०% 

तथस्ट ५% 

सकारात्मक २९% 

थाहा छैन १६% 

 

हलंि नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक थाहा छैन 

मवहला ५२% ६% ३३% ९% 

पुरुष ४९% ४% २७% १९% 

 

जात/जातीयता नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक थाहा छैन 

ब्राहमण ५७%  ३३% १०% 

छेत्री १८% ९% २७% ४५% 

दवलत ३३%  ६७%  

जनजाती ७०% १०%  २०% 

मिर  ५०%  ५०% 

नेवार १००%    

अन्य २०%  ६०% २०% 

तामांि ५५% ६% २७% १२% 

 

उमेर नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक थाहा छैन 

१५-२४ ४३%  २९% २९% 

२५-३९ ५८% ३% १६% २३% 

४०-५४ ४६% ७% ३७% ११% 

५५+ ४६% ८% ३१% १५% 

 

 यदद सन्तषु्ट हुनहुुन्न भन,े प्रमखु कारण :  

पवहला ववश्वास ददलाइयो तर अवहले पाइएन २२% 

िैर सरकारी संस्थाहरुको योजना स्पष्ट नभएर २२% 

िैर सरकारी संस्थाहरु प्रवत ववश्वास छैन १३% 

राजनीवतक दलको आधारमा राहत बााँवियो १३% 

 



 

 दोश्रो प्रमुख कारण :  

िैर सरकारी संस्थाहरु प्रवत ववश्वास छैन २५% 

िैर सरकारी संस्थाहरुको योजना स्पष्ट नभएर १६% 

जो पवहला आउछ उसैलाई राहत बााँवियो १३% 

 
 

५ सहयोि वनष्पक्ष रुपमा बााँवियो त ? 

नकारात्मक ३६% 

तथस्ट १०% 

सकारात्मक ३४% 

थाहा छैन २०% 

 

हलंि नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक थाहा छैन 

मवहला ३०% ९% ४२% १८% 

पुरुष ३९% १०% ३०% २१% 

 

जात/जातीयता नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक थाहा छैन 

ब्राहमण ४०% ७% ४०% १३% 

छेत्री ३६% ९% ३६% १८% 

दवलत १७%  ५०% ३३% 

जनजाती ३०% १०% ५०% १०% 

मिर   ५०% ५०% 

नेवार ३३%   ६७% 

अन्य  ४०% ४०% २०% 

तामांि ४५% १२% २१% २१% 

 

उमेर नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक थाहा छैन 

१५-२४  १४% २९% ५७% 

२५-३९ ४५% ६% ४२% ६% 

४०-५४ ३३% ११% ३५% २२% 

५५+ ५४%  १५% ३१% 

 

 यदद नकारात्मक भए, प्रमखु कारण :  

राजनीवतक दलको आधारमा ४८% 

जो पवहला आउछ उसैल ेपाउन े २६% 

मुख्य सिक देवखको दरुीको आधारमा ९% 



 

 दोश्रो प्रमुख कारण :  

राजनीवतक दलको आधारमा ३७% 

जो पवहला आउछ उसैल ेपाउन े २२% 

मुख्य सिक देवखको दरुीको आधारमा १५% 

 
 

६ तपाई जािो मौसमको लावि तयार हुनुहुन्छ ? 

छैन ३६% 

तथस्ट १% 

छ ६३% 

 

हलंि छैन तथस्ट छ 

मवहला १५%  ८५% 

पुरुष ४६% १% ५२% 

 

जात/जातीयता छैन तथस्ट छ 

ब्राहमण २७%  ७३% 

छेत्री ९%  ९१% 

दवलत १७%  ८३% 

जनजाती ५०%  ५०% 

मिर   १००% 

नेवार ६७%  ३३% 

अन्य ४०%  ६०% 

तामांि ५२% ३% ४५% 

 

उमेर छैन तथस्ट छ 

१५-२४ १४%  ८६% 

२५-३९ ३५%  ६५% 

४०-५४ ३०% २% ६७% 

५५+ ५४%  ४६% 

 

 यदद छैन भन,े प्रमखु कारण:  

घर/ टहराले जािोलाई छेक्न सक्दैन ५७% 

पयाुप्त इन्धन छैन १६% 

पयाुप्त वसरक/कम्बल छैन १४% 

न्यानो कपिा छैन ११% 

 

 



 

७ समग्रमा, भूकम्पपवछ राहत ववतरणको प्रयासमा सुधार भइरहेको छ ? 

नकारात्मक ४७% 

तथस्ट ४% 

सकारात्मक ३९% 

अस्वीकार १% 

थाहा छैन ९% 

 

हलंि नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक अस्वीकार थाहा छैन 

मवहला ३६% ३% ४८% ३% ९% 

पुरुष ५२% ४% ३४%  ९% 

 

जात/जातीयता नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक अस्वीकार थाहा छैन 

ब्राहमण ४३%  ५७%   

छेत्री ७३%  १८%  ९% 

दवलत १७%  ८३%   

जनजाती ४०%  ३०% १०% २०% 

मिर  ५०%   ५०% 

नेवार ६७%  ३३%   

अन्य २०%  ८०%   

तामांि ५५% ९% २१%  १५% 

 

उमेर नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक अस्वीकार थाहा छैन 

१५-२४ १४%  ४३%  ४३% 

२५-३९ ५५% ३% २९%  १३% 

४०-५४ ४३% ७% ४३% २% ४% 

५५+ ५४%  ४६%   

 
 

८ भूकम्प आएदेवख तनाव , हहंसाको खतरा वा उत्पीिनको वातावरणमा वृवि भएको महसुस िनुुभएको छ ?  

)मवहला आधाररत प्रश्न( 

छ ९% 

छैन ७३% 

थाहा छैन १८% 

 

जात/जातीयता छ छैन थाहा छैन 

ब्राहमण ७% ७९% १४% 

छेत्री  ३३% ६७% 

दवलत  १००%  



 
जनजाती ५०% २५% २५% 

मिर  १००%  

नेवार  १००%  

अन्य  १००%  

तामांि  ८०% २०% 

 

उमेर छ छैन थाहा छैन 

१५-२४  ८०% २०% 

२५-३९  ७०% ३०% 

४०-५४ ७% ७९% १४% 

५५+ ३३% ६७%  

 

 यदद छ भन,े कसल ेिदाु:  

समुदायका सदस्य ३३% 

अन्य ३३% 

पररवारका सदस्य ३३% 

 

 

*** 


