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गौरीगञ्ज   गाउँपालिकाको िस्तगुत लििरण (पार्श्वलित्र) २०७५ – सारांश 

क्र.स. लिषर् लििरण 

१ पररिर् गौरीगञ्ज  गाउँपालिका प्रदशे नं १ मिेी अञ्िि झापा लजल्िा को दलिण भगेमा 

अिलस्थत रहकेो छ । नेपाि सरकारको पलछल्िो राज्र् पनुसंरिना २०७३ िे 

सालिक गाउँ लिकास सलमलतहरु महाभारा , कोरोबारी, गौरीगञ्ज   र खजरुगाछी  

िाई समािशे गरी गौरीगञ्ज   गाउँपालिका नामाकरण गररएको हो ।  

२ भौगोलिक अिलस्थती   

अिांश २६° २४' ३६.९९९३६" दलेख २६° ३१' ३०.६४४४" 

दशेान्तर ८७° ३९' ४९.१०४"  दलेख ८७° ४९' ४६.९३०८" 

एलिभसेन ६६ लमटर दखेी ८४.९ लमटर 

३ िेत्रफि १०१.३५  िगव लक.लम. 

४ लसमाना पिूव  : झापा  गाउँपालिका  

पलिम  : मोरङ लजल्िाको रतुिामाई नगरपालिकाको 

उत्तर : गौरादह  नगरपालिका, कमि गाउँपालिका र लशिसतािी नगरपालिका 

दलिण : लछमकेी दशे भारत 

५ जििार्ु मनसनुी हािा पानी (अिव उष्ण र उष्ण हािा पानी पलन भलनन्छ ) पाइन्छ । तापक्रमः 

गषृ्मऋत ु३६ लडग्री से. सम्म हुन्छ भने शीतकािमा औसत न्र्नुतम तापक्रम १० 

लडग्री से.सम्म ओलिवन्छ । िषाव ऋतमुा लहन्द महासागरको बंगािको खाडीबाट 

आउने मनसनुी हािाबाट (म ेदेलख सेप्टेम्बर) र्हाँ सरदर १३८ सेलन्टलमटर सम्म िषाव 

हुन्छ 

६ घरिरुी संख्र्ा ७,६४५ 

७ पररिार संख्र्ा  ७,७७० 

८ जनसंख्र्ा ३६१४५ (मलहिा ४८.९६%, परुुष ५१.०४%) 

९ मखु्र् पेशा कृलष तथा पशपुािन 

१० लिद्यािर्को संख्र्ा २५ िटा सामदुालर्क लिद्यािर्, २०िटा संस्थागत लिद्यािर् र २ िटा मदरसा  

रहकेो छ  

११ कूि सािरता 

प्रलतशत 

 ७३.२७ प्रलतशत 

१२ मखु्र् िालमवक 

सम्प्रदार् 

लहन्द,ु मलुस्िम, लकराँत, बौद्ध  

१३ मखु्र् भाषा नेपािी, राजिशंी, संथािी, सजुवपरुी, मलैथिी 

१४ मखु्र् समदुार् राजिशंी, ब्राह्मण, िेत्री, मसुिमान 

१५ प्रमखु खाद्यान्न बािी िान, गहु,ँ मकै  

 



     

 
                  

 

 

 लमलत: २०७६, जषे्ठ 

  विषय: मन्तब्य 

लिर्श्का १८९ दशेहरु मध्र्े नेपाििे समेत सन २००० मा भएको सर्कु्त राष्र सहस्राब्दी सम्मेिनको घोषणा 

अनसुार आठिटा लिकास िक्ष्र्हरु मध्र्े नेपािमा अलिकांश सहस्राब्दी लिकास िक्ष्र् हालसि गने प्रलतिद्धता सलहतको 

हस्तािर गरेको अनरुुप  आर्ोजनाहरु सञ्िािन भइरहकेा छन ्। उल्िेलखत िक्ष्र् हालसि गनवका िालग अलन्तम बषवसम्म 

आइपगु्दा नपेाि मानि लिकास सिूाङ्ककमा १३८ औ स्थानमा रहकेो छ भने लिर्श् अब सहस्राब्दी लिकास िक्ष्र्बाट 

अब सन  २०३० सम्म लभत्र १७ िटा लदगो लिकास िक्ष्र् हालसि गनुव पने अिसर र िनुौती रहकेा छन ् ।   

स्थानीर् तहमा लदगो लबकासका िक्ष्र्हरु हालसि गनवका िालग आिार रेखा अयनर्न्त महयनिपणूव हुन्छ यनर्सैिे र्स 

गौरीगञ्ज  गाउँपालिका िेत्रलभत्रका राजनीलतक, आलथवक, सामालजक, िालमवक, सांस्कृलतक, पर्वटकीर् एिं अन्र् 

पर्ाविरणीर् पिहरूको अिस्थािाई अध्र्र्न गरी तथ्र्ाङ्कीर् रूपमा प्रस्ततु गररएको र्स पार्श्वलित्र गाउँपालिकाको 

लिकासको ितवमानको अिस्थािाई स्पष्ट पाद ैगाउँपालिकािे आगामी लदनमा गनुवपने कार्वहरू एिं गाउँपालिकािे लिनपुने 

लिकास सम्बद्ध नीलतलनर्महरूको तजुवमामा महयनिपणूव आिार समर्सँग सगै लिकासको अििारणा, लसद्धान्त र  

कार्ावन्िर्नका नर्ाँ नर्ाँ उपार्हरुको खोजीिे नर्ाँ आर्ामहरु थप्न सफि भएको छ ।  

लहजो सम्म हिाइपत्रहरुको भरपने सञ्िार माध्र्म आज रेलडर्ो, टेलिलभजन, पत्र पलत्रका हुदँ ै मोिाइि र 

इन्टरनेटसम्म आइपगुेको छ । लहजोका कलतपर् सञ्िारका सामग्रीहरुिाई आजको नर्ाँ शैिीिे ९० प्रलतशत भन्दा बढी 

प्रलतस्थापन गनव सफि भएको छ । यनर्सरी नै आलथवक भौलतक तथा सामालजक लिकासमा समेत लिद्यमान प्रलिलिको 

लिकासिे नर्ाँ समर्को माग र लिर्श्व्र्ापी प्रलतस्पिाविाई अझ शसक्त बनाएको पाइन्छ ।  

लिकास लनमाणविाई अझ जनमुखी र प्रभािकारी बनाउनका िालग स्थानीर् देलख राज्र्का प्रमुख िक्ष्र् तथा 

उद्दशे्र्हरुिाई अपेलितरुपमा परुा गनवका िालग सबै भन्दा मखु्र् आिार भनेको िास्तलिक तथ्र्ाङ्क हो । सानो भन्दा सानो 

दलेख ठूिा ठूिा र्ोजनािाई सफि बनाउनका िालग सलह तथ्र्ाङ्किे ठूिो भलूमका खेल्दछ । परम्परागत शैिीबाट 

गररएको तथ्र्ाङ्क संकिनका कलतपर् कमी कमजोरीहरुिाई केिाउद ै सिूना प्रलिलिबाट शनू्र् कागजको प्रर्ोग गरी 

मोिाइिबाट गाउँपालिकाको लिस्ततृ लििरण र भौगोलिक अिलस्थती सलहतको तथ्र्ाङ्क संकिन गरी नर्ाँ सोि र नमनुा 

लिकासको तफव  उन्मखु गराउनका िालग र्ो प्रर्ास गररएको छ । आगामी लदनमा र्सबाट प्राप्त लसकाईहरुिाई संस्थागत गद े

जाने कुरामा सबैको साथ र सहर्ोगको अपेिा समेत गरेका छौ ।  

र्स लकलसमको नलिनतम कामिाई र्हाँसम्म ल्र्ाउनका िालग सहर्ोग गनुवहुने गौरीगञ्ज  गाउँपालिकाका सम्पणूव 

कमविारीहरु, सेिा प्रदार्क संस्था एन.एन.फाउण्डेसन का सबै कमविारी तथा डाटा संकिन गने सबै स्िंर्सेिकहरु प्रलत 

हालदवक आभार प्रकट गदवछु ।  

 

 

बाबरुाजा श्रेष्ठ (अध्र्ि)



     

 
                  

 

 

 लमलत: २०७६, जषे्ठ 

  विषय: मन्तब्य 

 

समर्को गलत संग ैसबैकुरा पररितवनशीि रहकेो छ । हामीिे िाहकेो सकारायनमक पररितवन नै लिकास हो 

यनर्सका िालग सही तथ्र्ांक यनर्सको आिार हो यनर्सैिे खोटांग लजल्िाको बाह्रदशी गाउँपालिका, 

गाउँकार्वपालिकाको कार्ाविर्िे गाउँपालिकाको समग्र िस्तलुस्थलतहरूिाइ नलिनतम प्रलबलिहरुको प्रर्ोग गद ै

गाउँपालिका को लबस्ततृ बस्तगुत लििरणिाइ लप्रन्टमा मात्र नभएर लडलजटिरुपमा समेत लनमावण गरेकोमा तथ्र्ांक 

व्र्िस्थापनमा मा गाऊँपालिका एक कदम अगाडी बढेको महससु भएको छ । गाउँपालिकामा बसोबास गने हरेक 

घर-घरबाट पाररिाररक तथ्र्ांक र संस्थागत, भौगोलिक र जलैिक लिलििताको लििरणिे र्स गाउँपालिकािाई 

आगामी लदनमा लबकासको गन्तब्र् लनिावरण गनवका िालग महयनिपणूव सहर्ोग परु्ावउने मात्र नभएर सरोकारिािाहरु 

सबैमा अलत उपर्ोगी सन्दभव सामग्री  हुनेमा म लिर्श्स्त छु । गाउँपालिकाको ऐलतहालसक लिकासक्रमदलेख ितवमान 

लस्थलतसम्म मलू्र्ाङ्कन गरी आगामी लदनमा गाउँपालिकािे अपनाउनपुने रणनीलतहरूको तजुवमामा र्ो पार्श्वलित्रिे 

मागव दशवन गने छ । 

अन्यनर्मा, र्सको तर्ारी एिं प्रकाशनमा संिग्न गाउँपालिकाका सम्पणूव कमविारीहरू, प्रालबलिकहरु, 

परामशवदाता, गौरीगञ्ज  बासी दाजभुाइ लदलद बलहनी  एि ंसझुाि सल्िाह प्रदान गनुवहुने महानभुािहरूप्रलत हालदवक 

आभार प्रकट गदवछु । 

 

 

 

 

लदपेन्र थापा  

(उपाध्र्ि)



 

लमलत: २०७६, जषे्ठ 

विषय: मन्तब्य  

 

नेपािको संलििानिे सङ्घीर्तामाफव त सङ्घ, प्रदशे र स्थानीर् तहिाई छुट्टा छुटै्ट संििैालनक 

अलिकारहरू तोलकएको छ र केही साझा अलिकारहरूसमेत स्पष्ट पारेको छ । स्थानीर् तहको लनिाविनमाफव त 

स्थानीर् सरकारहरूको गठन भई गाउँगाउँ एि ंघर–घरमा सरकार पगुकेो अिस्था छ । र्सरी गलठत स्थानीर् सरकार 

आफ्नो िेत्रलभत्र लिकास र्ोजना तजुवमा गरी कार्ावन्िर्न गनव, िाहजेस्तो लिकास गनव तथा स्ितन्त्र एि ंलजम्मिेार 

रहकेा छन ्। 

प्रस्ततु गौरीगञ्ज  गाउँपालिकाको  लबस्ततृ बस्तगुत लििरण पार्श्वलित्रिे  ितवमान अिस्था, जनसङ्लख्र्क 

लितरण, सामालजक तथा सांस्कृलतक आलथवक, िातािरणीर् पििगार्तका लिलिि िेत्रहरूको अिस्थािाई सकु्ष्म 

रूपिे बस्तगुत लििरण संकिन गरी र्ो पार्श्वलित्र तर्ार गने जमको गरेको छ । र्सबाट गाउँपालिकािे लिएको 

लिकाससम्बन्िी नीलत, र्ोजना र कार्वक्रमहरूको अलिकतम कार्ावन्िर्न गनव सघाउ पगु्ने लिर्श्ास गनव सलकन्छ । 

समर्अनसुार सिूना  प्रलिलिको प्रर्ोग गरर मोबाइिबाट नै तथ्र्ांक संकिन गरर तथ्र्ांकिाई बढी 

तथ्र्गत  र त्रलुटहरूिाइ न्र्नूीकरण गद ैिबेमा आिाररत डाटाबेस समते तर्ार गररएको छ जनु डाटािाई भलिष्र्मा 

सलजिैसंग अध्र्ािलिक गनव सलकने छ  । र्लत हुदँा हुदँ ै पलन अयनर्न्त न्र्नू लबषर् बरु नछुटे भन्न सलकन्न र्स्ता 

छुटेका लिषर् तथा त्रलुटहरूप्रलत सिेत प्रर्ोगकताविगवबाट प्राप्त सल्िाह तथा रिनायनमक सझुािहरुको सदिै स्िागत 

गदवछौ ँ। साथै, त्रलुटहरूिाई आगामी प्रकाशनमा लनिर् नै सच्र्ाउने प्रलतिद्धतासमते व्र्क्त गदवछु । 

र्ो पार्श्वलित्र गौरीगञ्ज   गाउँपालिकाबारेमा िासो राख्ने जनुसकैु व्र्लक्त, संस्था, पेशाकमी, व्र्िसार्ी, 

अध्र्ेता, लशिक, लिद्याथी एिं सरोकारिािाहरूिाई महयनिपूणव स्रोत सामाग्री हुने मिेै लिर्श्ास गरेका छु । 

र्स पार्श्वलित्र तर्ार गने क्रममा महयनिपणूव सल्िाह सुझाि प्रदान गनुवहुने गाउँ कार्वपालिका पदालिकारीज्र्हूरू, 

परामशवदाता, कार्ाविर्का सम्पणूव कमविारीहरू एबं तथ्र्ांक संकिकहरुमा हालदवक आभार प्रकट गदवछु । र्स 

पार्श्वलित्रबारे पनुः रिनायनमक एि ंसकारायनमक सुझािहरूको अपेिा गद ैआम गौरीगञ्ज   बासी एि ंपाठकमाझ 

र्स पार्श्वलित्र प्रस्ततु गदवछौं  । 

 

 राज कुमार शाक्र् 

(प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत) 

 

" नतिजामूखी प्रशासन, समृद्दी र सुशासन " 
 



 

गौरीगन्ज गाउँपालिका पाश्रिवलित्र  २०७५ | Gauriganj  Rural Municipality Profile 2019 

प्रकाशकीर् 
 

पलछल्िो समर्मा लिकासिाई मापन गनव आिार रेखा तर्ार गने पद्धतीको अनसुरण गरेको पाइन्छ । 

नेपािको स्थानीर् तह पनुवसंरिना पलछ नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु (स्थानीर् तह) स्िार्त्त संस्थाको रुपमा 

स्थालपत भएका छन ् । कुन ैपलन स्थानीर् तहको िस्तगुत लििरणिे र्सको हािको अिस्था र अब तर् गनुव पन े

लदशाको मागव लनदशे गदवछ । समर् अनसुार कुनै पलन ठाउँको तथ्र्ाङ्क एि ंिस्तगुत लििरण पररितवन भइ रहकेो 

हुन्छ । सकरायनमक पररितवनिाई हामी लिकास भन्छौ भने नकरायनमक पररितवनिाई लिनास भन्छौ अत: लिकासि े

स्तर र अिस्थामा सकारायनम पररितवन ल्र्ाउन ु पदवछ । र्सका िालग कुनै पलन संघसंस्था, तह, लनकार् र्ा 

कार्ाविर्का सम्पणूव सिूनाहरू आिार रेखाको रुपमा प्रर्ोग हुने गदवछन यनर्सैिाई हामी पर्श्वलित्र िा िस्तगुत 

लििरण भन्दछौ ।   

समाजको हरेक िेत्रमा तथ्र्ाङ्कको महयनि लदनानलुदन बढ्द ैगइरहकेो छ । गाउँको लिकास र्ोजना तजुवमा, 

कार्ावन्िर्न, अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कनका िालग तथ्र्ाङ्कहरु आिश्र्क हुन्छन ्। र्ी सबै कार्वका िालग उयनपालदत 

तथ्र्ाङ्क गणुस्तरीर्, भरपदो र लिर्श्सनीर् हुन ुजरुरी छ । साथै उयनपालदत तथ्र्ाङ्कको सही उपर्ोग पलन उलत्तकै 

आिश्र्क हुन्छ । जनगणना, कृलष गणना, औद्योलगक गणना एि ंलिलभन्न सििेणहरु माफव त प्राप्त तथ्र्ाङ्कहरुको 

लिशे्लषणका आिारमा नै अल्पकािीन र लदघवकािीन र्ोजनाहरु तर्ार गररन्छन । ितवमान अिस्थामा सिूना तथा 

तथ्र्ाङ्कको उपर्ोलगता र उपादरे्तामा िलृद्ध सँगसँग ै लिलभन्न िेत्रका तथ्र्ाङ्कहरूको प्रर्ोगकतावमतै्री स्िरूपमा 

माग बलढरहकेो छ । जनसांलख्र्क तथ्र्ाङ्कका प्रर्ोगकताव सरकारी तथा गरैसरकारी लनकार्, नीलज िेत्र, नागररक 

समाज, अध्र्ेता तथा अनसुन्िानकताव, अन्तरावलष्रर् संघ संस्था एि ंआम सिवसािारणको अद्यािलिक तथ्र्ाङ्क 

तथा सिूकका मागिाई स्थानीर् तहमा हुने तथ्र्ाङ्किे  हदसम्म सम्बोिन गने अपेिा गनव सलकन्छ । प्राप्त सिूक 

तथा तथ्र्ाङ्कहरू स्थानीर् तहको समग्र लिकासका िालग अििम्िन गरर र्ोजना, सािवजलनक नीलत लनमावण र 

लनणवर् प्रलक्रर्ामा प्रर्ोग गररन्छ ।  

नेपािमा तथ्र्ाङ्कको इलतहास केन्रीर् तथ्र्ाङ्क लिभागको जन्म सन ्१९५९ मा तथ्र्ाङ्क ऐन, २०१५ 

को व्र्िस्था बमोलजम भएको हो । अलहिेको सिूना प्रलिलि एि ं तथ्र्ाङ्क िेत्रमा आएको बहृत ् पररितवनिाई 

समट्ेन र्ो ऐन अपरूो नै छ । हाि नेपािको तथ्र्ाङ्क प्रणािीमा दलेखएका लिलिि समस्र्ाहरूिाई ध्र्ानमा राखरे 

केन्रीर् तथ्र्ाङ्क लिभागिे अन्तरालष्रर् तथ्र्ाङ्क प्रणािी लिकासका निीन प्रर्ासहरू तथा सिूना प्रलिलि 

समतेिाई समार्ोजन गरी केन्रमा एक नर्ाँ तथ्र्ाङ्क ऐन संग ै स्थानीर् तहमा समते तथ्र्ाङ्क व्र्िस्थापन 

सम्बलन्ि काननुी तथा नीलतगत व्र्िस्था जरुरी छ ।   

महयनिपूणव तथ्र्ाङ्कहरू सरकारी व्र्िस्थापनको लनर्लमत प्रलक्रर्ा अन्तगवत रालखएका अलभिेखहरूबाट 

उपिब्ि हुने गरेका छन ्। केन्रीर् तथ्र्ाङ्क लिभागिे रालष्रर् महयनिका लिलभन्न गणना एि ंसििेणहरू सञ्िािन 

गनुवका अलतररक्त रालष्रर् िेखा तथ्र्ाङ्कका अनमुानहरू तथा आलथवक सिूकाङ्कहरु पलन तर्ार पादवछ । लिलभन्न 

मन्त्रािर् तथा अन्तगवतका लनकार्हरूिे आफ्ना आिश्र्कता अनसुार लिलिि तथ्र्ाङ्कहरू सङ्किन एिं 

प्रकाशन गदवछन ्। सरकारी लनकार्हरूिे आ–आफ्ना प्रशासलनक प्रणािी िा आफ्ना मखु्र् कार्वका लसिलसिामा 

प्राप्त गरेका सिूनाहरूबाट उपिब्ि हुने तथ्र्ाङ्कहरूको लिशषे महयनि छ । 

तथ्र्ाङ्क र िस्तगुत लििरण (पार्श्वलित्र), र्सको महयनि र आिश्र्कतािाई बुँदागत रुपमा र्सप्रकार उल्िेख 

गररन्छ: 
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 स्थानीर् तहिाई र्ोजना तजुवमा तथा नीलत लनिावरणका िागी आिश्र्क तथ्र्ाङ्क उपिब्ि गराउन ु। 

 स्तरीर् तथ्र्ाङ्क संकिनका िालग सिवमान्र् लिलि र पररभाषाको लिकास गरी लतनको प्रर्ोग गनव गराउन । 

 भलिष्र्को िालग आिश्र्क पनवसक्ने तथ्र्ांकीर् िेत्रहरु खोजी गद ैलतनको तथ्र्ाङ्क उयनपादन गनव । 

 स्थानीर् स्तरमा उयनपालदत तथ्र्ाङ्कहरुको गणुस्तर कार्म गनव समन्िर्ायनमक भलूमका लनिावह गनव । 

 तथ्र्ाङ्क–लनकार्हरुबीि समन्िर् गरी एकीकृत तथ्र्ाङ्क संकिन प्रणािीको लिकास गनव । 

 लदगो लिकास िक्ष्र्मा सिुनाको अद्यािलिक र लिशे्लषण गनव । 

 आलथवक तथा सामालजक िेत्रसँग सम्बलन्ित तथ्र्ाङ्क संकिन, प्रशोिन र लिशे्लषण गनव । 

 तथ्र्ाङ्क सम्बन्िी लिलभन्न गलतलिलििाई लनदशेन लदन र लनर्न्त्रण गनव । 

 तथ्र्ाङ्कसँग सम्बन्िीत रालष्रर् तथा अन्तरालष्रर् तालिम, गोष्ठी, सेमीनार आर्ोजना गनव, गराउन । 

 समग्र िेत्रको तथ्र्ाङ्क संकिन, गरी उपिब्ि गराउन । 

 तथ्र्ाङ्क अलभिेखहरु सरुलित रुपमा राख्न । 

 अन्तरालष्रर् प्रलिलि खोजी गरी तथ्र्ाङ्क संकिनिाई िैज्ञालनक, भरपदो र उपर्ोगी बनाउँद ैिैजान । 

 अथवतन्त्रमा भएको पररितवनको अध्र्र्न गनव । 

स्थानीर् तहमा तथ्र्ाङ्क लनर्लमत एि ंभरपदो तथ्र्ाङ्क उपिब्ि गने पद्धलतको लिकास गनव । 
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गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको पावर्श्लित्र २०७५ 

 

परिच्छेद १: परिचय 

१.१ परिचय 

लिकेन्रीकरण माफव त ् स्थानीर् स्िशासन प्रलक्रर्ािाई व्र्िलस्थत गने अलभप्रार्िे नेपािको संलििान २०७२ 

जारी गरर संघीर् िोकतालन्त्रक गणतन्त्रायनमक राज्र्मा रुपान्तरण भइसकेको अिस्थामा सबै स्थानीर् तहहरुिे 

प्राप्त अलिकारहरुको उच्ितम अभ्र्ासका िालग सबै भन्दा पलहिो आिश्र्कता स्थानीर् तहको लबस्ततृ र सही 

बस्तगुत लििरण नै हो जसका आिारमा स्थानीर् काननु, नीलत लनमावण, कार्वक्रम, स्थानीर् स्रोतको 

पररिािनका िालग लत लनकार्हरुिे समसामलर्क सिूनामा आिाररत रहरे आिलिक र्ोजना तर्ार गनुव पने र 

आिलिक र्ोजनाको िालग सूिना, तथ्र्ाङ्क सलहतको िस्तगुत लििरण तर्ार गनुव पने स्पष्ट काननुी व्र्िस्था 

गरेको छ । नर्ाँ संघीर् संरिना पछी नेपािको संलििानिे स्थानीर्, प्रदशे र संघीर् सरकार गरी लतन िटा 

संरिनाहरु लनमावण पछी स्थानीर् तहका तथ्र्ाङ्कहरुको अलभिेखीकरण गन े अलिकार गाउँपालिकाबाट नै 

कार्वन्िर्न गन े लनर्म अनसुार लिलिित रुपमा एन.एन. फाउण्डेशन, लबतावमोड, झापािाई िर्न गरर उक्त 

सेिाप्रदार्क संस्थाको प्रालबलिक सहर्ोग र सहकार्वमा गाउँपालिकाको जनसांलख्र्क लििरण र लिशे्लषण, 

आलथवक लिकासका अिस्था र िेत्र, सामालजक लिकासको अिस्था र िेत्र, भौलतक लिकासको अिस्था र िेत्र, 

िन तथा िातािरणको अिस्था र िेत्र तथा संस्थागत लिकास र सशुासनको अिस्था सम्बन्िी तथ्र्ाङ्किाई 

संकिन, लिशे्लषण गरी गाउँपालिकाको िहृत तथ्र्ाङ्क सलहतको पर्श्वलित्र तर्ार गररएको छ ।  

समसामलर्क तथा लदगो लिकासका िालग प्रभािकारी र्ोजना र र्ोजनाका िालग गणुस्तरीर् तथ्र्ाङ्क अपररहार्व 

छ । कुनै पलन लिकास र्ोजनाको सफिता, जानकारी कुन स्तरमा भएको छ भन्ने कुराको िास्तलिक मलू्र्ाङ्कन 

सही तथ्र्ाङ्कबाट मात्र मापन गनव सलकन्छ । गणुस्तरीर् तथ्र्ाङ्किे आलथवक, भौलतक तथा सामालजक 

लिकासका िालग सही र बैज्ञालनक लनणवर् लिन एि ं जनमतै्री नीलत लनर्महरु लनमाणव गनव साथै लिद्यमान नीलत 

लनर्महरुको समर्ानकुुि पररमाजवन गनव, र समदुार्का सबै नागररकहरुबीि लिगत, ितवमान र भलिष्र्को अिस्था 

बारे प्रमाण प्रदान गनव सक्छ । गणुस्तरीर् तथ्र्ाङ्क को अभािमा हुने लिकास र्ोजना लफतिो बन्न सक्छ भन्न े

कुरामा कसैको पलन दइुमत छैन । आजको प्रलतस्पिावयनमक समर्मा लिकासिाई बढ्दो लिर्श्व्र्ापीकरणसँग 

तिुना गरेर समते हनेुव पने िातािरण बन्द ैगइरहकेो छ । र्सका िालग भरपदो तथ्र्ाङ्कको आिश्र्कता पदवछ । 

गाउँपालिकाको आिलिक र्ोजना लनमाणव गनव र र्ोजना अनसुारका कार्वक्रम, पररर्ोजना तथा लिकासका 

लक्रर्ाकिाप सञ्िािन गनवका िालग सबै पिको तथ्र्ाङ्कको जरुरत पदवछ । र्समा पलन प्राथलमक स्रोतबाट 

संकिन गररएका तथ्र्ाङ्कहरु अन्र् लद्धतीर् स्रोतबाट संकिन गररएका भन्दा बढी महयनिपूणव र गणुस्तरीर् हुन्छ 

।   

परम्परागत तथ्र्ाङ्क संकिनका माध्र्म तथा तररकाहरुबाट प्रभािकारी र गणुस्तरीर् तथ्र्ाङ्क संकिनमा 

कलठनाइ उयनपन्न हुने गदवछ भने आलथवक स्रोत सािनको समते लमतव्र्ालर्ता नहुने हुदँा आिलुनक प्रलिलिहरुको 

प्रर्ोगिाई अबिम्बन गनुव पने आिश्र्कता संग ैर्स गाउँपालिकाको सम्पणूव घरिरुीको लििरणिाई मोिाइि 

प्रलिलिको प्रर्ोग गरी संकिन गने प्रर्ास गररएको छ । जसबाट समर् र आलथवकस्रोतमा लमतव्र्ालर्ताका साथै 

तथ्र्ाङ्कको गणुस्तरीर्तामा समते सिुार आएको पाइएको छ ।  
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१.२ िस्तुगत विििण प्रकािन गनुषको उदे्दश्य 

गौरीगञ्ज  गाउँपालिकाको सामालजक, आलथवक, भौगोलिक िगार्तको समग्र िस्तलुस्थलत झल्काई 

गाउँपालिकाको आिलिक र लदगो लिकास र्ोजना तजुवमा गनव आिार रेखा (Baseline) तथ्र्ाङ्क उपिब्ि 

गराउन ु र्स िस्तगुत लििरणको मिू उद्दशे्र् हो । आिश्र्क सिूना तथा तथ्र्ाङ्कहरू उपिब्ि गराई 

