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Nepal Capital Flows Survey

A. �ार��क जानका�र

 सहमत छु

 सहमत छैन

म यहा ँ�मैािसक सभ�को लागी आएको छु जसको लागी क�रब ३० िमनटे समय ला� ेछ। तपाईको सहभािगता ��े�क हो अिन तपाई जनुसकुै समयमा सभ� रो�
स��ुनछे र तपाईल ेिदएका उ�रह� गो� रा�खनछेन।् के तपाई अिहल ेयो सभ� अगाडी बढाउन सहमत �न�ु�छ?

 रमशे

 मनेका

 रन ब.

 �काश ब.

 िशव राज

 ई�री

A1.1 त�ा� स�लक को कोड नं

 1

 2

 3

 5

 6

 7

 8

 9

A1.2 मौलाली वडा नं

A1.3 घरध�ुर कोड

A1.4 ऊ�रदाताको नाम

A1.5 ऊ�रदाताको उमरे
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 प�ुष

 मिहला

A1.6 ऊ�रदाताको िल�

 हो

 होइन

 थाहा छैन

A1.7 के ऊ�रदाता न ैघरमिुल हो?

 हो

 होइन

 थाहा छैन

A1.8 के यस अिघ को सब��ण पिछ घरमिुल प�रवत�न भएको हो?
घरमिुलको नाम, िल�, र उमरे उ�रदातालाई सोधरे िव�� �न।े यिद अ�ाविधक गन�ु पन� भएमा 'हो' िथ�हुोला।

A1.9 घरमिुलको नाम

A1.10 घरमिुलको उमरे

प�ुष

मिहला

A1.11 घरमिुलको िल�





अिबबािहत

िबबािहत/सगं ैब�े

िबधवा/िबधरु/सबं� िब�दे गरेको/छु�ीएको

थाहा छैन

A1.12 घरमिुलको बबैािहक ��थित









�ा�ण

��ेी

ठकुरी

कामी

दमाई

थाहा छैन

A1.13 घरमिुलको जात
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मानब पुँिज

» B2यो घर छाडकेा घरध�ुर सद�ह�

B1.1 घरध�ुर सद� िववरण

B1.2 घर बािहर रहके घरध�ुर सद� िववरण

 name

B2.1 गत सब��ण पछािड तलका म� कुनकुन घरध�ुर सद� ल ेघर छाड?े
घर छाड ेभनकेो अिहल ेउिनह� मौलालीमा िनयिमत �पमा खान ेर स�ु ेगद�नन ्भनकेो हो। यिद कसलै ेपिन छाडकेो छैन भन ेअक� 䀀��मा जानहुोला।

 अ�� काम गद�

 अ�� अ�यन

 िबह ेगरेर गएको

 उपचार गन�को लागी

 म�ृ ुभएको

 घर छुि�एको

 अ�

 थाहा छैन

B2.2 िकन उहा ँघरमा �न�ु�?*

B.2.3 कृपया उहा ँल ेघर छोडन् ेअ� कारण भएमा खलुाउन ुहोस ्।*

B2.4 उहालँ ेकिहल ेघरछोडन् ुभएको हो?
मिहना र बष� ल�ेनु होला।

*

 यहा ँबाट पसैा पठाएको

 पसैा पाएको

 पाएको पिन छैन, पठाएको पिन छैन

 थाहा छैन

B2.5 गत सभ� द�ेख अिहल ेस� के तपाईल ेउहा ँलाई पसैा पठाउन ुभएको वा उहा ँबाट पसैा पाउन ुभएको छ?*

B2.6 गत सभ� द�ेख अिहल ेस� तपाईल ेउहा ँलाई कित पसैा पठाउन ुभएको छ?*
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» B3 घरबािहर रहकेा घरध�ुर सद�ह�

» B4 फिक�एका घरध�ुर सद�ह�

B2.7 गत सभ� द�ेख अिहल ेस� तपाईल ेउहा ँवाट कित पसैा पाउन ुभएको छ?*

 name

B3.1 गत सभ� द�ेख अिहल ेस� तलका म� कित जना अझ ैबािहरै �न�ु�छ?
बािहरै �न�ु�छ' भ　�कुो मतलब मौलालीमा िनयिमत �पमा खान ेर स�ु ेनगरेको भ　� ेहो।यिद छोटो समयको लागी मौलाली आएको भए पिन बािहरै भएको मा　�।े यिद उहाहँ�
सब ैमौलाली फिक�न ुभयो भन ेयो 䀀�� भन�ु पद�न।

 यहा ँबाट पसैा पठाएको

 पसैा पाएको

 पाएको पिन छैन, पठाएको पिन छैन

 थाहा छैन

B3.2 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, के तपाईल ेउहा ँबाट कुन ैपसैा पाउन ुभएको वा उहा ँलाई तपाईल ेपसैा पठाउन ुभएको छ?*

B3.3 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, तपाईल ेउहा ँलाई कित जित पसैा पठाउन ुभएको छ?*

B3.4 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, तपाईल ेउहा ँबाट कित जित पसैा पाउन ुभएको छ?*

 name

B4.1 गत सभ� द�ेख अिहल ेस� तलका म� ेको को सद� अब यिह ब� ेग�र वा �थायी �पमा यिह ब� ेग�र फक�न ुभएको छ?
�थािय �पमा फक�न ुभनकेो अब मौलाली मा न ैिनयिमत �प मा खान ेर स�ु ेगन�ु हो। यिद कोिह पिन �थायी �पमा फिक�एको छैन भन ेअक� 䀀��मा जानहुोला।

 छ

 छैन

 थाहा छैन

B4.2 के उहा ँ�ुल जान�ु�छ?
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 छ

 छैन

 थाहा छैन

B4.3 के उहा ँ�ाला, अ� वा अ� िचजको लािग घरबािहर पिन काम गन�ु ��छ?
यिद गन�ु��छ भन,े यसको उ�र िदएर "Add Group" मा िथ�हुोला। 䀀��के थप कामको लागी "Add Group" िथ�हुोला। सब ैकाम ल�ेख सकेपछी "Do Not Add"
िथ� ुहोला।

B4.4 उहा ँको रोजगारदाता को हो ल�ेनु होस।्
यिद उ� रोजगारदाता मौलाली िभ瀀�को हो भन,े कृपया "HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड ल�ेनुहोला। यिद उ� रोजगारदाता मौलालीको पसल हो भन े"SHOP"
लखेरे उ� पसलको कोड न ंल�ेनुहोला। यिद उ� रोजगारदाता सामदुाियक स�ंथा हो भन,े "ORG" लखेरे उ� स�ंथाको कोड न ंल�ेनु होला।

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

B4.5 उ� काम कुन ठाउमँा हो?

 कृषी वा पशकुो काम

 पसल

 शा�र�रक �म गन�, भा�रबो�,े िनमा�ण गन� आिद

 सरकारी

 राजनिैतक पािट�

 एनिजओ

 �ा�

 िश�ा

 अ� खालका काम

 थाहा छैन

B4.6 उहा ँल ेयस काम अ�ग�त के काम गन�ु ��छ?

 िनयिमत�पमा काम गरेको

 अिनयिमत�पमा काम गरेको

 थाहा छैन

B4.7 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, उहा ँल ेको लािग िनयिमत वा अिनयिमत �पमा कस�र काम गन�ु भएको हो?
िनयिमत �पमा भनकेो कामदारल ेपिहल ेन ैह退�ामा वा मिहनामा कित िदन गन� भ　� ेथाहा पाउछन।् अिनयिमत भनकेो कामदारलाई यो थाहा �दनै ।

B4.8 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, उहा ँल ेको लािग ह�ामा कित िदन काम गन�ु भयो?
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B4.9 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, उहा ँल ेबाट मिहना को कित पसैा पाउन ुभयो?
यो 䀀�� पिछ, अक� काम थ��को लागी "Add Group" िथ�हुोला। यिद कुन ैकाम थ�� ुछैन भन े"Do Not Add" िथ�हुोला।

B4.10 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, उहा ँल ेको लािग अ�ािज कित िदन काम गन�ु भयो?

B4.11 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, उहा ँल ेबाट अ�ािज ज�ा कित पसैा पाउन ुभयो?
यो 䀀�� पिछ, अक� काम थ��को लागी "Add Group" िथ�हुोला। यिद कुन ैकाम थ�� ुछैन भन े"Do Not Add" िथ�हुोला।

 छ

 छैन

 थाहा छैन

B4.12 के उहा ँल ेघरमा पसैा नपाउन ेकाम पिन गन�ु ��छ?
घरको काम भ　�ाल ेकृिष तथा जनावर को हरेचाह, ब�ाको हरेचाह, घरको सरसफाई आिद हो।

कृषीको काम

पशकुो काम

ब�ा हरेचाहको काम

खाना पकाउन ेकाम

घर सफा गन� काम

दाउरा वा ई�न ज�ा गन� काम

पानी बो� ेकाम

अ� खालका घरका काम

B4.13 कृपया उहा ँल ेगन� पसैा नपाउन ेघरका कामह� सब ैछनोट गन�ुहोस।्

















B4.14 उहा ँल ेअ�ािज ह�ामा ज�ा कित घ�ा उ� घरायसी पसैा नपाउन ेसब ैकाम गन�ु ��छ?
पसैा नपाउन ेकृिष तथा जनावरको काम' भनकेो उ� घरको आ�न ैकृिष तथा ब�भुाउको काम हो।

 छ

 छैन

 थाहा छैन

B4.15 के उहा ँल ेगत सभ� द�ेख अिहल ेस� पिडम ुमा काम गन�ु भएको छ?
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» B5 पिहल ेको घरध�ुर िबबरणका घरध�ुर सद�ह�

B4.16 उहा ँल ेकित घरमा पिडममुा काम गन�ु भयो?

