
सियारी गाउँपासिका वडा न. ४  को घरधरुी िवेक्षण ररपोर्ट 

१. र्ोि अनुिार घरधरुी बििरण: 

 

सि.न  र्ोिको नाम  घरधुरी िंख्या  

1 ओिटवा र्ोि १६४ 

2 कृष्णपरु र्ोि १५२ 

3 खैरहनी र्ोि ३३ 

4 छपपया र्ोि ९४ 

5 धमिर र्ोि १४३ 

6 पवष्णुपरु र्ोि ४२ 

7 प्रिौनी र्ोि २५१ 

8 सिवपरु र्ोि ९० 

9 सििहननया र्ोि १३३ 

10 हविदारपरु र्ोि ६३ 

  जम्मा  ११६५ 

 

२. घरधरुी तथा जनिंख्या : 

सि.न  जम्मा जनिखं्या घरधुरी  

१ 6393 ११६५ 

 

३. घर पुग्ने िडकको स्तर : 
 

सि.न   घर पगु्ने िार्ो/िडकको स्तर घरधुरी  
1 पक्कक  ३१६ 

2 ग्राभेि  ७३८ 

3 कच्ची  १११ 

  जम्मा  ११६५ 



 

 

 

४. धमट अनुिारको घरधरुी िंख्या : 

 

सि.न  धमट  घरधुरी िंख्या  

1 हहन्द ु १०४१ 

2 िौद  २ 

3 मुक्स्िम  १२२ 

  जम्मा  ११६५ 

 

५. मातभृाषा िोल्ने घरधरुी भाषा: 

 

सि.न  मातभृाषा गत घरधुरी पववरण  घरधुरी  

1 नेपािी  ३४४ 

2 थारु  ३४ 

3 भोजपुरी  ६७५ 

4 मगर  १७ 

5 अन्य  ९५ 

  जम्मा  ११६५ 

 

 

 

 

 

 



६. जातजानत अनुिार पववरण : 

 

सि.न  जातजानत  घर धुरी िखं्या  
1 थारु  ४६ 

2 पहाडी मिुका ब्राह्मण  २१० 

3 पहाडी मिुका क्षते्री  ८५ 

4 हजाम ठाकुर  १३ 

5 पवश्वकमाट (िनुार) ९ 

6 पवश्वकमाट (कामी) १३ 

7 यादव ९९ 

8 मकु्स्िम १२२ 

9 िाननया ५४ 

10 पररयार दजी  ८ 

11 केवर्  २४ 

12 चमार हररजन  ६९ 

13 राजभर  ३० 

14 बत्रपाठी  ८ 

15 िोध  ३३ 

16 कहर  ३४ 

17 कोरी  १० 

18 नेवार  १० 

19 पत्थर कट्टा  ११ 

20 अन्य  २७७ 

  जम्मा  ११६५ 

 

७. घरमुिीको िैक्षक्षक क्स्थनत : 

सि.न  िकै्षक्षक स्तर घरमिुीको  िखं्या  
1 िेखपढ गनट निकने (ननरक्षर) १२६ 

2 िाधारण िखेपढ (िाक्षर) २२१ 



3 पवूट प्राथसमक (कक्षा १ भन्दा कम) ९१ 

4 आधारभतू तह (कक्षा १ देखी ८) ५१५ 

5 माध्यसमक तह (कक्षा ९ देखी १२) १८१ 

6 प्राबिधधक एि.एि.सि  ४ 

7 स्नातक तह  १९ 

8 स्तातकोत्तर  ८ 

  जम्मा  1165 
 

८. घरमुिीको पेिा अनुिार पववरण: 

 

सि.न  घरमिुीको पेिा  घरधुरी िंख्या  

1 कृपष तथा पिपुािन ४९८ 

2 गहृणी २४ 

3 ज्यािा/मजदरुी ३१५ 

4 वदेैसिक रोजगारी १०१ 

5 वेरोजगार ३२ 

6 नोकरी/जागीर ४७ 

7 

व्याविानयक कायट (पत्रकार, वककि, परामिट, ठेककापट्टा, पजुारी 
आहद ८ 

8 उद्योग तथा व्यापार १४० 

  जम्मा  ११६५ 

 

 

९. पानीको मुख्य स्रोत : 

 

सि.न  खानेपानीको मखु्य स्रोत  घरधुरी िंख्या  

1 ट्यवुवेि/हेन्डपम्प १००१ 

2 डडप वोररङ्ग १६४ 

  जम्मा  ११६५ 



 

१०. खाना पकाउन प्रयोग हुने मुख्य इन्धन: 

 

सि.न  खाना पकाउन प्रयोग हुने मखु्य इन्धन  घरधुरी िंख्या  

1 दाउरा २८१ 

2 एि पप ग्याि ८०७ 

3 गइुठा ६४ 

4 वायोग्याि १३ 

5 जम्मा  ११६५ 

 

११. िक्त्तको मुख्य स्रोत: 

