
सियारी गाउँपासिका वडा न. ५  को घरधरुी िवेक्षण ररपोर्ट 

१. र्ोि अनुिार घरधरुी बििरण: 

 

 

२. घरधरुी तथा जनिंख्या : 

सि.न  जम्मा जनिखं्या  घरधुरी  
१ 4977 ९४० 

 

 

३. घर पुग्ने िडकको स्तर : 

सि.न   घर पगु्ने िार्ो/िडकको स्तर   

1 पक्कक  ३३६ 

2 ग्राभेि  ५१९ 

3 कच्ची  ८५ 

  जम्मा  ९४० 

 

 

 

सि.न टोलको नाम घरधरुी िखं्या
1 भमु्का डाडाँ  र्ोि ३४
2 िदैौिी  र्ोि १४४

3 िनधिुरी र्ोि १३९
4 गौचरन र्ोि ८९

5 सिद्धकासिका र्ोि ७१
6 दगुाटपरु १२४

7 िदैौिी  डाडाँ  र्ोि ९४
8 भमु्का र्ोि १४९

9 कासिका र्ोि १९
10 सिद्धपरु टोल ७७

जम्मा ९४०



४. धमट अनुिारको घरधरुी िंख्या : 

सि.न  धमट  घरधुरी िंख्या  

1 हिन्द ु ९२७ 

2 िौद  ४ 

3 मुक्स्िम  ९ 

  जम्मा  ९४० 

 

 

५. मातभृाषा िोल्ने घरधरुी भाषा: 

सि.न  मातभृाषा गत घरधुरी वववरण  घरधुरी  

1 नेपािी  ५४७ 

2 थारु  १६१ 

3 भोक्पपरी  २१० 

४ अन्य  २२ 

  जम्मा  ९४० 

 

 

६. तजातत अनुिार वववरण : 

सि.न  जातजातत  घरधुरी िखं्या  
1 थारु  १६२ 

2 पिाडी मिुका ब्राह्मण  २९५ 

3 पिाडी मिुका क्षते्री  १४८ 

4 ववश्वकमाट (िनुार) ७ 

5 ववश्वकमाट (कामी) ३ 

6 यादव ७३ 

7 मकु्स्िम ९ 

8 पािी ९ 

9 केवर्  ५८ 



10 चमार िररजन  ८ 

११ नेवार  १४ 

12 अन्य  ११५ 

13 मगर  ३९ 

  जम्मा  ९४० 

 

७. घरमुिीको शैक्षक्षक क्स्थतत : 

सि.न  शकै्षक्षक स्तर घरमिुीको  िखं्या  
1 िेखपढ गनट निकने (तनरक्षर) १२० 

2 िाधारण िेखपढ (िाक्षर) ३२० 

3 पवूट प्राथसमक (कक्षा १ भन्दा कम) ७७ 

4 आधारभतू ति (कक्षा १ देखी ८) ३३६ 

5 माध्यसमक ति (कक्षा ९ देखी १२) २६९ 

6 स्नातक ति १२ 

7 स्नाकत्तोर  ६ 

  जम्मा  1140 
 

८. घरमुिीको पेशा अनुिार वववरण: 

सि.न  घरमिुीको पेशा  घरधुरी िखं्या  
1 कृवष तथा पशपुािन ३६५ 

2 गिृणी ६० 

3 पयािा/मजदरुी १३५ 

4 वदेैसशक रोजगारी १०६ 

5 वेरोजगार ७५ 

6 नोकरी/जागीर ९३ 

7 

व्याविातयक कायट (पत्रकार, वककि, परामशट, ठेककापट्टा, पजुारी 
आहद १५ 

8 उद्योग तथा व्यापार ९१ 

  जम्मा  ९४० 



९. पानीको मुख्य स्रोत : 

सि.न  खानेपानीको मखु्य स्रोत  घरधुरी िखं्या  
1 ट्यवुवेि/िेन्डपम्प ८५४ 

2 डडप वोररङ्ग ८६ 

  जम्मा  ९४० 

 

१०. खाना पकाउन प्रयोग िुने मुख्य इन्धन: 

 

सि.न  खाना पकाउन प्रयोग िुने मखु्य इन्धन  घरधुरी िखं्या  
1 दाउरा १७३ 

2 एि वप ग्याि ६३७ 

3 गइुठा ५९ 

4 वायोग्याि ७१ 

5 जम्मा  ९४० 

 

११. िक्त्तको मुख्य स्रोत: 

सि.न  पररवारिे प्रयोग गने ित्तीको मखु्य श्रोत  घरधुरी िखं्या 
1 जिववद्यतु ९२८ 

2 मट्टीतिे ७ 

3 िोिार  ५ 

  जम्मा  ९४० 

 