B4.17 उहा ँल ेपिडममुा काम गरेको घरको कोड न ंल�ेनुहोला।

B4.18 गत सब� द�ेख हालस�, उहा ँल ेअ�ाजी कित घ�ा �ो घरमा पिडममुा काम गन�ु भयो?
ज䀇�ा काम गरेको िदन, 䀀��के िदन काम गन� घ�ा को आधारमा ज䀇�ा काम गरेको घ�ा िनका�न ुहोला। यो 䀀�� पिछ यिद उहालँ ेअक� घरमा पिन पिडममुा काम
गन�ु भएको छ भन ेसो लꀀे�को लागी "Add Group" िथ�हुोला। यिद यी बाहके अ倀� घरमा पिडममुा काम गन�ु भएको छैन भन े"Do Not Add" िथ�हुोला।

 कुन ैपिन िदन छैन; एकदम ��थ

 ३ वा कम; कम मा� िबरामी/चोटपटक भएको

 ४-७ िदन; बलेा-बलेा िबरामी/चोटपटक भएको

 ८-१४ िदन; बार�ार िबरामी/चोटपटक भएको

 १४ िदन भ�ा बिढ; ठुलो िबरामी/चोटपटक भएको

 �थायी अपा�

 थाहा छैन

B4.19 गत ३० िदनमा, उहालँ ेकित िदन िबरामी भएर वा चोटपटक लागरे वा अपा�ताको कारणल,े िनयिमत काम गन� स� ुभएन?

 name

B5.1 गत सभ� दखेी अिहल ेस� तलका म� ेहाल को को घरको सद� हाल घरमा �न�ु�छ?
हाल घरमा �न ुभनकेो मौलाली मा न ैिनयिमत �प मा खान ेर स�ु ेगन�ु हो।

 छ

 छैन

 थाहा छैन

B5.2 के उहा ँ�ुल जान�ु�छ?*
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 छ

 छैन

 थाहा छैन

B5.3 के उहा ँघर बािहर अ�को मा पसैा, खानकेुरा वा अ� िचजको लागी काम गन�ु ��छ?
यिद गन�ु��छ भन,े यसको उ�र िदएर "Add Group" मा िथ�हुोला। 䀀��के थप कामको लागी "Add Group" िथ�हुोला। सब ैकाम ल�ेख सकेपछी "Do Not Add"
िथ� ुहोला।

*

B5.4 कृपया उहा ँल ेकसको लािग काम गन�ु ��छ ल�ेनुहोस।्
यिद उ� रोजगारदाता मौलाली िभ瀀�को हो भन,े कृपया "HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड ल�ेनुहोला। यिद उ� रोजगारदाता मौलालीको पसल हो भन े"SHOP"
लखेरे उ� पसलको कोड न ंल�ेनुहोला। यिद उ� रोजगारदाता सामदुाियक स�ंथा हो भन,े "ORG" लखेरे उ� स�ंथाको कोड न ंल�ेनु होला।

*

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

B5.5 उ� काम कुन ठाउमँा हो?*

 कृषी वा पशकुो काम

 पसल

 शा�र�रक �म गन�, भा�रबो�,े िनमा�ण गन� आिद

 सरकारी

 राजनिैतक पािट�

 एनिजओ

 �ा�

 िश�ा

 अ� खालका काम

 थाहा छैन

B5.6.1 उ� काम अ�ग�त उहा ँल ेके काम गन�ु ��छ?*

 िनयिमत�पमा काम गरेको

 अिनयिमत�पमा काम गरेको

 थाहा छैन

B5.7 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, के उहा ँल ेको लागी िनयिमत वा अिनयिमत कसरी काम गन�ु भएको छ?
िनयिमत �पमा भनकेो कामदारल ेपिहल ेन ैह退�ामा वा मिहनामा कित िदन गन� भ　� ेथाहा पाउछन।् अिनयिमत भनकेो कामदारलाई यो थाहा �दनै ।

*

B5.8 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, उहा ँल ेको लागी ह�ामा कित िदन काम गन�ु भयो?*
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B5.9 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, उहा ँल ेबाट काम गरे बापत मिहनामा कित �पयैा ँकमाउन ुभयो?
यो 䀀�� पिछ, अक� काम थ��को लागी "Add Group" िथ�हुोला। यिद कुन ैकाम थ�� ुछैन भन े"Do Not Add" िथ�हुोला।

*

B5.10 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, उहा ँल ेको लागी ज�ा अ�ाजी कित िदन काम गन�ु भयो?*

B5.11 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, उहा ँल ेबाट काम गरे बापत ज�ा कित �पयैा ँपाउन ुभयो?
यो 䀀�� पिछ, अक� काम थ��को लागी "Add Group" िथ�हुोला। यिद कुन ैकाम थ�� ुछैन भन े"Do Not Add" िथ�हुोला।

*

 छ

 छैन

 थाहा छैन

B5.12 के उहा ँल ेघरको लागी (�ाला निलई) काम गन�ु ��छ?
घरको काम भ　�ाल ेकृिष तथा जनावर को हरेचाह, ब�ाको हरेचाह, घरको सरसफाई आिद हो।

*

कृषीको काम

पशकुो काम

ब�ा हरेचाहको काम

खाना पकाउन ेकाम

घर सफा गन� काम

दाउरा वा ई�न ज�ा गन� काम

पानी बो� ेकाम

अ� खालका घरका काम

B5.13 कृपया उहा ँल ेगन� सब ैघरको (�ाला निलई) काम छनोट गन�ुहोस।*

















B5.14 उहा ँल े��के ह�ा अ�ाजी कित घ�ा उ� पसैा नपाउन ेघरायसी काम गन�ु ��छ?*

 छ

 छैन

 थाहा छैन

B5.15 के उहा ँल ेगत सभ� दखेी अिहल ेस� पिडम ुमा काम गन�ु भएको?*

B5.16 उहा ँल ेकित घरमा पिडममुा काम गन�ु भयो?*
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» B6 नया ँघरध�ुर सद�

B5.17 उहा ँल ेपिडममुा काम गरेको घर को कोड न ंल�ेनुहोला।*

B5.18 गत सब� द�ेख हालस�, उहा ँल ेअ�ाजी कित घ�ा �ो घरमा पिडममुा काम गन�ु भयो?
ज䀇�ा काम गरेको िदन, 䀀��के िदन काम गन� घ�ा को आधारमा ज䀇�ा काम गरेको घ�ा िनका�न ुहोला। यो 䀀�� पिछ यिद उहालँ ेअक� घरमा पिन पिडममुा काम
गन�ु भएको छ भन ेसो लꀀे�को लागी "Add Group" िथ�हुोला। यिद यी बाहके अ倀� घरमा पिडममुा काम गन�ु भएको छैन भन े"Do Not Add" िथ�हुोला।

*

 कुन ैपिन िदन छैन; एकदम ��थ

 ३ वा कम; कम मा� िबरामी/चोटपटक भएको

 ४-७ िदन; बलेा-बलेा िबरामी/चोटपटक भएको

 ८-१४ िदन; बार�ार िबरामी/चोटपटक भएको

 १४ िदन भ�ा बिढ; ठुलो िबरामी/चोटपटक भएको

 �थायी अपा�

 थाहा छैन

B5.19 गत ३० िदनमा, उहालँ ेकित िदन िबरामी भएर वा चोटपटक लागरे वा अपा�ताको कारणल,े िनयिमत काम गन� स� ुभएन?*

 छ

 छैन

 थाहा छैन

B6.0 के अिहल ेतपाईको घरमा कुन ैनया ँसद� �न�ु�छ?
यिद नया ँसद� छन ्भन,े यसको उ�र िदएर "Add Group" मा िथ�हुोला। 䀀��के थप नया ँसद�को लागी "Add Group" िथ�हुोला। सब ैनया ँसद�को बारेमा ल�ेख
सकेपछी "Do Not Add" िथ� ुहोला।

B6.1 घरध�ुर सद�को नाम*

 प�ुष

 मिहला

B6.2 को िल�*

B6.3 को उमरे*
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B6.4 उमरे मिहना मा ल�ेे*

 घरमलुी

 �ीमान/्�ीमती

 ब�ा

 आमा/बबुा

 दाजभुाई/िददीबिहनी

 नाित,नाितिन

 भितज,भितिज

 बहुा�र

 धम�प�ु/धम�प�ुी

 अ� बय� नातदेार

 अ� बाल-बािलका नातदेार

 नाता नपन�

 थाहा छैन

B6.5 घरमिुलको के नाता पाछ�?