गाउँपालिकाको लिस्ततृ पार्श्वलित्र तर्ार गनव िस्तगुत लस्थलत लिशे्लषण गनव सहर्ोग गनुव र्स दस्तािजेको अको 

प्रमखु उद्दशे्र् हो । र्स िस्तगुत लििरणका थप लिलशष्ट उद्दशे्र्हरू दहेार् अनसुार रहकेा छनः्–  

 गौरीगञ्ज   गाउँपालिकाको िस्तलुस्थलतको बारेमा जानकारी गराउन ।  

 गाउँपालिकाको आलथवक, सामालजक, भौलतक पिूाविार, भौगोलिक, राजनीलतक िातािरणको बारेमा 

अलभिेखीकरण गनव ।  

 गाउँपालिकामा रहकेा लिलभन्न स्रोत सािनको उपिव्िता र लस्थलत लिशे्लषण गनव ।  

 गाउँपालिकामा रहकेा सरकारी कार्ाविर्, व्र्ािसार् तथा संघ संस्थाहरूको एकीकृत लििरण लिशे्लषण 

गनव ।  

 गाउँपालिकाको लिषर्गत/िेत्रगत लिकासका सम्भािनाहरूको बारेमा लिशे्लषण गनव ।  

 गाउँपालिकाको आिलिक/िालषवक र्ोजना तजुवमाको िालग समग्र िेत्रको सिूना/तथ्र्ाङ्क उपिब्ि 

गराउन । 

१.३ गाउँपाविका बस्तुगत विििण (पार्श्षवचत्र) वनमाषणका आधािहरु  

क) नेपािको संविधान: 

नेपािको संलििानको अनसुिूी ५ को क्रमसंख्र्ा १३ मा केन्रीर् तथ्र्ाङ्क (रालष्रर्, अन्तररालष्रर् मानक र 

गणुस्तर) िाई सङ्घको अलिकारको सिूीमा राखी नेपाि सरकारिे र्सको मापदण्ड लनिावरण गने 

लजम्मिेारी प्रदान गरेको छ भने अनसुिूी ६ को क्रमसंख्र्ा ६ मा प्रदशे तथ्र्ाङ्किाई प्रदशेको अलिकारको 

सिूीमा सिूीकृत गररएको छ । संलििानको िारा ५७ को उपिारा (४), िारा २१४ को उपिारा (२), िारा 

२२१ को उपिारा (२), िारा २२६ को उपिारा (१) अनसुार स्थानीर् तहको अलिकारको सिूी अनसुिूी ८ 

बमोलजम हुनेछ । नेपािको संलििानको अनसुिूी ८ मा स्थानीर् तहको अलिकारको सिूीको क्रमसंख्र्ा ६ 

मा स्थानीर् तथ्र्ाङ्क तथा अलभिेख संकिन सम्बन्िी अलिकार तथा क्रमसंख्र्ा १७ मा िरेोजगारको 

तथ्र्ाङ्क संकिन सम्बन्िी अलिकारिाई सिूीकृत गरेको छ । 

 

ख) नेपाि सिकािबाट स्िीकृत संघ, प्रदेि ि स्थानीय तहको अवधकािहरुको कायष विस्तृतीकिण 

प्रवतिेदन: 

नेपाि सरकारबाट स्िीकृत संघ, प्रदशे र स्थानीर् तहको अलिकारको कार्व लिस्ततृीकरणिे केन्रीर् 

तथ्र्ाङ्क अन्तगवत तथ्र्ाङ्क सम्बन्िी रालष्रर् नीलत, काननू, मापदण्ड, रालष्रर् तथ्र्ाङ्क प्रणािीको 

व्र्िस्थापन र गणुस्तर लनिावरण, रालष्रर्स्तरको गणना र सििेण व्र्िस्थापन, नेपाि स्ट्र्ाण्डडव िगीकरण र 

मापदण्ड लिकास र प्रर्ोग तथा तथ्र्ाङ्कसम्बन्िी सल्िाहकारी भलूमका बारे उल्िेख गरेको छ । र्सैगरी 

प्रदशे तथ्र्ाङ्क अन्तगवत तथ्र्ाङ्क सम्बन्िी प्रदशे नीलत, काननू तथा मापदण्ड, नेपाि स्ट्र्ाण्डडव िगीकरण 

र मापदण्ड अनसुार प्रादलेशक तहको तथ्र्ाङ्क व्र्िस्थापन, प्रदशे तहको तथ्र्ाङ्कको सिूना प्रणािी 

व्र्िस्थापन तथा प्रादलेशक तथ्र्ाङ्कीर् अलभिेख संरिण र व्र्िस्थापन आलद उल्िेख गरेको छ । 
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संलििानको अनसुिूी ८ को स्थानीर् तहको एकि अलिकारको लिस्ततृीकरणिे स्थानीर् तथ्र्ाङ्क 

सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड तजुवमा, िरेोजगारको तथ्र्ाङ्कसलहत स्थानीर् तहको आिारभतू तथ्र्ाङ्क 

व्र्िस्थापन, तथ्र्ाङ्कीर् अलभिेख व्र्िस्थापन, सिूना तथा प्रलिलिर्कु्त तथ्र्ाङ्क व्र्िस्थापनको 

लजम्मिेारी स्थानीर् सरकारमा रहकेो छ । 

 

ग) तथ्याङ्क ऐन, २०१५ तथा वनयमाििी, २०४१: 

  जनतािाई अलिक मात्रामा ठोस लहत हुने नीलत लनिावरण गनव, सरकारी लनकार्हरुको प्रशासकीर् लनपणुवता 

बढाउन र मिुकुको आलथवक गलतलिलिबारे र्थाथव ज्ञान प्राप्त गनव नेपाि सरकारिाई र्थाथव आिार िालहने र 

यनर्स्तो आिार जटुाउन तथ्र्ाङ्क संकिन सम्बन्िी सलुििाको व्र्िस्था गनव तथ्र्ाङ्क संकिन, लिशे्लषण, 

अलभिेख र प्रकाशन गने कामको लनलमत्त एक केन्रीर् लिभागको स्थापना गरी शालन्त, सवु्र्िस्था, जनताको 

सलुििा र आलथवक लहत कार्म राख्न तथ्र्ाङ्क ऐन, २०१५ जारी गररएको छ ।  

घ) स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुषमा वदग्दिषन, २०७४: 

लदग्दशवनको दफा ८.२ मा गाउँपालिका िा नगरपालिकािे िालषवक र्ोजना तथा बजटे तजुवमा गनुव पिूव 

स्थानीर् तहको भौगोलिक, सामालजक, आलथवक तथा पिूाविार िगार्तका िेत्रको र्थाथव लस्थलत दलेखने गरी 

िस्तलुस्थती लिलिरण (एिर्ालष्भ) तर्ार िा अद्यािलिक गनुव पनेछ । अद्यािलिक िस्तलुस्थती लिलिरण 

आफ्नो ध्भदकष्तभ माफव त सािवजलनक गनुव पने व्र्िस्था गरेको छ । 

 

ङ) स्थानीय सिकाि संचािन ऐन, २०७४: 

स्थानीर् सरकार संिािन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ दफा ११ को उपदफा २ को ि )२ (र )३ (ड को 

)२( , (४(, (५  (र )६ (मा स्थानीर् अलभिेख व्र्िस्थापन , दफा ११ को उपदफा २ थ )१( , (२ ) (३( , (४  (र 

)५ (मा िरेोजगारको तथ्र्ाङ्क संकिन तथा दफा १२ को िडा सलमलतको काम , कतवव्र् अलिकार अन्तगवत 

उपदफा २ को ख मा तथ्र्ाङ्क अद्यािलिक तथा संरिण अन्तगवत खण्डीकृत तथ्र्ाङ्क र सिूनासलहतको 

िडाको पार्श्वलित्र तर्ार तथा अद्यािलिक गनुव पने व्र्िस्था रहकेो छ । 

१.४ तथ्याङ्क संकिन गनष तथा पार्श्षवचत्र वनमाषण गनष प्रयोग गरिएका विवधहरु 

पार्श्वलित्र तर्ार गनवका िालग लनम्न िरणहरु परुा गररएको छ । 

क) तथ्याङ्क संकिनका िावग प्रश्नाििी तयाि 

र्ो दस्तािजेको तर्ारीका क्रममा सिवप्रथम स्थानीर् लिकास मन्त्रािर्बाट जारी गररएको गाउँ /नगर  िस्तगुत 

लििरण तर्ारी कार्वलिलि २०७४ िे व्र्िस्था गरेबमोलजम लिलभन्न लिषर्गत सिूनाहरूको िालग सिूना 

संकिन गनवका िालग प्रश्नाििी तर्ार गररर्ो । प्रश्नाििीिाई मोिाइि प्रलिलिमा स्थानान्तरण गरी 

सफट्िर्र प्रणािीसँग जोड्ने काम सम्पन्न गररसके पलछ गौररगन्ज गाउँपालिका िगार्त स्थानीर् 

राजनीलतक दिका प्रलतलनलिहरुसँगको छिफि गररर्ो। छिफिबाट आएका सझुाि तथा गा .पा.का 

प्रलतलनलिहरुको अनरुोिमा केलह लिशषे तथ्र्ाङ्क संकिन गनव प्रश्नािालििाई संसोिन गररर्ो ।  

ख) तथ्याङ्क संकिक स्ियंसेिकहरुको छनौट तथा अवभमुखीकिण 

गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण का िालग िालहने सम्पणूव तथ्र्ाङ्कका िालग सम्बलन्ित िडाबाट ५-६ जना 

प्रलत िडा र्ोग्र् तथ्र्ाङ्क संकिकको छनौट गररर्ो । संकिक छनौट गदाव अनभुिी, भौगोलिक जानकारी 
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भएको र जनघनयनििाई ध्र्ान लदइएको लथर्ो भने जातीर्, भालषक, िगव र िैङ्लगक जस्ता साझा 

सिािहरुिाई समेत आिारको रुपमा लिइएको लथर्ो । स्थानीर् भाषाको ज्ञान भएको र स्माटव मोिाइि 

ििाउन जान्ने व्र्लक्तिाई प्राथलमकता लदइएको लथर्ो । तथ्र्ाङ्क संकिन अिलिभर संकिकहरुको 

अनगुमन, लनरीिण र आिश्र्क पषृ्टपोषण प्रदान गररएको लथर्ो । 

ग) तथ्यांक संकिन  

मोिाइि प्रलिलिमा आिाररत सफटिर्र लनमावण गरी प्रश्नाििीहरुिाई सफटिर्रमा राखरे तथ्र्ाङ्क 

संकिनिाई रुत गलतमा सम्पन्न गररएको छ । प्रश्नाििीहरुिाई तकव संगत ढंगबाट लनर्लन्त्रत गररएको हुदँा 

मानिीर् त्रटुीहरुिाई कम गरी प्रभािकाररता र लमतव्र्ालर्तािाई िलृद्ध गरर तथ्र्ाङ्किाई अद्यािलिक 

गररएको । 

घ) तथ्याङ्क रुजु गनषका िावग जानकािी कायषिािाको आयोजना 

संकलित तथ्र्ाङ्कहरुको लििरण सलहत िडा प्रलतलनलिहरुमाझ एक लदने कार्वशािा आर्ोजना गररर्ो । 

लिलभन्न संघसस्था, अन्र् सरोकारिािा र गाउँपालिका पररषदको सहभालगतमा लिलभन्न लिषर्सँग 

सम्बलन्ित व्र्लक्तहरुबाट कार्वशािा सहजीकरण भएको लथर्ो । जसिे गदाव लनमावण गररएको गाउँपालिका 

पार्श्वलित्र िास्तलिक र स्तरीर् हुने कुरािाई र्ोगदान पगुकेो छ । 

ङ) जनसंख्या, आवथषक सामावजक, संस्थागत तथा अन्य सम्पूणष तथ्याङ्कको विशे्लषण 

संकलित तथ्र्ाङ्कहरुिाई मोिाइिबाट कम्प्र्टुरमा स्थानान्तरण र भण्डारण गररर्ो । र्सरी संकिन 

गररएको लिस्ततृ तथ्र्ाङ्कमा प्राथलमक स्रोतबाट संकिन गररएको सम्पणू घरिरुी र पररिारको अलभिेख, 

समहू छिफि, स्रोत व्र्लक्त अन्तरिावता र प्रयनर्ि जानकारी संकिन गरीएका संस्थागत तथ्र्ाङ्कहरु रहकेा 

छन भने लितीर् स्रोत अन्तगवत गाउँपालिकाको लिगतको अलभिेख र पार्श्वलित्र, लिलभन्न प्रकाशन, 

पत्रपलत्रका, इन्टरनेट आलदबाट प्राप्त गररएको छ । तथ्र्ाङ्किाई लिशे्लषण गनवका िालग Microsoft 

Excel, Google Fusion Table जस्ता सफटिर्रहरुको प्रर्ोग गररएको छ । Arcview GIS 10.4 र 

Open Street Map र अन्र् भौगोलिक लिशे्लषण गने प्रलिलिहरुको समते उपर्ोग गररएको छ । 

१.५ िस्तुगत विििणको सीमा 

र्स लििरणि े िस्ततु :गौरीगञ्ज   गाउँपालिका िेत्रको तथ्र्ाङ्किाई समटेेको छ । गाउँ/नगर िास्थलुस्थलत 

लििरण तर्ारी कार्वलिलि २०७५ अनरुुप गाउँपालिकाका लिलभन्न प्रकारका सिूनाहरू र्समा संग्रह गररएका 

छन ् । लशिा, स्िास्थ्र्, संिार, शालन्तसरुिा, र्ातार्ात, कृलष, पशपुािन र उद्योगिन्िा िगार्तका पेशा 

व्र्िसार्का साथमा बािबालिका, मलहिा र अपांगता भएका ब्र्लक्तहरुहरूको अिस्था तथा लतनिाई लदइएका 

सेिा र सलुििाका बारेमा पलन िस्तगुत लििरणमा समािेश गरएको छ । िस्तगुत लििरण तर्ारीको िेत्र 

भौगोलिक रूपमा गौरीगञ्ज   गाउँपालिका रहकेो छ भने लिषर्िस्तकुा दृलष्टिे स्थानीर् लिकास मन्त्रािर्िे 

तोकेको घरिरुी लििरणको फारमिे समट्ेने लिषर्िस्त ुसमलेटएका छन ्।  
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परिच्छेद २: गाउँपाविकाको परिचय 

२.१ नामकिण 

गौरीगञ्ज   गाउँपालिका प्रदेश नं १ मिेी अञ्िि झापा लजल्िा को दलिण भगेमा अिलस्थत रहकेो छ। नेपाि 

सरकारको पलछल्िो राज्र् पनुसंरिना २०७३ िे सालिक गाउँ लिकास सलमलतहरु महाभारा, कोरोबारी,गौरीगञ्ज   र 

खजरुगाछी िाई समािशे गरी गौरीगञ्ज   गाउँपालिका नामाकरण गररएको हो ।  

२.२ भौगोविक अिवस्थवत (वसमाना) 

पिूव  : झापा गाउँपालिका  

पलिम  : मोरङ लजल्िाको रतिुामाई  नगरपालिका  

उत्तर : गौरादह नगरपालिका, कमि गाउँपालिका र लशिसतािी  नगरपालिका 

दलिण : लछमकेी दशे भारत  

२.३ धिातिीय अिस्था 

र्स गाउँपालिका २६° २४' ३६.९९९३६" दलेख २६° ३१' ३०.६४४४" उत्तरी अिांश र ८७° ३९' ४९.१०४"  

दलेख ८७° ४९' ४६.९३०८" पिूी दशेान्तरमा फैलिएको छ । समनु्र सतहबाट ६६ लमटर देखी ८४.९  लमटर सम्मको 

उिाईमा अिलस्थत  र्स गाउँपालिका को कुि िेत्रफि १०१.३५ िगव लक.लम. रहकेो छ भने कुि जनस ख्र्ा 

३६१४५ रहकेो छ  । र्ो गाउँपालिका ६ िटा िडामा लिभाजन भएको छ ।  

२.४ सामावजक अिस्था 

र्स गाउँपालिका  लभत्र लिलभन्न जातजालत र  लिलभन्न िमव सम्प्रदार्का मालनसहरुको बसोबास रहकेो छ । दलिण 

भागमा आलदिालस जनजालतको बाहुल्र्ता रहकेो छ भने मध्र् र उत्तरी भागमा अन्र् जालतको बाहुल्र्ता रहकेो छ । 

र्स गाउँपालिकाका अलिकांश जनसंख्र्ा कृलष पेशमा आिद्ध छन ् भने केलह जनसंख्र्ा व्र्ापार व्र्सार्मा पलन 

आिद्ध छन ्। र्स गाउँपालिकाको दलिण भगेमा लछमकेी दशे भारत  रहकेो छ भने गौरीगञ्ज   बजार र  खजरुगाछी 

बजार गाउँपालिकाको उत्तर पलिम सँग ैजोलडएर  रहकेा  छन  । र्स गाउँपालिका लभत्र जम्मा २५ िटा सामदुार्ीक, 

२० िटा संस्थागत लिद्यर्ािर् र २ िटा मदरसा रहकेा छन ्भने १ िटा प्राथलमक स्िास्थ्र् केन्र , २ िटा स्िास्थ 

िौकी र १ िटा उपस्िास्थ्र् िौकी रहकेा छन ्  । र्स गाउँपालिका लभत्र अिलस्थत सामदुार्ीक र संस्थागत 

लिद्यािर्हरुिे र्स गाउँपालिका लभत्रका बािबालिकाहरुिाई सिवसुिभ तररकािे पठनपाठनमा सररक गराएको छ 

भने र्हाँ अिलस्थत स्िस्थ िौकीहरुिे स्थालनर् बालसिाई सिवसिुभ तररकािे औषालि उपिारको व्र्िस्था गरेको 

छ । औद्यौलगक िेत्र हनेे हो भने र्हाँ घरेि ुतथा साना उद्योगहरु भने ज्र्ाद ैन्र्नू रहकेो पाईन्छ । 
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परिच्छेद ३: पारििारिक विििण तथा जनसखं्याको अिस्था 

३.१ िडा अनुसाि घिधुिी तथा जनसंख्या विििण  

तालिका १: िडा अनसुार घरिरुी तथा जनसंख्र्ाको लििरण 

िडा 

नं. 
समािशे गालिस घरिरुी मलहिा परुुष 

कुि 

जनसंख्र्ा 

िेत्रफि(िगव 

लक.मी.) 
जनघनयनि 

१ महाभारा(१ दलेख ९) १,५२९ ३,६६२ ३,८३३ ७,४९५ ९.४२ ७९५.६५ 

२ कोरोिारी(१ दलेख ९) १,३८८ ३,२२१ ३,४०५ ६,६२६ १४.८१ ४४७.४ 

३ गौरीगजं(५ दलेख ८) १,५९४ ३,७९९ ३,८६५ ७,६६४ ११.०३ ६९४.८३ 

४ गौरीगजं(१-४,९) १,००५ २,३३९ २,४८५ ४,८२४ ८.२२ ५८६.८६ 

५ खजरुगाछी(१-४,९) ९२४ २,०२८ २,१४४ ४,१७२ १३.७७ ३०२.९८ 

६ खजरुगाछी(५ दलेख ८) १,२०५ २,६४६ २,७१८ ५,३६४ १२.३३ ४३५.०४ 

जम्मा    ७,६४५ १७,६९५ १८,४५० ३६,१४५ ७८.४५ ४६०.७४ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६  

 

तालिका २: रालष्रर् जनगणना २०६८ र गाउँपालिका प्रोफाईिका िालग गररएको घरिरुी सििेण (२०७५/७६) को 

आिारमा तिुनायनमक अध्र्र्न 

िडा 

नं. समािशे गालिस 

२०७५/७६ सिेिण २०६८ साि जनसंख्र्ा 

िलृद्ध प्रलतशत 

(%) घरिरुी जनसंख्र्ा घरिरुी  जनसंख्र्ा 

१ महाभारा(१ दलेख ९) १,५२९ ७,४९५ १५४२ ६,८६६ ९.१६ 

२ कोरोिारी(१ दलेख ९) १,३८८ ६,६२६ १,२६० ६,०२६ ९.९६ 

३ गौरीगजं(५ दलेख ८) १,५९४ ७,६६४ १,३५८ ६,२९१ २१.८२ 

४ गौरीगजं(१-४,९) १,००५ ४,८२४ ९४४ ४,३८२ १०.०९ 

५ खजरुगाछी(१-४,९) ९२४ ४,१७२ ८९७ ४,१०८ १.५६ 

६ खजरुगाछी(५ दलेख ८) १,२०५ ५,३६४ १,१३९ ५,३६१ ०.०६ 

जम्मा  ७,६४५ ३६,१४५ ७,१४० ३३,०३४ ९.४२ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६  

र्स गाउँपालिकाको समग्र जनसंख्र्ा २०६८ साि को रालष्रर् जनगणनाको भन्दा कुि ९.४२% िे िलृद्ध भएको छ ।  

 

३.२ गाउँपाविकाको अनुपवस्थत  जनसंख्या विििण 

तालिका ३: गाउँपालिकाको अनपुलस्थत जनसंख्र्ा लििरण 

िडा नं. 

गाउँपालिका 

बालहर बस्ने 

कुि 

जनसंख्र्ा 

लिदशेमा बस्ने जनसंख्र्ा नेपाि लभत्रै अन्र्त्र बस्ने गा.पा. को 

कुि 

जनसंख्र्ा   

गा.पा. बालहर 

भएका जनसंख्र्ा 

प्रलतशत (%) मलहिा  परुुष जम्मा मलहिा  परुुष जम्मा 
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१ ८८४ ११७ १५७ २७४ ४३ ५६७ ६१० ७,४९५ ११.७९ 

२ ७३५ १०४ २०३ ३०७ ३५ ३९३ ४२८ ६,६२६ ११.०९ 

३ ९०२ १४७ २२२ ३६९ ७५ ४५८ ५३३ ७,६६४ ११.७७ 

४ २७३ १५ ६६ ८१ ११ १८१ १९२ ४,८२४ ५.६६ 

५ २९७ १२ ३१ ४३ १२ २४२ २५४ ४,१७२ ७.१२ 

६ १९९ १३ ५५ ६८ १९ ११२ १३१ ५,३६४ ३.७१ 

जम्मा ३,२९० ४०८ ७३४ १,१४२ १९५ १९५३ २,१४८ ३६,१४५ ९.१ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६  

 

 

लित्र १: गाउँपालिकाको अनपुलस्थत जनसंख्र्ा 

३.३ उमेि तथा विङ्गका आधािमा जनसंख्या विििण 

तालिका ४:  उमरे तथा लिंगका आिारमा जनसंख्र्ा लबिरण 

उमरे समहू मलहिा परुुष जम्मा 
मलहिा प्रलतशत 

(%) 
परुुष प्रलतशत (%) 

०-४ १,३९८ १,३६० २,७५८ ५०.६९ ४९.३१ 

५-९ १,६४६ १,८१० ३,४५६ ४७.६३ ५२.३७ 

१०-१४ १,७४१ १,८९३ ३,६३४ ४७.९१ ५२.०९ 

१५-१९ १,८५२ १,८४७ ३,६९९ ५०.०७ ४९.९३ 

२०-२४ १,७०५ १,७७५ ३,४८० ४८.९९ ५१.०१ 

२५-२९ १,५५४ १,५२० ३,०७४ ५०.५५ ४९.४५ 
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३०-३४ १,३९४ १,२८९ २,६८३ ५१.९६ ४८.०४ 

३५-३९ १,३६९ १,४३४ २,८०३ ४८.८४ ५१.१६ 

४०-४४ १,०४३ १,१७८ २,२२१ ४६.९६ ५३.०४ 

४५-४९ ८८८ १,०५० १,९३८ ४५.८२ ५४.१८ 

५०-५४ ७७६ ८७४ १,६५० ४७.०३ ५२.९७ 

५५-५९ ५८० ६३९ १,२१९ ४७.५८ ५२.४२ 

६०-६४ ५७४ ५९० १,१६४ ४९.३१ ५०.६९ 

६५-६९ ४७७ ४४६ ९२३ ५१.६८ ४८.३२ 

७०+ ६९८ ७४५ १,४४३ ४८.३७ ५१.६३ 

जम्मा १७,६९५ १८,४५० ३६,१४५ ४८.९६ ५१.०४ 

 स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६  

 

 

 

लित्र २: उमरे तथा लिङ्गका आिारमा  जनसंख्र्ा 

 

३.४ मातृभाषाको आधािमा जनसंख्या विििण  

तालिका ५: मातभृाषाका आिारमा िडागत जनसंख्र्ा लििरण  



 

गौरीगन्ज  गाउँपालिका पर्श्वलित्र २०७५  | Gauriganj Rural Municipality Profile 2019   9 

मातभृाषा /िाडव न. १ २ ३ ४ ५ ६ जम्मा प्रलतशत (%) 

/fhj+zL ३,१२६ २,७१३ ७६५ ७५५ ९५७ ७३७ ९,०५३ २५.०५ 

g]kfnL १,९५५ १,१५९ २,४७९ १,८८६ २२९ १,०६१ ८,७६९ २४.२६ 

d}lynL ७१२ ६४६ २,३२४ ३८१ ८१२ २,८२५ ७,७०० २१.३ 

;'hf{k'/L ६२   १,२९७ ८२४ १,८६१ २८९ ४,३३३ ११.९९ 

;GyfnL ५१७ १,५५८ १८१ २२७ २५४ २५२ २,९८९ ८.२७ 

tfhk'l/of १०४ ३८९ ४२ ५६२ ३६   १,१३३ ३.१३ 

lnDa' २२२ ४० ६० ८१     ४०३ १.११ 

g]kfn efiff १३१   १६४       २९५ ०.८२ 

pb'{ २३   ४८     १६३ २३४ ०.६५ 

tfdf· ६८ ८६ २७ ४     १८५ ०.५१ 

sf]r १८०           १८० ०.५ 

afGtjf ११४ ६ २३     ७ १५० ०.४१ 

rflDn· ९२           ९२ ०.२५ 

s'n'· २३   ५८ ४     ८५ ०.२४ 

ef]hk'/L ९ ५ ५३ ३   ८ ७८ ०.२२ 

yf? ३९   १३   ९ ६ ६७ ०.१९ 

aGufnL १२   १५ ३२     ५९ ०.१६ 

du/   ७ २७ १७     ५१ ०.१४ 

lxGbL ११   १६     १६ ४३ ०.१२ 

z]kf{     ४०       ४० ०.११ 

;'g'jf/ ११ ६         १७ ०.०५ 

;f·kf· ११           ११ ०.०३ 

cGo ७३ ११ ३२ ४८ १४   १७८ ०.४९ 

hDdf ७,४९५ ६,६२६ ७,६६४ ४,८२४ ४,१७२ ५,३६४ ३६,१४५ १०० 

 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६  

३.५ धमषका आधािमा जनसंख्या विििण 

तालिका ६:  िडागत रुपमा िमव आिारमा जनसंख्र्ा लििरण  

िमव 
िडा नं.  

