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नेपाल सरकार 

राष्ट्रिय योजना आयोग 

केन्द्रीय तथ्याङ्क ष्ट्रिभाग 
नेपाल बहसूुचक सिेक्षण २०७५/७६ 

 (Nepal Multiple Indicator Cluster Survey-NMICS 2019) 
प्रसे ष्ट्रिज्ञप्ति 

 
आज २०७७ साल मंप्तसर २२ गते सोमबार, केन्द्रीय तथ्याङ्क ष्ट्रिभागद्वारा सञ्चाप्तलत नेपाल िहसूुचक सिेक्षण, 

२०७५/७६ (Nepal Multiple Indicator Cluster Survey-NMICS 2019) को Survey Findings Report को पूणण 
नप्ततजा प्रप्ततिेदन ष्ट्रिभागको िेबसाइट http://www.cbs.gov.np मा अपलोड गरी अनलाइन सािणजप्तनक 
गररएको व्यहोरा अनरुोध छ ।    

नेपालमा मष्ट्रहला तथा बालबाप्तलकाको अिस्थाबारे राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरको अनगुमन मूलयांकन, योजना 
तजुणमा गनण एिं स्तरीय तथा तलुनायोग्य सूचकहरू उपलब्ध गराउने प्रमखु उदे्दश्य अनरुूप केन्द्रीय तथ्याङ्क 
ष्ट्रिभागद्वारा आ.ि. २०७५/७६ मा नेपाल बहसूुचक सिेक्षण सञ्चालन गररएको प्तथयो।यो सिेक्षण नेपालको 
तेस्रो हो। 

यसबाट स्थानीय तहमा हनेु योजना तजुणमा, नीप्तत प्तनमाणण तथा ष्ट्रिकास कायणहरूको अनगुमनको लाप्तग 
आिश्यक पने तथ्याङ्कहरूको अपयाणितालाई न्द्यून पानुणका साथै अन्द्तराणष्ट्रिय घोषणाहरू तथा ददगो ष्ट्रिकास 
लक्ष्यका सूचकहरूको अनगुमन गनण ठोस योगदान पगु्ने ष्ट्रिश्वास गररएको छ।यो सिेक्षणको कायाणन्द्ियन 
छैटौं ष्ट्रिश्वव्यापी बहसूुचक सिेक्षणको श्रंखलाका रूपमा संयकु्त रािसंघीय बाल कोष (यपु्तनसेफ) नेपालको 
प्राष्ट्रिप्तधक तथा आप्तथणक सहयोगमा नेपाल सरकारले गरेको हो।  

यस सिेक्षणमा तथ्याङ्क संकलनको लाप्तग नेपालभर ५१२ क्लष्टर (गणना क्षेत्र) हरूमध्ये शहरी क्षेत्रबाट 
२९० क्लष्टर र ग्रामीण क्षेत्रबाट २२२ क्लष्टर तथ्यांकीय ष्ट्रिप्तधबाट छनौट गरी हरेक क्लष्टरबाट गणनाको 
लाप्तग २५ िटा पररिारहरू छाप्तनएका प्तथए। यसरी छाप्तनएका जम्मा १२,८०० पररिारहरूबाट पाररिाररक 
ष्ट्रििरण संकलन गररएको प्तथयो।साथै प्रत्येक पररिारमा भएका १५-४९ िषण उमेर समूहका मष्ट्रहला, १५-
४९ िषण उमेर समूहका परुुष, ५-१७ िषण उमेर समूहका बालबाप्तलका तथा ५ िषणमपु्तनका बालबाप्तलकाहरूको 
ष्ट्रििरण संकलन गनुणका साथै बाल पोषणको स्स्थप्तत अिगत गनणका लाप्तग तौल तथा उचाई पप्तन मापन 
गररएको प्तथयो।   