स� ु��छ

स� ु��

थाहा छैन

B6.6 के ल ेपढ्न र ल�े स��ु�छ?*







B6.7 को औपचा�रक अ�यन बष�मा*

कुन ैपिन होइन

औपचा�रक

अनौपचा�रक

थाहा छैन

B6.8 को अिहलकेो अ�यनको �कार*
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छ

छैन

थाहा छैन

B6.9 के घर बािहर अ�को मा पसैा, खानकेुरा वा अ� िचजको लागी काम गन�ु ��छ?
यिद गन�ु��छ भन,े यसको उ�र िदएर "Add Group" मा िथ�हुोला। 䀀��के थप कामको लागी "Add Group" िथ�हुोला। सब ैकाम ल�ेख सकेपछी "Do Not Add"
िथ� ुहोला।

*







B6.10 कृपया ल ेकसको लािग काम गन�ु ��छ ल�ेनुहोस।्
यिद उ� रोजगारदाता मौलाली िभ瀀�को हो भन,े कृपया "HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड ल�ेनुहोला। यिद उ� रोजगारदाता मौलालीको पसल हो भन े"SHOP"
लखेरे उ� पसलको कोड न ंल�ेनुहोला। यिद उ� रोजगारदाता सामदुाियक स�ंथा हो भन,े "ORG" लखेरे उ� स�ंथाको कोड न ंल�ेनु होला।

*

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

B6.11 उ� काम कुन ठाउमँा हो?*

 कृषी वा पशकुो काम

 पसल

 शा�र�रक �म गन�, भा�रबो�,े िनमा�ण गन� आिद

 सरकारी

 राजनिैतक पािट�

 एनिजओ

 �ा�

 िश�ा

 अ� खालका काम

 थाहा छैन

B6.12 उ� काम अ�ग�त ल ेके काम गन�ु ��छ?*

 िनयिमत�पमा काम गरेको

 अिनयिमत�पमा काम गरेको

 थाहा छैन

B6.13 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, के ल ेको लागी िनयिमत वा अिनयिमत कसरी काम गन�ु भएको छ?
िनयिमत �पमा भनकेो कामदारल ेपिहल ेन ैह退�ामा वा मिहनामा कित िदन गन� भ　� ेथाहा पाउछन।् अिनयिमत भनकेो कामदारलाई यो थाहा �दनै ।

*

B6.14 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, ल ेको लागी ह�ामा कित िदन काम गन�ु भयो?*
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B6.15 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, ल ेबाट काम गरे बापत मिहनामा कित �पयैा ँकमाउन ुभयो?
यो 䀀�� पिछ, अक� काम थ��को लागी "Add Group" िथ�हुोला। यिद कुन ैकाम थ�� ुछैन भन े"Do Not Add" िथ�हुोला।

*

B6.16 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, ल ेको लागी ज�ा अ�ाजी कित िदन काम गन�ु भयो?*

B6.17 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, ल ेबाट काम गरे बापत ज�ा कित �पयैा ँपाउन ुभयो?
यो 䀀�� पिछ, अक� काम थ��को लागी "Add Group" िथ�हुोला। यिद कुन ैकाम थ�� ुछैन भन े"Do Not Add" िथ�हुोला।

*

 छ

 छैन

 थाहा छैन

B6.18 के के घरको लागी (�ाला निलई) काम गन�ु ��छ?
घरको काम भ　�ाल ेकृिष तथा जनावर को हरेचाह, ब�ाको हरेचाह, घरको सरसफाई आिद हो।

*

कृषीको काम

पशकुो काम

ब�ा हरेचाहको काम

खाना पकाउन ेकाम

घर सफा गन� काम

दाउरा वा ई�न ज�ा गन� काम

पानी बो� ेकाम

अ� खालका घरका काम

B6.19 कृपया ल ेगन� सब ैघरको (�ाला निलई) काम छनोट गन�ुहोस।*

















B6.20 ल े��के ह�ा अ�ाजी कित घ�ा उ� काम गन�ु ��छ?*
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C. भौितक पूँिज

» C1 जिमन बचेिबखन

 कुन ैपिन िदन छैन; एकदम ��थ

 ३ वा कम; कम मा� िबरामी/चोटपटक भएको

 ४-७ िदन; बलेा-बलेा िबरामी/चोटपटक भएको

 ८-१४ िदन; बार�ार िबरामी/चोटपटक भएको

 १४ िदन भ�ा बिढ; ठुलो िबरामी/चोटपटक भएको

 �थायी अपा�

 थाहा छैन

B6.21 गत ३० िदनमा, उहालँ ेकित िदन िबरामी भएर वा चोटपटक लागरे वा अपा�ताको कारणल,े िनयिमत काम गन� स� ुभएन?
यो 䀀�� पिछ, अक� नया ँप䶛रवार सद� थ��को लागी "Add Group" िथ�हुोला। यिद कुन ैनया ँसद� थ�� ुछैन भन े"Do Not Add" िथ�हुोला।

*

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C1.1 के तपाईल ेगत सभ� द�ेख अिहल ेस� कुन ैखते िक� ुभएको छ?
यिद िक　� ुभएको छ भन,ेएक कारोवार थ��कोलािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　� ेकाम एक
कारोबार हो।

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C1.2 उ� खते मौलाली िभ� हो िक बािहर हो?

C1.3 उ� खते को बाट िक� ुभएको हो?
यिद ब�े ेवा िक　� े��� मौलालीमा ब� ेहो भन,े "HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंल�ेनुहोला।

C1.4 उ� तपाईल ेिक� ुभएको खतेमा कित माना ग� ँछन� िम�छ?

C1.5 उ� खते कित पसैामा िक� ुभएको हो?
यिद उ�रदाताल ेअक� खते िक　� ुभएको छ भन ेयो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। अ倀�था "Do Not Add".िथ�हुोला।
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 छ

 छैन

 थाहा छैन

C1.6 के तपाईल ेगत सभ� द�ेख अिहल ेस� कुन ैखते ब�े ुभएको छ?
यिद ब�े ुभएको छ भन,ेएक कारोवार थ��कोलािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　� ेकाम एक
कारोबार हो।

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C1.7 उ� खते मौलाली िभ� हो िक बािहर हो?

C1.8 उ� खते कसलाई ब�े ुभएको हो?
यिद ब�े े��� मौलालीमा ब� ेहो भन,े "HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंल�ेनुहोला।

C1.9 उ� तपाईल ेब�े ुभएको खतेमा कित माना ग� ँछन� िम�छ?

C1.10 उ� खते कित पसैामा ब�े ुभएको हो?
यिद उ�रदाताल ेअक� खते ब�े ुभएको छ भन ेयो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। अ倀�था "Do Not Add".िथ�हुोला।

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C1.11 के तपाईल ेगत सभ� द�ेख अिहल ेस� कुन ैबा�र वा पाखो िक� ुभएको छ?
यिद िक　� ुभएको छ भन,ेएक कारोवार थ��कोलािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　� ेकाम एक
कारोबार हो।

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C1.12 उ� बा�र वा पाखो मौलाली िभ� हो िक बािहर हो?

C1.13 उ� बा�र वा पाखो को बाट िक� ुभएको हो?
यिद ब�े े��� मौलालीमा ब� ेहो भन,े "HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंल�ेनुहोला।
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C1.14 उ� तपाईल ेिक� ुभएको बा�र वा पाखो मा कित माना ग� ँछन� िम�छ?

C1.15 उ� बा�र वा पाखो कित पसैामा िक� ुभएको हो?
यिद उ�रदाताल ेअक� बा䶛र ब�े ुभएको छ भन ेयो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। अ倀�था "Do Not Add".िथ�हुोला।

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C1.16के तपाईल ेगत सभ� द�ेख अिहल ेस� कुन ैबा�र ब�े ुभएको छ?
यिद ब�े ुभएको छ भन,ेएक कारोवार थ��कोलािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　� ेकाम एक
कारोबार हो।

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C1.17 उ� बा�र मौलाली िभ� हो िक बािहर हो?

C1.18 उ� बा�र कसलाई ब�े ुभएको हो?
यिद िक　� े��� मौलालीमा ब� ेहो भन,े "HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंल�ेनुहोला।

C1.19 उ� तपाईल ेब�े ुभएको बा�रमा कित माना ग� ँछन� िम�छ?

C1.20 उ� बा�र कित पसैामा ब�े ुभएको हो?
यिद उ�रदाताल ेअक� बा䶛र ब�े ुभएको छ भन ेयो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। अ倀�था "Do Not Add".िथ�हुोला।

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C1.21 के तपाईल ेगत सभ� द�ेख अिहल ेस� कुन ैजिमन अिधयामँा िलन ुभएको छ?
यिद छ भन,े यो 䀀�� पिछ अिधयाकँो बारेमा भन�को लागी "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के अिधया ँलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला (䀀��के ज退�ा धिन लाई छु�ै लꀀे�)े If yes,
after this question select "Add Group" to add a record of sharecropping. Please enter each sharecropping arrangement separately (each
landlord or tenant counts as one arrangement).
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 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C1.22 उ� तपाईल ेअिधयामँा गन�ु भएको जिमन मौलाली िभ� हो िक बािहर हो?

C1.23 उ� तपाईल ेअिधयामँा गन�ु भएको जिमन कसको हो?
यिद तपाईल ेज退�ा िलएको मा�छे मौलालीको हो भन े'HH' लखेरे उ� घरको कोड न ंल�ेनुहोला।

C1.24 उ� तपाईल ेअिधयामँा गन�ु भएको जिमनमा कित माना ग� ँछन� िम�छ?

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C1.25 के तपाईल ेगत सभ� द�ेख अिहल ेस� कुन ैजिमन अिधयामँा अ�लाई िदन ुभएको छ?
यिद िदनभुएको छ भन,े अिधयाकँो बारेमा लꀀे�को लािग "Add group" िथ�हुोला। If yes, after this question select "Add Group" to add a record of
sharecropping. Please enter each sharecropping arrangement separately (each landlord or tenant counts as one arrangement).

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C1.26 उ� तपाईल ेअिधयामँा अ�लाई िदन ुभएको जिमन मौलाली िभ� हो िक बािहर हो?

C1.27 उ� तपाईल ेअिधयामँा अ�लाई िदन ुभएको जिमन कसको हो?
यिद ज退�ा धिन मौलालीको हो भन,े 'HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।े

C1.28 उ� तपाईल ेअिधयामँा अ�लाई िदन ुभएको जिमनमा कित माना ग� ँछन� िम�छ?*

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C1.29 के तपाईल ेगत सभ� द�ेख अिहल ेस� कुन ैजिमन मातमेा िलन ुभएको छ?
यिद िलनभुएको छ भन,े मातकेो बारेमा भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के मातमेा िलएको लाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। If yes, after this
question select "Add Group" to add a record of matey. Please enter each matey arrangement separately.
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 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C1.30 उ� तपाईल ेमातमेा िलन ुभएको जिमन मौलाली िभ� हो िक बािहर हो?

C1.31 उ� तपाईल ेमातमेा िलन ुभएको जिमन कसको हो?
यिद उ�रदाताल ेमौलालीको मा�छेसगँ मातमेा िलएको हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।े If respondent took matey land from someone
living in Maulali, enter as "HH" followed by ID number.