जम्मा 

प्रलतशत 

(%) १ २ ३ ४ ५ ६ 

लहन्द ु ६,८५० ६,०२७ ७,१७८ ४,६९९ ४,१४२ ४,२३८ ३३,१३४ ९१.६७ 
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मसु्िीम ४३   १५३ १६   ९५४ १,१६६ ३.२३ 

लक्रलस्च्र्न १६१ ४५२ ९६ ३७ २७ १३४ ९०७ २.५१ 

लकराँत ३५३ ६२ १५१ ६६   ६ ६३८ १.७७ 

बौद्ध ८८ ८५ ८० ६   २१ २८० ०.७७ 

बोने         ३ ५ ८ ०.०२ 

जनै            ६ ६ ०.०२ 

प्रकृलत     ६       ६ ०.०२ 

जम्मा ७,४९५ ६,६२६ ७,६६४ ४,८२४ ४,१७२ ५,३६४ ३६,१४५ १०० 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६  

मालथ लदएको तालिकामा ररक्त स्थानिे उक्त िडामा उल्िेलखत िमव मान्ने जनसंख्र्ा नरहकेो जनउँदछ ।  

३.६  जावतयताका आधािमा जनसंख्या विििण 

तालिका ७: जालतर्ताका आिारमा घरिरुी तथा जनसंख्र्ा लििरण  

जातजालत जम्मा घरिरुी जम्मा पररिार संख्र्ा मलहिा परुुष कुि जनसंख्र्ा 

जालतको 

प्रलतशत 

(%) 

राजिशंी  १,६५९ १,६९१ ३,७२० ३,८११ ७,५३१ २०.८४ 

ताजपरुरर्ा  ७६७ ७७९ १,६५१ १,७६९ ३,४२० ९.४६ 

िेलत्र  ६८३ ६९० १,६११ १,७१८ ३,३२९ ९.२१ 

सन्थाि ६३१ ६३४ १,५३७ १,५३२ ३,०६९ ८.४९ 

ब्राह्मण  ५४० ५४७ १,३१९ १,३५६ २,६७५ ७.४ 

थारु  ५३१ ५३५ १,२५० १,२७५ २,५२५ ६.९९ 

गन्गाँई  ३१८ ३२४ ७२७ ७५८ १,४८५ ४.११ 

ग्िाि  २९८ ३१४ ६८९ ७२५ १,४१४ ३.९१ 

मसुिमान  २५० २५३ ५८२ ६१५ १,१९७ ३.३१ 

तेिी  १८६ १९१ ४५५ ४५८ ९१३ २.५३ 

नेिार  १६९ १७० ३६० ४२० ७८० २.१६ 

राई  १६२ १६५ ३७२ ३६८ ७४० २.०५ 

लिम्ब ु १५४ १५५ ३४१ ३४६ ६८७ १.९ 

सन्र्ासी  १४८ १५० ३५४ ३९५ ७४९ २.०७ 

मसुहर  ११८ १२० २८५ ३०३ ५८८ १.६३ 

खयनिे   १०९ ११० २४५ २७६ ५२१ १.४४ 

ठाकुर  ८६ ८९ २१६ २२० ४३६ १.२१ 

तयनमा  ७६ ७८ २१५ २१८ ४३३ १.२ 

कोि  ७३ ७५ १६६ १७९ ३४५ ०.९५ 

तामांग  ६४ ६७ १४७ १६२ ३०९ ०.८५ 
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जातजालत जम्मा घरिरुी जम्मा पररिार संख्र्ा मलहिा परुुष कुि जनसंख्र्ा 

जालतको 

प्रलतशत 

(%) 

दमाई  ६३ ६३ १५९ १५६ ३१५ ०.८७ 

सनुिुार  ५७ ५९ १४२ १४८ २९० ०.८ 

दसुाद  ५६ ५७ १६० १४९ ३०९ ०.८५ 

महल्िा  ४५ ४५ १०१ १०२ २०३ ०.५६ 

भजुिे  ४३ ४३ ७७ ९६ १७३ ०.४८ 

िमार  ४२ ४२ ९३ १०५ १९८ ०.५५ 

िौिरी  ३८ ३९ ८७ ९४ १८१ ०.५ 

िोिी  ३५ ३६ ७४ ८७ १६१ ०.४५ 

सबवररर्ा  ३५ ३५ ७८ ७४ १५२ ०.४२ 

लबहारी  ३१ ३२ ६४ ७० १३४ ०.३७ 

कामी  ३१ ३२ ७० ७५ १४५ ०.४ 

मािी  ३० ३० ६१ ७८ १३९ ०.३८ 

मगर  २६ २६ ६९ ७२ १४१ ०.३९ 

िन्रिशंी  १५ १५ ४४ ४२ ८६ ०.२४ 

शपेाव  १५ १५ २३ २९ ५२ ०.१४ 

ताँती  १४ १४ ३२ ४१ ७३ ०.२ 

डोम  ११ ११ २७ २५ ५२ ०.१४ 

रौलनर्ार  ८ १० २७ ३५ ६२ ०.१७ 

गोस्िामी  ८ ८ १८ २३ ४१ ०.११ 

गरुुङ  ७ ८ १५ १३ २८ ०.०८ 

लमजार  ७ ७ १३ १३ २६ ०.०७ 

मारिाडी  ३ ३ ११ १२ २३ ०.०६ 

हििुाई  ३ ३ ८ ७ १५ ०.०४ 

जम्मा  ७,६४५ ७,७७० १७,६९५ १८,४५० ३६,१४५ १००. 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६  

३.७  विङ्गि उमेिका आधािमा घिमुिीको विििण  

तालिका ८: लिङ्गका आिारमा घरमिुीको लििरण (िडागत) 

िडा नं.  मवहिा पुरुष  जम्मा  

मलहिा घरमिुीको 

प्रलतशत (%)  

१ २९९ १२५० १५४९ २३.९२ 

२ २१२ ११८३ १३९५ १६.९६ 
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३ ३८२ १२४६ १६२८ ३०.५६ 

४ १७५ ८५० १०२५ १४. 

५ २४९ ६८८ ९३७ १९.९२ 

६ १५५ १०८१ १२३६ १२.४ 

जम्मा  १४७२ ६२९८ ७७७० १८.९४ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६  

र्स गाउँपालिकामा कुि ७७७० पररिार मध्र्े मलहिा घरमिुीको अिस्था १८.९४ प्रलतशत (%) रहकेो छ । 

 

तालिका ९:  उमरे तथा लिङ्गका आिारमा घरमलुिको लििरण  

लिङ्ग उमरे » 

घरमिुीको संख्र्ा 
प्रलतशत 

(%) 
२० िषव 

भन्दा कम २०-२९ ३०-३९ ४० -४९ 

५० दलेख 

मालथ जम्मा 

मलहिा   १० १८३ ३१५ २७३ ६९१ १,४७२ १८.९४ 

परुुष   ११ ४३१ १३४६ १६९८ २८१२ ६,२९८ ८१.०६ 

जम्मा       २१ ६१४ १६६१ १९७१ ३५०३ ७,७७० १०० 
स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६  

३.८ परििािको प्रकािका आधािमा घिधुिी संख्या 

तालिका १०: पररिारको प्रकारका आिारमा पररिार  संख्र्ा 

िडा नं. संर्कु्त एकि कुि पररिार संख्र्ा 

१ २७५ १२७४ १५४९ 

२ ४५६ ९३९ १,३९५ 

३ ४५५ १,१७३ १,६२८ 

४ ३४७ ६७८ १,०२५ 

५ ५३४ ४०३ ९३७ 

६ २७६ ९६० १,२३६ 

जम्मा २,३४३ ५,४२७ ७,७७० 

प्रलतशत (%) ३०.१५ ६९.८५ १०० 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६  

३.९ घिको स्िावमत्िका आधािमा घिपारििाि विििण 

तालिका ११: घरको स्िालमयनिका आिारमा घरपाररिार लििरण (िडागत) 

िडा नं. भाडामा आफ्नै 

जम्मा 

घिपरििाि   मवहिा  पुरुष 

जम्मा 

जनसंख्या 

१ ५३ १४९६ १५४९ ३,६६२ ३,८३३ ७,४९५ 
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२ ३० १,३६५ १,३९५ ३,२२१ ३,४०५ ६,६२६ 

३ १२० १,५०८ १,६२८ ३,७९९ ३,८६५ ७,६६४ 

४ १३ १,०१२ १,०२५ २,३३९ २,४८५ ४,८२४ 

५ ८ ९२९ ९३७ २,०२८ २,१४४ ४,१७२ 

६ ४० १,१९६ १,२३६ २,६४६ २,७१८ ५,३६४ 

जम्मा २६४ ७,५०६ ७,७७० १७,६९५ १८,४५० ३६,१४५ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६  

३.१० पवहिो पटक वबिाह गिेको उमेिको आधािमा जनसंख्या  

तालिका १२: पलहिो पटक लबिाह गदावको उमरेको आिारमा जनसंख्र्ा जनसंख्र्ा लििरण 

लिङ्ग 

लबिाह गनेहरुको उमरे समहू    (पलहिो पटकको लबिाह ) 

१२ िषव मलुन 

१२ दलेख १७ 

िषव सम्म 

१८ दलेख २९ 

िषव सम्म 

३० दलेख ३९ 

िषव सम्म ४० दलेख मालथ 

मलहिा २६ ३,२१७ ६,९८२ १०७ ४ 

परुुष ४ ६३० ७,८७५ ७१९ २२ 

जम्मा ३० ३,८४७ १४,८५७ ८२६ २६ 

प्रलतशत (%) ०.१५ १९.६४ ७५.८६ ४.२२ ०.१३ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

३.११ मुख्य पेिाका आधािमा घिधुिी विििण 

तालिका १३:  मखु्र् पेशाका आिारमा घरिरुी लििरण 

िडा नं. 

कृलष तथा 

पशपुािन व्र्िसार् 

दलैनक 

ज्र्ािादारी 

लनलज 

छेत्रमा 

रोजगार 

बैदलेशक 

रोजगार 

सरकारी 

जालगरे स्िरोजगार अन्र् जम्मा 

१ ९३९ १२७ २९४ १४ ११९ १७ ११ २८ १५४९ 

२ ८६१ ४७ ३४४ ६ ८९ १२ २० १६ १,३९५ 

३ ४५८ २९६ ५९९ २६ १४९ ४८ २१ ३१ १,६२८ 

४ ४९२ ४३ ३७७ ८ ५८ ८ ११ २८ १,०२५ 

५ ५२९ ९ १५१ २ २१ ५ २१३ ७ ९३७ 

६ ३६० १७६ ४२७ ३१ ११९ ३८ ४५ ४० १,२३६ 

जम्मा ३,६३९ ६९८ २,१९२ ८७ ५५५ १२८ ३२१ १५० ७,७७० 

प्रलतशत 

(%) ४६.८३ ८.९८ २८.२१ १.१२ ७.१४ १.६५ ४.१३ १.९३ १००. 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 



 

गौरीगन्ज  गाउँपालिका पर्श्वलित्र २०७५  | Gauriganj Rural Municipality Profile 2019   14 

३.१२ आवथषक रुपिे सविय जनसंख्या विििण 

तालिका १४: आलथवक रुपमा सलक्रर् जनसंख्र्ा (१५- ५९ िषव उमरे समहु )  

 

आलथवक रुपिे सलक्रर् मलहिा 

(१५-५९ िषव) 

आलथवक रुपिे सलक्रर् परुुष 

(१५-५९ िषव) 

कुि सलक्रर् जनसंख्र्ा (१५-५९ 

िषव) 

िडा 

नं. 

सलक्रर् 

मलहिा 

संख्र्ा 

कुि 

मलहिा 

संख्र्ा 

सलक्रर् 

प्रलतशत 

(%) 

सलक्रर् 

परुुष 

कुि 

परुुष 

संख्र्ा 

सलक्रर् 

प्रलतशत 

(%) 

सलक्रर् 

जनसंख्र्ा 

कुि 

जनसंख्र्ा 

प्रलतशत 

(%) 

१ १,७७९ २,२७० ७८.३७ २,०६६ २,३३९ ८८.३३ ३,८४५ ४,६०९ ८३.४२ 

२ १६६१ १,९४२ ८५.५३ १,८५९ २,०६९ ८९.८५ ३,५२० ४,०११ ८७.७६ 

३ ९४० २,२८७ ४१.१ १,६५५ २,३५४ ७०.३१ २,५९५ ४,६४१ ५५.९१ 

४ १,०६३ १,३९३ ७६.३१ १,२०६ १,४५७ ८२.७७ २,२६९ २,८५० ७९.६१ 

५ २५५ १,२०५ २१.१६ ३०२ १,३०६ २३.१२ ५५७ २,५११ २२.१८ 

६ १,४५४ १,६४४ ८८.४४ १,५३२ १,६६८ ९१.८५ २,९८६ ३,३१२ ९०.१६ 

जम्मा ७,१५२ १०,७४१ ६६.५९ ८,६२० ११,१९३ ७७.०१ १५,७७२ २१,९३४ ७१.९१ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

र्स गा.पा. का सलक्रर् उमरे समहू (१५-५९ िषव उमरे समहू) का ६६.५९% मलहिा र ७७.०१% परुुष आलथवक रुपि े

सलक्रर् रहकेो । १५-५९ िषव उमरे समहू को कुि जनसंख्र्ाको ७१.९१% जनसंख्र्ा आलथवक रुपिे सलक्रर् रहकेो 

तथ्र्ांक छ । र्हा ँसलक्रर् जनसंख्र्ा भन्नािे कुनै न कुन ैपेशामा संिग्न रहकेो अथावत ्आलथवक आर् आजवनका िालग 

सलक्रर् रहकेो जनसंख्र्ािाई जनाउँदछ । र्सका िालग घरिरुी सििेण प्रश्नाििीमा  ‘ के  लनज व्र्लक्त आलथवक रुपमा 

सलक्रर् हुनहुुन्छ ? ‘ भलन सोलिएको प्रश्नबाट “हो हुनहुुन्छ “ भन्न े उत्तर बाट मालथको तालिकाको लििरण 

लनकालिएको हो ।  

३.१३ अपांगताका आधािमा जनसंख्या विििण  

तालिका १५:  िडागत अपाङ्गता भएका व्र्लक्तको संख्र्ा लििरण र अपाङ्गता प्रलतशत (%) 

िडा नं.  

कुि जनसंख्र्ा अपाङ्गता भएका व्र्लक्तको संख्र्ा अपाङ्गता 

प्रलतशत 

(%) मलहिा परुुष जम्मा मलहिा परुुष जम्मा 

१ ३,६६२ ३,८३३ ७,४९५ १२१ १३४ २५५ ३.४ 

२ ३,२२१ ३,४०५ ६,६२६ २४ ४१ ६५ ०.९८ 

३ ३,७९९ ३,८६५ ७,६६४ ३७ ४१ ७८ १.०२ 

४ २,३३९ २,४८५ ४,८२४ १४ १९ ३३ ०.६८ 

५ २,०२८ २,१४४ ४,१७२ ३८ २५ ६३ १.५१ 

६ २,६४६ २,७१८ ५,३६४ २६ ३७ ६३ १.१७ 

जम्मा  १७,६९५ १८,४५० ३६,१४५ २६० २९७ ५५७ १.५४ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 र्स गाउँपलिकामा भएका कुि जनसंख्र्ा मध्र्े अपांगता भएका व्र्लक्तहरु  प्रलतशत: १.५४%. रहकेा छन ्।  
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३.१४  बसाँइसिाई सम्बन्धी विििण  

तालिका १६:  िडागतरुपमा बसाँइसराई सम्बन्िी लििरण 

िडा नं. 

बसाईसराई दताव (घरिरुी संख्र्ा) आएको गएको 

गएको 

संख्र्ा 

आएको 

संख्र्ा 

जम्मा 

संख्र्ा मलहिा परुुष मलहिा परुुष 

१ १५९ २१ १८० ० ० ० ० 

२ ६६ ३४ १०० ११ २३ ४५ २१ 

३ ० ० ० ० ० ० ० 

४ ० ७ ७ ० ० ० ० 

५ ० ९ ९ ४ ५ ० ० 

६ ० ० ० २५ २० ६२ ५० 

जम्मा २२५ ७१ २९६ ४० ४८ १०७ ७१ 

स्रोत :गौरीगञ्ज  गाउँपालिका कार्ाविर् 

मालथको तालिकामा उल्िेख गररएको लििरण गत िषवको पञ्जीकरण अनसुारको हो र तालिकामा लदइएको शनु्र् 

अकंिे लििरण उपिब्ि हनु नसकेको कुरािाई जनाउँदछ ।  

३.१५  व्यविगत घटना सम्बन्धी विििण 

तालिका १७: िडागतरुपमा व्र्लक्तगत घटना सम्बन्िी लििरण 

िडा नं. 

जन्म दताव मयृनर् ुदताव लििाह 

दताव 

संख्र्ा 

सम्बन्ि 

लिच्छेद 

जम्मा दताव 

संख्र्ा मलहिा परुुष 

जम्मा दताव 

संख्र्ा मलहिा परुुष 

१ २४० १२१ ११९ ५० १८ ३२ ११२   

२ १५० ६७ ८३ ३० ६ २४ ३६   

३ ३८७ १९८ १८९ ६३ २८ ३५ १४१   

४ १०२ ४७ ५५ १८ ९ ९ २६   

५ ६४ ३० ३४ ११ ४ ७ १३   

६ २६५ १३९ १२६ ४९ १६ ३३ ९८   

जम्मा १२०८ ६०२ ६०६ २२१ ८१ १४० ४२६   

स्रोत :गौरीगञ्ज  गाउँपालिका कार्ाविर् 

मालथको तालिकामा उल्िेख गररएको लििरण गत िषवको पञ्जीकरण अनसुारको हो । 
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३.१६  सामावजक सुिक्षा कायषिमबाट िाभावन्ित विििण  

तालिका १८:  िडागतरुपमा सामालजक सरुिा कार्वक्रमबाट िाभालन्ित लििरण 

िडा 

नं. 

जषे्ठ नागरीक दलित जषे्ठ नागरीक एकि 

मलहिा  

पणूव अपाङ्ग आलंशक आपाङ्ग बाि सरुिा अनदुान 

मलहिा परुुष जम्मा मलहिा परुुष जम्मा मलहिा  परुुष जम्मा मलहिा परुुष जम्मा मलहिा  परुुष जम्मा 

१ ७६ १३७ २१३ ७ १३ २० २७५ ५ ११ १६ १३ १९ ३२ ४ ४ ८ 

२ ६८ ११० १७८ ६ ५ ११ २३० ९ १५ २४ ३ १३ १६ १४ ११ २५ 

३ १०२ ६२ १६४ २३ २७ ५० २६० ८ १० १८ १० १० २० ४३ ३५ ७८ 

४ ५० ९२ १४२ ७ ८ १५ १६५ ५ ६ ११ ८ १२ २० २० १२ ३२ 

५ ३४ ५५ ८९ ८ १७ २५ १३४ ३ ३ ६ १ २ ३ १७ ३१ ३८ 

६ ४८ ७० ११८ १५ २५ ४० ० १५ १० २५ ९ १० १९ ११ २० ३१ 

जम्मा  ३७८ ५२६ ९०४ ६६ ९५ १६१ १०६४ ४५ ५५ १०० ४४ ६६ ११० १०९ ११३ २१२ 

स्रोत :गौरीगञ्ज  गाउँपालिका कार्ाविर् 

 

मालथको तालिकामा उल्िेख गररएको लििरण गत िषवको पञ्जीकरण अनसुारको हो । 
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परिच्छेद ४: आवथषक अिस्था 

४.१ प्रमुख आवथषक विििण 

४.१.१  मुख्य पेिाका आधािमा घिधुिी विििण 

तालिका १९:  मखु्र् पेशाका आिारमा घरपररिार  लििरण 

िडा नं. 

कृलष तथा 

पशपुािन व्र्िसार् 

दलैनक 

ज्र्ािादारी 

लनलज 

छेत्रमा 

रोजगार 

बैदलेशक 

रोजगार 

सरकारी 

जालगरे स्िरोजगार अन्र् जम्मा 

१ ९३९ १२७ २९४ १४ ११९ १७ ११ २८ १५४९ 

२ ८६१ ४७ ३४४ ६ ८९ १२ २० १६ १,३९५ 

३ ४५८ २९६ ५९९ २६ १४९ ४८ २१ ३१ १,६२८ 

४ ४९२ ४३ ३७७ ८ ५८ ८ ११ २८ १,०२५ 

५ ५२९ ९ १५१ २ २१ ५ २१३ ७ ९३७ 

६ ३६० १७६ ४२७ ३१ ११९ ३८ ४५ ४० १,२३६ 

जम्मा ३,६३९ ६९८ २,१९२ ८७ ५५५ १२८ ३२१ १५० ७,७७० 

प्रलतशत 

(%) 
४६.८३ ८.९८ २८.२१ १.१२ ७.१४ १.६५ ४.१३ १.९३ १००. 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.१.२  खाद्यान्न आत्मावनषभिताको अिस्था 

तालिका २०: िडागत खाद्यान्न बािी उयनपादन गने घरपररिारको  खाद्यान्न आयनमलनभवरताको लििरण 

िडा नं. 

खाद्यान्न बािी उयनपादन गने घरिरुी को खाद्यान्न आयनमलनभवरताको लििरण 

३ मलहना मात्र 

पगु्ने 

३ दलेख ६ 

मलहना सम्म 

पगु्न े

६ दलेख ९ 

मलहना सम्म 

पगु्ने 

९ मलहना 

दलेख १ िषव 

सम्म पगु्ने 

िषवभरर 

खानापगुरे 

बेच्न पगु्ने 

जम्मा 

घरपररिार 

संख्र्ा 

१ ७९ ६० १२१ २६८ ४११ ९३९ 

२ ४६ ३३ १२४ २२८ ४३० ८६१ 

३ ५६ २० ९० १५९ १३३ ४५८ 

४ ३२ ३० ९४ १७८ १५८ ४९२ 

५ ४३ ३९ ८२ १९५ १७० ५२९ 

६ ५९ १७ ४४ १०२ १३८ ३६० 

जम्मा  ३१५ १९९ ५५५ १,१३० १,४४० ३,६३९ 
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स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.१.३ आिास संिचना विििण 

तालिका २१: आिास संरिना सम्बन्िी िडागत घरिरुी  लििरण  

िडा नं. खर/फुसको कच्िी अिव पक्की पक्की जम्मा 

१ २२५ ६३६ ४८९ १७९ १५२९ 

२ २५७ ८९७ १५७ ७७ १,३८८ 

३ ३२२ ६१० ४६२ २०० १,५९४ 

४ २५८ ५८५ १४३ १९ १,००५ 

५ २५१ ६०९ ३१ ३३ ९२४ 

६ १६३ ६५९ २४१ १४२ १,२०५ 

जम्मा १४७६ ३,९९६ १,५२३ ६५० ७,६४५ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.१.४  बेिोजगाि सम्बन्धी विििण  

तालिका २२: रोजगार तथा बेरोजगार सम्बन्िी िडागत लििरण  

िडा नं. 

१५-५९ िषव उमरे समहू  कुि 

जनसंख्र्ा 

(१५-५९ 

उमरे समहू 

) 

िरेोजगारको संख्र्ा लिलभन्न पेशामा संिग्नको संख्र्ा  

मलहिा परुुष जम्मा मलहिा परुुष जम्मा 

१ ४९१ २७३ ७६४ १,७७९ २,०६६ ३,८४५ ४,६०९ 

२ २८१ २१० ४९१ १,६६१ १,८५९ ३,५२० ४,०११ 

३ १,३४७ ६९९ २,०४६ ९४० १,६५५ २,५९५ ४,६४१ 

४ ३३० २५१ ५८१ १,०६३ १,२०६ २,२६९ २,८५० 

५ ९५० १,००४ १,९५४ २५५ ३०२ ५५७ २,५११ 

६ १९० १३६ ३२६ १,४५४ १,५३२ २,९८६ ३,३१२ 

जम्मा ३,५८९ २,५७३ ६,१६२ ७,१५२ ८,६२० १५,७७२ २१,९३४ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

र्स गा.पा.का १५-५९ िषव उमरे समहूका ६,१६२ जना (२८.०९%) जनसंख्र्ा बेरोजगार अथिा आलथवक रुपिे 

लनलस्क्रर् रहकेो तथ्र्ांक छ ।  र्स तालिकामा उल्िेख गररएको बेरोजगारको लििरण आलथवक रुपमा लनस्क्रीर् 

रहकेो जनसंख्र्ािाई जनाइएको छ । र्सका िालग घरिरुी सििेण प्रश्नाििीमा  ‘ के  लनज व्र्लक्त आलथवक रुपमा 

सलक्रर् हुनहुुन्छ ? ‘ भलन सोलिएको प्रश्नबाट “होइन  हुनहुुन्न”  भन्न ेउत्तर बाट बेरोजगारको  लििरण लनकालिएको 

हो । 
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४.१.५  बैदेविक िोजगािीमा गएकाहरुको विििण  

तालिका २३: िदैलेशक रोजगारीको गन्तब्र् दशे र िडागत लििरण  

दशेको नाम 

िडा नं. जम्मा प्रलतशत 

(%) १ २ ३ ४ ५ ६   

भारत  १४९ १६४ ११४ ४० ८९ ५३ ६०९ २८.३७ 

मिेलसर्ा ११५ ११७ १०५ ८५ १०१ ३१ ५५४ २५.८ 

कतार ९९ ३२ ८८ २१ ३१ ४ २७५ १२.८१ 

साउदी अरि  ९१ ४७ ८४ १९ १० १५ २६६ १२.३९ 

र्.ुए.ई. ९० ३६ ६२ १५ १२ ११ २२६ १०.५३ 

कुिते १७ १२ १० ३ ३ ३ ४८ २.२४ 

अस्रेलिर्ा  ४ १ २२ ४   ४ ३५ १.६३ 

अमरेरका  ५   ८   ३ ८ २४ १.१२ 

जापान  ६ ५ ३   १   १५ ०.७ 

दबुई  ५   ६       ११ ०.५१ 

ओमान  ५   ६       ११ ०.५१ 

दलिण कोररर्ा  ८   २       १० ०.४७ 

बह्राइन  ३ १ २ १ १   ८ ०.३७ 

क्र्ानाडा  ४ १ २       ७ ०.३३ 

पोिुवगि  १   २ १     ४ ०.१९ 

साइप्रस    २ १       ३ ०.१४ 

लफनल्र्ाण्ड      ३       ३ ०.१४ 

ईराक      ३       ३ ०.१४ 

बेिार्त  १ १         २ ०.०९ 

अन्र्  ७ ९ १० २ ३ २ ३३ १.५४ 

जम्मा  ६१० ४२८ ५३३ १९१ २५४ १३१ २,१४७ १०० 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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र्स गा.पा. बाट २,१४७ जना िदैलेशक रोजगारमा गएका छन ् । जसमा सबै भन्दा बढी  भारतमा  मा ६०९ 

(२८.३७%), यनर्पलछ मिेलसर्ामा ५५४ (२५.८%) भने सबै भन्दा कम बेिार्त र ईराकमा क्रमसः २ (०.०९%),  

३ (०.१४%) र उल्िेलखत देश बाहके अन्र् दशेमा ३३ (१.५४%)  जना गएका छन ्। 

४.१.६  सुकुम्बासी सम्बन्धी विििण  

तालिका २४: सकुुम्बासी सम्बन्िी िडागत लििरण  

िडा नं. 
सकुुम्बासीको 

घरपररिार  संख्र्ा 

जम्मा 

घरपररिार  

सकुुम्बासीको जनसंख्र्ा 

जम्मा 

सकुुम्बासीको 

घरपररिार प्रलतशत 

(%) 
मलहिा परुुष 

१ ६५ १५४९ १३९ १६२ ३०१ ४.२ 

२ १०२ १३९५ २२४ २२६ ४५० ७.३१ 

३ ४८ १६२८ ११२ १०२ २१४ २.९५ 

४ १७ १०२५ ४० ३९ ७९ १.६६ 

५ ३६ ९३७ ७२ ८७ १५९ ३.८४ 

६ १८ १२३६ ३३ ४५ ७८ १.४६ 

जम्मा २८६ ७७७० ६२० ६६१ १,२८१ १००  

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

# तालिकामा लदएको सकुुम्बासी सम्बन्िी लििरण गठुीको जग्गा तथा अन्र् व्र्लक्तको जग्गा भाडामा लिएर 

बसोबास गने पररिारको तथ्र्ांकिाई बझुाउँछ । 

४.१.७ बैंक खाता सम्बवन्ध विििण 

तालिका २५: घरिरुीको बैंक खाता भएको/नभएको लििरण 

िडा न. 

बैंक खाता भए/नभएको लििरण 
जम्मा पररिार 

संख्र्ा  भएको नभएको थाहा नभएको 

१ २२५ १२९२ ३२ १५४९ 

२ २७१ ११२४   १,३९५ 

३ ६०४ १०१४ १० १,६२८ 

४ १५१ ८७२ २ १,०२५ 

५ १२४ ८११ २ ९३७ 

६ ३०१ ९२५ १० १,२३६ 

जम्मा १,६७६ ६,०३८ ५६ ७,७७० 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

र्स गा.पा का १,६७६ (२१.५७%) पररिारको  बैंकमा खाता भएको तथ्र्ांक  रहकेो  छ ।  
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४.१.८ घिधुिीको ऋण सम्बवन्ध विििण 

तालिका २६: घरपररिारिे ऋण लिए/नलिएको लििरण 

िडा नं. ऋण लिने पररिार  ऋण नलिने पररिार  थाहा नभएको कुि पररिार संख्र्ा 

१ ५९७ ९४३ ९ १५४९ 

२ २९७ १०९८   १,३९५ 

३ ४६६ १,१४१ २१ १,६२८ 

४ २६७ ७५७ १ १,०२५ 

५ २९४ ६३९ ४ ९३७ 

६ २४८ ९८४ ४ १,२३६ 

जम्मा  २,१६९ ५,५६२ ३९ ७,७७० 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

र्स गा.पा का २,१६९ घरपररिार (२७.९२ %) घरपररिारको कुनै न कुनै स्रोत बाट ऋण लिएको तालिकाबाट 

प्रस्ट हुन्छ ।  

 

तालिका २७: ऋण लिएका घरपररिारको  ऋणको स्रोत सम्बन्िी लििरण 

िडा नं. बैंक सहकारी संस्था समहू ब्र्लक्त 

१ ३० ४०९ १८२ ५७ 

२ २२ १६६ १०० ११ 

३ १७४ २१४ ६२ १३६ 

४ २९ १३२ १३५ 36 

५ २७ ७१ १७७ २६ 

६ ८७ ७९ ५८ ६८ 

जम्मा  ३६९ १,०७१ ७१४ ३३४ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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तालिका २८: ऋण लिएका घरपररिारको  ऋण लिनको उदे्धश्र् 

िडा नं. 