तथ्याङ्क संकलनका लाप्तग पाररिाररक प्रश्नािली, १५-४९ िषण उमेर समूहका मष्ट्रहला तथा परुुषको व्यस्क्तगत 
प्रश्नािली, ५-१७ िषण उमेर समूहका बालबाप्तलका तथा ५ िषणमपु्तनका बालबाप्तलकाको व्यस्क्तगत प्रश्नािली 
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छुट्टा छुटै्ट भररएको प्तथयो । साथै छनौटमा परेका पररिारहरूको स्िास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पाने ष्ट्रपउने पानीमा 
रहेका हाप्तनकारक जीिाण ु E.coli तथा आसेप्तनक परीक्षण गने कायणक्रम पप्तन रहेको प्तथयो।पाररिाररक 
प्रश्नािली अन्द्तगणतका मोडु्यलहरूमा पररिार सदस्य सूचीकरण लगत, स्शक्षा, पाररिाररक ष्ट्रिशेषता, सामास्जक 
सरुक्षा कायणक्रम, पररिारमा प्रयोग भएको इन्द्धन, खानेपानी र सरसफाइ, हातधनेु व्यिस्था तथा पानीको 
गणुस्तर परीक्षण सम्बन्द्धी ष्ट्रििरण संकलन गररएको प्तथयो भने मष्ट्रहलाको व्यस्क्तगत प्रश्नािली अन्द्तगणतका 
मोडु्यलहरूमा परष्ठभपू्तम, आम सञ्चार र सूचना सञ्चार प्रष्ट्रिप्तधको उपयोग, ष्ट्रििाह/सँगै बसेका, प्रजनन ्/ जन्द्म 
इप्ततहास, पप्तछललो बच्चा जन्द्माउँदाको चाहना, मातर तथा निजात स्शश ुस्िास्थ्य, सतु्केरीपप्तछको आमा र 
निजात स्शशकुो स्याहार, गभणप्तनरोध, अपररपूतण माग, घरेल ुष्ट्रहंसाप्रप्तत धारणा, मानि बेचप्तबखन, ियस्कको 
कायाणत्मक क्षमता, एचआ्इभी/एड्स,् सतुीजन्द्य र मददराजन्द्य पदाथणको सेिन र जीिन सन्द्तषु्ट्रष्ट सम्बन्द्धी 
ष्ट्रििरण संकलन गररएको प्तथयो।त्यसै गरी परुुषको व्यस्क्तगत प्रश्नािली अन्द्तगणतका मोडु्यलहरूमा परष्ठभपू्तम, 
आम सञ्चार र सूचना सञ्चार प्रष्ट्रिप्तधको उपयोग, ष्ट्रििाह/सँगै बसेका, प्रजनन,् घरेल ुष्ट्रहंसाप्रप्तत धारणा, मानि 
बेचप्तबखन, ियस्कको कायाणत्मक क्षमता, एचआ्इभी/एड्स,् सतुीजन्द्य र मददराजन्द्य पदाथणको सेिन र जीिन 
सन्द्तषु्ट्रष्ट सम्बन्द्धी ष्ट्रििरण संकलन गररएको प्तथयो।  

पाँच िषणमपु्तनका बालबाप्तलकाको व्यस्क्तगत प्रश्नािली अन्द्तगणतका मोडु्यलहरूमा उमेर, जन्द्म दताण, प्रारस्म्भक 
बालयकाल ष्ट्रिकास, बाल अनशुासन, बालबाप्तलकाको कायाणत्मक क्षमता, स्तनपान र स्शश ुस्याहार, खोपको 
ष्ट्रििरण र प्तबसञ्चो हुँदाको स्याहार तथा तौल/उचाई मापन ष्ट्रििरण संकलन गररएको प्तथयो।त्यसै गरी ५-
१७ िषण उमेर समूहका बालबाप्तलकाको व्यस्क्तगत प्रश्नािली अन्द्तगणत मोडु्यलहरूमा उमेर, बाल अनशुासन, 
बालबाप्तलकाको कायाणत्मक क्षमता, अप्तभभािकको संलग्नता, आधारभतू प्तसकाइ सम्बन्द्धी सीपहरू ष्ट्रििरण 
संकलन गररएको प्तथयो। 

यस प्रप्ततिदेनमा राष्ट्रिय स्तर, सातै प्रदेशका शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र लगायत काठमाडौं उपत्यका शहरी 
क्षेत्रको खस्डडकर त तथ्याङ्क समािेश छ । 

मखु्य नप्ततजाहरू: 