C1.32 उ� तपाईल ेमातमेा िलन ुभएको जिमनमा कित माना ग� ँछन� िम�छ?

C1.33 उ� जिमन कित पसैा िदएर मातमेा िलन ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ� कस ैबाट मातमेा िलएको हो भन,े "Add Group" िथ�हुोला, अ倀�था "Do Not Add" िथ� ुहोला। After this question, if
respondent took matey land from someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C1.34 के तपाईल ेगत सभ� द�ेख अिहल ेस� कुन ैजिमन मातमेा िदन ुभएको छ?
यिद िदनभुएको छ भन,े मातकेो बारेमा भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के मातमेा िलएको लाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। If yes, after this
question select "Add Group" to add a record of matey. Please enter each matey arrangement separately.

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C1.35 उ� तपाईल ेमातमेा िदन ुभएको जिमन मौलाली िभ� हो िक बािहर हो?

C1.36 उ� जिमन तपाईल ेकसलाई मातमेा िदन ुभएको हो?
यिद उ�रदाताल ेमौलालीको मा�छेलाई मातमेा िदएको हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।े If respondent gave matey land to someone living
in Maulali, enter as "HH" followed by ID number.

C1.37 उ� तपाईल ेमातमेा िदन ुभएको जिमनमा कित माना ग� ँछन� िम�छ?
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C1.38 उ� जिमन कित पसैा िलएर मातमेा िदन ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ� कसलैाई मातमेा िदएको हो भन,े "Add Group" िथ�हुोला, अ倀�था "Do Not Add" िथ� ुहोला। After this question, if
respondent gave matey land to someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C1.39 के तपाईल ेगत सभ� द�ेख अिहल ेस� कुन ैजिमन ठे�ामा वा भाडामा िलन ुभएको छ?
यिद िलनभुएको छ भन,े ठे退�ा वा भाडाको बारेमा भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के ठे退�ा वा भाडामा िलएको लाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। If
yes, after this question select "Add Group" to add a record of matey. Please enter each matey arrangement separately.

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C1.40 उ� तपाईल ेठे�ामा वा भाडामा िलन ुभएको जिमन मौलाली िभ� हो िक बािहर हो?

C1.41 उ� तपाईल ेठे�ामा वा भाडामा िलन ुभएको जिमन कसको हो?
यिद उ�रदाताल ेमौलालीको मा�छेसगँ ठे退�ा वा भाडामा िलएको हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।े If respondent took matey land from
someone living in Maulali, enter as "HH" followed by ID number.

C1.42 उ� तपाईल ेठे�ामा वा भाडामा िलन ुभएको जिमनमा कित माना ग� ँछन� िम�छ?

C1.43 उ� जिमन कित पसैा वा अ� िदन ेगरी ठे�ामा वा भाडामा िलन ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ� कस ैबाट ठे退�ा वा भाडामा िलएको हो भन,े "Add Group" िथ�हुोला, अ倀�था "Do Not Add" िथ� ुहोला। After this question,
if respondent took matey land from someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C1.44 के तपाईल ेगत सभ� द�ेख अिहल ेस� कुन ैजिमन ठे�ामा वा भाडामा िदन ुभएको छ?
यिद िदनभुएको छ भन,े ठे退�ा वा भाडा को बारेमा भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के ठे退�ा वा भाडामा िलएको लाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। If
yes, after this question select "Add Group" to add a record of matey. Please enter each matey arrangement separately.
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» व�भुाउ बचेिबखन

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C1.45 उ� तपाईल ेठे�ामा वा भाडामा िदन ुभएको जिमन मौलाली िभ� हो िक बािहर हो?

C1.46 तपाईल ेउ� जिमन कसलाई ठे�ामा वा भाडामा िदन ुभएको हो?
यिद उ�रदाताल ेमौलालीको मा�छेलाई ठे退�ा वा भाडामा िदएको हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।े If respondent gave matey land to
someone living in Maulali, enter as "HH" followed by ID number.

C1.47 उ� तपाईल ेठे�ामा वा भाडामा िदन ुभएको जिमनमा कित माना ग� ँछन� िम�छ?

C1.48 उ� जिमन कित पसैा वा अ� पाउन ेग�र ठे�ामा वा भाडामा िदन ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ� कसलैाई ठे退�ा वा भाडामा िदएको हो भन,े "Add Group" िथ�हुोला, अ倀�था "Do Not Add" िथ� ुहोला। After this question,
if respondent gave matey land to someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C2.1 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�मा के तपाईल ेकुन ैखिस, बोका वा बा�ा िक� ुभएको छ?
यिद िक　�भुएको छ भन,े उ� कुरा भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेमा�छेलाई एक
कारोबार मा　�)े। If yes, after this question select "Add Group" to add a transaction. Please enter each transaction separately (each buyer or
seller counts as one transaction).

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C2.2 उ� खिस वा बोका वा बा�ा कहा ँिक� ुभएको हो?

C2.3 तपाईल ेउ� खिस वा बोका वा बा�ा को सगं िक� ुभएको हो?
यिद मौलाली बाट न ैिकनकेो हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।ेIf a household, please write "HH" followed by household ID number.

C2.4 तपाईल ेज�ा कित वटा खिस वा वोका वा बा�ा िक� ुभएको हो?
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C2.5 ित खिस वा बोका वा बा�ा लाई ज�ा कित पसैामा िक� ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ� कसबैाट िकनकेो हो भन,े "Add Group" िथ�हुोला, अ倀�था "Do Not Add" िथ� ुहोला।After this question, if respondent
bought goats from someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C2.6 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�मा के तपाईल ेकुन ैखिस, बोका वा बा�ा ब�े ुभएको छ?
यिद ब�ेभुएको छ भन,े उ� कुरा भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　� ेमा�छेलाई एक
कारोबार मा　�)े। If yes, after this question select "Add Group" to add a transaction. Please enter each transaction separately (each buyer or
seller counts as one transaction).

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C2.7 उ� खिस वा बोका वा बा�ा कहा ँब�े ुभएको हो?

C2.8 तपाईल ेउ� खिस वा बोका वा बा�ा कसलाई ब�े ुभएको हो?
यिद मौलालीमा न ैबचेकेो हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।ेIf a household, please write "HH" followed by household ID number.

C2.9 तपाईल ेज�ा कित वटा खिस वा वोका वा बा�ा ब�े ुभएको हो?

C2.10 ित खिस वा बोका वा बा�ा लाई ज�ा कित पसैामा ब�े ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ� कसलैाई बचेकेो हो भन,े "Add Group" िथ�हुोला, अ倀�था "Do Not Add" िथ� ुहोला। After this question, if respondent
sold goats to someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C2.11 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�मा के तपाईल ेकुन ैपछंी िक� ुभएको छ?
यिद िक　� ुभएको छ भन,े उ� कारोबार भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　�े
मा�छेलाई एक कारोबार मा　�)े। If yes, after this question select "Add Group" to add a transaction. Please enter each transaction separately (each
buyer or seller counts as one transaction).
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 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C2.12 उ� पछंी कहा ँिक� ुभएको हो?

C2.13 तपाईल ेउ� पछंी को सगं िक� ुभएको हो?
यिद मौलाली बाट न ैिकनकेो हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।े If a household, please write "HH" followed by household ID number.

C2.14 तपाईल ेज�ा कित वटा पछंी िक� ुभएको हो?

C2.15 ित पछंी लाई ज�ा कित पसैामा िक� ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ� कसबैाट िकनकेो हो भन,े "Add Group" िथ�हुोला, अ倀�था "Do Not Add" िथ� ुहोला। After this question, if respondent
bought poultry from someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C2.16 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�मा के तपाईल ेकुन ैपछंी ब�े ुभएको छ?
यिद ब�ेभुएको छ भन,े उ� कुरा भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　� ेमा�छेलाई एक
कारोबार मा　�)े। If yes, after this question select "Add Group" to add a transaction. Please enter each transaction separately (each buyer or
seller counts as one transaction).

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C2.17 उ� पछंी कहा ँब�े ुभएको हो?

C2.18 तपाईल ेउ� पछंी कसलाई ब�े ुभएको हो?
यिद मौलालीमा न ैबचेकेो हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।े If a household, please write "HH" followed by household ID number.

C2.19 तपाईल ेज�ा कित वटा पछंी ब�े ुभएको हो?
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C2.20 ित पछंी लाई ज�ा कित पसैामा ब�े ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ� कसलैाई बचेकेो हो भन,े "Add Group" िथ�हुोला, अ倀�था "Do Not Add" िथ� ुहोला। After this question, if respondent
sold poultry to someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C2.21 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�मा के तपाईल ेकुन ैभ�सी िक� ुभएको छ?
यिद िक　� ुभएको छ भन,े उ� कारोबार भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　�े
मा�छेलाई एक कारोबार मा　�)े। If yes, after this question select "Add Group" to add a transaction. Please enter each transaction separately (each
buyer or seller counts as one transaction).

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C2.22 उ� भ�सी कहा ँिक� ुभएको हो?

C2.23 तपाईल ेउ� भ�सी को सगं िक� ुभएको हो?
यिद मौलाली बाट न ैिकनकेो हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।े If a household, please write "HH" followed by household ID number.

C2.24 तपाईल ेज�ा कित वटा भ�सी िक� ुभएको हो?

C2.25 ित भ�सी लाई ज�ा कित पसैामा िक� ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ� कसबैाट िकनकेो हो भन,े "Add Group" िथ�हुोला, अ倀�था "Do Not Add" िथ� ुहोला। After this question, if respondent
bought poultry from someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C2.26 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�मा के तपाईल ेकुन ैभ�सी ब�े ुभएको छ?
यिद ब�ेभुएको छ भन,े उ� कुरा भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　� ेमा�छेलाई एक
कारोबार मा　�)े। If yes, after this question select "Add Group" to add a transaction. Please enter each transaction separately (each buyer or
seller counts as one transaction).
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 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C2.27 उ� भ�सी कहा ँब�े ुभएको हो?

