
सियारी गाउँपासिका वडा न. १ को वडा प्रोफाईि 

 

१. जनिंख्या तथा घरधरुी : 

सि.न  जाममा घरधुरी  जनिखं्या  
१ १२४३ ६१६७  

 

 

२. टोि अनुिारको घरधरुी िखं्या : 

सि.न  टोिको नाम  घरधरुी िंख्या 

1 नागथान टोि 104 

2 िनुारेत टोि 146 

3 गनु्जानगर टोि 78 

4 अमवा रखौना टोि 193 

5 बागाहा टोि 49 

6 ज्योततनगर टोि 93 

7 कैिाशनगर टोि 176 

8 मधुवन टोि 128 

9 चिल्हहया टोि 133 

10 पपपरैया टोि 35 

11 कौवा टोि 76 

12 कुन्जावन टोि 32 

  जम्मा  1243 
 

 

 

 

 

 



३. घर पुग्न ेबाटोको ल्थथतत : 

 

 

सि.न  घर पगु्न ेबाटोको ल्थथतत  घरधरुी िंख्या 
1  बाटो भएको  1190 

2 बाटो नभएको  7 

3 गोरेटो  46 

  जम्मा  1243 
 

 

४. घर पगु्ने िडकको थतर : 

सि.न  घर पुग्ने िडकको थतर  घरधरुी िंख्या 
1 पल्कक  752 

2 ग्राभेि  302 

3 कच्िी  189 

  जम्मा  1243 
 

५. धमम अनिुार घरधरुी िंख्या : 

  

सि.न  धमम  घरधरुी िंख्या  
1 हहन्द ु 1165 

2 बौद  66 

3 मुल्थिम  7 

4 क्रिल्चियन  5 

  जम्मा  1243 
 

 

 



६. भाषा अनिुार घरधरुी िंख्या : 

सि.न  मातभृाषा बोहने घरधुरी भाषा  घरधरुी िंख्या  

1 नेपािी  589 

2 थारु  137 

3 भोल्ज्परी  286 

4 अन्य  5 

5 मुििवान  8 

6 मैचथिी  41 

7 गुरुङ भाषा  47 

8 मगर भाषा  130 

  जम्मा  1243 
 

 

७. जातजातत अनिुार घरधरुी िंख्या : 

सि.न  जात जाती  घरधरुी िंख्या  

1 पहाडी मूि ब्राह्मण  १८५ 

2 थारु  १४२ 

3 िब ैपहाडी मिूका क्षते्री १९१ 

4 केवट  ३७ 

5 यादब  ९९ 

6 िमार(हररजन) २७ 

7 हजाम(ठाकुर) १० 

8 पािी  २९ 

9 कोईरी  ० 

10 महिाह  ७ 

11 मलु्थिम ७ 

12 अन्य  ३९६ 

१३ कुवर  १० 



१४ बबचवकमाम कासम  २१ 

15 बतनया  १६ 

१६ गरुुङ ६६ 

 

जम्मा  1243 

 

८. घरमिुीको पेशा अनिुार तननारण: 

 

सि.न  घरमिुीको पेशा  घरधरुी  

1 कृपष तथा पशपुािन 207 

2 गहृणी 89 

3 ज्यािा/मजदरुी 129 

4 वदेैसशक रोजगारी 83 

5 वेरोजगार 267 

6 नोकरी/जागीर 299 

7 

व्याविातयक कायम (पत्रकार, वक्रकि, परामशम, ठेककापट्टा, पजुारी 
आहद 2 

8 अन्य  25 

9 उद्योग तथा व्यापार 142 

  जम्मा  1243 
 

 

९. खानेपानीको मखु्य स्रोत अनिुार घरधरुी : 

 

सि.न  खानेपानीको मखु्य स्रोत  घरधरुी  

1 ट्यवुवेि/हेन्डपम्प ११०१ 

2 डडप वोररङ्ग 136 

3 तिमेकीकोबाट पपउदै आएको  6 

  जम्मा  १२४३ 



१०. खाना पकाउन प्रयोग हुने मखु्य इन्धन : 

 

सि.न  खाना पकाउन प्रयोग हुने मखु्य इन्धन  घरधरुी  

1 दाउरा 66 

2 एि पप ग्याि 1154 

3 गइुठा 5 

4 वायोग्याि 18 

  जम्म्मा  1243 
 

 