बैदलेशक 

रोजगार 

कृलष तथा 

पशपुािन 

ब्र्ापार 

तथा 

व्र्िसार् 

स्िास्थ्र् 

उपिार लशिा 

उद्योग 

संिािन 

अन्र् 

घरार्सी 

खिव  

१ ५९ ३८२ १३७ ४६ ३० २ २२ 

२ १० २१२ ६५ १६ ८   ४ 

३ ४९ ११७ १८६ ६६ २० ३ ४१ 

४ १९ १२२ १०६ ९ ९ ५ २२ 

५ ४० १४१ १७६ २ ३     

६ ३२ १३७ ३४ ४३ १६   ११ 

जम्मा २०९ ११११ ७०४ १८२ ८६ १० १०० 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.२ भू-उपयोग तथा स्िावमत्त्ि 

४.२.१   ितषमान भू-उपयोग 

तालिका २९:  ितवमान भ-ूउपर्ोग 

क्र.सं. लििरण  िेत्रफि (िगव लक.लम.) िेत्रफि (हके्टर) 

१ कृलष िेत्र ७०.२३ ७,०२३.०५ 

२ िन ०.६० ६०.२५ 

३ बगान िेत्र ०.३० ३०.२८ 

४ बाँस घारी ०.४१ ४१.४७ 

५ घास  १.५७ १५७.३९ 

६ झाडी ०.३१ ३१.११ 

७ नलद नािा तथा उभार िेत्र ५.०१ ५००.६२ 

८ बाझो जमीन ०.०० ०.३८ 

९ आिास िेत्र ०.०२ २.४२ 

१० पोखरी  ०.०८ ७.९४ 

कुि िेत्रफि ७८.५५ ७,८५४.९२ 

स्रोत : गौरीगञ्ज   गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

४.२.२ भू-स्िावमत्ि 

तालिका ३०: भू -स्िालमयनि को आिारमा िडागत घरपररिार  लििरण   

िडा जग्गा जग्गा हुनेहरुको अिस्था      
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नं. नहुने पररणाम 

उल्िेख 

नभएको  

१० 

िरुभन्दा 

कम  

१० िरु - 

१ कठ्ठा 

सम्म  

१ - १० 

कठ्ठा 

सम्म 

१० कठ्ठा 

- १ लबघा 

सम्म 

१ लबघा 

भन्दा 

मालथ  

जग्गा हुने 

जम्मा 

घरपररिार  

जम्मा 

घरपररिार 

१ २८५ १२ १७ ६६ ५५२ २६८ ३४९ १२६४ १५४९ 

२ ३७३   १३ १७ ३६३ २२४ ४०५ १,०२२ १,३९५ 

३ ५३८ १ ३६ १३५ ४९४ २०१ २२३ १,०९० १,६२८ 

४ ४०९ १४   १९ २२७ १३९ २१७ ६१६ १,०२५ 

५ ३६६ ८ ७ ३८ २०४ १२२ १९२ ५७१ ९३७ 

६ ४५२ २ ४४ ९४ ४०० ११४ १३० ७८४ १,२३६ 

जम्मा २४२३ ३७ ११७ ३६९ २२४० १०६८ १५१६ ५३४७ ७७७० 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.२.३  जग्गाको वकवसम 

तालिका ३१: पररिारको स्िालमयनिमा रहकेो जग्गा जलमन सम्बन्िी  िडागत लििरण 

िडा नं. 

जग्गाको  प्रकार र  स्िालमयनि  

जम्मा ठेक्का/भाडाको जग्गा गठुीको जग्गा ऐिेनी जग्गा नम्बरी जग्गा 

१ ५५ १० ४२१ १०३४ १५२० 

२ ६३ ३९ २४० १०२६ १३६८ 

३ ३६ १२ १४१ १३५८ १५४७ 

४ १२ ५ २९३ ७०४ १०१४ 

५ ८ २८ ३३२ ५६३ ९३१ 

६ १५ ३ १७१ १०३० १२१९ 

जम्मा १८९ ९७ १५९८ ५,७१५ ७,५९९ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

र्स गाउँपालिका लभत्र जम्मा घरपररिार ७७७० मध्र्े भाडामा बस्ने पररिार संख्र्ा २६४ रहकेो छ , जसमा १७१ 

पररिाको जग्गा जलमन नभएको पाइन्छ ।   

४.३ कृवष तथा पिु विकास 

४.३.१  वसंचाइको स्रोत  

तालिका ३२: लसंिाइको स्रोतको लििरण 

क्र.सं. लसंिाईको स्रोतको नाम िडा नं. 

१ कन्काई लसंिाई आर्ोजना  गौरीगञ्ज  १  

२ लकस्ने खोिा लसंिाई आर्ोजना  गौरीगञ्ज  ३  

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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४.३.२ वसंचाइको स्रोतको प्रकाि ि प्रयोग गने घिधुिी संख्या  

तालिका ३३: लसंिाइको स्रोतको प्रकार र प्रर्ोग गने घरपररिार संख्र्ा 

िडा नं. 

लसंिाई को सलुििा भएको लसंिाई को 

सलुििा भएको 

जम्मा 

नभएको 

घरपररिार  

कृलष गने 

जम्मा 

घरपररिार  
कुिो\ 

नहर  
लडपबोररङ मोटर पम्पसेट 

१ ३३८ १४ ३७२ ७९ ६५७ २८२ ९३९ 

२ 
 

३४ २९५ ११ ३३५ ५२६ ८६१ 

३ ७ २३ १६९ ९९ १९८ २६० ४५८ 

४ 
 

४५ ३९ ७ ८९ ४०३ ४९२ 

५ 
 

४६ ५६ ६ ९४ ४३५ ५२९ 

६ ११ ११७ ५८ ३६ २१५ १४५ ३६० 

जम्मा ३५६ २७९ ९८९ २३८ १५८८ २,०५१ ३,६३९ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.३.३  कृवष तथा पिु सेिा सम्बवन्ध मानि संिाधन   

तालिका ३४: कृलष तथा पश ुसेिा सम्बलन्ि मानि संशािन   

िडा न ं लििरण  टोि  सम्पकव  व्र्लक्त  सम्पकव  नं  

३ कृलष लिकास शाखा गौरीगजं   लभमा राई  ९८५२०५०९८८ 

३ पश ुसेिा शाखा गौरीगजं   िलनन्र भण्डारी  ९८६२८२१०४४ 

२ एक गाउँ एक प्रालिलिक  गौरीगजं   निराज सिुदेी  ९८०४९१२१७९ 

२ एक गाउँ एक प्रालिलिक गौरीगजं   डम्बर थापा ९८०३४१७८६७ 

१ एक गाउँ एक प्रालिलिक गौरीगजं   िखुीराम हमेरम ९८१७००७६७२ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका कार्ाविर्  

४.३.४  कृवष बजाि तथा हाटबजाि सम्बन्धी  

तालिका ३५: गौरीगञ्ज   गाउँपालिका िेत्रमा रहकेा कृलष बजार तथा हाटबजार सम्बन्िी लििरण  

क्र.स. नाम स्थान िडा न. हाट/बजार िाग्ने लदन 

१ कुलन्जबारी बजार कुजीिारी १ शलनिार , मगंिबार  

२ महाभारा बजार  महाभारा १ बिुबार  

३ भन्सार बजार  महाभारा १ लिलहबार , सोमबार  

४ दलेिगाडा बजार  दिेीगाडा  १ आइतबार, लिहीबार 

५ महाभारा िोक महाभारा १ शकु्रबार 

६ टटुिामारी  गौरीगजं  २   

७ बगाह िौिरी  गौरीगजं  २   
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क्र.स. नाम स्थान िडा न. हाट/बजार िाग्ने लदन 

८ बिुबारे बजार  गौरीगजं  ३ बिुबार  

९ नर्ा हाट कदमगाछी  ४ सोमबार , शकु्रबार  

१० लिल्हारा बजार  लिल्हारा  ५ 

आइतिार, सोमबार, मगंिबार , लिलहबार , 

शकु्रबार  

११ खजरुगाछी बगर  खजरुगाछी  ६ शलनिार 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.३.५ कृवष उत्पादन सम्बवन्ध विििण  

तालिका ३६: िालषवक मखु्र् खाद्यान्न बालि उयनपादन (मनमा) 

िडा नं. 

खाद्यान्न बािी उयनपादन ( मनमा ) 

िान मकै गहु ँ 

१ ८२,६४० २,०३५ २८३ 

२ ८२,१९४ ५२१ ११३ 

३ ३२,२८५ ११४ १८५ 

४ ३४,२८५ १८६ ७४ 

५ ३७,३७१   १२९ 

६ २३,६१३ ४४३ ५०६ 

जम्मा २२,५३२,८८० ८,५६६,४८० १,२९० 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.३.६ गाउँपाविकाबाट  वनयाषत हुने िस्तुहरुको  विििण  

 

तालिका ३७: गाउँपालिकाबाट िालषवक लनर्ावत हुने िस्तहुरुको  लििरण (लक्िन्टि) 

क्र.स. लनर्ावत िस्तहुरुको नाम  िडा नं.  
लनकासी हुने िालषवक पररमाण 

(लक्िन्टि) 

जम्मा लनकासी 

मलू्र्  

१ िान , गहु , मकै  
१ 

५,००० १५,००,००,००० 

२ गाई (पश ुसबै )   ४,००,००,००० 

३ िान  ४ १,००,००० 
 

४ िान , गहु , मकै  
५ 

७००० २०,००,००,००० 

५ गाई (पश ुसबै )   २५,००,००,००० 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.३.७ पिुपािन गने घिधुिी संख्या विििण 

तालिका ३८: पशपुािन गने घरपररिार  संख्र्ा 

िडा न. गाई खसी/बाख्रा कुखरुा भसैी सुँगरु हाँस मौरी  
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१ १२५७ ८७५ २१८ १८७ १३६ २२ १ 

२ ११७७ ७३० २१५ १२३ ११९ ६   

३ ६७६ ४०२ ४९ ६९ ५० ३   

४ ९२९ ४८८ ९४ ७५ ५५ ६६ ३६ 

५ ९३५ ५४३ ४४ ८९ ३१ ५ १ 

६ ५४३ १९८ ७७ ९१ १३ ९   

जम्मा ५५१७ ३२३६ ६९७ ६३४ ४०४ १११ ३८ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

४.३.८  व्यािसावयक कृवष फमष सम्बवन्ध विििण 

तालिका ३९: व्र्ािसालर्क कृलष फमव सम्बलन्ि लििरण 

क्र.स.  व्र्िसार्को नाम  संिािकको नाम  ठेगाना िडा नं.  

१ िगंरु फमव सोममती लिम्बु गौरीगजं १ 

२ िाम्िीङ्ग बंगरु फमव        

३ िाम्िीङ िगंरु पािन फमव मनोज कुमार राई गौरीगजं १ 

४ पशपुािन पतञ्जती कृलष सहकारी संस्था गौरीगजं १ 

५ आई एण्ड सी कृलष फमव कलिर लसंह राई गौरीगजं १ 

६ दगुाव पश ुफमव नेत्रप्रसाद ढुंगिे गौरीगजं १ 

७ तपस्र्ा कृलष तथा पशपुािन लडल्िी प्रसाद श्रेष्ठ गौरीगजं १ 

८ केशि कृलष तथा पशपुािन फमव दान बहादरु श्रेष्ठ गौरीगजं १ 

९ कन्काई बाख्रा फमव राजरे्श्र राजिशंी गौरीगजं १ 

१० ग्रालमण लिकास कृलष फमव मनोज कुमार सबु्बा गौरीगजं १ 

११ ढुंगाना गाई फमव लिष्ण ुप्रसाद ढुंगाना गौरीगजं १ 

१२ सलुमत्रा पाल्री फमव िासदुिे राजिशंी गौरीगजं १ 

१३ अलनता मौरी पािन फमै अलनता सम्बाफे लिम्ब ु गौरीगजं १ 

१४ पोल्टी फमव िन्र प्रसाद भजुिे गौरीगजं २ 

१५ ररजन माछा फमव लदगम्बर राजिशंी गौरीगजं ३ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.४ पयषटन विकास  

४.४.१  धावमषक, ऐवतहावसक तथा पयषटकीय स्थि सम्बन्धी विििण  

तालिका ४०: गौरीगञ्ज   गाउँपालिका िेत्रमा रहकेा पर्वटकीर् स्थिहरुको लििरण   
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क्र.सं. पर्वटलकर् स्थिहरुको नाम 
िडा 

नं 
स्थिहरुको लकलसम 

पर्वटक 

तथा 

भक्तजन 

बालषवक 

आगमन 

स्िालमयनि 

(लनजी, 

सरकारी, 

सामदुालर्क, 

प्रा.लि.) 

सडकको 

पहुिँ  

१ दगुाव मलन्दर महाभारा  १ िालमवक, पर्वटलकर्  १०००० सरकारी  पगुकेो  

२ माझी थान  १ संस्कृलत, पर्वटलकर्  ५०० सामदुालर्क  पगुकेो  

३ गगंा दिेी मलन्दर  १ िालमवक , पर्वटलकर्, 

ऐलतहालसक 

१०००० सरकारी , 

लनजी  

नपगुकेो  

४ लशिािर् मलन्दर (कादो 

गाउँ)  

१ िालमवक, पर्वटलकर्  १०००० सरकारी , 

लनजी  

पगुकेो  

५ दगुाव मलन्दर  १ िालमवक, पर्वटलकर्  १०००० सरकारी  पगुकेो  

६ रािाकुष्ण मलन्दर (साना 

लकसान िोक) 

१ िालमवक, पर्वटलकर्  ५००० लनजी ÷ 

सरकारी  

पगुकेो  

७ दगुाव मलन्दर िौरी  १ िालमवक, पर्वटलकर्  ५००० सरकारी  पगुकेो  

८ रामजानकी मलन्दर दिेीघडा  १ िालमवक, पर्वटलकर्  १०००० लनजी  पगुकेो  

९ दगुाव  मलन्दर टुनिुस्ती  १ िालमवक, पर्वटलकर्  १०००० सरकारी  पगुकेो  

१० रंगथेान लशिािर् मलन्दर  १ िालमवक, पर्वटलकर्  १०००० लनजी , 

सरकारी  

पगुकेो  

११ औलिर्ा बाबा मलन्दर  १ एलतहालसक , 

पर्वटलकर्  

१०००० सरकारी  पगुकेो  

१२ कन्काइ नदी लकनार मिेा  २ पर्वटलकर्  ३००० सरकारी  पगुकेो  

१३ बगाह िौिरी महाराज थान 

मिेा 

२ पर्वटलकर्  ५००० सरकारी  पगुकेो  

१४ ठुिो  पालथभरा  २ िालमवक  १००० सरकारी  पगुकेो  

१५ दगुाव मलन्दर  २ ऐलतहालसक  ५००० सरकारी  पगुकेो  

१६ ििव  २ िालमवक    सामदुालर्क  पगुकेो  

१७ गमु्बा  २ िालमवक    सामदुालर्क  पगुकेो  
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क्र.सं. पर्वटलकर् स्थिहरुको नाम 
िडा 

नं 
स्थिहरुको लकलसम 

पर्वटक 

तथा 

भक्तजन 

बालषवक 

आगमन 

स्िालमयनि 

(लनजी, 

सरकारी, 

सामदुालर्क, 

प्रा.लि.) 

सडकको 

पहुिँ  

१८ दगुाव मलन्दर  ३ ऐलतहालसक  ५००० सरकारी  पगुकेो  

१९ दन्तकािी मलन्दर  ३ ऐलतहालसक  १००० सरकारी  पगुकेो  

२० ऊँ कार्व लशिािर् मलन्दर  ३ िालमवक  १००० सरकारी  पगुकेो  

२१ रामजानकी मलन्दर ३ िालमवक  १५०० सरकारी  पगुकेो  

२२ हनमुान मलन्दर ३ िालमवक  १००० सरकारी  पगुकेो  

२३ राजा सनिरी महाराज  ३ ऐलतहालसक  ३००० सामदुालर्क  पगुकेो  

२४ तेिकानी महाराज थान  ३ ऐलतहालसक  १००० सामदुालर्क  पगुकेो  

२५ ििव  ३ िालमवक  १००० सामदुालर्क  पगुकेो  

२६ र्ार्ोखा राई मलन्दर  ३ िालमवक  ५०० सामदुालर्क  पगुकेो  

२७ रामजानकी मलन्दर ४ िालमवक    सरकारी  पगुकेो  

२८ जर्गरुु मलन्दर  ४ िालमवक        

२९ भोिािादा  ४ िालमवक        

३० श्री सन्तोषी मलन्दर  ४ िालमवक        

३१ महाराज थान  ५ िालमवक पर्वटलकर्  १२००० सरकारी  नपगुकेो  

३२ लशिािर् मलन्दर  ५ िालमवक पर्वटलकर्  ५०० सरकारी  नपगुकेो  

३३ लदना भलर मलन्दर  ५ िालमवक पर्वटलकर्  १५००० सरकारी  पगुकेो  

३४ सेतसँग मलन्दर  ५ िालमवक पर्वटलकर्  २५००० सामदुालर्क  पगुकेो  

३५ कालि मलन्दर  ५ िालमवक पर्वटलकर्  ५०० लनलज  पगुकेो  

३६ िक्ष्मी मलन्दर  ५ िालमवक पर्वटलकर्  २०००० सरकारी  पगुकेो  
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क्र.सं. पर्वटलकर् स्थिहरुको नाम 
िडा 

नं 
स्थिहरुको लकलसम 

पर्वटक 

तथा 

भक्तजन 

बालषवक 

आगमन 

स्िालमयनि 

(लनजी, 

सरकारी, 

सामदुालर्क, 

प्रा.लि.) 

सडकको 

पहुिँ  

३७ दिेी मलन्दर खजरुगाछी  ६ ऐलतहालसक  २५००० सामदुालर्क  पगुकेो  

३८ दिेी मलन्दर दिेीगजं ६ ऐलतहालसक  १५००० सरकारी  पगुकेो  

३९ बैजरे्श्र नाथ लशिािर् 

मलन्दर  खजरुगाछी  

६ ऐलतहालसक  १००० सरकारी  पगुकेो  

४० रािा कृष्ण मलन्दर  ६ िालमवक   सामदुालर्क  पगुकेो  

४१ िक्ष्मी नारार्ण मलन्दर  ६ िालमवक   सामदुालर्क  पगुकेो  

४२ हनमुान मलन्दर गोल्छा ६ िालमवक   लनजी  पगुकेो  

४३ मस्जीद (आठमौज) ६ िालमवक ५००० सामदुालर्क  पगुकेो  

४४ ििव (आमडागी ) ६ िालमवक   सामदुालर्क  पगुकेो  

४५ ििव (खजरुगाछी ३) ६ िालमवक   सामदुालर्क  पगुकेो  

४६ महाराज थान ३ ६ िालमवक १०००० सामदुालर्क  पगुकेो  

४७ मजंी थान  ६ िालमवक   सामदुालर्क  पगुकेो  

४८ लशिािर् मलन्दर िोकनाथ 

लट स्टेट  

६ िालमवक   लनजी  पगुकेो  

४९ संत्तमत सतसंग मलन्दर  ६ िालमवक   सामदुालर्क  पगुकेो  

५० सतसंग मलन्दर  ६ िालमवक   सामदुालर्क  पगुकेो  

५१ रामजानकी मलन्दर ६ िालमवक   सामदुालर्क  पगुकेो  

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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४.४.२ होटि तथा िेस्टुिेन्ट सम्बन्ध विििण 

 

तालिका ४१: गाउँपालिकामा दताव भएका होटि तथा रेस्टुरेन्ट को लििरण 

क्र.स.  व्र्िसार्को नाम  संिािकको नाम  ठेगाना िडा नं.  

१ संगीता कोल्ड सेन्टर एण्ड खाजा घर संगीता लिम्बु गौरीगजं १ 

२ िक्ष्मी लिर्ा नास्ता पसि हसंी महतो गौरीगजं १ 

३ लिन ुखाजा घर मन कुमारी राउत गौरीगजं १ 

४ कलनस्का लिर्ा नास्ता लमठाई पसि प्रसाद ताजपरुीर्ा गौरीगजं १ 

५ पाथीभरा मलदरा लबक्री लितरण मौसम श्रेष्ठ गौरीगजं १ 

६ अशोक लकराना तथा लिर्ा पसि अशोक राजिशंी गौरीगजं १ 

७ लदिस लिर्ा नास्ता तथा लकराना पसि छुदुवङ कोि गौरीगजं १ 

८ स्मलृत खाजा घर रामिाि बगरकोटी गौरीगजं १ 

९ कन्काई खाजा घर राम कुमार राजिंशी गौरीगजं १ 

१० स्नेहा खाजा घर राम बहादरु भजुिे गौरीगजं १ 

११ खरुा लशिबन्दी मलदरा तथा पेर् पदाथव लिपन िापागाई गौरीगजं २ 

१२ सलुमत्रा लिर्ा नास्ता लकराना सलुमत्रा राजिशंी गौरीगजं २ 

१३ रुपम खाजा घर लदनेश काकी गौरीगजं २ 

१४ अन ुखाजा घर जर् बहादरु राई गौरीगजं २ 

१५ मा ँसन्तोषी लमष्ठान पसि लभम प्रसाद ताजपरुीर्ा गौरीगजं २ 

१६ श्रेष्ठ होटि नास्ता लिसो लभम बहादरु श्रेष्ठ गौरीगजं २ 

१७ खनाि होटि िेत ब खत्री गौरीगजं २ 

१८ सलुनता लिर्ा पसि लिशाि कटुिाि गौरीगजं ३ 

१९ खड्का लिर्ा पसि लदनेश कुमार खड्का गौरीगजं ३ 

२० इमान लिर्ा नास्ता पसि भमुरे्श्र ढुङ्गिे गौरीगजं ३ 

२१ न्र् ुिाङमो होटि श्र्ाम कुमार लघमीरे गौरीगजं ३ 

२२ िाङािो होटि लनमविा लिर्श्कमाव गौरीगजं ३ 

२३ मोटु पतिु रेषु्टरेन्ट िलित कुमार लसंह् गौरीगजं ३ 

२४ दगुाव लिर्ा नास्ता पसि िानी दिेी महतो गौरीगजं ३ 

२५ दाज ुभाई होटि राजशे कुमार शाह गौरीगजं ३ 

२६ लमलिना होटि लहरादिेी राजिशंी गौरीगजं ३ 

२७ जनसेिा होटि तारादिेी हििुाई गौरीगजं ३ 

२८ सलुप्रर्ा होटि िक्ष्मी राई गौरीगजं ३ 

२९ शभुकामना होटि अशोक कुमार हििुाई गौरीगजं ३ 

३० तिुसी लिर्ा नास्ता पसि िक्ष्मी नारार्ण राजिशंी गौरीगजं ३ 
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क्र.स.  व्र्िसार्को नाम  संिािकको नाम  ठेगाना िडा नं.  

३१ जलेनशा होटि  सोम सोरेन गौरीगजं ४ 

३२ लिकास होटि उदर् िाि राजिशंी गौरीगजं ४ 

३३ काजि मलदरा होटि िैत ुिाि ताजपरुीर्ा गौरीगजं ४ 

३४ लबजर् होटि लिजर् प्रसाद गन्गाई गौरीगजं ४ 

३५ तिुसी मलदरा होटि तारा िाि ताजपरुीर्ा गौरीगजं ४ 

३६ लिजर् होटि िाि दिेी मलुखर्ा गौरीगजं ४ 

३७ शान्ती होटि गोपाि प्रसाद साह गौरीगजं ५ 

३८ लपङकी होटि कृष्ण प्रसाद ताजपरुीर्ा गौरीगजं ५ 

३९ लिर्ा नास्ता लमठाई पसि लिन्दरे्श्र महतो गौरीगजं ५ 

४० प्रेम नास्ता पसि पणु्र् प्रसाद दिाडी गौरीगजं ६ 

४१ उज्िि होटि छिी िाि र्ादि गौरीगजं ६ 

४२ गार्त्री लमष्ठान भण्डार लदिीप शाह गौरीगजं ६ 

४३ सलृष्ट लिर्ा नास्ता पसि गनपत महतो गौरीगजं ६ 

४४ मलदरा खररद लिलक्र होटि लनशा कोइरािा गौरीगजं ६ 

४५ अलनि लिर्ा लमठाइ पसि अलनि कुमार शाह गौरीगजं ६ 

४६ भटे घाट होटि खरुा मलदरा पसि ििराम दाहाि गौरीगजं ६ 

४७ हाम्रो खाजा घर सम्झना िोहनी गौरीगजं ६ 

४८ महमद लिर्ा नास्ता पसि महमद अलमिे गौरीगजं ६ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.५ उद्योग, व्यापाि तथा बैंवकङ  

४.५.१  व्यापाि ि व्यािसाय सम्बन्धी विििण 

तालिका ४२: गौरीगञ्ज   गाउँपालिका लभत्र दताव भई संिािनमा रहकेा व्र्ापार र व्र्ािसार् सम्बन्िी लििरण 

क्र.स.  व्र्िसार्को नाम  संिािकको नाम  ठेगाना िडा नं.  

