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केवह समस्या छ १६% 

धेरै समस्या छ ३% 

 

हलंि केवह समस्या छैन केवह समस्या छ धेरै समस्या छ 
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१ तपाईका प्रमुख समस्याहरुको सुनुवाई भईरहेको छ ? 
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मवहला ८६% १४%  

पुरुष ८३% १५% १% 

 

जात/जातीयता नकारात्मक सकारात्मक थाहा छैन 
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आर्थुक सहयोि ४४% 

स्थायी आवास ) घर ( २०% 

सफा पानी ११% 
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नकारात्मक ८०% 

सकारात्मक १९% 

थाहा छैन १% 

 

हलंि नकारात्मक सकारात्मक थाहा छैन 
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पुरुष ८१% १८% १% 
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उमेर नकारात्मक सकारात्मक थाहा छैन 
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पुनर्नुमाुण प्रदिया धेरै लामो भईरहकेोछ २८% 

पवहला वबश्वास ददलाईएयो, तर अवहल ेपाईएन २६% 

सरकार प्रवत ववश्वास नभएर २०% 

 

३ तपाईसंि राहत र सहयोि वलनकोलावि आवश्यक सूचना  छ ? 

नकारात्मक ५१% 

सकारात्मक ४६% 

अस्वीकार २% 



 
थाहा छैन १% 

 

हलंि नकारात्मक सकारात्मक अस्वीकार थाहा छैन 

मवहला ६४% ३२% ५%  

पुरुष ४७% ५०% १% १% 

 

जात/जातीयता नकारात्मक सकारात्मक अस्वीकार थाहा छैन 

ब्राहमण ५६% ४४%   
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दवलत ५०% ५०%   

िुरुङ  ९३%  ७% 
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नेवार ८०%  २०%  

तामांि ५६% ४१% २%  
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 यदद नकारात्मक भए, सब ैभन्दा बढी जरुरी जानकारी :   

सरकारी वनणुयहरुको समाचार ९०% 

हराएका नािररकहरुको खोजी ४% 

सहयोि को लावि दताु कसरी िने ४% 

 दोश्रो सब ैभन्दा बढी जरुरी जानकारी :  

आवास र आवासीय सामग्री कसरी प्राप्त िन े ५३% 

सहयोि को लावि दताु कसरी िने २५% 

स्वास््य सेवा र मनोबैज्ञावनक परामर्ु कसरी प्राप्त िन े १०% 

 
 

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

नकारात्मक १६% 

तथस्ट १% 

सकारात्मक ८३% 

 

 



 
हलंि नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक 

मवहला १४% ५% ८२% 

पुरुष १७%  ८३% 

 

जात/जातीयता नकारात्मक तथस्ट सकारात्मक 

ब्राहमण ३०%  ७०% 

छेत्री   १००% 

दवलत   १००% 
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 यदद सन्तषु्ट हुनहुुन्न भन,े प्रमखु कारण :  

िैर सरकारी संस्थाहरुको योजना स्पष्ट नभएर ५९% 

िैर सरकारी संस्थाहरु प्रवत ववश्वास छैन २४% 

पवहला ववश्वास ददलाइयो तर अवहले पाइएन १२% 

 दोश्रो प्रमुख कारण :  

िैर सरकारी संस्थाहरु प्रवत ववश्वास छैन २९% 

पवहला ववश्वास ददलाइयो तर अवहले पाइएन २४% 

िैर सरकारी संस्थाहरुको योजना स्पष्ट नभएर २४% 

 
 
 
 

५ सहयोि वनष्पक्ष रुपमा बााँवियो त ? 