११. बल्ततको मखु्य स्रोत : 

सि.न  बल्ततको मखु्य स्रोत  घरधरुी  

1 जिपवद्यतु 1237 

2 मट्टीतिे 6 

  जम्मा  1243 
 

 

१२. शौिाियको प्रकार: 

सि.न  शौिािाएको प्रकार  घरधरुी  

1 शौिािय नभएको 29 

2 िाधारण 524 

3 फ्िि भएको (िेल्टटक ट्याङ्क) 685 

4 फ्िि भएको (िावमजतनक ढि) 5 

  जम्मा  1243 
 

 

 



१३. बबसभन्न िबुबधा प्रयोग गरेको घरधरुी : 

 

सि.न  िबुबधा प्रयोग गरेको घर पररवार िखं्या  घरधरुी  

1 रेडडयो   106 

2 टेसिसभजन 1035 

3 टेसिफोन/मोवाइि फोन 1195 

4  इन्टरनेट  213 

5 मोटरिाइकि 495 

6 मोटर/कार  85 

7 रेक्रिजरेटर 309 

8 कुन ैपतन िैन 32 
 

 

१४. फोहोर व्यवथथापन बबचध : 

 

सि.न  फोहोर ब्यवथथापन बबचध  घरधरुी  

1 फोहर व्यवथथापनका िाचग केहह पतन गरेको िैन 634 

2 वगीकरण नगरी खाहडोमा राखी व्यवथथापन गरेको 533 

3 वगीकरण गरी अिग अिग खाहडोमा राखी व्यवथथापन गरेको 76 

  जम्मा  1243 
 

 

 

 

 

 

 



१५. कृपष कायमका िाचग जग्गा प्रयोग गने /नगने घरधरुी िंख्या : 

 

सि.न  पररवारिे कृपष कायमका िाचग जग्गा प्रयोग गरेको नगरेको  घरधरुी  

1 कृपष कायमका िाचग  जग्गा प्रयोग गरेको पररवार िखं्या  724 

2 कृपष कायमका िाचग जग्गा प्रयोग नगरेको पररवार िखं्या  519 

  जम्मा  1243 
 

 

१६. कृपष जग्गाको थवासमतवको अवथथा : 

 

सि.न  कृपष जग्गाको थवासमतवको अवथथा  घरधरुी  

1 आफ्नो पररवारको (परुुष) 494 

2 आफ्नो पररवारको (महहिा) 68 

3 आफ्नो पररवारको (ियंकुत) 94 

4 पररवार बाहेक अरुको 68 

  जम्मा  724 
 

१७. बैंक िम्मको पहुिको अवथथा : 

 

सि.न  बैंक खाता  घरधरुी  

1 भएको  924 

2 नभएको  319 

  जम्मा  1243 
 

 

 

 

 



१८. पशपुािनको पववरण : 

सि.न  िौपाया तथा पशपुकं्षी पाहन ुपररवार िखं्या  घरधरुी  
1 पाहने  468 

2 नपाहने  775 

  जम्मा  1243 
 

१९. उतपादन/आम्दानीिे पररवारिाई खान पुग्ने ल्थथतत : 
 

सि.न  उतपादन/आम्दानीिे पररवारिाई खान पगु्ने ल्थथतत घरधरुी  

1 ३ महहनािम्म १६ 

2 ४ देखख ६ महहनािम्म 19 

3 ७ देखख ९ महहनािम्म १०० 

4 ९ महहना भन्दा बहढ ११०८ 

  जम्मा  1243 
 

२०. िानोको प्रकार : 

सि.न  घरको िानाको प्रकार घरधरुी  

1 फुि वा खरको िाना भएको ३० 

2 खपडा  वा ढुङ्गाको िाना भएको ११ 

3 जथता वा च्यादर िाना भएको १७१ 

4 काठको िाना भएको १७ 

५ आरसिसि ढिान भएको १०१४ 

  जम्मा  १२४३ 

 

 

 

 



२१. घरको जगको प्रकार : 

सि.न   घरको जग कथतो प्रकारको घरधरुी  

1 माटो र ढुङ्गा ८६ 

2 काठको खम्बा ४८ 

3 सिमेन्ट र ढुङ्गा १०७७ 

4 िेम थत्रकटर  ३२ 

  जम्मा  1243 
 

 

 

स्रोत : घरधुरी िवेक्षण २०७६  