बाल मरत्य ु

 प्तब.सं. २०७१ सालमा प्रप्तत १००० जीष्ट्रित जन्द्मेका स्शशहुरूमध्ये १ िषण उमेर नपगु्दै ३३ जना 
स्शश ुमरत्य ुभएको प्तथयो भने्न हालको सिेक्षण (२०७६) अनसुार सो घटेर २५ जनामा झरेको 
छ।सोही अिप्तधमा ५ िषणमपु्तनका बालबालप्तलकाको मरत्यदुर पप्तन प्रप्तत १००० जीष्ट्रित जन्द्मेका 
बालबाप्तलकामध्ये ५ िषण उमेर नपगु्दै ३८ जना बाल मरत्यबुाट घटेर २८ जनामा झरेको छ।त्यसै 
गरी प्रप्तत १००० जीष्ट्रित जन्द्मेका निजात स्शशहुरूमध्ये १ मष्ट्रहना उमेर नपगु्दै २३ जना निजात 
स्शश ुमरत्यबुाट झरेर १६ जनामा रहेको देस्खन्द्छ।( स्चत्र १)  
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 प्रदेशगत अनसुार निजात स्शश ुमरत्य ुदर सिैभन्द्दा बढी सदूुरपस्िम प्रदेशमा प्रप्तत १००० जन्द्ममा 
२५ जना छ भने सिैभन्द्दा घटी बागमती प्रदेशमा ९ जना रहेको छ भने प्रप्तत १००० जन्द्ममा 
सिैभन्द्दा बढी स्शशमुरत्य ुदर ३५ जना लसु्म्बनी प्रदेशमा रहेको र सिैभन्द्दा कम प्रदेश २ मा १५ 
जना रहेको देस्खन्द्छ। त्यसै गरी प्रप्तत १००० जन्द्ममा सिैभन्द्दा बढी ५ िषण मपु्तनका बालबाप्तलका 
बालमरत्य ुदर ४० जना लसु्म्बनी प्रदेशमा रहेको छ भने सिैभन्द्दा कम प्रदेश २ र बागमती प्रदेशमा 
१९ जना रहेको देस्खन्द्छ।(स्चत्र २)  
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ष्ट्रिद्यतु तथा टेप्तलफोनमा पहुँच 

 ८९.९ प्रप्ततशत घरपररिारमा ष्ट्रिद्यतु सेिाको पहुँच पगुेको छ भने प्रदेशगत आधारमा हेदाण सबैभन्द्दा 
धेरै गडडकी प्रदेश (९८.९ प्रप्ततशत) र सबैभन्द्दा कम कणाणली प्रदेश (४४.९ प्रप्ततशत) रहेको छ। 

 नेपालमा ९६.२ प्रप्ततशत घरपररिारमा टेप्तलफोन (स्स्थर टेप्तलफोन िा मोिाइल फोन) सषु्ट्रिधाको 
पहुँच रहेको छ भने प्रदेशगत आधार अनसुार सबैभन्द्दा धेरै बागमती प्रदेश (९८.० प्रप्ततशत) र  
सबैभन्द्दा कममा कणाणली प्रदेश (९३.६ प्रप्ततशत)  रहेको छ । 

आमसञ्चार र सूचना सञ्चार प्रष्ट्रिप्तधमा पहुँच 

 १५-४९ िषण उमेर समूहका मष्ट्रहलाहरूले हिामा कम्तीमा एकपटक तीनिटै प्रकारका आमसञ्चार 
पत्रपप्तत्रका पढ्ने, रेप्तडयो सनेु्न र टेप्तलप्तभजन हेने गरेको ४.१ प्रप्ततशतले पाइयो भने सोही उमेर समूहका 
१२.९ प्रप्ततशत परुुषले गने गरेको देस्खन्द्छ। 

 प्रत्येक दईु जनामध्ये एक जना (५१.१ प्रप्ततशत) घरपररिारसँग इन्द्टरनेटको पहुँचमा कुनै उपकरणको 
माध्यमद्वारा प्रयोग गरेको पाइयो। 