नकारात्मक ९% 

सकारात्मक ८९% 

थाहा छैन २% 

 



 
हलंि नकारात्मक सकारात्मक थाहा छैन 

मवहला ५% ९१% ५% 

पुरुष १०% ८८% १% 

 

जात/जातीयता नकारात्मक सकारात्मक थाहा छैन 

ब्राहमण १९% ८१%  

छेत्री  १००%  

दवलत  १००%  

िुरुङ ७% ९३%  

जनजाती १०% ९०%  

नेवार २०% ८०%  

तामांि २% ९३% ५% 

 

उमेर नकारात्मक सकारात्मक थाहा छैन 

१५-२४ ११% ७८% ११% 

२५-३९ ६% ९२% २% 

४०-५४ ७% ९३%  

५५+ २७% ७३%  

 

 यदद नकारात्मक भए, प्रमखु कारण :  

राजनीवतक दलको आधारमा ८९% 

अन्य ११% 

 दोश्रो प्रमुख कारण :  

मुख्य सिक देवखको दरुीको आधारमा ५६% 

जो पवहला आउछ उसैल ेपाउन े ३३% 

यदद क्षवत िम्भीर छ भने मात्र ११% 

 
 

६ तपाई जािो मौसमको लावि तयार हुनुहुन्छ ? 

छैन ८१% 

छ १७% 

अस्वीकार १% 

थाहा छैन १% 

 

हलंि छैन छ अस्वीकार थाहा छैन 

मवहला ९१% ९%   



 
पुरुष ७८% १९% १% १% 

 

जात/जातीयता छैन छ अस्वीकार थाहा छैन 

ब्राहमण ७८% २२%   

छेत्री १००%    

दवलत  १००%   

िुरुङ ७१% २९%   

जनजाती १००%    

नेवार १००%    

तामांि ८३% १२% २% २% 

 

उमेर छैन छ अस्वीकार थाहा छैन 

१५-२४ ७८% ११% ११%  

२५-३९ ७८% २२%   

४०-५४ ९०% ७%  ३% 

५५+ ७३% २७%   

 

 यदद छैन भन,े प्रमखु कारण:  

घर/ टहराले जािोलाई छेक्न सक्दैन ८९% 

पयाुप्त वसरक/कम्बल छैन ६% 

घर/ टहराले वहउाँलाई थगे्न सक्दनै २% 

 

 

७ समग्रमा, भूकम्पपवछ राहत ववतरणको प्रयासमा सुधार भइरहेको छ ? 

नकारात्मक ८% 

सकारात्मक ८५% 

अस्वीकार १% 

थाहा छैन ६% 

 

हलंि नकारात्मक सकारात्मक अस्वीकार थाहा छैन 

मवहला १४% ८२%  ५% 

पुरुष ६% ८६% १% ६% 

 

जात/जातीयता नकारात्मक सकारात्मक अस्वीकार थाहा छैन 

ब्राहमण ४% ९६%   

छेत्री  १००%   

दवलत  १००%   

िुरुङ ७% ९३%   



 
जनजाती  १००%   

नेवार  ४०% २०% ४०% 

तामांि १५% ७६%  १०% 

 

उमेर नकारात्मक सकारात्मक अस्वीकार थाहा छैन 

१५-२४ ११% ८९%   

२५-३९ १२% ८२% २% ४% 

४०-५४ ३% ९०%  ७% 

५५+  ८२%  १८% 

 
 

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

)मवहला आधाररत प्रश्न( 

छ १४% 

छैन ६८% 

थाहा छैन १८% 

 

जात/जातीयता छ छैन थाहा छैन 

ब्राहमण  १००%  

िुरुङ १००%   

जनजाती  ७५% २५% 

नेवार  १००%  

तामांि १४% ६४% २१% 

 

उमेर छ छैन थाहा छैन 

१५-२४  ३३% ६७% 

२५-३९ १७% ७५% ८% 

४०-५४ २०% ६०% २०% 

५५+  १००%  

 

 यदद छ भन,े कसल ेिदाु:  

िैर सरकारी संस्था / सहयोिी दाताहरु ३३% 

समुदायका सदस्य ३३% 

अपरवचत व्यवि ३३% 
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