
सियारी गाउँपासिका वडा न. ७  को घरधरुी िवेक्षण ररपोर्ट 

१. र्ोि अनुिार घरधरुी बििरण: 

सि.न  र्ोिको नाम  घरधरुी िंख्या 
1 गोठवा र्ोि 164 

2 पतरीजंगि १९ 

3 रामजानकी र्ोि 123 

4 हिरागजं र्ोि ८६ 

5 भताटपरु र्ोि 176 

6 कनरी र्ोि 214 

7 पवूट र्ोि ३६ 

8 चम्कीपरु ठ.र्ोि 89 

९ िोररङ र्ोि ४६ 

१० अमवा पश्चचम र्ोि  ७० 

11 प.् अमवा र्ोि  १९५ 

  जम्मा  1218 
 

 

२. घरधरुी तथा जनिंख्या : 

सि,न  जाममा घर्दटगरुी िखं्या  जनिंख्या  

१ १२१८  6544 

 

३. घर पुने िडकको श्थथतत : 

सि.न  घर पगु्ने िार्ोको श्थथतत  घरधरुी  

1 मोर्रिार्ो भएको  १०६६ 

2 िार्ो नभएको  14 

3 गोरेर्ो  १३८ 

  जम्मा  १२१८ 

 



४. घर पुग्ने िडकको थतर : 
 

सि.न  घर पगु्ने िडकको थतर  घरधरुी  

1 पश्कक  ९२९ 

2 ग्राभेि  ११२ 

3 कच्ची  १७७ 

4 जम्मा  १२१८ 

 

५. धमट अनुिारको घरधरुी िंख्या : 

सि.न  धमट  घरधरुी  

1 हिन्द ु ११६७ 

2 िौद  ५ 

3 मुश्थिम  ४४ 

4 क्रिथतीयन  २ 

  जम्मा  1218 

 

६. मातभृाषा िोल्ने घरधरुी भाषा: 

सि.न  मातभृाषा िोल्ने घरधुरी भाषा  घरधरुी संख्या 

1 नेपािी  ४४० 

2 थारु  २६३ 

3 भोश्पपरी  482 

4 अन्य  १० 

5 गुरुङ  ११ 

6 अवधध  ५ 

7 मगर  ७ 

  जम्मा  १२१८ 

 



७. जातजातत अनुिार वववरण : 

 

सि.न  जात जाती  घरधरुी  

1 पिाडी मूि ब्राह्मण  १७९ 

2 पिाडी मूि क्षेत्री  ५२ 

3 थारु  २८९ 

4 केवर्  १९३ 

5 यादि  २५ 

6 कुमाि  १५ 

7 िजाम ठाकुर  ७ 

8 बिचवकमाट (कासम ) १७ 

9 गरुुङ  २० 

10 मशु्थिम ४४ 

11 मगर  ३१ 

12 मल्िाि १४६ 

13 ितनया  २० 

14 बिचवकमाट िनुार  ८३ 

15 अन्य  ९० 

१६ पररयार (दमाई) ७ 

  जम्मा  १२१८ 

 

 

 

 

 



८. घरमुिीको शैक्षक्षक श्थथतत : 

सि.न    घरधरुी संख्या 

1 शकै्षक्षक थतर घरमिुीको  संख्या  

2 िेखपढ गनट निकने (तनरक्षर) २३८ 

3 िाधारण िेखपढ (िाक्षर) १४१ 

4 पवूट प्राथसमक (कक्षा १ भन्दा कम) १६८ 

5 आधारभतू ति (कक्षा १ देखी ८) ४७१ 

6 माध्यसमक ति (कक्षा ९ देखी १२) १८० 

7 प्राबिधधक एि.एि.िी  २ 

8 थनातक ति १३ 

9 थनातकोत्तर तथा िो भन्दा माधथ  ५ 

  जम्मा  १२१८ 

 

९. घरमुिीको पेशा अनुिार वववरण: 

सि.न  घरमिुीको पेशा  संख्या  

1 कृवष तथा पशपुािन ३७७ 

2 गिृणी 82 

3 पयािा/मजदरुी २७१ 

4 वदेैसशक रोजगारी ९६ 

5 वेरोजगार १३९ 

6 नोकरी/जागीर ८५ 

7 

व्याविातयक कायट (पत्रकार, वक्रकि, परामशट, ठेककापट्टा, 
पजुारी आहद ५ 

8 उर्दयोग तथा व्यापार १६३ 

  जम्मा  १२१८ 

 



 

१०. पानीको मुख्य स्रोत : 

सि.न  खानेपानीको मखु्य स्रोत  घरधरुी संख्या 

1 ट्यवुवेि/िेन्डपम्प ९३२ 

2 डडप वोररङ्ग ३१ 

3 पाईप धारा घर कम्पौन्द मा  २५५ 

  जम्मा  १२१८ 

 

११. खाना पकाउन प्रयोग िुने मुख्य इन्धन: 

 

सि.न  खाना पकाउन प्रयोग िुने मखु्य इन्धन    

1 दाउरा ३५६ 

2 एि वप ग्याि ७१७ 

3 गइुठा ७३ 

4 वायोग्याि ७२ 

  जम्मा  १२१८ 

 