 

१२. शौचाियको प्रकार : 

सि.न  पररवारिे प्रयोग गने शौचाियको प्रकार  घरधुरी िखं्या 
1 शौचािय नभएको २४ 

2 िाधारण ६४३ 



3 फ्िि भएको (िेक्टर्क ट्याङ्क) २७२ 

4 फ्िि भएको (िावटजतनक ढि) १ 

  जम्मा  ९४० 

 

१३. बिसभन्न िुबिधा प्रयोग गरेको वववरण : 
 

सि.न  िबुिधा प्रयोग गरेको घर पररवार िखं्या   घरधुरी िखं्या 
1 रेडडयो   २९२ 

2 रे्सिसभजन ७७८ 

3 रे्सिफोन/मोवाइि फोन ९११ 

4  इन्र्रनेर्  २१६ 

5 मोर्रिाइकि ४१३ 

6 मोर्र/कार  ४९ 

7 रेकिजरेर्र २८७ 

8 कुन ैपतन छैन २० 

 

१४. फोिोर व्यवस्थापनको वववरण : 

 

सि.न  फोिोर ब्यवस्थापन बिधध   घरधुरी िखं्या 
1 फोिर व्यवस्थापनका िाधग केहि पतन गरेको छैन ३८७ 

2 वगीकरण नगरी खाल्डोमा राखी व्यवस्थापन गरेको ३३९ 

3 वगीकरण गरी अिग अिग खाल्डोमा राखी व्यवस्थापन गरेको २१४ 

  जम्मा  ९४० 

 

 

 

 

 

 

 



१५. पररवारिे कृवष कायटका िाधग जग्गा प्रयोग गरेको नगरेको 
 

सि.न  पररवारिे कृवष कायटका िाधग जग्गा प्रयोग गरेको नगरेको   घरधुरी िखं्या 
1 कृवष कायटका िाधग  जग्गा प्रयोग गरेको पररवार िखं्या  ६८४ 

2 कृवष कायटका िाधग जग्गा प्रयोग नगरेको पररवार िखं्या  २५६ 

3 जम्मा  ९४० 

 

 

१६. कृवष  जग्गाको स्वासमत्व : 

सि.न  कृवष जग्गाको स्वासमत्वको अवस्था  घरधुरी  
1 आफ्नो पररवारको (परुुष) 415 

2 आफ्नो पररवारको (महििा) 181 

3 आफ्नो पररवारको (ियंकुत) 86 

४ पररवार िािेक अरुको 217 
 

 

१७. िैंक खाता भय/नभएको घरधरुी िंख्या : 
सि.न  िैंक खाता   घरधुरी िखं्या 

1 भएको  ८७५ 

2 नभएको  ६५ 

  जम्मा  ९४० 

 

 

१८. माछा पािक कृषक िंख्या ,पोखरी िंख्या तथा क्षेत्रफि  

सि.न  घरधुरी  पोखरी िखं्या  ख्शते्रफि  

माछा  २७३ ४९१ २८५ 

 

 

 



१९. चौपाया तथा पशपुकं्षी पाल्न ुपररवार िखं्या 
 

सि.न  चौपाया तथा पशपुकं्षी पाल्न ुपररवार िखं्या   घरधुरी िखं्या 
1 पाल्ने  ५६९ 

2 नपाल्ने  ३७१ 

  जम्मा  ९४० 

 

२०. आम्दानीिे खान पुग्ने : 

सि.न  उत्पादन/आम्दानीिे तपाईको पररवारिाई कतत महिना खान पगु्छ ?  घरधुरी िखं्या 
1 ३ महिनािम्म २५ 

2 ४ देखख ६ महिनािम्म २४ 

3 ७ देखख ९ महिनािम्म ५५ 

४ ९ महिना भन्दा िहढ ८३६ 

  जम्मा  ९४० 

 

२१. घरको छानाको प्रकार: 

 

सि.न  घरको छानाको प्रकार   

1 फुि वा खरको छाना भएको १७ 

2 र्ायि वा ढुङ्गाको छाना भएको ३५ 

3 जस्ता वा च्यादर छाना भएको १०७ 

४ काठको छाना भएको १२ 

५ आरसिसि ढिान भएको ७६९ 

  जम्मा  ९४० 

२२. घरको जगको प्रकार : 
 

सि.न   घरको जग कस्तो प्रकारको  घरधुरी िखं्या 
1 मार्ो र ढुङ्गा १०७ 

2 काठको खम्िा ४० 

3 सिमेन्र् र ढुङ्गा ७८८ 



४ िेम स्त्रकर्र  ५ 

  जम्मा  940 
 

 

स्रोत: घरधरुी िवेक्षण २०७६  