सि.न  पररवारिे प्रयोग गने ित्तीको मखु्य श्रोत घरधुरी िंख्या  

1 जिपवद्यतु ११५७ 

2 मट्टीतिे ५ 

3 िोिार  ३ 

  जम्मा  ११६५ 

 

 

१२. िौचाियको प्रकार : 

सि.न  पररवारिे प्रयोग गने िौचाियको प्रकार घरधुरी िंख्या  

1 िौचािय नभएको २७ 

2 िाधारण ८६१ 

3 फ्िि भएको (िेक्टर्क ट्याङ्क) २७७ 

  जम्मा  ११६५ 

 

 

 



१३. बिसभन्न िुबिधा प्रयोग गरेको पववरण : 

सि.न  िबुिधा प्रयोग गरेको घर पररवार िखं्या  घरधुरी िंख्या  

1 रेडडयो   १५० 

2 रे्सिसभजन ९६४ 

3 रे्सिफोन/मोवाइि फोन १०९८ 

4  इन्र्रनेर्  १५४ 

5 मोर्रिाइकि ४४५ 

6 मोर्र/कार  ५६ 

7 रेकिजरेर्र १४६ 

8 कुन ैपनन छैन १२५ 

 

१४. फोहोर व्यवस्थापनको पववरण : 

 

सि.न  फोहोर ब्यवस्थापन बिधध  घरधुरी िंख्या  

1 फोहर व्यवस्थापनका िाधग केहह पनन गरेको छैन ३६५ 

2 वगीकरण नगरी खाल्डोमा राखी व्यवस्थापन गरेको ५३४ 

3 

वगीकरण गरी अिग अिग खाल्डोमा राखी व्यवस्थापन 
गरेको २६६ 

  जम्मा  ११६५ 

 

 

१५. पररवारिे कृपष कायटका िाधग जग्गा प्रयोग गरेको नगरेको 
 

सि.न  पररवारिे कृपष कायटका िाधग जग्गा प्रयोग गरेको नगरेको  घरधुरी िंख्या  

1 कृपष कायटका िाधग  जग्गा प्रयोग गरेको पररवार िखं्या  ८५९ 

2 कृपष कायटका िाधग जग्गा प्रयोग नगरेको पररवार िखं्या  ३०६ 

3 जम्मा  ११६५ 

 



 

१६. कृपष  जग्गाको स्वासमत्व : 

सि.न  कृपष जग्गाको स्वासमत्वको अवस्था  घरधुरी  
1 आफ्नो पररवारको (परुुष) 533 

2 आफ्नो पररवारको (महहिा) 90 

3 आफ्नो पररवारको (ियंकुत) 106 

4 पररवार िाहेक अरुको 197 
 

 

१७. िैंक खाता भय/नभएको घरधरुी िंख्या : 
 

सि.न  िैंक खाता  घरधुरी िंख्या  

1 भएको  १०३४ 

2 नभएको  १३१ 

  जम्मा  ११६५ 

 

१८. माछा पािक कृषक िंख्या ,पोखरी िंख्या तथा क्षेत्रफि  

सि.न  पररवार िखं्या  माछा पोखरी  क्षेत्रफि (बिघा) 
माछा  १८३ ३७६ १८५  

 

१९. चौपाया तथा पिपुकं्षी पाल्न ुपररवार िखं्या 
 

सि.न  चौपाया तथा पिपुकं्षी पाल्न ुपररवार िखं्या  घरधुरी िंख्या  

1 पाल्ने  ४६३ 

2 नपाल्ने  ७०२ 

  जम्मा  ११६५ 

 

 



२०. आम्दानीिे खान पुग्ने : 

 

सि.न  उत्पादन/आम्दानीिे तपाईको पररवारिाई कनत महहना खान पगु्छ ? घरधुरी िंख्या  

1 ३ महहनािम्म ३५ 

2 ४ देखख ६ महहनािम्म ४५ 

3 ७ देखख ९ महहनािम्म १५५ 

4 ९ महहना भन्दा िहढ ९३० 

  जम्मा  ११६५ 

 

२१. घर भएको नभएको क्स्थनत : 

सि.न  घर  घरधुरी िंख्या  

1 आफ्न ैघर  ११५० 

2 घर नभएको भाडामा िस्ने ) १५ 

  जम्मा  ११६५ 

 

२२. घरको छानाको प्रकार: 

 

सि.न  घरको छानाको प्रकार घरधुरी िंख्या  

1 फुि वा खरको छाना भएको ६० 

2 र्ायि वा ढुङ्गाको छाना भएको ३६ 

3 जस्ता वा च्यादर छाना भएको १३९ 

4 काठको छाना भएको १९ 

5 आरसिसि ढिान भएको ९११ 

  जम्मा  ११६५ 

 

 

 

 



२३. घरको जगको प्रकार : 
 

सि.न   घरको जग कस्तो प्रकारको घरधुरी िंख्या  

1 मार्ो र ढुङ्गा ८७ 

2 काठको खम्िा ९५ 

3 सिमेन्र् र ढुङ्गा ९७४ 

4 िेम स्त्रकर्र  ९ 

  जम्मा  ११६५ 

 

 

 