C2.28 तपाईल ेउ� भ�सी कसलाई ब�े ुभएको हो?
यिद मौलालीमा न ैबचेकेो हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।े If a household, please write "HH" followed by household ID number.

C2.29 तपाईल ेज�ा कित वटा भ�सी ब�े ुभएको हो?

C2.30 तपाईल ेित भ�सी लाई ज�ा कित पसैामा ब�े ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ� कसलैाई बचेकेो हो भन,े "Add Group" िथ�हुोला, अ倀�था "Do Not Add" िथ� ुहोला। After this question, if respondent
sold female buffalo to someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C2.31 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�मा के तपाईल ेकुन ैरागँो िक� ुभएको छ?
यिद िक　� ुभएको छ भन,े उ� कारोबार भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　�े
मा�छेलाई एक कारोबार मा　�)े। If yes, after this question select "Add Group" to add a transaction. Please enter each transaction separately (each
buyer or seller counts as one transaction).

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C2.32 उ� रागँो कहा ँिक� ुभएको हो?

C2.33 तपाईल ेउ� रागँो को सगं िक� ुभएको हो?
यिद मौलाली बाट न ैिकनकेो हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।े If a household, please write "HH" followed by household ID number.

C2.34 तपाईल ेज�ा कित वटा रागँो िक� ुभएको हो?
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C2.35 ित रागँो लाई ज�ा कित पसैामा िक� ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ� कसबैाट िकनकेो हो भन,े "Add Group" िथ�हुोला, अ倀�था "Do Not Add" िथ� ुहोला। After this question, if respondent
bought male buffalo from someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C2.36 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�मा के तपाईल ेकुन ैरागँो ब�े ुभएको छ?
यिद ब�ेभुएको छ भन,े उ� कुरा भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　� ेमा�छेलाई एक
कारोबार मा　�)े। If yes, after this question select "Add Group" to add a transaction. Please enter each transaction separately (each buyer or
seller counts as one transaction).

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C2.37 उ� रागँो कहा ँब�े ुभएको हो?

C2.38 तपाईल ेउ� रागँो कसलाई ब�े ुभएको हो?
यिद मौलालीमा न ैबचेकेो हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।े If a household, please write "HH" followed by household ID number.

C2.39 तपाईल ेज�ा कित वटा रागँो ब�े ुभएको हो?

C2.40 तपाईल ेित रागँो लाई ज�ा कित पसैामा ब�े ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ� कसलैाई बचेकेो हो भन,े "Add Group" िथ�हुोला, अ倀�था "Do Not Add" िथ� ुहोला। After this question, if respondent
sold male buffalo to someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C2.41 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�मा के तपाईल ेकुन ैगाई िक� ुभएको छ?
यिद िक　� ुभएको छ भन,े उ� कारोबार भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　�े
मा�छेलाई एक कारोबार मा　�)े। If yes, after this question select "Add Group" to add a transaction. Please enter each transaction separately (each
buyer or seller counts as one transaction).
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 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C2.42 उ� गाई कहा ँिक� ुभएको हो?

C2.43 तपाईल ेउ� गाई को सगं िक� ुभएको हो?
यिद मौलाली बाट न ैिकनकेो हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।े If a household, please write "HH" followed by household ID number.

C2.44 तपाईल ेज�ा कित वटा गाई िक� ुभएको हो?

C2.45 ित गाई लाई ज�ा कित पसैामा िक� ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ� कसबैाट िकनकेो हो भन,े "Add Group" िथ�हुोला, अ倀�था "Do Not Add" िथ� ुहोला। After this question, if respondent
bought cows from someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C2.46 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�मा के तपाईल ेकुन ैगाई ब�े ुभएको छ?
यिद ब�ेभुएको छ भन,े उ� कुरा भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　� ेमा�छेलाई एक
कारोबार मा　�)े। If yes, after this question select "Add Group" to add a transaction. Please enter each transaction separately (each buyer or
seller counts as one transaction).

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C2.47 उ� गाई कहा ँब�े ुभएको हो?

C2.48 तपाईल ेउ� गाई कसलाई ब�े ुभएको हो?
यिद मौलालीमा न ैबचेकेो हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।े If a household, please write "HH" followed by household ID number.

C2.49 तपाईल ेज�ा कित वटा गाई ब�े ुभएको हो?
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C2.50 तपाईल ेित गाई लाई ज�ा कित पसैामा ब�े ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ� कसलैाई बचेकेो हो भन,े "Add Group" िथ�हुोला, अ倀�था "Do Not Add" िथ� ुहोला। After this question, if respondent
sold cows to someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C2.51 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�मा के तपाईल ेकुन ैगो� िक� ुभएको छ?
यिद िक　� ुभएको छ भन,े उ� कारोबार भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　�े
मा�छेलाई एक कारोबार मा　�)े। If yes, after this question select "Add Group" to add a transaction. Please enter each transaction separately (each
buyer or seller counts as one transaction).

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C2.52 उ� गो� कहा ँिक� ुभएको हो?

C2.53 तपाईल ेउ� गो� को सगं िक� ुभएको हो?
यिद मौलाली बाट न ैिकनकेो हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।े If a household, please write "HH" followed by household ID number.

C2.54 तपाईल ेज�ा कित वटा गो� िक� ुभएको हो?

C2.55 ित गो� लाई ज�ा कित पसैामा िक� ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ� कसबैाट िकनकेो हो भन,े "Add Group" िथ�हुोला, अ倀�था "Do Not Add" िथ� ुहोला। After this question, if respondent
bought bullocks from someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C2.56 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�मा के तपाईल ेकुन ैगो� ब�े ुभएको छ?
यिद ब�ेभुएको छ भन,े उ� कुरा भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　� ेमा�छेलाई एक
कारोबार मा　�)े। If yes, after this question select "Add Group" to add a transaction. Please enter each transaction separately (each buyer or
seller counts as one transaction).
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 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C2.57 उ� गो� कहा ँब�े ुभएको हो?

C2.58 तपाईल ेउ� गो� कसलाई ब�े ुभएको हो?
यिद मौलालीमा न ैबचेकेो हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।े If a household, please write "HH" followed by household ID number.

C2.59 तपाईल ेज�ा कित वटा गो� ब�े ुभएको हो?

C2.60 तपाईल ेित गो� लाई ज�ा कित पसैामा ब�े ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ� कसलैाई बचेकेो हो भन,े "Add Group" िथ�हुोला, अ倀�था "Do Not Add" िथ� ुहोला। After this question, if respondent
sold bullocks to someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C2.61 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�मा के तपाईल ेकुन ैघोडा िक� ुभएको छ?
यिद िक　� ुभएको छ भन,े उ� कारोबार भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　�े
मा�छेलाई एक कारोबार मा　�)े। If yes, after this question select "Add Group" to add a transaction. Please enter each transaction separately (each
buyer or seller counts as one transaction).

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C2.62 उ� घोडा कहा ँिक� ुभएको हो?

C2.63 तपाईल ेउ� घोडा को सगं िक� ुभएको हो?
यिद मौलाली बाट न ैिकनकेो हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।े If a household, please write "HH" followed by household ID number.

C2.64 तपाईल ेज�ा कित वटा घोडा िक� ुभएको हो?
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C2.65 ित घोडा लाई ज�ा कित पसैामा िक� ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ� कसबैाट िकनकेो हो भन,े "Add Group" िथ�हुोला, अ倀�था "Do Not Add" िथ� ुहोला। After this question, if respondent
bought horses from someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C2.66 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�मा के तपाईल ेकुन ैघोडा ब�े ुभएको छ?
यिद ब�ेभुएको छ भन,े उ� कुरा भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　� ेमा�छेलाई एक
कारोबार मा　�)े। If yes, after this question select "Add Group" to add a transaction. Please enter each transaction separately (each buyer or
seller counts as one transaction).

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C2.67 उ� घोडा कहा ँब�े ुभएको हो?

C2.68 तपाईल ेउ� घोडा कसलाई ब�े ुभएको हो?
यिद मौलालीमा न ैबचेकेो हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।े If a household, please write "HH" followed by household ID number.

C2.69 तपाईल ेज�ा कित वटा घोडा ब�े ुभएको हो?

C2.70 तपाईल ेित घोडा लाई ज�ा कित पसैामा ब�े ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ� कसलैाई बचेकेो हो भन,े "Add Group" िथ�हुोला, अ倀�था "Do Not Add" िथ� ुहोला। After this question, if respondent
sold horses to someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C2.71 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�मा के तपाईल ेअ� कुन ैजनाबर िक� ुभएको छ?
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C2.72 अ� भएमा खलुाउने
उ� कुरा भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　� ेमा�छेलाई एक कारोबार मा　�)े। After
this question select "Add Group" to add a transaction. Please enter each transaction separately (each buyer or seller counts as one
transaction).

 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C2.73 उ� कहा ँिक� ुभएको हो?

C2.74 तपाईल ेउ� को सगं िक� ुभएको हो?
यिद मौलाली बाट न ैिकनकेो हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।े If a household, please write "HH" followed by household ID number.

C2.75 तपाईल ेज�ा कित वटा िक� ुभएको हो?

C2.76 ित लाई ज�ा कित पसैामा िक� ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ倀� जनावरह� अ� कसबैाट पिन िकनकेो छ भन,े "Add Group" िथ�हुोला, अ倀�था "Do Not Add" िथ� ुहोला। After this
question, if respondent bought other livestock from someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C2.77 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�मा के तपाईल ेकुन ैब�े ुभएको छ?
यिद ब�ेभुएको छ भन,े उ� कुरा भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　� ेमा�छेलाई एक
कारोबार मा　�)े। If yes, after this question select "Add Group" to add a transaction. Please enter each transaction separately (each buyer or
seller counts as one transaction).