१ िगंरु फमव सोममती लिम्बु गौरीगजं १ 

२ गणशे खरुा लकराना पसि हमे नारार्ण राजिंशी गौरीगजं १ 

३ पाथीभरा लकराना पसि भकुिार राजिंशी गौरीगजं १ 

४ खसुीि ुलकराना पसि भोटिाि राजिंशी गौरीगजं १ 

५ िौिरी खरुा लकराना पसि लडल्िी राम िौिरी गौरीगजं १ 

६ सलुनि लकराना तथा कस्मलेटक पसि सलुनि राजिंशी गौरीगजं १ 

७ संगीता कोल्ड सेन्टर एण्ड खाजा घर संगीता लिम्बु गौरीगजं १ 
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८ श्रेष्ठ लकराना पसि बाि कुमार श्रेष्ठ गौरीगजं १ 

९ गगंा हले्थ लक्िनीक गगंा प्रसाद राजिशंी गौरीगजं १ 

१० िाम्िीङ्ग लकराना पसि पणूव कुमार िाम्िीङ गौरीगजं १ 

११ िाम्िीङ्ग बंगरु फमव  मनोज कुमार राई  गौरीगजं २ 

१२ डमरु खरुा  तथा थोक सब्जी पसि लभम बहादरु राजिंशी गौरीगजं १ 

१३ शमाव फलनविर पसि उमेश शमाव गौरीगजं १ 

१४ न्र्ौपाने एग्रोभटेस ् शकंर प्रसाद न्र्ौपान े गौरीगजं १ 

१५ िाम्िीङ िगंरु पािन फमव मनोज कुमार राई गौरीगजं १ 

१६ िक्ष्मी लिर्ा नास्ता पसि हसंी महतो गौरीगजं १ 

१७ सजृन टेडवस िान खाद लिक्री तथा लकरान पसि प्रेम कुमार राई गौरीगजं १ 

१८ मानसी सप्िार्सव 
महरे्श्र प्रसाद लसंह 

राजिशंी 
गौरीगजं १ 

१९ शभु िक्ष्मी सब्जी पसि भिुन प्रसाद कोि गौरीगजं १ 

२० कृष्ण लकराना तथा िानकाटा कृष्ण प्रसाद महतो गौरीगजं १ 

२१ रोशन खरुा लकराना पसि िन्र किा राजिशंी गौरीगजं १ 

२२ सरज फलनविर उद्योग गिुाब िन महतो गौरीगजं १ 

२३ मलुखर्ा लकराना पसि  िाि लिहारी मलुखर्ा गौरीगजं १ 

२४ लिन ुखाजा घर मन कुमारी राउत गौरीगजं १ 

२५ पशपुािन 
पतञ्जती कृलष सहकारी 

संस्था 
गौरीगजं १ 

२६  काष्ठ फलनविर लनमावण दगुाव प्रसाद कट्ेेि गौरीगजं १ 

२७ आई एण्ड सी कृलष फमव कलिर लसंह राई गौरीगजं १ 

२८ दगुाव पश ुफमव नेत्रप्रसाद ढुंगिे गौरीगजं १ 

२९ लहमािी दगु्ि खररद लबक्री केन्र लटका दत्त कटुिाि गौरीगजं १ 

३० कलनस्का लिर्ा नास्ता लमठाई पसि प्रसाद ताजपरुीर्ा गौरीगजं १ 

३१ मोडि व्र्टूी पािवर कस्मलेटक बसन्ती महतो गौरीगजं १ 

३२ िम्िागाई खरा कपडा पसि गोलिन्द प्रसाद िम्िागाई गौरीगजं १ 

३३ महतो लकराना पसि बिुिाि महतो गौरीगजं १ 
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३४ तपस्र्ा कृलष तथा पशपुािन लडल्िी प्रसाद श्रेष्ठ गौरीगजं १ 

३५ केशि कृलष तथा पशपुािन फमव दान बहादुे ुर श्रेष्ठ गौरीगजं १ 

३६ पाथीभरा मलदरा लबक्री लितरण मौसम श्रेष्ठ गौरीगजं १ 

३७ हरदिे लकरान पसि तथा िान काटा मन्टु कुमार शाह गौरीगजं १ 

३८ अमतृ इन्टरप्राइजेज खाद्या तथा कस्मटेीक पसि सभुाष िन्र म्रनािी गौरीगजं १ 

३९ अशोक लकराना तथा लिर्ा पसि अशोक राजिंशी गौरीगजं १ 

४० एिीसा िान काटा अशोक प्रसाद शाह गौरीगजं १ 

४१ दाहाि कृलष भण्डार कल्पना खनाि दाहाि गौरीगजं १ 

४२ दिे नारार्ण फेन्सी कपडा पसि दिे नारार्ण राजिशंी गौरीगजं १ 

४३ जिसरी लकराना पसि जिसरी राजिंशी गौरीगजं १ 

४४ लदिस लिर्ा नास्ता तथा लकराना पसि छुदुवङ कोि गौरीगजं १ 

४५ 
आर्िूलद जडीबटुी पजूा सामाग्री सब्जी तथा 

लकराना पसि 
केदार नाथ झा गौरीगजं १ 

४६ महाभारा एग्रो फमव िन्र बहादरु सबु्बा गौरीगजं १ 

४७ पौडेि कृलष भण्डार कृष्ण प्रसाद पौडेि गौरीगजं १ 

४८ स्मलृत खाजा घर रामिाि बगरकोटी गौरीगजं १ 

४९ कन्काई बाख्रा फमव राजरे्श्र राजिशंी गौरीगजं १ 

५० ग्रालमण लिकास कृलष फमव मनोज कुमार सबु्बा गौरीगजं १ 

५१ िन्र लकराना पसि िन्र शम्शरे लिम्ब ु गौरीगजं १ 

५२ कन्काई कृषक समहु कन्काई कृषक समहु गौरीगजं १ 

५३ आदशव इिेक्रोलनक्स एण्ड सलभवस सेन्टर केशि कुमार राजिशंी गौरीगजं १ 

५४ ढुंगाना गाई फमव लिष्ण ुप्रसाद ढुंगाना गौरीगजं १ 

५५ कन्काई खाजा घर राम कुमार राजिंशी गौरीगजं १ 

५६ िक्ष्मी फलनविर उद्योग सरेुश राजिंशी गौरीगजं १ 

५७ सलुमत्रा पाल्री फमव िासदुिे राजिशंी गौरीगजं १ 

५८ स्नेहा खाजा घर राम बहादरु भजुिे गौरीगजं १ 

५९ हमेरम फेन्सी पसि िलुिन हमेरम गौरीगजं १ 
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६० उन्नतलसि कृषक समहु उन्तन सलि कृषक समहु गौरीगजं १ 

६१ िक्की स्टोरव लनिम दिेी राजिंशी गौरीगजं १ 

६२ नरेन्र लकराना पसि लहराकान्त झा गौरीगजं १ 

६३ लनशा लकराना खरुा पसि सरु्व नारार्ण महतो गौरीगजं १ 

६४ समुन फ्ेरस हाउस ताणव बहादरु भजुेि गौरीगजं १ 

६५ अलनता मौरी पािन फमै अलनता सम्बाफे लिम्बु गौरीगजं १ 

६६ मास ुपसि सरु्व थापा गौरीगजं २ 

६७ उज्ित क्िीलनक प्रताप कुमार ताजपरुरर्ा गौरीगजं २ 

६८ लिक्रम लकराना पसि एण्ड िान काटा मनोज लिर्श्ास गौरीगजं २ 

६९ खरुा लशिबन्दी मलदरा तथा पेर् पदाथव लिपन िापागाई गौरीगजं २ 

७० इिेक्रोलनक पसि राजशे कुमार ताजपरुीर्ा गौरीगजं २ 

७१ खरुा लकराना पसि प्रलतमा ताजपरुीर्ा गौरीगजं २ 

७२ फलनविर साना उद्योग प्रलदप राजिशंी गौरीगजं २ 

७३ लसन्द ुलिन्द ुलकराना पसि फलणन्र भण्डारी गौरीगजं २ 

७४ सलुमत्रा लिर्ा नास्ता लकराना सलुमत्रा राजिंशी गौरीगजं २ 

७५ इन्दीरा लकराना पसि इन्दीरा बस्नेत गौरीगजं २ 

७६ शारदा बकु्स एण्ड स्टेशनरी सररता दिेी लिर्श्ास गौरीगजं २ 

७७ रुपम खाजा घर लदनेश काकी गौरीगजं २ 

७८ अन ुखाजा घर जर् बहादरु राई गौरीगजं २ 

७९ मञ्ज ुपान पसि मञ्ज ुराजिंशी गौरीगजं २ 

८० पोल्टी फमव खरुा थोक सेर बहादरु राजिशंी गौरीगजं २ 

८१ अनसु लकराना पसि अजूवन कुमार हजाम गौरीगजं २ 

८२ एन एस िान काटा खररद लिक्री निमी प्रसाद ताजपरुीर्ा गौरीगजं २ 

८३ माँ सन्तोषी लमष्ठान पसि लभम प्रसाद ताजपरुीर्ा गौरीगजं २ 

८४ पोल्टी फमव िन्र प्रसाद भजुिे गौरीगजं २ 

८५ नेत्र गल्िा  तथा लकराना  पसि नेत्र बहादरु राजिशंी गौरीगजं २ 

८६ खरुा लिके्रता र्ाकथङु स्टोर सकु मार्ा लिम्बु गौरीगजं २ 
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८७ लिपन लकराना पसि रमशे कुमार िापागाई गौरीगजं २ 

८८ कन्काई हाडिरे्र बघा बजार रतन िाि शाह गौरीगजं २ 

८९ आरिना बस्त्रािर् नरेश राजिशंी गौरीगजं २ 

९० आलशष हाडविरे्र आलशष लिम्बु गौरीगजं २ 

९१ श्रेष्ठ होटि नास्ता लिसो लभम बहादरु श्रेष्ठ गौरीगजं २ 

९२ खनाि होटि िेत ब खत्री गौरीगजं २ 

९३ शलमविा लकराना पसि सलमविा राजिंशी गौरीगजं ३ 

९४ रेखा लकराना पसि रेखा कुमारी राजिंशी गौरीगजं ३ 

९५ हततुािी मास ुपसि शरेबहादरु श्रेष्ठ गौरीगजं ३ 

९६ रमशे मास ुपसि रमशे कुमार श्रेष्ठ गौरीगजं ३ 

९७ सलृष्टका फु्रट पसि सरुज कुमार महतो गौरीगजं ३ 

९८ मां मन्सा इिेक्रोलनक पसि नागरे्श्र राजिशंी गौरीगजं ३ 

९९ ईन्र लकराना पसि इन्र ब गरुुङ्ग गौरीगजं ३ 

१०० लनदोसी मोहर साइकि ग्र्ारेज लनदोस कुमार महतो गौरीगजं ३ 

१०१ सलुनता लिर्ा पसि लिशाि कटुिाि गौरीगजं ३ 

१०२ खड्का लिर्ा पसि लदनेश कुमार खड्का गौरीगजं ३ 

१०३ इमान लिर्ा नास्ता पसि भमुरे्श्र ढुङ्गिे गौरीगजं ३ 

१०४ हििुाई लकराना पसि िन्रकिा हिाुिई गौरीगजं ३ 

१०५ लिद्या बकु्स एण्ड स्टेशनरी सरस्िती िौिरी गौरीगजं ३ 

१०६ न्र् ुिाङमो होटि श्र्ाम कुमार लघमीरे गौरीगजं ३ 

१०७ िाङािो होटि लनमविा लिर्श्कमाव गौरीगजं ३ 

१०८ तमोलजत काटा मोहमद केिि लमर्ा गौरीगजं ३ 

१०९ गौरी डेन्टि क्िलनक प्रमोद कुमार शाह गौरीगजं ३ 

११० मोटु पति ुरेषु्टरेन्ट िलित कुमार लसंह् गौरीगजं ३ 

१११ दगुाव लिर्ा नास्ता पसि िानी दिेी महतो 
िानी दिेी 

महतो 
३ 

११२ रञ्जना फोटो स्टुलहर्ो िेिनारार्ण ताजपरुीर्ा गौरीगजं ३ 
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११३ लतिक लकराना पसि लतिक िन्र महतो गौरीगजं ३ 

११४ सागर सनु िादी पसि लिजर् कुमार गौरीगजं ३ 

११५ राज ुलकराना पसि टंक बहादरु खड्का गौरीगजं ३ 

११६ सभु िक्ष्मी लकराना पसि समुन गीरी गौरीगजं ३ 

११७ सन्तोलिर्ा लकराना पसि सनु्तोलिर्ा महतो गौरीगजं ३ 

११८ दाज ुभाई होटि राजशे कुमार शाह गौरीगजं ३ 

११९ समुन लस्क्रन लप्रन्ट समुन घोष गौरीगजं ३ 

१२० हिेसी रेडसव लमरा कुमारी श्रेष्ठ गौरीगजं ३ 

१२१ लमलिना होटि लहरादिेी राजिशंी गौरीगजं ३ 

१२२ जनसेिा होटि तारादिेी हििुाई गौरीगजं ३ 

१२३ सलुप्रर्ा होटि िक्ष्मी राई गौरीगजं ३ 

१२४ मञ्जरी जतु्ता िप्पि पसि जलुि मोछी गौरीगजं ३ 

१२५ लप्रलत हाडिरे्र लप्रलत कुमारी शाह गौरीगजं ३ 

१२६ आर्वन कपडा पसि प्रलदप कुमार शाह गौरीगजं ३ 

१२७ शमाव कम्प्र्टुर एण्ड इसेिा लनरज कुमार शमाव गौरीगजं ३ 

१२८ मनकामना सनु िाँदी पसि अलनश गजमरे गौरीगजं ३ 

१२९ शभुकामना होटि अशोक कुमार हिुिाई गौरीगजं ३ 

१३० रोलहत फलनविर उद्योग रलि मालझ गौरीगजं ३ 

१३१ नरेश मोिाइि ररपेर्रीङ नरेश कुमार ताजपरुीर्ा गौरीगजं ३ 

१३२ ग्रेशा लकराना पसि महने्र ररजाि गौरीगजं ३ 

१३३ तिुसी लिर्ा नास्ता पसि िक्ष्मी नारार्ण राजिंशी गौरीगजं ३ 

१३४ ररजन माछा फमव लदगम्बर राजिशंी गौरीगजं ३ 

१३५ काकी लकराना तथा मलदरा पसि पािवती काकी गौरीगजं ३ 

१३६ सािाज रेलडमटे सेख लदिबर गौरीगजं ३ 

१३७ लदपेन्र कपडा पसि लदपेन्र रोलनर्ार गौरीगजं ३ 

१३८ श्री कृष्ण ज्ििेर मोहनिाि ठाकुर गौरीगजं ३ 

१३९ अलनता लकराना पसि कुन्ती दिेी महतो गौरीगजं ३ 
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१४० लिरज लकराना पसि आशा दिेी दास गौरीगजं ३ 

१४१ लनशा लकराना पसि रेखा खिेी महतो गौरीगजं ३ 

१४२ दजाव पान पसि रती कुमार दाश गौरीगजं ३ 

१४३ मलनष स्टोसव मलनष नारार्ण दाश गौरीगजं ३ 

१४४ ररना स्टेशनरी पसि ररमा राजिशंी गौरीगजं ३ 

१४५ लदर्ा सानो बस्त्रािर् लदर्ा गौरीगजं ३ 

१४६ हास्दा आिमलुनर्म पसि रंजीत हास्दा गौरीगजं ३ 

१४७ जोसीका रेलडमटे कपडा पसि सहत िाि महतो गौरीगजं ३ 

१४८ नर्न लग्रि उद्योग संलजत िक्रिलत गौरीगजं ३ 

१४९ बजरंगबिी राइस लमि लिरेन्र राजिशंी     

१५० ताजपरुीर्ा राइस लमि िसन्त तजपरुीर्ा     

१५१ लिकास मलदरा पसि बैसाग ुसरबररर्ा गौरीगजं ३ 

१५२ संस्कार कपडा पसि रघलुिर कुमार रोलनहार गौरीगजं ३ 

१५३ लसति लकराना पसि कृष्ण कुमारी राई गौरीगजं ३ 

१५४ गार्त्री मोहर पाटवस एण्ड व्र्ारेज िन्र प्रसाद राजिशंी गौरीगजं ३ 

१५५ पालथभरा लकराना पसि नारार्ण प्रसाद महतो गौरीगजं ३ 

१५६ न्र् ूलिर्श्कमाव ग्रीि िकव सप असिुाि राजिशंी गौरीगजं ३ 

१५७ राजशे लहमी रेलडर्ो ररपेर्ररङ राजशे प्रसाद दास गौरीगजं ३ 

१५८ िक्ष्मी होटि राम बहादरु राजिशंी गौरीगजं ४ 

१५९ आरती राइस लमि तेििुाि ताजपरुीर्ा गौरीगजं ४ 

१६० गणशे स्टोसव डोमिाि ताजपरुीर्ा गौरीगजं ४ 

१६१ मडी कपडा पसि सन्तोष मडी गौरीगजं ४ 

१६२ जलेनशा होटि  सोम सोरेन गौरीगजं ४ 

१६३ जर्माता लद सनु िादी पसि रोपलत ताजपरुीर्ा गौरीगजं ४ 

१६४ रािा कोल्ड सेन्टर रािा ताजपरुीर्ा गौरीगजं ४ 

१६५ बजरििी राइस लमि लिरेन्र प्रसाद राजिशंी गौरीगजं ४ 

१६६ बजरििी टेन्ट हाउस लिरेन्र प्रसाद राजिशंी गौरीगजं ४ 
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१६७ लिकास होटि उदर् िाि राजिंशी गौरीगजं ४ 

१६८ काजि मलदरा होटि िैत ुिाि ताजपरुीर्ा गौरीगजं ४ 

१६९ लबजर् होटि लिजर् प्रसाद गन्गाई गौरीगजं ४ 

१७० गगंािती स्टोसव लदनेश कुमार मािी गौरीगजं ४ 

१७१ तिुसी मलदरा होटि तारा िाि ताजपरुीर्ा गौरीगजं ४ 

१७२ लिजर् होटि िाि दिेी मलुखर्ा गौरीगजं ४ 

१७३ लनतेश खररद लिलक्र केन्र परुुषोत्तम कुमार शाह गौरीगजं ४ 

१७४ मलदरा लशििन्दी खरु पसि रामरे्श्र प्रसाद गन्गाई गौरीगजं ५ 

१७५ शान्ती होटि गोपाि प्रसाद साह गौरीगजं ५ 

१७६ खरुा लशिबन्दी मलदरा तथा पेर् पदाथव बरी िाि गन्गाई गौरीगजं ५ 

१७७ खरुा कोल्ड सेन्टर लशिबन्दी इनर प्रसाद गन्गाई गौरीगजं ५ 

१७८ खरुा लकराना पसि हस्त बहादरु खड्का गौरीगजं ५ 

१७९ खरुा लशिबन्दी मलदरा तथा खरुा लकराना पसि कमि प्रसाद लसंह गौरीगजं ५ 

१८० हाडिरे्र खरुा पसि प्रताप लसंह राजिशंी गौरीगजं ५ 

१८१ खरुा औषिी पसि कमिेस कुमार बोसाक गौरीगजं ५ 

१८२ खरुा सनु िाँदी पसि लदपा दिेी सलुतर्ार गौरीगजं ५ 

१८३ खरु लकराना पसि फुिकुमारी राजिशंी गौरीगजं ५ 

१८४ कणव बहादरु खरुा कपडा पसि िेििाि सलुतर्ार गौरीगजं ५ 

१८५ िानपाट गहु खरुा खरर लिलक्र िलिता कुमारी गन्गाई गौरीगजं ५ 

१८६ खरुा लकराना पसि लिरज शमाव गौरीगजं ५ 

१८७ लपङकी होटि कृष्ण प्रसाद ताजपरुीर्ा गौरीगजं ५ 

१८८ खरुा लकराना पसि लशििाि राजिंशी गौरीगजं ५ 

१८९ खरुा लशिबन्दी मलदरा पसि पशपुलत थापा गौरीगजं ५ 

१९० खरुा लशिबन्दी मलदरा पसि गनुा प्रसाद गन्गाई गौरीगजं ५ 

१९१ खरुा लकराना पसि दृपतिाि गन्गाई गौरीगजं ५ 

१९२ सतुी जन्र् िरुोत खनैी मि ुगटुका लबक्री पसि दृपतिाि गन्गाई गौरीगजं ५ 

१९३ सलुतवजन्र् पान मसिा पदाथव पसि मघेराज लसंह गौरीगजं ५ 
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१९४ लिर्ा नास्ता लमठाई पसि लिन्दरे्श्र महतो गौरीगजं ५ 

१९५ खरुा लकराना पसि लिष्ण ुप्रसाद राजिशंी गौरीगजं ५ 

१९६ खरुा लकराना पसि िन बहादरु सोडारी गौरीगजं ५ 

१९७ कम्प्र्टुर तथा मोिाइि जोन मालनकिन महतो गौरीगजं ५ 

१९८ राजिशंी फेन्सी पसि र्िुराज राजिंशी गौरीगजं ६ 

१९९ माछा लबलक्र पसि मोलनका दिेी मलुखर्ा गौरीगजं ६ 

२०० एि.एस फोटो पसि एण्ड  मोिाइि जोन लसताराम ताजपरुीर्ा गौरीगजं ६ 

२०१ प्रेम नास्ता पसि पणु्र् प्रसाद दिाडी गौरीगजं ६ 

२०२ िाँदनी मोिाइि सेन्टर लिगने्र कुमार मण्डि गौरीगजं ६ 

२०३ लसता लकराना पसि लसता दिेी शमाव गौरीगजं ६ 

२०४ िाँदनी टेन्ट एण्ड साउण्ड लजतेन्र कुमार मण्डि गौरीगजं ६ 

२०५ मकेुश पान पसि मकेुश शमाव गौरीगजं ६ 

२०६ उज्िि होटि छिी िाि र्ादि गौरीगजं ६ 

२०७ लनतेश स्टोर अमर प्रसाद शाह गौरीगजं ६ 

२०८ गार्त्री लमष्ठान भण्डार लदिीप शाह गौरीगजं ६ 

२०९ गणशे लकराना पसि गणशे प्रसाद मण्डि गौरीगजं ६ 

२१० राजिशंी बेरी पसि दिेिाि राजिंशी गौरीगजं ६ 

२११ एन आर एन रेलडमटे पसि पिन कुमार शाह गौरीगजं ६ 

२१२ शाह मलदरा पसि लमना कुमारी शाह गौरीगजं ६ 

२१३ एभरेष्ट टेिवस मो. मोलफि लमर्ा गौरीगजं ६ 

२१४ लिनोद लकराना पसि लबनोद कुमार राजिशंी गौरीगजं ६ 

२१५ सनु िालद गरगहना पससि पदम बहादरु कटुिाि गौरीगजं ६ 

२१६ लशिम्र रोलडमटे पसि सलुमत कुमर साह गौरीगजं ६ 

२१७ समुन उपिार केन्र कमिेस कुमार साह गौरीगजं ६ 

२१८ कल्पना होटि कल्पना श्रेष्ठ गौरीगजं ६ 

२१९ श्रेष्ठ होटि राम कुमार श्रेष्ठ गौरीगजं ६ 

२२० जर्गरुु लकराना पसि जनक प्रसाद शाह गौरीगजं ६ 
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२२१ मलनष हाडविर्ेर लजतेन्र कुमार लसंह गौरीगजं ६ 

२२२ न्र् ूलहमािर् दािमोठ उद्योग मकेुश कुमार शाह गौरीगजं ६ 

२२३ न्र् ूलशि टेडसव एण्ड सप्िार्सव लशि प्रसाद शाह गौरीगजं ६ 

२२४ जर् गरुु स्टोसव पनुम शाह गौरीगजं ६ 

२२५ रामशे पान पसि रामशे नाथ साह गौरीगजं ६ 

२२६ माँ टेडसव लप्रतम नाथ शाह गौरीगजं ६ 

२२७ सलृष्ट लिर्ा नास्ता पसि गनपत महतो गौरीगजं ६ 

२२८ िभपु नारार्ण लकराना पसि लदपमन्ती दिेी राजिशंी गौरीगजं ६ 

२२९ प्रेम लकराना पसि केशि कुमार शाह गौरीगजं ६ 

२३० अलस्मता लकराना पसि कमिा दिेी माझी गौरीगजं ६ 

२३१ महादिे लकराना पसि महादिे ताजपरुीर्ा गौरीगजं ६ 

२३२ खरुा लकराना पसि लशि कुमार र्ादि गौरीगजं ६ 

२३३ ओम शान्ती ईटा खरुा पसि ओम शान्ती गौरीगजं ६ 

२३४ मलदरा खररद लिलक्र होटि लनशा कोइरािा गौरीगजं ६ 

२३५ न्र् ूकुमकुम टेिसव सलमप लमर्ा गौरीगजं ६ 

२३६ खरुा कपडा पसि लनक्की दिेी थारु गौरीगजं ६ 

२३७ स्िस्तीक कृलष भण्डार शोभा कान्त थारु गौरीगजं ६ 

२३८ मनोज साग सब्जी पसि मनोज कुमार शाह गौरीगजं ६ 

२३९ अलनि लिर्ा लमठाइ पसि अलनि कुमार शाह गौरीगजं ६ 

२४० न्र्ौपाने लकराना पसि र्िुराज न्र्ौपाने गौरीगजं ६ 

२४१ कल्पना टेिसव कल्पना कुमार राजिंशी गौरीगजं ६ 

२४२ प्रयनर्मु स्टोसव सलुदप कुमार अटि गौरीगजं ६ 

२४३ गरुु कृपा मोिाइि रामशे कुमार राजिशंी गौरीगजं ६ 

२४४ भटे घाट होटि खरुा मलदरा पसि ििराम दाहाि गौरीगजं ६ 

२४५ लिष्ण ुपान पसि लिक्रम प्रसाद साह गौरीगजं ६ 

२४६ सदाम रेलडमटे कपडा पसि सदाम हुसेन गौरीगजं ६ 

२४७ हाम्रो खाजा घर सम्झना िोहनी गौरीगजं ६ 
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२४८ लिन्र् बस्त्रािर् श्रिण गन्गाइ गौरीगजं ६ 

२४९ दगुाव टेन्ट हाउस श्रिण कुमार माका गौरीगजं ६ 

२५० गरुुदिे मि खाद पसि खगने्र कुमार र्ादि गौरीगजं ६ 

२५१ रमशे लकराना तथा लिर्ा पसि राम िन्र महतो गौरीगजं ६ 

२५२ महमद लिर्ा नास्ता पसि महमद अलमिे गौरीगजं ६ 

२५३ शिव फर्निचर उद्योग र्नरम मोहन यादव गौरीगजं ६ 

 स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.५.२  स्थानीय बजाि तथा व्यापारिक केन्रको विििण  

 तालिका ४३:गौरीगञ्ज    गाउँपालिका  िेत्रलभत्र  रहकेा स्थानीर् बजार तथा व्र्ापाररक केन्रको लििरण  

क्र.स. नाम स्थान िडा न. हाट/बजार िाग्ने लदन 

१ कुलन्जबारी बजार कुजीिारी १ शलनिार , मगंिबार  

२ महाभारा बजार  महाभारा १ बिुबार  

३ भन्सार बजार  महाभारा १ लिलहबार , सोमबार  

४ दलेिगाडा बजार  दिेीगाडा  १ आइतबार, लिहीबार 

५ महाभारा िोक महाभारा १ शकु्रबार 

६ टटुिामारी  गौरीगजं  २   

७ बगाह िौिरी  गौरीगजं  २   

८ बिुबारे बजार  गौरीगजं  ३ बिुबार  

९ नर्ा हाट कदमगाछी  ४ सोमबार , शकु्रबार  

१० लिल्हारा बजार  लिल्हारा  ५ आइतिार, सोमबार, मगंिबार , लिलहबार , शकु्रबार  

११ खजरुगाछी बगर  खजरुगाछी  ६ शलनिार 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.५.३  सहकािी सम्बन्धी विििण  

तालिका ४४: गौरीगञ्ज   गाउँपालिकामाश आिद्धता रहरे संिानमा रहकेा  सहकारी संस्थाहरुको लििरण   

क्र.स कृषक समहुको नाम  ठेगाना (वडा न ं 

१ श्री उज्यालो तारा कृषक समहु  गौरीगजं  १ 

२ श्री कमिशिल कृषक समहु  गौरीगजं  १ 

३ महाभारा मौरीपालन कृषक समहु  गौरीगजं  १ 

४ छाती कृषक समहु  गौरीगजं  १ 
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५ श्री कन्काई कृषक समहु  गौरीगजं  १ 

६ सप्तरंगी कृषक समहु  गौरीगजं  १ 

७ श्री उन्नतिील कृषक समहु  गौरीगजं  १ 

८ श्री शिवगरुु कृषक समहु  गौरीगजं  २ 

९ श्री शसद्धि ववनायक कृषक समहु  गौरीगजं  २ 

१० श्री िादर कृषक समहु  गौरीगजं  २ 

११ श्री शिव िक्तत कृषक समहु  गौरीगजं  २ 

१२ श्री ज्वाला मखुि कृषक समहु  गौरीगजं  २ 

१३ श्री टटुवामारर चौरी कृषक समहू  गौरीगजं  २ 

१४ श्री िभुलक्ष्मी कृषक समहु  गौरीगजं  २ 

१५ श्री िन लक्ष्मी कृषक समहु  गौरीगजं  २ 

१६ श्री सयुि ककरण कृषक समहु  गौरीगजं  २ 

१७ श्री चन्र ककरण कृषक समहु  गौरीगजं  २ 

१८ श्री लाशलगरुााँस कुषक समहु  गौरीगजं  २ 

१९ श्री बादभाउ कृषक समहु  गौरीगजं  २  

२० श्री आददवासी कृषक समहु  गौरीगजं  २ 

२१ श्री हाम्रो कृषक समहु  गौरीगजं  २ 

२२ श्री मेहनती कुषक समहु  गौरीगजं  २ 

२३ श्री सनुौलो ववहानी कृषक समहु  गौरीगजं  २ 

२४ श्री हातमेालो कृषक समहु  गौरीगजं  २ 

२५ श्री पिपुर्त कृषक समहु  गौरीगजं  २ 

२६ श्री माङसावा कृषक समहु  गौरीगजं  २ 

२७ श्री कन्काई ववपद व्यवस्थापन कृषक समहु  गौरीगजं  २ 

२८ श्री श्रम क्जवव कृषक समहु गौरीगजं  २ 

२९ श्री तलाचन कृषक समहु  गौरीगजं  २ 

३० श्री कन्काइ कृषक समहु गौरीगजं  २ 

३१ श्री जागतृी कृषक समहु  गौरीगजं  २ 

३२ श्री अन्नपणुि कृषक समहु  गौरीगजं  ३ 

३३ श्री सयुि ववनायक कृषक समहु  गौरीगजं  ३ 

३४ श्री चादनी मदहला कृषक समहु  गौरीगजं  ३ 

३५ श्री सरस्वती कृषक समहु  गौरीगजं  ४ 
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३६ श्री जयगरुु कृषक समहु  गौरीगजं  ४ 

३७ श्री शिविक्तत कृषक समहु  गौरीगजं  ४ 

३८ श्री मााँ भवानी कृषक समहु  गौरीगजं  ४ 

३९ श्री जागरुक मदहला  कृषक समहु  गौरीगजं  ५ 

४० श्री नवजागरण कृषक समहु  गौरीगजं  ५ 

४१ श्री न्य ूकृषक समहु  गौरीगजं  ५ 

४२ शमधश्रत कृषक समहु  गौरीगजं  ५ 

४३ श्री मदहला िसततीकरण कृषक समहु गौरीगजं  ६ 

४४ ज्योती मदहला कृषक समहु  गौरीगजं  ६ 

४५ राजासनवररस कृषक समहु  गौरीगजं  ६ 

४६ भागवती कृषक समहु  गौरीगजं  ६ 

४७ श्री ऊाँ  कृषक समहु  गौरीगजं  ६ 

४८ श्री उज्यालो मदहला कृषक समहु  गौरीगजं  ६ 

४९ श्री पाधथभरा मदहला कृषक समहु  गौरीगजं  ६ 

५० श्री लक्ष्मी नारायण मदहला कृषक समहु  गौरीगजं  ६ 

५१ श्री ददपज्योती कृषक समहु  गौरीगजं  ६ 

५२ श्री हररयाली मदहला कृषक समहु  गौरीगजं  ६ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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परिच्छेद ५: सामवजक अिस्था 