 १५-४९ िषण उमेर समूहका मष्ट्रहलामध्ये ७९.३ प्रप्ततशत मष्ट्रहलाहरूसँग आफ्नै माोबाइल फोन रहेको 
छ भने ९२.४ प्रप्ततशत मष्ट्रहलाहरूले गत तीन मष्ट्रहनामा मोबाइल प्रयोग गरेको देस्खन्द्छ । त्यसै 
गरी १५-४९ िषण उमेर समूहका परुुषहरूमध्ये ९१.४ प्रप्ततशत परुुषहरूसगँ आफ्नै माोबाइल फोन 
रहेको छ भने गत तीन मष्ट्रहनामा ९६.८ प्रप्ततशत परुुषहरूले मोबाइल प्रयोग गरेको देस्खन्द्छ। 

सतुीजन्द्य र मददराजन्द्य पदाथणको सेिन 

 नेपालमा ६.१ प्रप्ततशत तथा ४५.२ प्रप्ततशत क्रमशः १५-४९ िषण उमेर समूहका मष्ट्रहलाहरू तथा 
परुुषहरूले सिेक्षणभन्द्दा अस्घललो मष्ट्रहनामा कुनै ष्ट्रकप्तसमको सतुीजन्द्य पदाथण सेिन गरेको पाइयो। 

 ५.५ प्रप्ततशत परुुष र २.२ प्रप्ततशत मष्ट्रहलाले १५ िषणअगाप्तड नै एक पूरा चरुोट सेिन गरेको 
पाइयो। 

 १५-४९ िषण उमेर समूहका ९.१ प्रप्ततशत मष्ट्रहलाहरूले कम्तीमा एक पटक एक मष्ट्रहनाको कुनै 
ददनमा मददराजन्द्य पदाथण सेिन गने गरेको प्तथयो भने सोही समूहका ४०.६ प्रप्ततशत परुुषहरूले 
मददराजन्द्य पदाथण सेिन गरेको पाइयो।  

 १५-४९ िषण उमेर समूहका ७.९ प्रप्ततशत परुुष र ५.१ प्रप्ततशत मष्ट्रहलाले १५ िषणअगाप्तड नै 
पष्ट्रहलो पटक मददराजन्द्य पदाथण सेिन गरेको पाइयो। 

प्रजजन ्तथा मातरत्ि स्िास्थ्य  

 कूल प्रजजन दर प्रप्तत मष्ट्रहला (१५-४९) िषण उमेर समूहले २.० जीष्ट्रित बच्चा जन्द्माएका पाइयो।  
 १५-१९ िषण उमेर समूहको ष्ट्रकशोरीको प्रजजन ्दर प्रप्तत १००० ष्ट्रकशोरीहरूले ६३ जीष्ट्रित बच्चा 

जन्द्माएका पाइयो भने ६ जना मष्ट्रहलामध्ये १ जना (१३.८ प्रप्ततशत), २०-२४ िषण उमेर समूहका 
मष्ट्रहलाहरूले १८ िषणअगाप्तड नै जीष्ट्रित बच्चा जन्द्माउने गरेको पाइयो। 
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 १५-४९ िषण उमेर समूहका हालै ष्ट्रििाष्ट्रहत मष्ट्रहलाहरूमध्ये प्रत्येक २ जनामध्ये १ जना (४६.७ 
प्रप्ततशत) ष्ट्रििाष्ट्रहत मष्ट्रहलाले पररिार प्तनयोजनको उपाय तथा साधनहरू (परम्परागत िा आधपु्तनक 
ष्ट्रिप्तध) को प्रयोग गरेको देस्खन्द्छ भने्न सोही उमेर समूहका ५ जनामध्ये ३ जना (६१.९ प्रप्ततशत) 
मष्ट्रहलाहरूले आधपु्तनक पररिार प्तनयोजनका साधन/सेिाहरूको आफ्नो माग अनसुार प्रयोगमा सन्द्तषु्ट्रष्ट 
रहेको देस्खन्द्छ। 

 सिेक्षणभन्द्दा २ िषणअस्घसम्मको अिप्तधमा जीष्ट्रित स्शशलुाई जन्द्म ददएका १५-४९ िषण उमेर समूहका 
मष्ट्रहलाहरूमध्ये ७७.८ प्रप्ततशतले प्तसफाररश भए बमोस्जम कुनै स्िास्थ्यकमीसँग कस्म्तमा ४ पटक 
पूिणप्रसूप्तत जाँच गराएको देस्खन्द्छ।  