१२. िश्त्तको मुख्य स्रोत: 

सि.न  

पररवारिे प्रयोग गने ित्तीको मखु्य 
श्रोत घरधरुी संख्या 

1 जिववर्दयतु ११८९ 

2 मट्टीतिे २९ 

  जम्मा  १२१८ 

 

 

 



१३. शौचाियको प्रकार : 

 

सि.न  

पररवारिे प्रयोग गने शौचाियको 
प्रकार   

1 शौचािय नभएको ५६ 

2 िाधारण ५९९ 

3 फ्िि भएको (िेश्टर्क ट्याङ्क) ५५० 

4 फ्िि भएको (िावटजतनक ढि) १३ 

  जम्मा  १२१८ 

 

 

१४. बिसभन्न िुबिधा प्रयोग गरेको वववरण : 

सि.न  

िबुिधा प्रयोग गरेको घर पररवार 
िखं्या  घरधरुी संख्या 

1 रेडडयो   ३९२ 

2 रे्सिसभजन ९८६ 

3 रे्सिफोन/मोवाइि फोन ११६९ 

4  इन्र्रनेर्  १८९ 

5 मोर्रिाइकि ४९६ 

6 मोर्र/कार  ८९ 

7 रेक्रिजरेर्र २७१ 

8 कुन ैपतन छैन २८ 

 

 

 

 



१५. फोिोर व्यवथथापनको वववरण : 

 

सि.न  फोिोर ब्यवथथापन बिधध  घरधरुी संख्या 

1 फोिर व्यवथथापनका िाधग केहि पतन गरेको छैन ७५८ 

2 वगीकरण नगरी खाल्डोमा राखी व्यवथथापन गरेको २६८ 

3 

वगीकरण गरी अिग अिग खाल्डोमा राखी व्यवथथापन 
गरेको १९२ 

  जम्मा  १२१८ 

 

 

१६. पररवारिे कृवष कायटका िाधग जग्गा प्रयोग गरेको नगरेको 
 

सि.न  

पररवारिे कृवष कायटका िाधग जग्गा प्रयोग गरेको 
नगरेको  घरधरुी संख्या 

1 कृवष कायटका िाधग  जग्गा प्रयोग गरेको पररवार िखं्या  ७९५ 

2 

कृवष कायटका िाधग जग्गा प्रयोग नगरेको पररवार 
िखं्या  ४२३ 

  जम्मा  १२१८ 

 

 

१७. कृवष  जग्गाको थवासमत्व : 

सि.न  कृवष जग्गाको थवासमत्वको अवथथा  घरधरुी  

1 आफ्नो पररवारको (परुुष) 635 

2 आफ्नो पररवारको (महििा) 105 

3 आफ्नो पररवारको (ियंकुत) 28 

4 पररवार िािेक अरुको 132 

 



 

१८. िैंक खाता भय/नभएको घरधरुी िंख्या : 
सि.न  िैंक खाता  घरधरुी संख्या 

1 भएको  १०३४ 

2 नभएको  १८४ 

  जम्मा  १२१८ 

 

१९. माछा पािक कृषक िंख्या ,पोखरी िंख्या तथा क्षेत्रफि  

सि.न  घरधुरी  पोखरी िखं्या  क्षेत्रफि  

१ 48 77 120 
 

२०. चौपाया तथा पशपुकं्षी पाल्न ुपररवार िखं्या 
 

सि.न  

चौपाया तथा पशपुकं्षी पाल्न ुपररवार 
िखं्या  घरधरुी संख्या 

1 पाल्ने  ५५६ 

2 नपाल्ने  ६६२ 

  जम्मा  १२१८ 

२१. आम्दानीिे खान पुग्ने : 

 

सि.न  

उत्पादन/आम्दानीिे तपाईको 
पररवारिाई कतत महिना खान पगु्छ ? घरधरुी संख्या 

1 ३ महिनािम्म ० 

2 ४ देखख ६ महिनािम्म १३ 

3 ७ देखख ९ महिनािम्म १०९ 

4 ९ महिना भन्दा िहढ १०९६ 

  जम्मा  १२१८ 

 



२२. घरको छानाको प्रकार: 

सि.न  घरको छानाको प्रकार घरधरुी संख्या 

1 फुि वा खरको छाना भएको ४८ 

2 खपेर्ाको  छाना भएको २० 

3 जथता वा च्यादर छाना भएको १६० 

4 काठको छाना भएको ११ 

5 आरसिसि ढिान भएको ९७९ 

  जम्मा  १२१८ 

 

 

 

 

२३. घरको जगको प्रकार : 
 

सि.न   घरको जग कथतो प्रकारको घरधरुी संख्या 

1 मार्ो र ढुङ्गा ९४ 

2 काठको खम्िा ६३ 

3 सिमेन्र् र ढुङ्गा १०५० 

4 िेम थत्रकर्र  ११ 

  जम्मा  १२१८ 

 

 

स्रोत: घरधरुी िवेक्षण २०७६  

 