C2.78 अ� जनावर के हो खलुाउने
यो 䀀�� पिछ, उ� कुरा भन�को लािग यो 䀀�� पिछ "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के कारोबारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (䀀��के ब�े ेवा िक　� ेमा�छेलाई एक कारोबार
मा　�)े। After this question select "Add Group" to add a transaction. Please enter each transaction separately (each buyer or seller counts as
one transaction).
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 मौलाली िभ�

 मौलाली बािहर

 थाहा छैन

C2.79 तपाईल ेउ� कहा ँब�े ुभएको हो?

C2.80 तपाईल ेउ� कसलाई ब�े ुभएको हो?
यिद मौलालीमा न ैबचेकेो हो भन े"HH" लखेरे उ� घरध䶛ुरको कोड न ंलꀀे�।े If a household, please write "HH" followed by household ID number.

C2.81 तपाईल ेज�ा कित वटा ब�े ुभएको हो?

C2.82 तपाईल ेित लाई ज�ा कित पसैामा ब�े ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, यिद उ�रदाताल ेअ倀� जनावरह� अ倀� 瀀��� लाई पिन बचेकेो हो भन े"Add Group" िथ�हुोला। अ倀�था "Do Not Add" िथ�हुोला। After this
question, if respondent sold other livestock to someone else, select "Add Group". Otherwise, select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C2.83 गत सभ� द�ेख अिहल ेस� के तपाईल ेकुन ैजनाबर उपहारको �पमा िदन ुभएको छ?
यो 䀀�� पिछ, उपहार िदएको कुरा लꀀे�को लािग "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के उपहारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (जनावर उपहार पाउन े䀀��के 瀀��� लाई छु�ा-
छु�ै ल�ेनुहोला।) After this question select "Add Group" to add an instance of giftgiving. Please enter each gift separately (each receiver of
livestock gifts has a separate record).

 गाऊँका घरध�ुरह�

 अ� गािवसका नातदेार तथा साथीह�

 मौलाली बािहरका अ�

 थाहा छैन

C2.84 उ� जनावर कसलाई उपहारको �पमा िदन ुभएको हो?

C2.85 तपाईल ेउ� जनावर कुन घरध�ुरलाई उपहारको �पमा िदन ुभएको हो?
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 खिस, बोका वा बा�ा

 पछंी

 भ�सी

 रागँो

 गाई

 गो�

 घोडा

 सुंगरु

 अ� जनावर

 कुन ैपिन होइन

 थाहा छैन

C2.86 तपाईल ेिय म� ेकुन कुन जनावर उ� घरलाई िदन ुभएको हो?

C2.87 अ� भएमा खलुाउने

C2.88 तपाईल ेकित वटा जनावर उपहारको �पमा उ� घरलाई िदन ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, अ� घरध䶛ुरलाई उपहार िदएको कुरा लꀀे�को लािग "Add Group" िथ�हुोला। अ倀�था "Do Not Add" िथ�हुोला। After this question select
"Add Group" to add an instance of giftgiving to another household. Otherwise select "Do Not Add".

 छ

 छैन

 थाहा छैन

C2.89 गत सभ� द�ेख अिहल ेस� के तपाईल ेकुन ैजनाबर उपहारको �पमा पाउन ुभएको छ?
यो 䀀�� पिछ, अ� घरध䶛ुरबाट उपहार पाएको कुरा लꀀे�को लािग "Add Group" िथ�हुोला। कृपया 䀀��के उपहारलाई छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। (जनावर उपहार िदन े䀀��के
धरध䶛ुरलाई लाई छु�ा-छु�ै ल�ेनुहोला।) After this question select "Add Group" to add an instance of giftgiving. Please enter each gift separately
(each giver of livestock gifts has a separate record).

 गाऊँका घरध�ुरह�

 अ� गािवसका नातदेार तथा साथीह�

 मौलाली बािहरका अ�

 थाहा छैन

C2.90 उ�जनावर को बाट उपहारको �पमा पाउन ुभएको हो?
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C2.91 तपाईल ेउ�जनावर मौलालीको कुन घरध�ुरबाट उपहारको �पमा पाउन ुभएको हो?

 खिस, बोका वा बा�ा

 पछंी

 भ�सी

 रागँो

 गाई

 गो�

 घोडा

 सुंगरु

 अ� जनावर

 कुन ैपिन होइन

 थाहा छैन

C2.92 तपाईल ेिय म� ेकुन कुन जनावर उ� घरबाट पाउन ुभएको हो?

C2.93 अ� भएमा खलुाउने

C2.94 तपाईल ेउ� घरघ�ुरबाट कित वटाजनावर उपहारको �पमा पाउन ुभएको हो?
यो 䀀�� पिछ, अ� घरध䶛ुरबाट उपहार पाएको कुरा लꀀे�को लािग "Add Group" िथ�हुोला। अ倀�था "Do Not Add" िथ�हुोला। After this question select
"Add Group" to add an instance of giftgiving from another household. Otherwise select "Do Not Add".
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 खिस, बोका वा बा�ा

 पछंी

 भ�सी

 रागँो

 गाई

 गो�

 घोडा

 सुंगरु

 अ� जनावर

 कुन ैपिन होइन

 थाहा छैन

C2.95 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, तपाईको घरमा कुन कुन जनाबर ज��ए (वा कुखरुाल ेब�ा िजिबत ब�ा कोरल)े ?

C2.96 अ� जनावर व�ा ज��एको भएमा खलुाउने

C2.97 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, कित वटा उ� जनावर ज��ए?

 खिस, बोका वा बा�ा

 पछंी

 भ�सी

 रागँो

 गाई

 गो�

 घोडा

 सुंगरु

 अ� जनावर

 कुन ैपिन होइन

 थाहा छैन

C2.98 तपाईल ेपा�न ुभएको कुन-्कुन ्जनावर मरे?
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» कृिष �णाली

C2.99 अ� जनावर मरेको भएमा खलुाउने

C2.100 गत सभ� द�ेख अिहल ेस� कित वटा उ� जनावर मरे?

 िघऊ

 मह

C2.101 गत सभ� द�ेख अिहल ेस� तपाईल ेतलका म� ेके - के िचज ब�े ुभएको छ?

C2.102 गत ३ मिहना द�ेख अिहल ेस� तपाईल ेउ� िचजह� बचेरे कती �पयैा ँकमाउन ुभयो?*

 धान

 कोदो

 फापर

 ग�ँ

 जौ

 मकै

 तरकारी

 मसुरुो

 कलाँ

 मास

 भ�मास वा भ�

 केराउ वा मटर

 िपडंालु

 आलु

 कुन ैपिन छैन

 थाहा छैन

C3.1 तपाईल ेकुन-कुन अ� बािल लगाउन ुभएको छ?
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C3.2 अिहल ेतपाईल ेउ� अ� लगाउन ुभएको जिमनमा कित माना ग� ँलगाउन सिक�छ?

 धान

 कोदो

 फापर

 ग�ँ

 जौ

 मकै

 मसुरुो

 कलाँ

 मास

 भ�मास वा भ�

 केराउ वा मटर

 िपडंालु

 आलु

 कुन ैपिन छैन

 थाहा छैन

C3.3a गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, तलका म� ेकुन-कुन अ� िभ�ाउन ुभयो?

C3.3 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, तपाईल ेज�ा कित माना उ� अ� उ�ाउन ुभयो?

C3.4 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, तपाईल ेज�ा कित माना उ� अ� ब�े ुभयो?

C3.5 तपाईल ेज�ा कित पसैाको उ� अ� ब�े ुभयो?
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 धान

 कोदो

 फापर

 ग�ँ

 जौ

 मकै

 तरकारी

 मसुरुो

 कलाँ

 मास

 भ�मास वा भ�

 केराउ वा मटर

 िपडंालु

 आलु

 कुन ैपिन छैन

 थाहा छैन

C3.6 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, तपाईल ेआफैल ेउ�ाएको कुन कुन अ� उपहार को �पमा िदन ुभएको छ?

C3.7 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, तपाईल ेकित माना उ� अ� उपहार को �पमा िदन ुभएको छ?

 गाऊँका घरध�ुरह�

 अ� गािवसका नातदेार तथा साथीह�

 मौलाली बािहरका अ�

 थाहा छैन

C3.8 तपाईल ेयो उ� अ� कसलाई उपहारको �पमा िदन ुभएको हो?

C3.9 तपाईल ेमौलालीको कुन घरलाई उ� उ� अ� उपहारको �पमा िदन ुभएको हो?
यिद उ�रदाताल ेधरेै घरध䶛ुरलाई उपहार िदएको छ भन,े 䀀��के घरध䶛ुरको कोड न ंर को�मा प䶛रमाण ल�ेनु होला। ज�:ै HH 124 (34 mana); HH 701 (20 mana). If
respondent gave gifts to multiple households, indicate each household ID and the amount in parentheses, e.g. HH 124 (34 mana); HH
701 (20 mana).
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D. मानब पुँिज

» D1 खच�

 धान

 कोदो

 फापर

 ग�ँ

 जौ

 मकै

 तरकारी

 मसुरुो

 कलाँ

 मास

 भ�मास वा भ�

 केराउ वा मटर

 िपडंालु

 आलु

 कुन ैपिन छैन

 थाहा छैन

C3.10 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, कुन कुन उ�ाइएका अ�ह� तपाईल ेउपहारको �पमा पाउन ुभएको छ?

C3.11 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, तपाईल ेकित माना उ� अ� उपहार को �पमा पाउन ुभएको छ?

 गाऊँका घरध�ुरह�

 अ� गािवसका नातदेार तथा साथीह�

 मौलाली बािहरका अ�

 थाहा छैन

C3.12 तपाईल ेउ� अ� को बाट उपहारको �पमा पाउन ुभएको हो?