 सिेक्षणभन्द्दा २ िषणअस्घसम्मको अिप्तधमा जीष्ट्रित स्शशलुाई जन्द्म ददएका १५-४९ िषण उमेर समूहका 
मष्ट्रहलाहरूमध्ये ७७.५ प्रप्ततशतले स्िास्थ्य संस्थामा, ७७.२ प्रप्ततशतले दक्ष प्रसूतीकमीबाट र १५.३ 
प्रप्ततशतले सलयष्ट्रक्रयाको माध्यमबाट प्रसूती गराएको प्तथयो। 

बाल स्िास्थ्य, पोषण तथा ष्ट्रिकास 

 सिेक्षणको पाचँ िषण अिप्तधमा ५ िषणमपु्तनका बालबाप्तलकाहरूको पोषण स्स्थप्ततमा ष्ट्रिश्व स्िास्थ्य 
संगठनको मापदडड अनसुार उमेर अनसुारको तौल कमी भएका बालबाप्तलकाहरू (प्तलखरेु), उमेर 
अनसुार उचाई कम भएका बालबाप्तलकाहरू (पडु्को) प्तब.सं.२०७१ मा क्रमशः ३०.१ प्रप्ततशत र 
३७.५ प्रप्ततशतबाट घटेर प्तब.सं.२०७६ मा क्रमशः २४.३ प्रप्ततशत र ३१.५ प्रप्ततशत भएको 
पाइएको छ। त्यसै गरी उचाई अनसुार तौल कम भएका बालबाप्तलकाहरू (ख्याउटे) र उचाई 
अनसुार तौल बढी भएको बालबाप्तलकाहरू प्तब.सं.२०७१ र प्तब.सं.२०७६ मा खासै प्तभन्नता नभएको 
पाइयो।(स्चत्र ३) 

 

 उमेर अनसुारको तौल कमी भएका बालबाप्तलकाहरू (प्तलखरेु) सबैभन्द्दा बढी ३७.४ प्रप्ततशत कणाणली 
प्रदेशमा र सबैभन्द्दा कम ११.१ प्रप्ततशत बागमती प्रदेशमा देस्खन्द्छ।(स्चत्र ४) 
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 ५ जना आमाहरूमध्ये ३ जना (६२.१ प्रप्ततशत) ले आफ्नो बच्चालाई जन्द्मेको ६ मष्ट्रहनासम्म आफ्नो 
दधु मात्र खिुाउने गरेको पाइयो। प्रदेशगत आधारमा हेदाण, सबैभन्द्दा बढी (६९.९ प्रप्ततशत) प्रदेश २ 
मा,  त्यसपप्तछ क्रमशः कणाणली प्रदेशमा (६८.३ प्रप्ततशत) र लसु्म्बनी प्रदेशमा (६३.२ प्रप्ततशत) देस्खन्द्छ 
भने सबैभन्द्दा कम बागमती प्रदेशमा (५१.१ प्रप्ततशत) रहेको पाइयो। 

 नेपालमा प्तब.सं.२०७१ देस्ख प्तब.सं.२०७६को पाँच िषण अिप्तधमा १२-२३ मष्ट्रहनासम्मका 
बालबाप्तलकाहरूमध्ये ७०.२ प्रप्ततशत बालबाप्तलकाहरूले मात्र पष्ट्रहलो िषणमा सबैखोप पूणणमात्रामा प्तलएको 
देस्खन्द्छ। 

 सिेक्षणभन्द्दा २ हिाअस्घसम्मको अिप्तधमा झाडापखाला लागेका ५ िषणमपु्तनका बालबाप्तलकाहरू ९.७ 
प्रप्ततशत  रहेको प्तथयो भने २८.९ प्रप्ततशत बालबाप्तलकाहरूलाई मात्र पनुजणलीय झोलका साथै स्जङ्क चक्की 
पप्तन खिुाएको पाइयो।  