५.१  िैवक्षक तथा मानि ससंाधन विकास  

५.१.१  साक्षिता  दि 

तालिका ४५: कुि सािरता दर (५ िषव भन्दा मालथ को जनसंख्र्ामा आिाररत) 

िडा नं. 
कुि जनसंख्र्ा (५ िषव भन्दा 

मालथ) 

कुि सािर  जनसंख्र्ा 
कुि सािरता  प्रलतशत (%) 

(५ िषव भन्दा मालथ) 

१ ७,४६५ ५,७१६ ७६.५७ 

२ ६,६२० ४,६२१ ६९.८ 

३ ७,६३३ ६,०५१ ७९.२७ 

४ ४,८१६ ३,२१४ ६६.७४ 

५ ४,१७२ २,७७५ ६६.५१ 

६ ५,३४५ ४,०३८ ७५.५५ 

जम्मा ३६,०५१ २६,४१५ ७३.२७ 

 स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
 

 

तालिका ४६: परुुष र मलहिा सािरता  दर (५ िषव भन्दा मालथ को जनसंख्र्ामा आिाररत) 

िडा न ५ िषव मालथकाको सािर जनसंख्र्ा ५ िषव दलेख 

मालथकाको 

जम्मा जनसंख्र्ा 

सािरता 

प्रलतशत (%)   मलहिा परुुष जम्मा 

१ २५५३ ३,१६३ ५,७१६ ७,४६५ ७६.५७ 

२ १,९५४ २,६६७ ४,६२१ ६,६२० ६९.८ 

३ २,७८८ ३,२६३ ६,०५१ ७,६३३ ७९.३ 

४ १३२९ १८८५ ३,२१४ ४,८१६ ६६.७४ 

५ ११७७ १,५९८ २,७७५ ४,१७२ ६६.५ 

६ १८७५ २१६३ ४,०३८ ५,३४५ ७५.५५ 

जम्मा ११,६७६ १४,७३९ २६,४१५ ३६,०५१ ७३.२७ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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तालिका ४७: िर्स्क सािरता  दर (१५ िषव र सो भन्दा मालथको जनसंख्र्ा मा आिाररत) 

िडा नं. कूि जनसंख्र्ा (१५ िषव र सो 

भन्दा मालथ) 

िर्श्क सािरता 

जनसंख्र्ा 

िर्श्क सािरता प्रलतशत 

(%) 

१ ५,४०५ ४,०९२ ७५.७१ 

२ ४,६०८ ३,०९२ ६७.१ 

३ ५,४५५ ४,३९३ ८०.५३ 

४ ३,३०७ २,०९० ६३.२ 

५ २,८९६ १,८१७ ६२.७४ 

६ ३,७९३ २८४६ ७५.०३ 

जम्मा २५,४६४ १८,३३० ७१.९८ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

 

 
लित्र ३: िडागत कुि सािरता  दर 

 

५.१.२  छ  िषष ि सोभन्दा मावथको  िैवक्षक अिस्था 

 

तालिका ४८: छ िषव र सोभन्दा मालथको शलैिक अिस्था 
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शलैिक स्तर/ िडा नं. १ २ ३ ४ ५ ६ जम्मा 

लनरिर १३६५ १५९४ ११२१ १२७९ ११४२ ९९१ ७४९२ 

सािर १३३९ ९९० १५५३ ७९६ ९६१ ९८२ ६६२१ 

आिारभतु तह २३५६ १८४२ २४०१ १३९४ १२३० १७२७ १०९५० 

माध्र्लमक तह १६०९ १४४७ १६६७ ७७८ ४७३ १०५१ ७०२५ 

स्नातक तह १५८ १४६ २४७ ५९ ३२ १२५ ७६७ 

स्नातकोत्तर ४१ ४० ७० ६ २ १९ १७८ 

कुि जम्मा ६८६८ ६०५९ ७०५९ ४३१२ ३८४० ४८९५ ३३०३३ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

 

 
लित्र ४: ६  िषव र सो भन्दा मालथ को शलैिक अिस्था
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५.१.३  तहगत रुपमा िैक्षक संस्था / विद्यािय ( सामुदावयक, संस्थागत, मदिसा, गुम्बा ) ि विद्याथी विििण  

तालिका ४९: सामदुालर्क लिद्यािर्को लििरण  

क्र.सं. लिद्यािर्को नाम स्थापना 

िषव 

िडा नं टोि प्रिानाध्र्ापकको नाम सम्पकव  नं लिद्यािर्को 

लकलसम 

िालिके तह 

१ 

श्री आिारभतु जनकल्र्ाण प्रा.लि.  
२०४६ २ 

हमे्नाडागी  

uf]kfn k|;fb 
tfhk'l/of  

९८६२६७६२९० 
सरकारी छ  cfwf/e't  

२ श्री लिल्हारा प्रा. लि ं २०६८ ५ लििहारा  lht axfb'/ /fhj+zL  ९८१७९७३५८५ सरकारी   cfwf/e't  
३ 

श्री गौररर्ा प्रा. लि.  
२०५४ ४ 

बाह्रसदुी  

;'/]Gb| k|;fb 
/fhj+zL  

९८१४०८८३११ 
सरकारी छ    

४ श्री बगिुा प्राथलमक लिद्यािर्  २०४५ ४ बेिडाँगी lht axfb'/ /fpt  ९८२४०५९८४४ सरकारी   cfwf/e't  
५ श्री रालष्रर् प्राथलमक लिद्यािर्  २०४५ ६ गौररर्ाडागी   /]zd k|;fb /fhj+zL  ९८०६०९०५९८ सरकारी छ  cfwf/e't  
६ 

श्री खजरुगाछी माध्र्लमक लिद्यािर्  
२०२९ ६ 

खजरुगालछ 

u]x]Gb| laqmd 
zfx  

९८५२६८३११० 
सरकारी छ  dfWolds  

७ श्री आमगालछ प्राथलमक लिद्यािर्  २०६७ २ आमगाछी lji)f' s'df/ /fhj+zL  ९८०६०३०६८४ सरकारी छ  cfwf/e't  
८ श्री रालष्रर् प्राथलमक लिद्यािर्  २००८ ४ कदमगाछी dxfk|;fb /fhj+zL  ९८६३५१४४६० सरकारी छ  cfwf/e't  
९ श्री सरस्िती प्राथलमक लिद्यािर्  २०४५ ४ कदमगाछी ;Gwof /fhj+zL  ९८१७९६५०६३ सरकारी छ    

१० श्री गौरीगञ्ज प्राथालमक लिद्यािर्  २०२५ ३ हुक्कागालछ  df]ltnfn tfhk'l/of  ९८०४९१११८६ सरकारी छ  cfwf/e't  
११ श्री आदवश प्राथलमक लिद्यािर्  २०२१ ५ हरररा  ;'sb]j u+ufO{  ९८४२७०७४०३ सरकारी छ  cfwf/e't  
१२ 

श्री जनता प्राथलमक लिद्यािर्  
२०१९ ५ 

लििहारा  

>L x]d gf/fof)f 
/fhj+zL  

९८१७९७२९९२ 
सरकारी छ  cfwf/e't  

१३ श्री भगिती प्राथलमक लिद्यािर्  २०२५ ६ दिेीगञ्ज  clj k|;fb ofbj  ९८१८३४२७१२ सरकारी छ  cfwf/e't  
१४ 

श्री तारा प्राथलमक लिद्यािर्  
२०६६ ५ 

हरररा  

;'ldqf s'df/L 
/fhj+zL  

९८१७९२५३६६ 
सरकारी   cfwf/e't  

१५ श्री गौरी प्राथलमक लिद्यािर्  २०३१ ३ ठेलकटोि dx]Gb| axfb'/ ९८०६०९०७०१ सरकारी छ  cfwf/e't  
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क्र.सं. लिद्यािर्को नाम स्थापना 

िषव 

िडा नं टोि प्रिानाध्र्ापकको नाम सम्पकव  नं लिद्यािर्को 

लकलसम 

िालिके तह 

Gof}kfg]  
१६ श्री जनता बाि लिकास प्राथलमक 

लिद्यािर्  
२००९ ५ 

डाँगीटोि 

>L s'df/ k|;fb 
e)*f/L  

९८४२६८२३०५ 
सरकारी छ    

१७ श्री पथृ्िी नारार्ण प्राथलमक लिद्यािर्  २०३० १ महाभरा िौरी  ;Togf/fo)f /fhj+zL  ९८६३६२२५२५ सरकारी छ  cfwf/e't  
१८ श्री रामजानकी आिारभतु लिद्यािर्  २०४४ १ दलेिघडा महाभरा  ̂ ]s gf/fo)f /fhj+zL  ९८६९६८६२४० सरकारी छ  cfwf/e't  
१९ 

श्री बािकल्र्ाण माध्र्लमक लिद्यािर्  
२००७ १ 

कुञ्जीबारी  

>L led k|;fb 
sf]O/fnf  

९८१७९२३३३८ 
सरकारी छ  dfWolds  

२० श्री जनकल्र्ाण आिारभतु लिद्यािर्  २०२३ १ महाभरा led axfb'/ sfsL{  ९८४२६२९२२२ सरकारी छ  cfwf/e't  
२१ श्री इन्रणेी प्राथलमक लिद्यािर्  २०५४ १ होकिबाडी lzj s'df/ d}gfnL  

 
सरकारी छ    

२२ श्री जनता आिारभतु लिद्यािर्  २०३३ २ कोरोबारी  >L j]b'nfn /fhj+zL  ९८१७९१९२४३ सरकारी छ  cfwf/e't  
२३ श्री लशश ुकल्र्ाण आिारभतु 

लिद्यािर्  
२०३८ २ 

तिुािन  ofbj k|;fb l/hfn  
९८२४०७१७७९ 

सरकारी छ  cfwf/e't  
२४ श्री आदवश माध्र्लमक लिद्यािर्  २०१७ २ टाटुिामारी  nId)f /fhj+zL  ९८०१४०५७९९ सरकारी छ  dfWolds  
२५ 

श्री गौरीगञ्ज माध्र्लमक लिद्यािर् 
२००८ ३ 

गौरीगञ्ज  

>L uf]ljGb k|;fb 
l#ld/]  

९८४२६२४३६१ 
सरकारी   dfWolds  

 स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

तालिका ५०:  लनजी लिद्यािर्को लििरण 

क्र.सं. लिद्यािर्को नाम स्थापना 

िषव 

िडा नं टोि प्रिानाध्र्ापकको नाम सम्पकव  नं लिद्यािर्को 

लकलसम 

िालिके तह 

१ श्री लदर्ो ईङलिस बोलडंग स्कुि  २०६८ १ लििहारा उमेश कुमारराजबंशी ९८४२६८९७५२ लनजी छ   

२ लमिन एजकेुशन फाउन्डेशन  २०७१ १ दिेीगाटा  लमिन कुमार मनैािी ९८०६०७२७६४ लनजी छ आिारभतु 
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क्र.सं. लिद्यािर्को नाम स्थापना 

िषव 

िडा नं टोि प्रिानाध्र्ापकको नाम सम्पकव  नं लिद्यािर्को 

लकलसम 

िालिके तह 

३ डाउन लभिेज ईङलिस स्कुि  २०७४ २ महाभरा  िक्ष्मी प्रसाद राजबंशी ९८१५९०१७९१ लनजी छ आिारभतु 

४ न्र् ूर्लुनभशवि एकेडेमी  २०६४ २ कुञ्जीबारी  लदनानाथ सबेुदी   लनजी छ आिारभतु 

५ श्री कोरोबारी एकेडेमी २०७३ २ टटुिामारी  िलित टुडु   लनजी छ आिारभतु 

६ एडभान्स िल्ड एकेडेमी २०६५ ३ प्रकाशपरु   ९८४२६६६८३६ लनजी छ माध्र्लमक  

७  रोष्ट िोसेफ स्कुि  २०७२ ३   िन प्रसाद राजबंशी ९८१४०३४०९६ लनजी छ आिारभतु 

८ सनसाईन ईङ्लिस बोडीङ्ग स्कुि  २०६५ ३ बाघिौिरी      लनजी छ आिारभतु 

९ ज्ञानकुञ्ज एकेडेमी २०४८ ४ गौरीगञ्ज  लिर्श्राज ताजपरुरर्ा ९८०७३३०५७० लनजी छ आिारभतु 

१० स्नो ह्वाइट ईङ्लिस स्कुि  २०६८ ५ गौरीगञ्ज  हरर बहादरु महतो ९८५२६६६७०५ लनजी छ आिारभतु 

११ इन्टर्शुन एकेडेमी २०६९ ६ ठेलकटोि   ०२३-४१२००७ लनजी छ आिारभतु 

१२ श्री ज्ञानोदर् आिशीर् मा. लि.  २०५४ ६ भिार्ो टार लदनेर्श्ोर राजबंशी ९८१६९०९७८२ लनजी छ माध्र्लमक  

१३ 

श्री गौरीगञ्ज बहुमखुी क्र्ाम्पस  

२०४८ ६ क्र्ाम्पस 

मोड लिजर् कुमार सी+ह 

९८५२०२८३५७ लनजी छ माध्र्लमक  

१४ श्री गौरीगञ्ज लजिन ज्र्ोलत स्कुि  २०६८ ६     ९८५२६७६९४९ लनजी छ माध्र्लमक  

१५ श्री सािकुुलट अगं्रेजी लिद्यािर् , 

गौरीगञ्ज , झापा  

२०७२ ६ 

जनता िोक  िन्रमलण राजबंशी 

९८०१४०३६२० लनजी छ आिारभतु 

१६ लक्रम्शन ईङ्लिस बोडीङ्ग स्कुि  २०६६ २ खजरुगाछी श्र्ाम राजबंशी ९८०४०२८१६२ लनजी छ आिारभतु 

१७ र्लुनभशवि एकेडेमी २०६७ १ खजरुगाछी लतिक प्रसाद लस+ह ९८०४९४१९४५ लनजी छ आिारभतु 

१८ मनुिाई६ एकेडेमीईङ्लिस 

बोडीङ्ग स्कुि  

२०५६ १ 

खजरुगाछी िन्र मोहन राजबंशी 

९८०१४०३६२० लनजी छ माध्र्लमक  

१९ दिेकोटा मा. लि.  २०५२ ३ खजरुगाछी कल्पना थापा ९८५२६७६५११ लनजी छ माध्र्लमक  

२० श्री नि ज्र्ोलत एकेडेमी २०६९ ३ दिेीघडा श्री सिवतिाि राजबंशी ९८६२६४८२३० लनजी छ स्नातक तह 

 स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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तालिका ५१: मदरसा लिद्यािर्को लििरण  

क्र.सं. लिद्यािर्को नाम स्थापना िषव िडा नं टोि प्रिानाध्र्ापकको नाम सम्पकव  नं लिद्यािर्को 

लकलसम 

िालिके तह 

१ दारुि मदरसा  २०५६ ६   मोहम्मद सिामत    मदरसा  छ  आिारभतू  

२ मदरसा इसािालमर्ा इलजफुि ओिम  २०६४ ६ कलन्िरा  रोशन खातनु  ९८१४०९८६६८ मदरसा  छ  आिारभतू  

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

 

 

 

 

५.१.४  विद्याियमा अध्ययन गरििहेका छात्रछात्राको विििण  

तालिका ५२: सामदुालर्क लिद्यािर्मा अध्र्र्नरत छात्रछात्राको लििरण  

क्र.सं. लिद्यािर्को नाम 

लिद्याथी संख्र्ा 

जम्मा छात्रा छात्र दलित जनजालत अपाङ्ग लिद्यािर् 

छाड्ने लि. सं. 

किा दोहोर्ावउने 

लि. सं. 

१ श्री आिारभतु जनकल्र्ाण प्रा.लि.  १६६ ८७ ७९ ५ १६१   १८ २१ 

२ श्री लिल्हारा प्रा. लि ं १११ ६१ ५० ८६ २३   २ ३ 

३ श्री गौररर्ा प्रा. लि.  १०२ ४५ ५७ ७० ३२   ११ १७ 

४ श्री बगिुा प्राथलमक लिद्यािर्  ६७ ३० ३७ १ ५८   १   

५ श्री रालष्रर् प्राथलमक लिद्यािर्  १९६ १०२ ९४ १६ १९ १     

६ श्री खजरुगाछी माध्र्लमक लिद्यािर्  ९१२ ५०६ ४०६ १४७ ३४८ १ ६२ ३६ 

७ श्री आमगालछ प्राथलमक लिद्यािर्  ९० ४० ५० ३८ ५२   २   

८ श्री रालष्रर् प्राथलमक लिद्यािर्  १२३ ८३ १६२ ६         
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९ श्री सरस्िती प्राथलमक लिद्यािर्  १२० ६१ ५९   १२० १     

१० श्री गौरीगञ्ज प्राथालमक लिद्यािर्  २१९ ९३ ९८ १५ १२ २     

११ श्री आदवश प्राथलमक लिद्यािर्  १,२२५ ६५ ६० १५ ७४       

१२ श्री जनता प्राथलमक लिद्यािर्  ११६ ६८ ४८ २९ ६० २     

१३ श्री भगिती प्राथलमक लिद्यािर्  ८१ ४३ ३८ १४ ७       

१४ श्री तारा प्राथलमक लिद्यािर्  ७३ ५३ १९ ३३ ३६       

१५ श्री गौरी प्राथलमक लिद्यािर्  १७५ १०१ ७४ ८३ २६   ११ १६ 

१६ श्री जनता बाि लिकास प्राथलमक लिद्यािर्  १७१ १११ ६० १९ १५२       

१७ श्री पथृ्िी नारार्ण प्राथलमक लिद्यािर्  ७७ ३७ ४० २ ३० ३४     

१८ श्री रामजानकी आिारभतु लिद्यािर्  २५० १२० १३० १५ १६०       

१९ श्री बािकल्र्ाण माध्र्लमक लिद्यािर्  ६८६ ३६४ ३२२ ४१ ५०२   ३६ २९ 

२० श्री जनकल्र्ाण आिारभतु लिद्यािर्  २४१ १०२ १३७ ८० १०९   ७ १० 

२१ श्री इन्रणेी प्राथलमक लिद्यािर्  ८९ ४३ ४६ ७ ६२   ७ ३ 

२२ श्री जनता आिारभतु लिद्यािर्  २४१ १३४ १०७ १४ १८१   ३ १० 

२३ श्री लशश ुकल्र्ाण आिारभतु लिद्यािर्  ५३ १८ ३५ ५ १८   ८   

२४ श्री आदवश माध्र्लमक लिद्यािर्  ६९८ ३९४ ३०४ ५८ ५४८ १ ५९ ६ 

२५ श्री गौरीगञ्ज माध्र्लमक लिद्यािर् ९९७ ५५५ ४४२ ७ ३४०   ७१ ६८ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

तालिका ५३: लनजी लिद्यािर्मा अध्र्र्नरत  छात्रछात्राको लििरण 

क्र.सं. लिद्यािर्को नाम 

लिद्याथी संख्र्ा 

जम्मा छात्रा छात्र दलित जनजालत अपाङ्ग लिद्यािर् 

छाड्ने 

लि. सं. 

किा 

दोहोर्ावउने 

लि. सं. 

१ श्री लदर्ो ईङलिस बोलडंग स्कुि  १९० ७४ ११६ ११ १७८ १ १८ ० 
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२ लमिन एजकेुशन फाउन्डेशन  ६४ १८ ४६   २८       

३ डाउन लभिेज ईङलिस स्कुि  १७१ ७६ ९५ ९ ७७       

४ न्र् ूर्लुनभशवि एकेडेमी  ३४३ १३८ २०५ ४ १८६ २ १   

५ श्री कोरोबारी एकेडेमी ४१ १८ २३ ४ २० १ ० १ 

६ एडभान्स िल्ड एकेडेमी १६७ ७६ ९१ १२ ८२       

७  रोष्ट िोसेफ स्कुि  १४० ५० ९०   १२२ २     

८ सनसाईन ईङ्लिस बोडीङ्ग स्कुि  १३६ ८५ ५१   १३६       

९ ज्ञानकुञ्ज एकेडेमी ४७३ २५२ २२१ ११ १७२ ० ७   

१० स्नो ह्वाइट ईङ्लिस स्कुि  ३०५ १२७ १७८   २१९   २०   

११ इन्टर्शुन एकेडेमी १४५ ७५ ७० १६ ३१       

१२ श्री ज्ञानोदर् आिशीर् मा. लि.  ३८१ १७० २११ २२ ३०       

१३ श्री गौरीगञ्ज बहुमखुी क्र्ाम्पस  २५९ १४८ १११           

१४ श्री गौरीगञ्ज लजिन ज्र्ोलत स्कुि  १३२ ४५ ८५ २ १३०   ६   

१५ श्री सािकुुलट अगं्रेजी लिद्यािर् , गौरीगञ्ज , झापा  १२० ५० ७० २ ११८ ० ५ ० 

१६ लक्रम्शन ईङ्लिस बोडीङ्ग स्कुि  २६७ १०६ १६१           

१७ र्लुनभशवि एकेडेमी ५४० २८८ २५२     १     

१८ मनुिाईट एकेडेमीईङ्लिस बोडीङ्ग स्कुि  २७५ १३६ १३९ ३७ ५२ ३ ४२   

१९ दिेकोटा मा. लि.  ३६५ १७७ १८८ १३ १२१       

२० श्री नि ज्र्ोलत एकेडेमी ६० २८ ३२   ५९       

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

तालिका ५४:  मदरसामा  अध्र्र्नरत  छात्रछात्राको लििरण  

क्र.सं. लिद्यािर्को नाम 

लिद्याथी संख्र्ा 

जम्मा छात्रा छात्र दलित जनजालत अपाङ्ग लिद्यािर् किा 
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छाड्ने लि. 

सं. 

दोहोर्ावउने 

लि. सं. 

१ दारुि मदरसा  ११३ ५२ ६१           

२ मदरसा इसािालमर्ा इलजफुि ओिम  ८८ ४४ ४४           

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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५.१.५  विक्षक तथा िैवक्षक जनिवि विििण  

तालिका ५५: सामदुालर्क लिद्यािर्को लशिक तथा शलैिक जनशलक्त लििरण  

क्र.सं. लिद्यािर्को नाम 

शिक्षक वववरण 

जम्मा dlxnf k'?if  दलित जनजालत अपाङ्ग 

१ श्री आिारभतु जनकल्र्ाण प्रा.लि.  ७ ४ ३   ७   

२ श्री लिल्हारा प्रा. लि ं ६ ३ ३   ६   

३ श्री गौररर्ा प्रा. लि.  ४ २ २   ४   

४ श्री बगिुा प्राथलमक लिद्यािर्  २ १ १   १   

५ श्री रालष्रर् प्राथलमक लिद्यािर्  ६ ३ ३   ४   

६ श्री खजरुगाछी माध्र्लमक लिद्यािर्  १९ ८ ११   ९   

७ श्री आमगालछ प्राथलमक लिद्यािर्  ७ ४ ३   ७   

८ श्री रालष्रर् प्राथलमक लिद्यािर्  ७ ३ ४ १ ६   

९ श्री सरस्िती प्राथलमक लिद्यािर्  ४ २ २   ४   

१० श्री गौरीगञ्ज प्राथालमक लिद्यािर्  १२ ६ ६   ६   

११ श्री आदवश प्राथलमक लिद्यािर्  ६ ३ ३   ६   

१२ श्री जनता प्राथलमक लिद्यािर्  ६ १ ५       

१३ श्री भगिती प्राथलमक लिद्यािर्  ५ ३ २       

१४ श्री तारा प्राथलमक लिद्यािर्  ३ २ १   ३   

१५ श्री गौरी प्राथलमक लिद्यािर्  ६ २ ४   २   

१६ श्री जनता बाि लिकास प्राथलमक लिद्यािर्  ९ ४ ५   ५   

१७ श्री पथृ्िी नारार्ण प्राथलमक लिद्यािर्  ६ ४ २   ४   

१८ श्री रामजानकी आिारभतु लिद्यािर्  ९ ७ २   ६   

१९ श्री बािकल्र्ाण माध्र्लमक लिद्यािर्  १९ ८ ११   ८   

२० श्री जनकल्र्ाण आिारभतु लिद्यािर्  १२ ६ ६   ३   
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२१ श्री इन्रणेी प्राथलमक लिद्यािर्  ५ ३ २   ५   

२२ श्री जनता आिारभतु लिद्यािर्  १२ ७ ५   ११   

२३ श्री लशश ुकल्र्ाण आिारभतु लिद्यािर्  ३ २ १       

२४ श्री आदवश माध्र्लमक लिद्यािर्  २२ ९ १३   १०   

२५ श्री गौरीगञ्ज माध्र्लमक लिद्यािर् २५ ७ १८ १ ४   

स्रोत : गौरीगञ्ज   गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

तालिका ५६:  लनजी लिद्यािर्मा लशिक तथा शलैिक जनशलक्त 

क्र.सं. लिद्यािर्को नाम 

शिक्षक वववरण 

जम्मा dlxnf k'?if  दलित जनजालत अपाङ्ग 

१ श्री लदर्ो ईङलिस बोलडंग स्कुि  १० ५ ५   १०   

२ लमिन एजकेुशन फाउन्डेशन  ६ ४ २   ६   

३ डाउन लभिेज ईङलिस स्कुि  ११ ८ ३   ६   

४ न्र् ूर्लुनभशवि एकेडेमी  १५ ५ १०   ६   

५ श्री कोरोबारी एकेडेमी ३ ३         

६ एडभान्स िल्ड एकेडेमी ९ ४ ५   ३   

७  रोष्ट िोसेफ स्कुि  ४ ४ ०   ४   

८ सनसाईन ईङ्लिस बोडीङ्ग स्कुि  ८ २ ६   ७   

९ ज्ञानकुञ्ज एकेडेमी २५ ७ १९ १ १२   

१० स्नो ह्वाइट ईङ्लिस स्कुि  १३ ८ ५   ७   

११ इन्टर्शुन एकेडेमी ११ ७ ४   ९   

१२ श्री ज्ञानोदर् आिशीर् मा. लि.  १९ ९ १०       

१३ श्री गौरीगञ्ज बहुमखुी क्र्ाम्पस  १९ ३ १६   २   

१४ श्री गौरीगञ्ज लजिन ज्र्ोलत स्कुि  ८ ५ ३   ८   
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१५ श्री सािकुुलट अगं्रेजी लिद्यािर् , गौरीगञ्ज , झापा  ८ ६ २   ८   

१६ लक्रम्शन ईङ्लिस बोडीङ्ग स्कुि  १२ ९ ३ १     

१७ र्लुनभशवि एकेडेमी १९ ९ १०   ४   

१८ मनुिाई६ एकेडेमीईङ्लिस बोडीङ्ग स्कुि  १७ ७ १० १     

१९ दिेकोटा मा. लि.  २० ११ ९   ४   

२० श्री नि ज्र्ोलत एकेडेमी ६ ५ १   ७   

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

तालिका ५७: मदरसा लिद्यािर्मा  लशिक तथा शैलिक जनशलक्त 

क्र.सं. लिद्यािर्को नाम 

शिक्षक वववरण 

जम्मा dlxnf k'?if  दलित जनजालत अपाङ्ग 

१ दारुि मदरसा  २ १ १       

२ मदरसा इसािालमर्ा इलजफुि ओिम  २ १ १       

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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५.१.६  िैवक्षक संस्थामा उपिब्ध भौवतक पूिाषधाि तथा सुविधा  

तालिका ५८: सामदुालर्क लिद्यािर्को भौलतक पिूाविार तथा सलुििा लििरण 

क्र.सं. लिद्यािर्को नाम भिन संख्र्ा कोठा सं शौिािर् खाने पानीको स्रोत कम्प्र्टुर खिे 