C3.13 तपाईलाई मौलालीको कुन घरल ेउ� अ� उपहारको �पमा िदएको हो?
यिद उ�रदाताल ेधरेै घरबाट उपहार पाएको हो भन,े 䀀��के घरध䶛ुरको कोड न ंर को�मा प䶛रमाण ल�ेनुहोला। ज�:ै HH 124 (34 mana); HH 353 (21 mana). If
respondent received gifts from multiple households, indicate each household ID and the amount in parentheses, e.g. HH 124 (34
mana); HH 353 (21 mana).
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D1.1 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, अ�ािज कित �पयैा ँमौलालीमा ब� ेब�ाको �ुलको लागी - श�ु, �ुल ड�ेस, आिद मा खच� गन�ु भएको छ?
उ�रदाताल ेकुन ैसामान िबिस�एको �नस�छ उिनह�लाई स��झन सहयोग गन�। र उिनह�लाई िबगत ३ मिहना को न ैस��झन सहयोग गन�। Help respondent think
about items they may have forgot, and be sure they are remembering all of the last three months since the last survey.

D1.2 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, अ�ािज कित �पयैा ँऔषधी िक�, उपचारमा र उपचारको लागी जादँा-आउदँा वा ब�ा खच� गन�ु भएको छ?
उ�रदाताल ेकुन ैसामान िबिस�एको �नस�छ उिनह�लाई स��झन सहयोग गन�। र उिनह�लाई िबगत ३ मिहना को न ैस��झन सहयोग गन�। डा�रको श「ु�, औषधीको, अ倀�
खच� सब ैजोडरे लꀀे�।े Help respondent think about items they may have forgot, and be sure they are remembering all of the last three months
since the last survey.

 छ

 छैन

 थाहा छैन

D1.3 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, के तपाईको �ा� सगं सबं��त अ� खच� (�. ५००० भ�ा मािथ) भएको छ?
उ�रदाताल ेकुन ैसामान िबिस�एको �नस�छ उिनह�लाई स��झन सहयोग गन�। र उिनह�लाई िबगत ३ मिहना को न ैस��झन सहयोग गन�। Help respondent think
about items they may have forgot, and be sure they are remembering all of the last three months since the last survey.

D1.4 अ� म�ु �ा� स���त खच� भए खलुाउने
खच�को 䀀�कार र रकम लꀀे�।े Enter type of expense and (amount NPR).

 धान

 चामल

 ग�कँो िपठो

 ग�ँ

 मकै

 कोदो

 फापर

 दालहन वा गडेागडुी

 तरकारीह�

 कुन ैपिन होइन

 थाहा छैन

D1.5 गत ३ मिहनामा तपाईल ेकुन-कुन खानकेुरा िनयिमत �पमा िक� ुभयो?
िनयिमत�पमा िक　� ुभनकेो सानो प䶛रमाणमा दिैनक, ह退�ा-ह退�ामा वा मिहना-मिहनामा िक　� ुवा ठुलो प䶛रमाणमा अिल िढलो िक　� ुहो। "Buy regularly" means either
small quantities daily, weekly, or monthly, or larger quantities less frequently.
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 मौलालीको पसल

 मौलालीका अ� घरध�ुरह�

 चौधारी

 मौरीबगर

 झोता बजार

 चनैपरु

 अ�

 थाहा छैन

D1.6 सामा�तया तपाई उ� खानकेुरा कहा ँिक� ु��छ?*

D1.7 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, तपाईल ेमौलाली को कुन पसल बाट उ� खानकेुरा िक� ुभएको छ?
सब ैलꀀे�।े यिद गत सभ� द�ेख अिहल ेस䀇�को खच� १०० भ倀�ा काम छ भन ेउ� ब�े ेवाला पसलको बारेमा ल�ेनु पद�न।List all. Do not include if expenditures at
a shop since the last survey are less than 100 NPR.

*

D1.8 गत ३ मिहनामा, तपाईल ेित पसल बाट उ� खानकेुरा िक�ा, ज�ा कित खच� गन�ु भयो?
सब ैलꀀे�।े धरेै छन ्भन,े �थान र को�मा खच� ल�ेनु होला। ज�:ै "shop 3 (200)"। खच� उ� पसलमा एक पटक िक　� जादँाको मा瀀� लꀀे�।े List all. If several, list
locations with expenses in parentheses, e.g. "shop 3 (200)". Expenses should be for a single typical visit to these seller(s).

*

D1.9 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, तपाईल ेमौलाली को कुन घरबाट उ� खानकेुरा िक� ुभएको छ?
सब ैलꀀे�।े यिद गत सभ� द�ेख अिहल ेस䀇�को खच� १०० भ倀�ा काम छ भन ेउ� ब�े ेवाला को बारेमा ल�ेनु पद�न। List all. Do not include seller if expenditures
since the last survey are less than 100 NPR.

*

D1.10 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, तपाईल ेित घरबाट उ� खानकेुरा िक�ा, ज�ा कित खच� गन�ु भयो?
सब ैलꀀे�।े धरेै छन ्भन,े �थान र को�मा खच� ल�ेनु होला। ज�:ै "shop 3 (200)"। खच� उ� पसलमा एक पटक िक　� जादँाको मा瀀� लꀀे�।े List all. If several, list
locations with expenses in parentheses, e.g. "shop 3 (200)". Expenses should be for a single typical visit to these seller(s).

*

D1.11 गत ३ मिहनामा, तपाईल ेचौधारी बाट उ� खानकेुरा िक�ा, ज�ा कित खच� गन�ु भयो?*

D1.12 गत ३ मिहनामा, तपाईल ेमौरीबगर बाट उ� खानकेुरा िक�ा, ज�ा कित खच� गन�ु भयो?*

D1.13 गत ३ मिहनामा, तपाईल ेझोता बजार बाट उ� खानकेुरा िक�ा, ज�ा कित खच� गन�ु भयो?*
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» D2 बचत

D1.14 गत ३ मिहनामा, तपाईल ेचनैपरु बाट उ� खानकेुरा िक�ा, ज�ा कित खच� गन�ु भयो?*

 छ

 छैन

 थाहा छैन

D1.15 के तपाईको गत ३ मिहनामा यो बाहके अ� कुन ैकुरा िक� वा कुन ैसवेा सिुबधा िलन �. २५०० भ�ा बिढ खच� भयो?
अ倀� म뀀ु� स䀆�ािबत खच�ह� ज� ैमलखाद, गाजो, औजार, नया ँघर वा िनमा�ण आिदको बारेमा सो�नुहोला। Prompt with possible major expenses: fertilizer,
fodder, tools, new houses or construction, etc.

D1.16 अ� खच�को �कार र खच� भएको पसैा ल�ेनु होला।
खच�को 䀀�कार र रकम ल�ेनुहोला। Enter type of expense and (amount NPR).

 चामल

 धान

 मकै

 कोदो

 ग�ँ

 फापर

 जौ

 मसुरुो

 भ�मास वा भ�

 कलाँ

 आलु

 िपडंालु

 कुन ैपिन छैन/होइन

 थाहा छैन

D2.1 तपाईको घरमा कुन-कुन खानकेुरा वा अ� छ?

D2.2 तपाईको घरमा अिहल ेकित माना उ� अ� छ?
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» D3 ऋण

 ब�क

 मिहला समहु

 सहकारी

 इ��रुे�

 अ� बचत �थान

 कुन ैपिन मा छैन

 थाहा छैन

D2.3 तपाईको प�रवारल ेकुन कुन �थान, स�ंथा वा समहुमा बचत गन�ु��छ?

D2.4 अ� बचत स�ंथा वा समहु भएमा खलुाउने

D2.5 तपाईँको प�रवारको ब�क मा अ�िज कित �प�या छ?

D2.6 तपाईँको प�रवारको मिहला समहुमा अ�ाजी कित �प�या छ?

D2.7 तपाईँको प�रवारको सहका�रमा अ�ाजी कित �प�या छ?

D2.8 यो प�रवारको इ�रुे�मा ज�ा कित �पयैा ँछ? (सब ैप�रवार सद�को जोडरे ल�े)े

D2.9 तपाईँको प�रवारको अ� बचत �थान मा अ�ाजी कित �प�या छ?

 िलएको छु

 िलएको छैन

 थाहा छैन

D3.1 के तपाईल ेकससैगं ऋण वा सापाटी िलन ुभएको छ?
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मौलालीका ऋणदाता ���ह�

मौलाली बािहरका ऋणदाता ���ह�

ब�क

LGCDP

ग�रिब िनवारण कोष

मिहला समहु

साव�जिनक कोष

िचिठ

सहकारी

अ� ऋणदाताह�

थाहा छैन

D3.2 यिद ऋण वा सापाटी िलन ुभएको छ भन ेको सगं िलन ुभएको हो?
अ倀� गाउलँ ेभ　�ाल ेनातदेार, सािथह� र ऋणदाताह� स��झन ुपद�छ। Remember that other villagers include relatives, friends, and moneylenders.























D3.3 मौलालीका कित जना मािनस सगँ ऋण वा सापिट िलन ुभएको छ?
उ�रदाता लाई उहाकँो ऋणदाता स�झन सहयोग गन�ुहोला। Help respondent remember all lenders.

D3.4 मौलालीमा को ��� वा प�रवार सगँ ऋण वा सापिट िलन ुभएको हो?
घरध䶛ुर कोड न ंल�ेनुहोला। यिद 瀀��� हो भन,े �ो 瀀���को घरध䶛ुर कोड न ंल�ेनुहोला। एकपटकमा एक घरध䶛ुर कोड मा瀀� ल�ेनुहोला। यिद एक भ倀�ा धरेै घरध䶛ुरबाट
िलएको हो भन े"Add Group" िथ�हुोला। Enter household ID number here; if individual, enter household ID number of that person. Enter
only one household at a time; "Add Group" if borrowing from multiple households.