 ३६-५९ मष्ट्रहनाका बालबाप्तलकाहरूमध्ये ६१.९ प्रप्ततशत बालबाप्तलकाले सिेक्षणको अिप्तधमा प्रारस्म्भक 
बालयकाल स्शक्षा कायणक्रममा जाने गरेको पाइयो भने समग्रमा, प्रारस्म्भक बाल ष्ट्रिकास सूचकांक ६५.२ 
प्रप्ततशत रहेको देस्खन्द्छ। 

स्शक्षा 

 प्राथप्तमक ष्ट्रिद्यालय (१-५ कक्षा) मा ५.६ प्रप्ततशत, प्तनम्न माध्यप्तमक ष्ट्रिद्यालय (६-८ कक्षा) मा ४.३ 
प्रप्ततशत र माध्यप्तमक ष्ट्रिद्यालय (९-१२) मा १५.१ प्रप्ततशत ष्ट्रिद्यालय बाष्ट्रहर रहेको बालबाप्तलका 
देस्खन्द्छ।  

 प्राथप्तमक ष्ट्रिद्यालय (१-५ कक्षा) को १ कक्षामा प्रिेश गने उमेरका बालबाप्तलकाहरू ३९.८ प्रप्ततशत 
रहेको पाइयो। 
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 प्राथप्तमक ष्ट्रिद्यालय (१-५ कक्षा) मा ८१.८ प्रप्ततशत, प्तनम्न माध्यप्तमक ष्ट्रिद्यालय (६-८ कक्षा) मा 
७३.१ प्रप्ततशत, माध्यप्तमक ष्ट्रिद्यालय (९-१२) मा २७.२ प्रप्ततशत बालबाप्तलकाहरूले पूरा कक्षा उतीणण 
गरेको देस्खन्द्छ।  

ष्ट्रहंसा तथा शोषणको सरुक्षा 

 ५ िषणमपु्तनका बालबाप्तलकाका आमा/स्याहारससुार गने व्यस्क्तहरूमध्ये ८९.८ प्रप्ततशतले नेपालमा 
जन्द्मदताण कसरी गने भने्न थाहा भएको पाइयो। त्यसैगरी, ५ िषणमपु्तनका बालबाप्तलकाहरूको जन्द्मदताण 
७७.२ प्रप्ततशत रहेको पाइयो। 

 प्रदेशगत आधारमा हेदाण सबैभन्द्दा बढी (८९.१ प्रप्ततशत) ५ िषणमपु्तनका बालबाप्तलकाहरूको जन्द्मदताण 
सदूुरपस्िम प्रदेशमा रहेको प्तथयो भने सबैभन्द्दा कम (७०.८ प्रप्ततशत ) बागमती प्रदेशमा देस्खयो।(स्चत्र 
५) 

 
 

 ०-१७ िषण उमेर समूहका बालबाप्तलकाहरूको जन्द्म ददने आमाबाब ु (एक िा दबैु) को मरत्य ु४.२ 
प्रप्ततशत रहेको पाइयो। प्रदेशगत आधारमा हेदाण सबैभन्द्दा बढी (५.७ प्रप्ततशत) कणाणली प्रदेशमा छ भने 
सबैभन्द्दा कम (३.२ प्रप्ततशत) बागमती प्रदेशमा देस्खयो। 
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 २-१७ िषण उमेर समूहका बालबाप्तलकाहरूमा कम्तीमा एक कायाणत्मक क्षमता: सनेु्न, देख्न,े बोलने, प्तसक्ने, 
ष्ट्रहँडडुल गने तथा स्ियं हेरष्ट्रिचार गने क्षमतामा कदठनाइ १०.६ प्रप्ततशत रहेको पाइयो।(स्चत्र ६) 

 १५-१९ िषण उमेर समूहका मष्ट्रहलाहरूमध्ये ७२.२ प्रप्ततशतले मानि िचेप्तबखन बारेमा सनेुका छन ्भने 
सोही उमेर समहुका परुुषहरूमध्ये ८८.४ प्रप्ततशतले सनेुका पाइयो। 

 १५-१९ िषण उमेर समूहका ष्ट्रकशोरीहरूमध्ये १९.३ प्रप्ततशतले हाल ष्ट्रििाष्ट्रहत गरेको छ भने सोही उमेर 
समूहका ष्ट्रकशोरहरूमध्ये ५.३ प्रप्ततशतले हाल ष्ट्रििाष्ट्रहत गरेको पाइयो। 