मदैान 

१ श्री आिारभतु जनकल्र्ाण प्रा.लि.  ५ १० ३ कि   छ 

२ श्री लिल्हारा प्रा. लि ं १ ७ ४ कि   छ 

३ श्री गौररर्ा प्रा. लि.  ६ ६ २ कि   छैन  

४ श्री बगिुा प्राथलमक लिद्यािर्    ७ २ कि   छ 

५ श्री रालष्रर् प्राथलमक लिद्यािर्    ७ ४ कि   छ 

६ श्री खजरुगाछी माध्र्लमक लिद्यािर्    १६ ४ कि ८ छ 

७ श्री आमगालछ प्राथलमक लिद्यािर्  २ ९ १ कि   छ 

८ श्री रालष्रर् प्राथलमक लिद्यािर्  ४ ११ ३ कि   छ 

९ श्री सरस्िती प्राथलमक लिद्यािर्    ६ २ कि   छ 

१० श्री गौरीगञ्ज प्राथालमक लिद्यािर्  ५ १६ २ कि २ छैन  

११ श्री आदवश प्राथलमक लिद्यािर्  ४ ८ २ कि   छ 

१२ श्री जनता प्राथलमक लिद्यािर्  ४ ६ २ कि   छ 

१३ श्री भगिती प्राथलमक लिद्यािर्    ७ १ कि   छ 

१४ श्री तारा प्राथलमक लिद्यािर्    ७ ४ कि   छ 

१५ श्री गौरी प्राथलमक लिद्यािर्  ४ ८ २ कि १ छ 

१६ श्री जनता बाि लिकास प्राथलमक लिद्यािर्    ६ १ कि   छ 

१७ श्री पथृ्िी नारार्ण प्राथलमक लिद्यािर्  १ ६ ३ कि   छ 

१८ श्री रामजानकी आिारभतु लिद्यािर्    १२ २ कि २ छ 

१९ श्री बािकल्र्ाण माध्र्लमक लिद्यािर्  ८ १३ ३ कि २ छैन  

२० श्री जनकल्र्ाण आिारभतु लिद्यािर्  ६ १२ ३ कि   छ 
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२१ श्री इन्रणेी प्राथलमक लिद्यािर्    ४ १ कि   छ 

२२ श्री जनता आिारभतु लिद्यािर्  ५ ११ २ कि   छ 

२३ श्री लशश ुकल्र्ाण आिारभतु लिद्यािर्  ४ ६ १ कि   छ 

२४ श्री आदवश माध्र्लमक लिद्यािर्  ९ २३ ३ कि ५ छ 

२५ श्री गौरीगञ्ज माध्र्लमक लिद्यािर्   १५ ४ कि ४ छ 

स्रोत :गौरीगञ्ज   गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

तालिका ५९: लनजी लिद्यािर्मा भौलतक पिूाविार तथा सलुििा लििरण  

क्र.सं. लिद्यािर्को नाम भिन संख्र्ा कोठा सं शौिािर् खाने 

पानीको 

स्रोत 

कम्प्र्टुर खिे मदैान 

१ श्री लदर्ो ईङलिस बोलडंग स्कुि    ११ ३ कि ५ छ 

२ लमिन एजकेुशन फाउन्डेशन    ९ १ कि ० छ 

३ डाउन लभिेज ईङलिस स्कुि    १२ २ कि २ छ 

४ न्र् ूर्लुनभशवि एकेडेमी    १८ ५ कि १ छ 

५ श्री कोरोबारी एकेडेमी   ४ २ कि ७ छ 

६ एडभान्स िल्ड एकेडेमी २ ८ १ कि ० छ 

७  रोष्ट िोसेफ स्कुि  १ ६ ४ कि २ छ 

८ सनसाईन ईङ्लिस बोडीङ्ग स्कुि    ९ १८ िारा   छ 

९ ज्ञानकुञ्ज एकेडेमी   २० ६ िारा ८ छ 

१० स्नो ह्वाइट ईङ्लिस स्कुि    १६ ५ कि ७ छ 

११ इन्टर्शुन एकेडेमी   ९ १ कि २ छ 

१२ श्री ज्ञानोदर् आिशीर् मा. लि.    १४ ३ कि २ छ 

१३ श्री गौरीगञ्ज बहुमखुी क्र्ाम्पस    २२ ४ कि १ छ 

१४ श्री गौरीगञ्ज लजिन ज्र्ोलत स्कुि    ८ १ कि   छ 
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१५ श्री सािकुुलट अगं्रेजी लिद्यािर् , गौरीगञ्ज , झापा    ९ ३ कि १ छ 

१६ लक्रम्शन ईङ्लिस बोडीङ्ग स्कुि    १३ २ कि २ छ 

१७ र्लुनभशवि एकेडेमी   २५ १० कि   छ 

१८ मनुिाई६ एकेडेमीईङ्लिस बोडीङ्ग स्कुि    १८ ३ कि   छ 

१९ दिेकोटा मा. लि.    २३ ६ कि १० छ 

२० श्री नि ज्र्ोलत एकेडेमी   ५ १ कि ० छ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

 

तालिका ६०: मदरसामा भौलतक पिूाविार तथा सलुििा लििरण  

क्र.सं. लिद्यािर्को नाम भिन संख्र्ा कोठा सं शौिािर् खाने पानीको 

स्रोत 

कम्प्र्टुर खिे मदैान 

१ दारुि मदरसा    २ १ कि   छ 

२ मदरसा इसािालमर्ा इलजफुि ओिम  १ २ २ कि   छ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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५.२ स्िास्थ्य तथा पोषण  

५.२.१  स्िास्थ्य संस्थाको विििण  

तालिका ६१: स्िास्थ्र् संस्थाको लििरण 

क्र.स  

स्िास्थ्र् संस्था को लकलसम संस्था रहकेो 

स्थान  िडा नं. प्रमखुको नाम  सम्पकव  नं  

१ प्राथलमक स्िास्थ्र् केन्र  खजरुगाछी ६     

२ स्िास्थ्र् िौकी  महाभरा १     

३ स्िास्थ्र् िौकी  गौररगजं ३     

४ उपस्िास्थ्र् िौकी  कोरोबारी २     

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

 
लित्र ५ : स्िास्थ्र् िौकी  महाभारा ( गौरीगञ्ज  गाउँपालिका - १ महाभारा )  

 

५.२.२  प्रमुख िोग सम्बन्धी विििण  

तालिका ६२: प्रमखु रोग र रोगबाट ग्रलसत (जनसंख्र्ा ) व्र्लक्तको िडागत लििरण  

रोग को नाम 

िडा नं. 
जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ 
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ब्िड प्रेसर १४७ १२१ २५८ ३३ 36 ७३ ६६८ 

डाईलबलटज ६१ २८ १६० ३ २ ५४ ३०८ 

ग्र्ास्रीक \अल्सर ८२ ५४ १०१ १० ७ २१ २७५ 

आस्थामा ९९ ३३ ५९ १८ १८ २६ २५३ 

मटुु रोग ३४ २३ ५९ १९ 9 १३ १५७ 

प्र्ारािाईलसस ११ १७ १४ ४ १ १४ ६१ 

िर्रोग १७ ४ १० १   ११ ४३ 

अल्जईमर १४ ५ ४     ६ २९ 

क्र्ान्सर ४ ३ ८   ५ १ २१ 

परुानो हपेाटाइलटज ३ ४ २ ३     १२ 

एि.आई. भी.           ७ ७ 

जम्मा ४७२ २९२ ६७५ ९१ ७८ २२६ १८३४ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

५.३  खानेपानी तथा सिसफाई  

५.३.१   खानेपानीको स्रोतको विििण  

तालिका ६३: खानेपानीको स्रोतको उपर्ोग गने घरपररिारको िडागत लििरण  

िडा नं. ट्र्बुििे िारा ईनार पोखरी खोिा 

१ १५४६ १ २     

२ १३९४ १       

३ १४६१ १६७       

४ १०२४     १   

५ ९२२ १ १४     

६ १२२२ १२     १ 

जम्मा ७,५६९ १८२ १६ १ १ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

५.३.२  िौचािय प्रयोगको अिस्था  

तालिका ६४: शौिािर्को अिस्था र प्रर्ोगको अिस्थाको आिारमा घरपररिारको  िडागत लििरण  

िडा न. 
शौिािर् भए नभएको लििरण शौिािर्मा िाटरलशि प्र्ान को लििरण 

बन्द ैगरेको  भएको जम्मा नभएको भएको जम्मा 

१ ५९ १४९० १५४९ २६५ १२२५ १४९० 

२ १५४ १२४१ १३९५ ३६५ ८७६ १२४१ 

३ ९० १५३८ १६२८ ५७९ ९५९ १५३८ 
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४ २२६ ७९९ १०२५ ३७७ ४२२ ७९९ 

५ १०२ ८३५ ९३७ ३२१ ५१४ ८३५ 

६ १४९ १०८७ १२३६ ३७० ७१७ १०८७ 

जम्मा ७८० ६,९९० ७,७७० २२७७ ४,७१३ ६,९९० 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

५.३.३  सािषजवनक िौचािय 

तालिका ६५: गौरीगञ्ज   गाउँपालिका िेत्रामा रहकेो सािवजलनक शौिािर्को लििरण  

क्र.स 
सािवजलनक शौिािर् 

रहकेो स्थान 
िडा न. संिािक 

सञ्िािनको 

अिस्था 

१ गौररगजं बजार ३ बजार व्र्िस्थापन सलमलत िाि ुअिस्था  

२ खजरुगाछी बजार ६ बजार व्र्िस्थापन सलमलत िाि ुअिस्था 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका कार्ाविर् 
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५.४ मवहिा, बािबाविका तथा सामावजक समािेिीकािण 

५.४.१  विङ्ग अनुसाि  िािवििाह को अिस्था  (१८ िषष मुवनका) 

तालिका ६६: लिङ्ग अनुसार पलहिो पटक लबिाह गने तथा बािलबिाहको लििरण 

िडा नं. 

मलहिा परुुष जम्मा 

कुि 

लििालहत 

मलहिा 

संख्र्ा 

१८ िषव 

भन्दा कम 

उमरेमा 

लििाह गने 

मलहिा 

मलहिा 

बािलििाह 

प्रलतशत (%) 

कुि 

लििालहत 

परुुष संख्र्ा 

१८ िषव 

भन्दा कम 

उमरेमा 

लििाह गने 

परुुष 

परुुष 

बािलििाह 

प्रलतशत (%) 

कुि 

लििालहत 

जनसंख्र्ा 

१८ िषव 

भन्दा कम 

उमरेमा 

लििाह गने 

जम्मा संख्र्ा 

कुि 

बािलििाह 

प्रलतशत (%) 

१ २१८४ ७६० ३४.८ १९६३ १४० ७.१३ ४१४७ ९०० २१.७ 

२ १८३७ ५५७ ३०.३२ १६३५ १३३ ८.१३ ३४७२ ६९० १९.८७ 

३ २२६५ ८१५ ३५.९८ २००७ १७५ ८.७२ ४२७२ ९९० २३.१७ 

४ १३१५ ३८३ २९.१३ ११७९ ६० ५.०९ २४९४ ४४३ १७.७६ 

५ ११७० १२४ १०.६ १०७० २१ १.९६ २२४० १४५ ६.४७ 

६ १५६२ ६०२ ३८.५४ १३९२ १०३ ७.४ २९५४ ७०५ २३.८७ 

जम्मा १०३३३ ३२४१ ३१.३७ ९२४६ ६३२ ६.८४ १९५७९ ३८७३ १९.७८ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

र्स गा.पा.मा ३१.३७% मलहिा हरुको लििाह १८ िषवभन्दा कम उमरेमा भएको र ६.८४% मात्र परुुषहरुको लििाह १८ िषव भन्दा कम उमरेमा भएको तथ्र्ांक छ । 

समग्रमा, हाि लििालहत मध्र्े १९.७८% जनसंख्र्ािे १८ िषवभन्दा कम उमरेमा लििाह गरेको तथ्र्ांक रहकेो छ ।  
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५.४.२  अपाङ्गताका आधािमा जनसंख्या  

तालिका ६७: अपांगताका प्रकारका आिारमा जनसंख्र्ा 

िडा नं. 
शारररक 

अपांगता 

स्िर 

बोिाइ 

सम्बलन्ि 

अपांगता 

दृलष्ट 

(दखेी) 

सम्बलन्ि 

अपांगता 

श्रिन 

कलठनाइ 

/ 

बालहरा 

अलटजम 

श्रिन 

तथा 

दृलष्ट 

कलठनाइ 

बौलद्धक 

अपांगता 

मानलशक 

अपांगता 

बहुिेत्रीर् 

अपांगता 
जम्मा 

१ ९२ ८१ ६ ४३   १ ७ ४   २३४ 

२ २९ ११ २ ३ १ १ २ ३ २ ५४ 

३ ४४ ८ ११ ७   २ ४ ७ ३ ८६ 

४ २२ १ ११ १     १ ४ ३ ४३ 

५ ३१ ५ ६     १ १ २२ ३ ६९ 

६ २६ १० ११ ३ १ १ ३ ९ १ ६५ 

जम्मा २४४ ११६ ४७ ५७ २ ६ १८ ४९ १२ ५५१ 

प्रलतशत 

(%) 
४४.२८ २१.०५ ८.५३ १०.३४ ०.३६ १.०९ ३.२७ ८.८९ २.१८ १००. 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

तालिका ६८:  अपांगता पररिर्पत्र लिनेहरुको संख्र्ा 

िडा नं. रातो लनिो पहिेो सेतो जम्मा 

१ २५ १२२ १२ २० २५५ 

२ १६ १८ 6 १ ६५ 

३ १५ ७ ६ ४ ७८ 

४ ११ ५ ३   ३३ 

५ १२ ५ 3   ६३ 

६ १८ १४ 1   ६३ 

जम्मा  ९७ १७१ ३१ २५ ५५७ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
 

५.४.३  बािक्िब को विििण 

तालिका ६९: िडाका लिद्यािर्मा भएका बािक्िबहरुको लििरण 

क्र.सं. लिद्यािर्को नाम िडा 

नं 

टोि लिद्यािर्को 

लकलसम 

बाि क्िब 

छ/छैन सदस्र् 

सं 
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क्र.सं. लिद्यािर्को नाम िडा 

नं 

टोि लिद्यािर्को 

लकलसम 

बाि क्िब 

छ/छैन सदस्र् 

सं 

१ श्री साउथ ब्राइट फ्र्िूर इलंग्िश स्कूि १ खर्र बारी लनजी छैन   

२ न्र् ुज्ञान ज्र्ोलत इलंग्िश स्कूि १ भागडुुब्बा बजार लनजी छ २०० 

३ मदरशा मजुाहरेुि उिमु १ लशप्ताबाडी मदरसा छैन ० 

४ सािपु्रलत प्राथलमक लिद्यािर् १ भागडुुब्बा  सरकारी छ ९ 

५ श्री अमंतृ माध्र्मीक लिद्यािर्  १ बोक्राझाडी  सरकारी  छ १७ 

६ श्री बालल्मकी इलंग्िश स्कुि २ बटु्टाबारी लनलज छ १०५ 

७ लिटि स्टार अगं्रेजी स्कुि २ रमाइिो टोि लनजी छ ३८ 

८ मदसाव खान्का सम्सिु उिूम २ बटु्टाबारी मदरसा छैन   

९ मदसाव उिूम इस्िाम २ लकसानगाऊ मदरसा छैन - 

१० जनता प्रा.लि.  २ जनतािोक सरकारी  छ २३ 

११ गिुसन एक्रामिु मदरसा २ मोटापानी  मदरसा छ १० 

१२ श्री भगिती आिारभतू लिद्यािर् २ बटू्टािारी सरकारी छ ११ 

१३ रािानगर प्राथलमक लिद्यािर् ३ रािानगर गाउँ सरकारी छ ७ 

१४ श्री सनु्दरपरु प्रा. लब. ३ सनु्दरपरु सरकारी छ ११ 

१५ पशपुलत माध्र्मीक लिद्यािर् ३ राजगढ सरकारी छ ११ 

१६ कटहरडाँगी आ.िी  ३ कटहरडाँगी  सरकारी  छ १७ 

१७ मदरसा रजाए मसु्ताफा ३ कोनिारी  मदरसा छ २० 

१८ ज्ञान ज्र्ोलत माध्र्लमक लिद्यािर् ३ संझौता टोि लनलज छ ११ 

१९ श्री राम नगर आिारभतू लिद्यािर् ३ रामनगर सरकारी छ २५ 

२० अनािरुि उिमू गौलशर्ा मदरसा ४ िकिकी मदरसा  छैन   

२१ कान्गोइ इलंग्िश स्कुि ४ िकिकी लनजी छैन   

२२ मदरसा दरुि उिुम ४ िकिकी मदरसा छैन ० 

२३ श्री जन लिकाश आिारभतू लिद्यािर्  ४ िकिकी सरकारी छ १८ 

२४ मदरसा तािेमिु कुरान ४ कठि ुबस्ती  मदरसा छ १५ 

२५ मदरसा लमस्िाहुि उिमु ४ मनु्सीटोि  मदरसा छैन  ० 

२६ आरम्भ बाि लशिािर् ५ फूिबारी लनलज  छैन   
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क्र.सं. लिद्यािर्को नाम िडा 

नं 

टोि लिद्यािर्को 

लकलसम 

बाि क्िब 

छ/छैन सदस्र् 

सं 

२७ कन्िन ज्र्ोलत इलंग्िश स्कुि ५ गोदामारा लनजी छ ११ 

२८ श्री जनज्र्ोलत आिारभतू लबद्यािर् ५ कालिदासबाडी  सरकारी छ ११ 

२९ श्री घोडामारा आिारभतू लिद्यािर्  ५ घोडामारा टोि  सरकारी  छ १५ 

३० नमनुा अगं्रेजी मा.लि.  ५ पटुिारी टोि  लनजी  छ ११ 

३१ श्री फूििारी माध्र्लमक लिद्यािर् ५ फूििारी सरकारी छ २९ 

३२ कन्िनगढ एजकेुशन फाउणडेसन ६ गौरीगञ्ज   

लबशाि बजार 

लनजी छ १३ 

३३ सािकुुलट इलंग्िश स्कुि( लमनी माउन्टेन 

इलंग्िश स्कुि 

६ गौरीगञ्ज   

डाँडा 

लनजी छैन   

३४ गौरीशकंर लशिािर् (गरुुकुि) ६ शािकुुटी गरुुकुि छैन   

३५ श्री पंिमणी आिारभतू लिद्यािर्  ६ लिलहिारे  सरकारी  छ १३ 

३६ लदपजन अगं्रेजी बोडीङ्ग माध्र्लमक 

लिद्यािर् 

६ लसमििौक लनलज छ ११ 

३७ पशपुलत आिारभतु लिद्यािर् ७ बलतश लिघा सरकारी छ ७ 

३८ श्री गौरीशखंर माध्र्लमक लिद्यािर् ७ डाँगीिारी सरकारी छ ९ 

स्रोत : गौरीगञ्ज   गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

५.४.४ जेष्ठ नागरिक तथा एकि मवहिा  

तालिका ७०: जषे्ठ नागररक तथा एकि मलहिा सम्बन्िी िडागत लििरण  

िडा न 

जषे्ठ नागररक (६४ िषव भन्दा मालथ) जनसंख्र्ा  एकि मलहिाको 

जनसंख्र्ा  मलहिा परुुष जम्मा 

१ ३२१ ३२० ६४१ १६६ 

२ २४५ २४६ ४९१ १४९ 

३ ३४४ ३४९ ६९३ १८९ 

४ १७२ १९० ३६२ ८७ 

५ १४७ १७१ ३१८ ७७ 

६ १८३ १७० ३५३ १०९ 

जम्मा १,४१२ १,४४६ २,८५८ ७७७ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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५.४.५  अल्पसंख्यक सीमान्तकृत िगषको विििण  

तालिका ७१: अल्पसंख्र्क सीमान्तकृत िगवको िडागत घरपररिार  र जनसंख्र्ा लििरण  

िगव जालत 
िडा नं. (घरपररिार संख्र्ा) जम्मा 

घरपररिार  
मलहिा परुुष 

कुि 

जनसंख्र्ा १ २ ३ ४ ५ ६ 

अलतलसमान्तकृत 
;Gyfn  १०२ ३१४ ४० ६१ ५६ ६१ ६३४ ७७ ९६ १७३ 

d';fx/  १   ८ २७ ८३ १ १२० २८५ ३०३ ५८८ 

लसमान्तकृत 

/fhj+zL  ६०९ ४८७ १६० १५७ १२४ १५४ १६९१ ३७२२ ३८१३ ७५३५ 

tfhk'l/of ३४ १८५ ६० ३३४ १४३ २३ ७७९ १६५१ १७६९ ३४२० 

yf?  ९९ १९ २०८ ७ ५४ १४८ ५३५ १२५० १२७५ २५२५ 

u+ufO{  १   १ १३ ३०३ ६ ३२४ ७२६ ७५८ १४८४ 

e'h]n  ५ ६ २५   ४ ३ ४३ ७७ ९६ १७३ 

;'g'jf/ ४ १ १७ १२ २२ ३ ५९ १४२ १४८ २९० 

तामांग २० २४ २२ १     ६७ १४७ १६२ ३०९ 

सवुविाबाट बक्न्चत 

/fO{  ७८ १६ ५३ ९   ९ १६५ ३७२ ३६८ ७४० 

du/  २ ६ १४ ३   १ २६ ६९ ७२ १४१ 

z]kf{  १   १३ १     १५ २३ २९ ५२ 

u'?·     ८       ८ १५ १३ २८ 

लिम्ब ु ८४ १९ २४ २७   १ १५५ ३४१ ३४६ ६८७ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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५.५ युिा तथा खेिकुद ि मनोिञ्जन  

५.५.१  खेि मैदान सम्बन्धी विििण  

तालिका ७२: गाउँपालिका िेत्रमा रहकेा खिेमदैान सम्बन्िी लििरण 

क्र.स खिे मदैानको नाम  

अनमुालनत 

िेत्रफि  िडा न.  

उपर्ोगको अिस्था 

(कसिे उपर्ोग गछव ) 

१ महाभारा खिे मदैान  दईु लिगाहा १ लनमावणालिन 

२ लिद्यािर्का  खेि मदैान  ........... सबै िडा  लिद्याथी  

३ अलतलथ सदन  ०:१५:१० ३ गा.पा. का सबैिे  

४ िर्ान डाँडा  ३.०.० ४ खािी  

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिकाको  कार्ाविर् तथा र्वडा कार्ाविर्हरु  

५.६ किा, भाषा तथा संस्कृवत  

५.६.१ धावमषक स्थिको विििण  

तालिका ७३: गाउँपालिका िेत्रमा रहकेा िालमवक स्थिको सम्बन्िी लििरण 

पर्वटलकर् स्थिहरुको नाम 
िडा 

नं 
स्थिहरुको लकलसम 

पर्वटक तथा 

भक्तजन 

बालषवक 

आगमन 

स्िालमयनि (लनजी, 

सरकारी, 

सामदुालर्क, 

प्रा.लि.) 

सडकको 

पहिँ 

दगुाव मलन्दर महाभारा  १ िालमवक, पर्वटलकर्  १०००० सरकारी  पगुकेो  

माझी थान  १ संस्कृलत, पर्वटलकर्  ५०० सामदुालर्क  पगुकेो  

गगंा दिेी मलन्दर  १ िालमवक , पर्वटलकर्, 

ऐलतहालसक 

१०००० सरकारी , लनजी  नपगुकेो  

लशिािर् मलन्दर (कादोगाउं )  १ िालमवक, पर्वटलकर्  १०००० सरकारी , लनजी  पगुकेो  

दगुाव मलन्दर  १ िालमवक, पर्वटलकर्  १०००० सरकारी  पगुकेो  

रािाकुष्ण मलन्दर (साना 

लकसान िोक) 

१ िालमवक, पर्वटलकर्  ५००० लनजी ÷ सरकारी  पगुकेो  

दगुाव मलन्दर िौरी  १ िालमवक, पर्वटलकर्  ५००० सरकारी  पगुकेो  

रामजानकी मलन्दर दिेीघडा  १ िालमवक, पर्वटलकर्  १०००० लनजी  पगुकेो  

दगुाव मलन्दर टुनिुस्ती  १ िालमवक, पर्वटलकर्  १०००० सरकारी  पगुकेो  

रंगथेान लशिािर् मलन्दर  १ िालमवक, पर्वटलकर्  १०००० लनजी , सरकारी  पगुकेो  

औलिर्ा बाबा मलन्दर  १ एलतहालसक , 

पर्वटलकर्  

१०००० सरकारी  पगुकेो  

कन्काइ नदी लकनार मिेा  २ पर्वटलकर्  ३००० सरकारी  पगुकेो  
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बगाह िौिरी महाराज थान 

मिेा 

२ पर्वटलकर्  ५००० सरकारी  पगुकेो  

ठुिो पालथभरा  २ िालमवक  १००० सरकारी  पगुकेो  

दगुाव मलन्दर  २ ऐलतहालसक  ५००० सरकारी  पगुकेो  

ििव  २ िालमवक    सामदुालर्क  पगुकेो  

गमु्बा  २ िालमवक    सामदुालर्क  पगुकेो  

दगुाव मलन्दर  ३ ऐलतहालसक  ५००० सरकारी  पगुकेो  

दन्तकािी मलन्दर  ३ ऐलतहालसक  १००० सरकारी  पगुकेो  

ऊँ कार्व लशिािर् मलन्दर  ३ िालमवक  १००० सरकारी  पगुकेो  

रामजानकी मलन्दर ३ िालमवक  १५०० सरकारी  पगुकेो  

हनमुान मलन्दर ३ िालमवक  १००० सरकारी  पगुकेो  

राजा सनिरी महाराज  ३ ऐलतहालसक  ३००० सामदुालर्क  पगुकेो  

तेिकानी महाराज थान  ३ ऐलतहालसक  १००० सामदुालर्क  पगुकेो  

ििव  ३ िालमवक  १००० सामदुालर्क  पगुकेो  

र्ार्ोखा राई मलन्दर  ३ िालमवक  ५०० सामदुालर्क  पगुकेो  

रामजानकी मलन्दर ४ िालमवक    सरकारी  पगुकेो  

जर्गरुु मलन्दर  ४ िालमवक        

भोिािादा  ४ िालमवक        

श्री सन्तोषी मलन्दर  ४ िालमवक        

महाराज थान  ५ िालमवक पर्वटलकर्  ५०० सरकारी  नपगुकेो  

लशिािर् मलन्दर  ५ िालमवक पर्वटलकर्  ५०० सरकारी  नपगुकेो  

लदना भलर मलन्दर  ५ िालमवक पर्वटलकर्  १५००० सरकारी  पगुकेो  

सेतसँग मलन्दर  ५ िालमवक पर्वटलकर्  अ २५००० सरकारी  पगुकेो  

कालि मलन्दर  ५ िालमवक पर्वटलकर्  ५०० सरकारी  पगुकेो  

िक्ष्मी मलन्दर  ५ िालमवक पर्वटलकर्  ब २०००० सरकारी  पगुकेो  

दिेी मलन्दर खजरुगाछी  ६ ऐलतहालसक  दश ैमिेा 

२५००० 

सामदुालर्क  पगुकेो  

दिेी मलन्दर दिेीगजं ६ ऐलतहालसक  १५००० सरकारी  पगुकेो  

बैजरे्श्र नाथ लशिािर् मलन्दीर 

खजरुगाछी  

६ ऐलतहालसक  १००० सरकारी  पगुकेो  
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रािा कृष्ण मलन्दर  ६ िालमवक   सामदुालर्क  पगुकेो  

िक्ष्मी नारार्ण मलन्दर  ६ िालमवक   सामदुालर्क  पगुकेो  

हनमुान मलन्दर गोल्छा ६ िालमवक   लनजी  पगुकेो  

मस्जीद (आठमौज) ६ िालमवक ५००० सामदुालर्क  पगुकेो  

ििव (आमडागी ) ६ िालमवक   सामदुालर्क  पगुकेो  

ििव (खज्े ुरगाछी ३) ६ िालमवक   सामदुालर्क  पगुकेो  

महाराज थान ३ ६ िालमवक १०००० सामदुालर्क  पगुकेो  

मजंी थान  ६ िालमवक   सामदुालर्क  पगुकेो  

लशिािर् मलन्दर िोकनाथ लट 

स्टेट  

६ िालमवक   लनजी  पगुकेो  

संत्तमत सतसंग मलन्दर  ६ िालमवक   सामदुालर्क  पगुकेो  

सतसंग मलन्दर  ६ िालमवक   सामदुालर्क  पगुकेो  

रामजानकी मलन्दर ६ िालमवक   सामदुालर्क  पगुकेो  

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

 

 

 
लित्र ६: सन्थाि नयृनर् ;  खजरुगाछी  ( दशैंिाडमा प्रयनर्ेक िषव ) 
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५.६.२  स्थानीय चाडपिष, जात्रा ि मेिाको विििण  

तालिका ७४: गाउँपालिका िेत्रमा रहकेा स्थानीर् िाडपिव  ,जात्रा र मिेा  सम्बन्िी लििरण 

क्र.स िाडपिवहरु मनाइने मलहना लतथी मनाउने जातजाती 

१ लसरुिा पिव  बैसाख  बैसाख १,२,३  आलदिासी  

२ रमजान  िशैाख    मसु्िीम 

३ िन्डी नाि  बैशाख / जठे  बौद्ध पणूीमा राई  

४ उभौिी  जठे   लिम्ब ्, राई  

५ इदिु लफतर मेिा  जठे   २० गते दखेी  मसु्िीम 

६ ऐर अषाढ    सन्थाि  

७ नाग पञ्िमी  श्रािण  श्रािण पञ्िमी  लहन्द ुसबै  

८ रिा बन्िन  श्रािण, भदौ   लहन्द ुसबै  

९ कुष्ण जन्माष्टमी  भदौ   अष्टमी  लहन्द ुसबै  

१० िाख ेनाि  भदौ  गाइजात्राको िेिा  नेिार समदुार्  

११ लतज भदौ    सि ैजालत  

१२ महुरम मेिा  भदौ  अलन्तम  मसु्िीम 

१३ अन्नतकोश कृष्ण जन्म अष्टमी  भदौ    लहन्द ुसबै  

१४ बकर ईद  भदौ    मसुिमान  

१५ लजलतर्ा पिव  भदौ / असोज    आलदिासी / मिेसी  

१६ दश ै कालतवक  दशमी  लहन्द ुसबै  

१७ लतहार  कालतवक  औसी  लहन्द ुसबै  

१८ पैगम्बर मोहम्मद जमँ लदिस  कालतवक    मसु्िीम 

१९ नौई  कालतवक÷मसंीर  ठुिो एकादशी  संथाि  

२० छठ पिव  मसंीर  षष्ठी  लहन्द ुसबै  

२१ एकादशी पिव  मसंीर  एकादशी  लहन्द ुसबै  

२२ लक्रसमस डे  मसंीर    इसाई िमावििम्बी  

२३ उद्यौिी  मसैीर    लिम्ब , राई  

२४ तम ुिोसार  पषु   गरुुङ 

२५ गगंादिेी मिेा  माघ माघ ेपुल्णवमा  आलदिासी   

२६ सोरहाई  माघ  माघ शरूुमा  सन्थाि समदुार्  

२७ सोनाम ल्होसार  माघ    तामाङ्ग 

२८ माघ ेसक्रान्ती  माघ माघ १ ग्ते  सि ैजालत  

२९ लशिरात्री  फागनु  औसी  लहन्द ुसबै  

३० ग्र्ाल्बो िोसार  फागनु    शपेाव  

३१ जिशाह फागनु    मसुिमान  

३२ होिी (फगिुा) िैत्र  पलुणवमा  लहन्द ुसबै  

३३ सोि ेबरात  िैत्र    मसु्िीम 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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५.७ िावन्त तथा सुिक्षाको अिस्था  

 तालिका ७५: गाउँपालिका िेत्रमा रहकेा सरुिा ईकाइहरुको लििरण  

क्र.स. नाम स्थान िडा न. 