D3.5 उ� ��� वा प�रवार सगँ कित ऋण वा सापिट िलन ुभएको हो?
घरध䶛ुरल ेअ倀� 瀀��� वा स�ंथा बाट िलएका ऋणह� भ　� िबिस�एको �न स�छ, स�झाउन ुहोला।Prompt household to think about relatives and loans
outside Maulali they might have forgotten before moving on to the next question.

D3.6 तपाईल ेअ� गािवसका ���बाट ज�ा कित ऋण-सापािट िलन ुभयो? (ब�क वा स�ंथा बाहके)
घरध䶛ुरल ेअ倀� गािवसका 瀀��� वा स�ंथा बाट िलएका ऋणह� भ　� िबिस�एको �न स�छ, स�झाउन ुहोला। Prompt household to think about loans outside
Maulali they might have forgotten, from relatives, friends, moneylenders, etc.

D3.7 तपाईल ेब�क बाट कित वटा ऋण िलन ुभएको छ?
उ� घर-ध䶛ुरको उ� ऋणको बारेमा स�झन सहयोग गन�ुहोस।् Prompt household to think about loans they might have forgotten.
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» D4

D3.8 तपाईल ेLGCDP समहु बाट कित ऋण िलन ुभयो?
उ� घर-ध䶛ुरको उ� ऋणको बारेमा स�झन सहयोग गन�ुहोस।् Prompt household to think about loans they might have forgotten.

D3.9 तपाईल ेग�रबी िनवारण कोष बाट कित ऋण िलन ुभयो?
उ� घर-ध䶛ुरको उ� ऋणको बारेमा स�झन सहयोग गन�ुहोस।् Prompt household to think about loans they might have forgotten.

D3.10 तपाईल ेमिहला समहु बाट कित ऋण िलन ुभयो?
उ� घर-ध䶛ुरको उ� ऋणको बारेमा स�झन सहयोग गन�ुहोस।् Prompt household to think about loans they might have forgotten.

D3.11 तपाईल ेसाव�जिनक कोषबाट कित ऋण िलन ुभयो?
उ� घर-ध䶛ुरको उ� ऋणको बारेमा स�झन सहयोग गन�ुहोस।् Prompt household to think about loans they might have forgotten.

D3.12 तपाईल ेिचिठबाट कित ऋण िलन ुभयो?
उ� घर-ध䶛ुरको उ� ऋणको बारेमा स�झन सहयोग गन�ुहोस।् Prompt household to think about loans they might have forgotten.

D3.13 तपाईल ेसहका�र बाट ज�ा कित ऋण िलन ुभएको छ?
उ� घर-ध䶛ुरको उ� ऋणको बारेमा स�झन सहयोग गन�ुहोस।् Prompt household to think about loans they might have forgotten.

D3.14 तपाईल ेअ� ऋण दाताह� बाट ज�ा कित ऋण िलन ुभएको छ?
उ� घर-ध䶛ुरको उ� ऋणको बारेमा स�झन सहयोग गन�ुहोस।् Prompt household to think about loans they might have forgotten.

D3.15 अ� ऋण दाताह� भएमा खलुाउने
उ�रदाता लाई 䀀��के ऋणको बारेमा एक-एक ग䶛र सो�े

 िलएको छु

 िलएको छैन

 थाहा छैन

D4.1 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, के तपाईल ेऊधारो मा सामान िक� ुभएको छ?
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» D5 ऋण िदएको

मौलालीका पसल बाट

मौलाली बािहरका पसल बाट

थाहा छैन

D4.2 यिद छ भन,े कहा ँबाट िक� ुभएको हो?







D4.3 मौलालीका कित ��� वा पसलबाट उधारो मा िक� ुभएको हो?
उ�रदाताल ेउधारोमा सामान िकनकेा मौलालीका सब ैपसल ह� स��झन सहयोग गन�। Help respondent remember all shops in village that they bought
goods on credit from.

D4.4 मौलालीको कुन पसल बाट उधारोमा सामान िक� ुभएको हो?
उ� पसलवाला को घरधरुी कोड न ंल�ेनु होला। एकपटकमा एउटा मा瀀� पसलको बारे ल�ेनु होला। यिद अ倀� थप पसल बाट पिन उधारो िकनकेो हो भन े"Add
Group" िथचरे 䀀��के पसलको बारेमा छु�ा-छु�ै भन�ुहोला। Enter household ID number here of the person who owns the shop. Enter only one
household at a time; "Add Group" if buying goods on credit from multiple shops

D4.5 तपाईल ेउ� पसललाई कित पसैा ितन� बाकँी छ?

D4.6 तपाईल ेमौलाली बािहरका सब ैपसललाई ज�ा कित पसैा ितन� बाकँी छ?
उ�रदाता लाई, मौलाली बािहरका कुन-कुन पसल बाट उधारोमा िकनकेो हो उहालँ ेिबिस�एको �न स�छ स��झन सहयोग गन�ु होला। Prompt household to think
about goods on credit from shops outside Maulali they might have forgotten

 िदएको छु

 िदएको छैन

 थाहा छैन

D5.1 के तपाईल ेकसलैाइ ऋण वा सापाटी िदन ुभएको छ?

मौलालीका अ� घरध�ुरह�

अ� गािवसका नातदेार

अ�

थाहा छैन

D5.2 यिद ऋण वा सापाटी िदन ुभएको छ भन ेकसलाई िदन ुभएको हो?
अ倀� गाउलँ ेभ　�ाल ेनातदेार, साथी, र अ� सब ै瀀��� पछ�न।् Remember that other villagers include relatives, friends, and all other individuals.
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» D6 उपहार

D5.3 मौलालीमा कित जनालाई ऋण वा सापिट िदन ुभएको छ?
उ�रदातालाई ऋण-सापिट िदएका घरह� स��झन सहयोग गन�ुहोला।

D5.4 मौलालीको को ��� वा घरध�ुरलाई तपाईल ेपसैा ऋण-सापािट िदन ुभएको हो?
घरध䶛ुरको कोड न ंल�ेनुहोला। यिद ��� हो भन ेघरध䶛ुरको कोड न ंल�ेनुहोला। एकपटकमा एक घरध䶛ुर मा瀀� ल�ेनुहोला। यिद एक भ倀�ा धरेै घरध䶛ुरलाई िदएको हो भने
"Add Group" िथ�हुोला। Enter household ID number here; if individual, enter household ID number of that person. Enter only one
household at a time; "Add Group" if lending to multiple households.

D5.5 उहालँाई तपाईल ेकित �पयैा ँऋण-सापािट िदन ुभयो?
अक� 䀀��मा जान ुअगाडी उ� घरध䶛ुरल ेिदएका ऋणPrompt household to think about relatives and loans outside Maulali they might have
forgotten before moving on to the next question.

D5.6 तपाईल ेअ� गािवसका ���ह�लाई ज�ा कित ऋण-सापािट िदन ुभएको छ?
उ� घरध䶛ुरल ेनातदेार, सािथह� वा सा�ह�, आिदलाई िदएका ऋणको बारेमा सोधरे स�झन सहयोग गन�ुहोस।् Prompt household to think about loans outside
Maulali they might have forgotten, to relatives, friends, moneylenders, etc.

D5.7 िय बाहके अ� ऋणीह�लाई ज�ा कित पसैा ऋण-सापािट िदन ुभएको छ?
उ� घरध䶛ुरल ेनातदेार, सािथह� वा सा�ह�, आिदलाई िदएका ऋणको बारेमा सोधरे स�झन सहयोग गन�ुहोस।् Prompt household to think about loans they
might have forgotten, to relatives, friends, moneylenders, etc.

D5.8 तपाईल ेऋण-सापािट िदएको अ� ऋणीह� को-को �न ्खलुाउनहुोस।्

 छ

 छैन

 थाहा छैन

D6.1 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, के तपाईल ेमौलालीको कुन ैघरबाट कुन ैपसैा उपहारको �पमा वा िफता� िदन ुनपन� गरेर पाउनभुएको छ?

D6.2 मौलालीको कित ��� वा प�रवार बाट तपाईल ेपसैा उपहार पाउन ुभएको हो?
उ�रदातालाई उपहार िलएका घरह� स��झन सहयोग गन�ुहोला।
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D6.3 कुन घरबाट पसैा उपहार पाउन ुभएको हो?

D6.4 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, उ� घरध�ुर वा ���बाट ज�ा कित पसैा को उपहार पाउन ुभयो?

 छ

 छैन

 थाहा छैन

D6.5 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, के तपाईल ेमौलाली बािहर ब� ेकोिह बाट पसैा को उपहार पाउन ुभएको छ? (प�रवार सद�ल ेपठाएको पसैा होइन)

D6.6 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, मौलाली बािहर ब� े���बाट ज�ा कित पसैा को उपहार पाउन ुभयो?

 छ

 छैन

 थाहा छैन

D6.7 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, के तपाईल ेमौलालीको कुन ैघरध�ुरलाई पसैाको उपहार िदन ुभएको छ?

D6.8 तपाईल ेमौलालीको कित घरध�ुरलाई पसैा उपहार िदन ुभएको छ?
उ�रदातालाई उपहार िदएका घरह� स��झन सहयोग गन�ुहोला।

D6.9 कुन घरध�ुरलाई तपाईल ेपसैा उपहार िदन ुभएको हो?

D6.10 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, तपाईल ेउ� घरलाई िदन ुभएको ज�ा कित पसैाको उपहार िदन ुभयो?

 छ

 छैन

 थाहा छैन

D6.11 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, के तपाईल ेमौलाली बािहर ब� ेकसलैाई पसैा को उपहार िदन ुभएको छ? (प�रवार सद�ल ेपठाएको पसैा होइन)
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D6.12 गत सभ� द�ेख अिहल ेस�, तपाईल ेमौलाली बािहरका ���लाई ज�ा कित पसैाको उपहार िदन ुभयो?