खानेपानी तथा सरसफाइ 

 नेपालको कूल जनसंख्याको ९७.१ प्रप्ततशतले खानेपानीको लाप्तग सधुाररएको पानीको स्रोत प्रयोग गरेको 
देस्खन्द्छ। पानीको गणुस्तर परीक्षण गदाण ८५.१ प्रप्ततशत घरपररिार सदस्यहरूले ष्ट्रपउने पानीमा E-

coli को जीिाण ु->=1cfu/100ml_ पाइयो। 
 नेपालको कूल जनसंख्याको ९४.५ प्रप्ततशतले सधुाररएको चपीहरूको प्रयोग गरेको र ७९.२ प्रप्ततशतले 

सधुाररएको चपीहरू पररिारका सदस्यहरू िाहेक अरूले प्रयोग नगरेको बताएको प्तथयो। 
 ८०.७ प्रप्ततशत घरपररिारसँग हात धनुको लाप्तग प्तनददणष्ट स्थानमा पानी तथा साबनु िा अन्द्य सफाइका 

िस्त ुरास्खएको भेष्ट्रटयो। 
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स्िास्थ्य बीमा  

 १५-४९ िषण उमेर समूहका मष्ट्रहला (५.८ प्रप्ततशत) तथा परुुष (५.२ प्रप्ततशत) ले स्िास्थ्य बीमा 
गरेको पाइयो। त्यसै गरी ५-१७ िषण उमेर समूहका बालबाप्तलका (४.४ प्रप्ततशत) तथा ५ िषणमपु्तन 
बालबाप्तलका (३.७ प्रप्ततशत) ले स्िास्थ्य बीमा गरेको पाइयो।(स्चत्र ७)  

 

जीिन सन्द्तषु्ट्रष्ट 

 १५-४९ िषण उमेर समूहका मष्ट्रहलाहरू (६२.४ प्रप्ततशत) तथा सोही उमेर समूहका परुुषहरू (६४.७ 
प्रप्ततशत)ले ज्यादै खशुी िा केही हदसम्म खशुी व्यक्त गरेका पाइयो। त्यसै गरी १५-२४ िषण उमेर 
समूहका यिुतीहरू (६८.० प्रप्ततशत) तथा सोही उमेर समूहका यिुाहरू (६९.६ प्रप्ततशत) ले ज्यादै 
खशुी िा केही हदसम्म खशुी व्यक्त गररएको पाइयो। 

 १५-४९ िषण उमेर समूहका मष्ट्रहला (४५.४ प्रप्ततशत) तथा सोही उमेर समूहका परुुष (५२.५प्रप्ततशत) 
ले गत िषणभन्द्दा आगामी िषणमा अझ राम्रो जीिनस्तरमा सधुार हनेु अपेक्षा व्यक्त गरेको पाइयो भने 
१५-२४ िषण उमेर समूहका यिुतीहरू (५०.१ प्रप्ततशत) तथा सोही उमेर समूहका यिुाहरू (५६.४ 
प्रप्ततशत) ले गत िषणभन्द्दा आगामी िषणमा अझ राम्रो जीिनस्तर सधुार हनेु अपेक्षा व्यक्त गरेको पाइयो। 

(बहसुचूक सिेक्षण मष्ट्रहला, बालबाप्तलका तथा घरपररिार सम्बन्द्धी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने ष्ट्रिप्तभन्न स्रोतहरूमध्ये एक 
बरहत ्तथ्याङ्कीय स्रोत हो । यो सिेक्षण संयकु्त रािसंघीय बाल कोष (यपु्तनसेफ) बाट ष्ट्रिकप्तसत गररएको अन्द्तराणष्ट्रियस्तरको 
घरपररिार सिेक्षण (Multiple Indicator Cluster Survey - MICS) ष्ट्रिप्तध अपनाइ सञ्चालन गररएको हो।) 
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केन्द्रीय तथ्याङ्क ष्ट्रिभाग 
लैष्ट्रिक तथा सामस्जक तथ्याङ्क शाखा 
फोन नं. ०१-४२४५९१३,  ४२४५९४६-४८ 
९८४११८९८९५ , 9841327445 
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