१ प्रहरी िौकी महाभारा महाभारा  १ 

२ प्रहरी िौकी कुञ्जीबारी  कुलन्जबारी  १ 

३ प्रहरी िौकी  कोरोबारी  कोरोबारी  २ 

४ इिाका प्रहरी कार्ाविर् गौरीगजं   गौरीगञ्ज   ३ 

५ प्रहरी िौकी  भिानीपरू  भिानीपरु ४ 

६ ससस्त्र प्रहरी बि नेपाि (BOP) खजरुगाछी  ५ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

 



 

गौररगञ्ज   गाउँपालिका पर्श्वलित्र २०७५  |Gauriganj Rural Municipality Profile 2019   73 

परिच्छेद ६: िन तथा िाताििणीय वस्थवत 

६.१ ताितिैया, पोखिी ि सीमसाि के्षत्र सम्बन्धी विििण 

तालिका ७६: गाउँपालिका िेत्रमा रहकेा ताितिैर्ा  ,पोखरी र सीमसार िेत्र सम्बन्िी लििरण  

क्र.सं. नाम स्थान िडा नं.  

१ िौनी लसमसार िेत्र गौरीगजं  कोरोबारी  २ 

२ माछा पािन पोखरी  डागीटोि  ५ 

३ माछा पािन पोखरी  हररटा ५ 

४ डौिािारी पोखरी  डौिािारी ६ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

६.२ विपद जोवखम व्यिस्थापन  

६.२.१ विपद व्यिस्थापन पुिष तयािी सम्बवन्ध विििण 

 

तालिका ७७: लिपद व्र्िस्थापन पिुवतर्ारी लििरण 

क्र.सं. लििरण छ/छैन  

१ लिपद व्र्िस्थापन सलमलत बनेको छ   

२ सरुलित स्थान तोलकएको छ  लिद्यािर्का मदैानहरू  

३ लिपद व्र्िस्थापन पिुवतर्ारर र्ोजना बनेको   

४ लिपद व्र्िस्थापन कोष बनेको  छ ५० िाख 

५ दमकि    

६ एम्बिेुन्स  छ  ४ िटा ( संस्थािे संिािन गरेको )  

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिकाको  कार्ाविर् 
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६.२.२ विपद/प्रकोप बाट प्रभावित घिधुिी विििण 

तालिका ७८: लिपद/प्रकोप बात प्रभालित घरिरुी लििरण 

िडा नं. 

लिपदको प्रकार 

जम्मा 
भकूम्प पलहरो 

िट्र्ाङ/ 

गजवपात 
बाढी आगिालग 

१ ६२ १ २ १ २ ६८ 

२ ११० २   १   ११३ 

३ ५६ ५ ५ ३ २ ७१ 

४ ४६ ५       ५१ 

५ २०५         २०५ 

६ ६१     २ १ ६४ 

७ ४६ २       ४८ 

जम्मा ५८६ १५ ७ ७ ५ ६२० 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

 

 

 
लित्र ७ : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका िडा नं. ६ फकेटीभ  बाढी प्रभालित िेत्रमा बाँि लनमावण कार्वको झिक  
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६.३ सिसफाई सम्बवन्ध विििण 

तालिका ७९: गौरीगञ्ज  गाउँपालिकामा रहकेा सािवजलनक शौिािर्को  लििरण 

क्र.स लििरण रहकेो स्थान 
िडा 

न. 
संिािक 

सञ्िािनको 

अिस्था 

१ सािवजलनक शौिािर्  गौररगजं बजार ३ बजार व्र्िस्थापन सलमलत िाि ुअिस्था 

२ सािवजलनक शौिािर्  खजरुगाछी बजार ६ बजार व्र्िस्थापन सलमलत िाि ुअिस्था 

३ फोहोर पानी प्रसोिनशािा       
 

४ लपउने पालन प्रसोिनशािा गौरीगञ्ज  बजार  ३   िाि ुअिस्था 

स्रोत : गौरीगञ्ज   गाउँपालिका कार्ाविर्  

 

 

 
लित्र ८ : स्िास्थ्र् केन्रको प्रांगणमा लनमावण गररएको उच्िकि (गौरीगञ्ज  गाउँपालिका िडा नं. ६ खजरुगाछी )   
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परिच्छेद ७: भौवतक विकासको अिस्था 

७.१ यातायात पूिषधाि  

७.१.१ सिािी सुविधा ि रुट 

तालिका ८० : गाउँपालिका िेत्रको सिारी सलुििा र रुट सम्बन्िी लििरण  

क्र.स सरुु र अन्यनर् हुने स्थान (कहाँ दखेी कहाँ सम्म जाने हो ) सिारी को प्रकार  

१ गौरीगजं  –  गौरादह हुदँ ैदमक बस / अटो टेम्पो  

२ खजरुगाछी — फगलेटभ  हुदँ ै दमक  बस / अटो टेम्पो 

३ लमिनिोक — गौरादह बस / अटो टेम्पो  

४ टटुिामारी  कोरोबारी  हुदँ ैदमक बस / अटो टेम्पो  

५ कुलञ्जिारी – दिुे  बस / अटो टेम्पो  

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

७.१.२  झोिुङ्गे पुि तथा पुिपुिेसा  

तालिका ८१: स्थानीर् तह लभत्र पक्की , आरलसलस पिु, कल्भटव तथा झोिगुें पिुहरुको लििरण : 

क्र.स पिुको नाम 

पिु भएको 

खोिाको 

नाम  

प्रकार ( झोिुंग े

, काठे, रस्ट, 

पक्की)  

पिु भएको 

स्थान  

लनलमवत 

साि  

िम्बाई 

(लम) 

१ पलक्क पिु  कमि  पलक्क लिरपरु  ७५   

२ रष्ट लब्रज कमि  रष्ट       

३ थारुटोि  पिु  खोल्सा पलक्क बाहुन टोि      

४ बाििुाडी  बाििुाडी  कल्भटव बाििुाडी     

५ कमि खोिा    पलक्क गौरीगजं  ०३-जन ५० लम. 

६ गौरीर्ा पिु  गौरीर्ा  पलक्क गौरीगजं  ७३   

७ िोहार कल्भट  िेहरा खोिा  पलक्क कदमगाछी  ७४ ६ लम. 

८ िेहार हर्मु्पाइप कल्भट िेहार  हर्मू्पाइप    ७३ ५लम. 

९ हर्मु्पाइप कल्भटव  खोल्सा हर्मू्पाइप  लिर्ान डाँडा  ६६ ६लम. 

१० पलक्क पिु  

 राम िन्र 

खोिा  पलक्क लिल्हारा  ७५   

११ पलक्क पिु  

िािरा 

खोिा  पलक्क डागीटोि  ७५   

  पलक्क पिु  

सडुर्ा 

खोिा  पलक्क फतेपरु  ७४   

१३ लनमावलिन प्ि   रतिुा खोिा  अिरुो पलक्क 

हररटा श्र्ाम 

टोि      

१४ पलक्क पिु   राम िन्र पलक्क दाहारर िोक      



 

गौररगञ्ज   गाउँपालिका पर्श्वलित्र २०७५  |Gauriganj Rural Municipality Profile 2019   77 

खोिा  

१५ गौरीर्ा खोिा  

गौरीर्ा 

खोिा  पलक्क खजरुगाछी      

१६ गौरीर्ा पिु  गौरीर्ा  पलक्क बन्द ै ञनर्ा हस्पीटि      

१७ रामिन्र बोक्स किभट  रामिन्र  पलक्क लिल्हारा      

१८ रामिन्र बोक्स किभठ रामिन्र  पलक्क आमडागी      

१९ बोक्स किभट  आठमौजा  पलक्क आठमौजा      

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका कार्ाविर् 

७.१.३ टाढाको बवस्तबाट सम्बंवधत गाउँपाविकाको केन्र पुग्न िाग्ने अनुमावनत समय 

तालिका ८२: टाढाको बलस्तबात सम्बंलित गाउँपालिकाको केन्र पगु्न िाग्ने अनमुालनत समर् 

िडा न. दरुी(लक.लम.) िडाकेन्र दलेख गा.पा. सम्म जान िाग्ने समर् 

पैदि िाग्ने समर् गाडीमा िाग्ने समर् 

१ ११  १ घण्टा ३० लमनेट  २५ लमनेट  

२ ७ १ घण्टा  १५ लमनेट  

३ १०० लम. ३  लमनेट  ............. 

४ ४.५ ३५ लमनेट  १० लमनेट  

५ ४ ३० लमनेट  ८ लमनेट  

६ १.५ १० लमनेट  ३ लमनेट  

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका कार्ाविर् 

७.२ विदु्यत तथा िैकवल्पक उजाष  

७.२.१ इन्धन उपयोग विििण (खाना पकाउने इन्धनको आधािमा घिपारििािको विििण ) 

तालिका ८३: इन्िन उपर्ोग आिारमा िडागत घरिरुी लििरण  

िडा नं. दाउरा गुइँठा 

लसलिन्डर 

गर्ाँस 

बार्ो 

ग्र्ाँस 

रालष्रर् 

प्रसारण 

लबितु मरट्टतेि 

सोिार 

इनजी जम्मा 

१ १२१४ ३ २८४ ४३ १ ४   १५४९ 

२ ११९३ १३० ६३ ६ २ १   १३९५ 

३ १०७९ १८१ ३६० ३ १ ४   १६२८ 

४ ८४४ ११६ ६१ २   १ १ १०२५ 

५ ३४७ ५८८   १   १   ९३७ 

६ ९३७ ६९ २१८ ३ ८ १   १२३६ 

जम्मा ५,६१४ १०८७ ९८६ ५८ १२ १२ १ ७,७७० 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

७.२.२ बवि बाल्ने इन्धनको प्रयोगको आधािमा घिपरििािको विििण  

तालिका ८५: बलत्त बाल्ने इन्िनको प्रर्ोगको आिारमा िडागत घरिरुी लििरण  
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िडा नं. 

रालष्रर् 

प्रसारण 

लबितु 

सोिार इनजी मट्टीतेि जनेेरेटर बार्ो ग्र्ाँस जम्मा  

१ १,४६७ २३ ५९     १,५४९ 

२ १,०७९ २२६ ९०     १,३९५ 

३ १,४८९ १३ १२६     १,६२८ 

४ ६९८ ११२ २१४   १ १,०२५ 

५ ७०२ २८ २०६ १   ९३७ 

६ १,१५९ ३२ ४४ १   १,२३६ 

जम्मा ६,५९४ ४३४ ७३९ २ १ ७,७७० 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

७.३ सञ्चाि तथा प्रविवध  

७.३.१ हुिाक तथा पत्रपवत्रका सम्बन्धी विििण  

तालिका ८६: गौरीगञ्ज   गाउँपालिकामा रहकेा हुिाक कार्विर् सम्बन्िी लििरण  

क्र.स नाम  िडा नं  स्थान 

१ इिाका हुिाक कार्ाविर्  ३ गौरीगञ्ज   

२ अलतररक्त हुिाक कार्ाविर्  ६ खजरुगाछी    

३ अलतररक्त हुिाक कार्ाविर्  २ कोरोबारी  

 स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिकाको  कार्ाविर् 

७.३.२ आधुवनक सुविधामा पहुचँ सम्बन्धी विििण  

 

तालिका ८७: आिलुनक सलुििामा पहुिँ सम्बन्िी  घरपररिारको िडागत  लििरण 

िडा नं. मोिाईि टेलिलभजन रेलडर्ो लफ्रज कम्प्र्टुर िेण्डिाइन 
िालसङ 

मलेसन 

कुनैपलन 

नभएको 

१ १,४५९ ९३३ ११२ ७८ १६ १   ८२ 

२ १,२४९ ४८० ५३ २ ८     १४० 

३ १,४७२ ९९८ २५४ १०५ ४० १३ ३ १२२ 

४ ९३५ २८१ २४ २ ४     ८८ 

५ ८२० ३१९ ७   ७     ११६ 

६ १,१४८ ५२४ ९० ७ २१ ११ २ ६७ 

जम्मा ७,०८३ ३,५३५ ५४० १९४ ९६ २५ ५ ६१५ 

 स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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७.४ आिास तथा भिन  

७.४.१ गाउँपाविका अन्तगषतका सिकािी भिन सम्बन्धी विििण  

तालिका ८८: गाउँपालिका अन्तगवतका सरकारी भिन सम्बन्िी लििरण 

क्र.स सामदुालर्क भिनहरुका नाम  िडा न.  टोिको नाम  हािको उपर्ोग  

१ सानो लकसान सामदुालर्क भिन  १  सानो लकसान  उपर्ोग भएको 

२ होकििाडी सामदुालर्क भिन १ होकििाडी  लनमावणालिन  

३ ठेकीटोिा सामदुालर्क भिन  ३ ठेलकखोिा  लनमावणालिन  

४ िजैरे्श्र नाथ सामदुालर्क भिन  ६ खजरुगाछी  उपर्ोगमा नआएको  

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका कार्ाविर् 

७.४.२  ििदाहस्थि सम्बन्धी विििण  

तालिका ८९: गाउँपालिका अन्तगवतका शिदाहस्थिहरुको लििरण  

क्र.स नाम  स्थान   िडा नं.  

१ कन्काई माई  गौरीगजं  २ 

२ लकस्नी तारघाट  गौरीगजं  २ 

३ हुकागाछी  िास लित्ता , गहृ  हुकागाछी ३ 

४ मिामी लिश्राम गहृ  गौरीर्ा लकनार  ३ 

५ गौररर्ा मसान घाट  गौरीगजं  ४ 

६ शिदाह स्थि मिामी लिश्राम गहृ डौिािाडी गउेरीर्ा खोिा  ६ 

७ शिदाह स्थि मिामी लिश्राम गहृ गौरीर्ा डांगी गउेरीर्ा खोिा  ६ 

८ कबर स्थान  आठमौजा / कलन्िरा  ६ 

९ शिदाह स्थि   खजरुगाछी मा.लि. पलञ्िम रामिन्र खोिा ६ 

 स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिका कार्ाविर् 
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परिच्छेद ८:  संस्थागत तथा सुिासन वस्थवत 

८.१ संगठनात्मक तथा मानि संसाधनको अिस्था  

तालिका ९०:  गौरीगञ्ज  गाउँपालिकाको लनिावलित जनप्रलतलनलि तथा गाउँसभा पदालिकारीहरुको नामाििी - 

२०७४  

नाम / थर  पद  कार्विर्  सम्पकव  नम्बर  

बाबरुाजा श्रेष्ठ  अध्र्ि 

गाउँकार्वपालिका  

९८५२६७६६९६ 

लदपेन्र थापा  उपाध्र्ि ९८५२६६७५०४  

कालतवकिाि राजबंशी  िडा अध्र्ि 

१ नम्िर िडा कार्विर् 

९८०४९१०३८३   

जानकुा गौतम  िडा सदस्र्   ९८१५९९५४८५  

सलुनता पासिान  िडा सदस्र्   ९८१५००५९७०  

राजभक्त सनुिुार  िडा सदस्र्  ९८१६९२४९६०   

टंक प्रसाद श्रेष्ठ  िडा सदस्र्  ९८१७९६६१३८  

अघनु प्रसाद राजिशंी  िडा अध्र्ि 

२ नम्िर िडा कार्विर् 

 ९८०४९१४३३७  

ररता तामांग  िडा सदस्र्   ९८०६०७२६८५  

ररंकु दिेी राम  िडा सदस्र्   ९८१७९९००७९  

नेत्र बहादरु राजिशंी  िडा सदस्र्  ९८१३५९९९९१  

अरुण राजिशंी  िडा सदस्र्   ९८१४९३८३११  

मखना महतो  िडा अध्र्ि 

३ नम्िर िडा कार्विर् 

९८५२६७६५१०  

सररता शपेाव  िडा सदस्र्  ९८०७९७१८५२  

लहमा दिेी आिार्व  िडा सदस्र्  ९८१६००४५८७  

सम्नी दिेी पासिान  िडा सदस्र् ९८१७०८११३४  

भिशे कुमार शाह  िडा सदस्र्  ९८१४०३३३२१  

कुिप्रसाद लगरी  िडा अध्र्ि 

४ नम्िर िडा कार्विर् 

९८१४९८९१२२  

फुिे दिेी ताजपरुरर्ा  िडा सदस्र् ९८१४०७७५८१   

सोमिती ऋलषदिे  िडा सदस्र्  ९८१७०५२०२६  

बंगो लगरी  िडा सदस्र्  ९८१५९४३३०३  

राम बहादरु राजिशंी  िडा सदस्र्  ९८०६०२४१४०  

लिजर् लसंह गनगाई  िडा अध्र्ि 

५ नम्िर िडा कार्विर् 

 ९८१४०३४८८०  

लििा गनगाई  िडा सदस्र्  ९८१५९९७०२६  

कलहिी दिेी ऋलषदिे  िडा सदस्र्  ९८१३२१७६४७  

राजने्र ताजपरुरर्ा  िडा सदस्र्  ९८०७९९६३३०  

दिे नारार्ण गनगाई  िडा सदस्र् ९८१६९५०२८०  

बलर नारार्ण र्ादि  िडा अध्र्ि 

६ नम्िर िडा कार्विर् 

९८१६९२१२८५   

रालिका अलिकारी  िडा सदस्र्  ९८१५०९२५४१  

रम कुमारी लब. क.  िडा सदस्र्  ९८०६०४४०७७  
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मकेुश शाह  िडा सदस्र्  ९८०७९६९५७७  

उद्दीम कुमार राई  िडा सदस्र् ९८०६०६७५९६   

 लभमप्रसाद राजिशंी  गा.पा.स.  ९८१७९०८०३५ 

जठेा ममुुव स्तर  गा.पा.स.  ९८०४९७३१७९ 

स्रोत : गौरीगञ्ज   गाउँपालिकाको  कार्ाविर् 

८.३ िावरिय तथा अन्तिावरिय गैि सिकािी संस्थाको विििण  

तालिका ९१: गाउँपालिकासँग सहकार्व गने गसैस तथा अगैसको लििरण 

क्र.स  गरै सरकारी संस्थाको नाम  सहकार्व गरेको लिषर्  बजटे  

१ मलहिा शशलक्तकरण संस्था गौरीगजं   मलहिा िलित कार्वक्रम ४२५,००० 

२ िन्र सरू्व सीप लिकास संस्था दमक  अिार, व्र्टूीलसर्न, मोिाईि तालिम आलद  ५५०,००० 

३ र्िूा िेतना तथा नेतयृनि समहू, भरपरु  स्िास्थ्र् संस्थामा सामालजक पररिण  ९९५,०० 

४ नेपाि केररर्र रेलनड्ड फाउण्डेसन, इटहरी  मन्टेर्श्री लशिक तालिम २५०,००० 

५ लपरालमड टेलकनकि इन्स्टीच्र्ूट, इटहरी  हाउस लकलपड्ड तालिम  ९९९,६५ 

६ मदानी लमलडर्ा दमक गाउँपालिका बिेुलटन प्रकाशन ५५,००० 

७ 

शीति टेलकनकि इन्स्टीच्र्टू , भरतपरु 

लितिन  कुलकङ तालिम 
९९९,९४ 

८ सरू्ोदर् टेलिलभजन, लितावमोड लिलिि अन्तिाताव /कार्वक्रम प्रशारण  १००,००० 

९ लहमलशखर टेलिलभजन , दमक कार्वक्रम सञ्िािन  १४०,००० 

१० रौताहा टेलकनकि किेज प्रा.िी इटहरी  गलुडर्ा तालिम  १९९,९७६ 

स्रोत : गौरीगञ्ज  गाउँपालिकाको कार्ाविर् 

८.४ ऐन, नीवत, वनयम ि कायषप्रणािी  

८.४.१ गाउँपाविका  स्िीकृत ऐन, नीवत, वनयम, वनदेविका तथा मापदण्डहरु 

 लशिा ऐन, २०७५ 

लमलत: 05/20/2019 - 13:31 

 पुिाविार व्र्िस्थापन ऐन  २०७५ 

लमलत: 04/29/2019 - 18:34 

 स्थानीर् स्िास्थ्र् तथा सरसफाइ ऐन २०७५ 

लमलत: 04/29/2019 - 18:33 

 सहकारी ऐन, २०७५ 

लमलत: 04/29/2019 - 18:33 

 गाउँ लिपद् न्र्ुनीकरण तथा व्र्िस्थापन ऐन , २०७५ 

लमलत: 04/29/2019 - 18:33 

http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%8F%E0%A5%87%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%87-%E0%A4%8F%E0%A5%87%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D-%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%90%E0%A4%97-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB
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 न्र्ार्ीक सलमलतको उजुरीको कारिाही लकनारा गदाव अपनाउनु पने कार्वलिलि सम्बन्िमा बनेको ऐन, 

२०७५ 

लमलत: 04/29/2019 - 18:31 

 प्रशासकीर् कार्वलिलि लनर्लमत गने ऐन, २०७५ 

लमलत: 04/29/2019 - 18:29 

 बाि अलिकार संरछण तथा प्रिद्दवन कार्वलिलि, २०७५ 

लमलत: 04/18/2019 - 11:08 

 अपांगता भएका व्र्लक्तको पररिर्पत्र लबतरण सम्बन्िी कार्वलिलि, २०७५ 

लमलत: 04/18/2019 - 11:08 

 घ िगवको लनमावण व्र्िसार्ी दताव सम्बन्िी कार्वलिलि, २०७५ 

लमलत: 04/18/2019 - 11:08 

 उपभोक्ता गठन, पररिािन तथा व्र्िस्थापन कार्वलिलि, २०७५ 

लमलत: 04/18/2019 - 11:07 

 सामुदालर्क लबकास कोष स्थापना र संिािन कार्वलबलि, २०७५ 

लमलत: 04/18/2019 - 11:07 

 स्थानीर् राजपत्र प्रकाशन सम्बन्िी कार्वलिलि, २०७५ 

लमलत: 04/18/2019 - 11:06 

 स्थालनर् तहको लिलनर्ोजन ऐन २०७५।७६ 

लमलत: 08/21/2018 - 16:31 

 स्थालनर् तहका आलथवक  २०७५।७६ 

लमलत: 08/21/2018 - 16:30 

 प्रथम गाउँसभा 

लमलत: 03/05/2018 - 15:54 

 बैठक संिािन कार्वलिलि 

लमलत: 03/05/2018 - 15:52 

 लनणवर् कार्वलिलि 

लमलत: 03/05/2018 - 15:51 

 गाउँसभा संिािन कार्वलिलि 

लमलत: 03/05/2018 - 15:48 

 कार्वसम्पदा लनर्माििी 

लमलत: 03/05/2018 - 15:47 

 कार्वलिभाजन लनर्मािलि 

लमलत: 03/05/2018 - 15:45 

http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%80%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A5%87-%E0%A4%89%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8%E0%A5%81-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A5%87-%E0%A4%90%E0%A4%A8
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%80%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A5%87-%E0%A4%89%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8%E0%A5%81-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A5%87-%E0%A4%90%E0%A4%A8
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B0%E0%A4%9B%E0%A4%A3-%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9A%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%98-%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A5%87-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A5%87%E0%A4%B7-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF-%E0%A4%A4%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A5%87-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A5%87%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%8F%E0%A5%87%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB%E0%A5%A4%E0%A5%AD%E0%A5%AC
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF-%E0%A4%A4%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%8F%E0%A5%87%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB%E0%A5%A4%E0%A5%AD%E0%A5%AC
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A5%E0%A4%AE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A4%BE
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%A0%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A4%BF


 

गौररगञ्ज   गाउँपालिका पर्श्वलित्र २०७५  |Gauriganj Rural Municipality Profile 2019   83 

 जनप्रलतलनलिको  आिारसंलहता 

लमलत: 03/05/2018 - 15:44 

 आलथवक िषव २०७४ को लिलनर्ोजन ऐन 

लमलत: 03/04/2018 - 13:21 

 आलथवक िषव २०७४ को आलथवक ऐन 

लमलत: 03/04/2018 - 13:18 

 ( उल्िेलखत लनर्माििी तथा कार्वलिलि गाउँपालिकाको िेबसाईडमा हनेव तथा डाउनिोड गनव सलकन्छ ) 

 

८.४.२  गाउँपाविका कायषियमा कायषित कमषचािी  

तालिका ९२: गौरीगञ्ज   गाउँपालिका कार्विर्मा कार्वरत कमविारीहरुको लििरण  

क्र.सं. नाम/ थर  पद  ई-मिे फोन नं.  

१ राजकुमार शाक्र् प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत   ९८४२०३२१७१ 

२ 
हमे प्रकास नेम्िाङ्ग िेखा अलिकृत 

Hemanlim
boo2@gmail.
com 

९८४००१९१०४ 

३ 
इलन्जलनर्र समुन थापा सिूना प्रलिलि अलिकृत 

ito.gauriga
njmun@gma
il.com 

९८६९२१७५७० 

४ इलन्जलनर्र सलबन के.सी. इलन्जलनर्र   ९८४१५७११३५ 

५ 
घलनन्र भण्डारी 

पश ुसेिा प्रालिलिक (िाइभ 

स्टक समहू)   
९८६२८२१०४४ 

६ भोजकुमार अलिकारी िडा नं. १ िडा सलिि   ९८०१४०२५७२ 

७ लदपेन्र ओझा िडा नं. २ िडा सलिि   ९८५२६८३२१९ 

८ अजर् कुमार शाह िडा नं. ४ िडा सलिि   ९८५२६७६१३५ 

९ उमा दिेी ठाकुर िडा नं.५ िडा सलिि   ९८४२७६४५११ 

१० नारार्ण प्रशाद िँदारा ना.स.ु    ९८१४०८९४६१ 

११ लबरेन्र खड्का ना.स.ु    ९८५२६७६९२० 

१२ 
सषु्मा कोइरािा 

साहार्क मलहिा लिकास 

लनररिक   
९८४२२६४९११ 

१३ 
अशोक खड्का सि इलन्जलनर्र 

ashokkhad
ka58@gmail.
com 

९८६०४१७९८३ 

१४ इशा तामाङ्ग सि इलन्जलनर्र   ९८०४०४१८७९ 

१५ ज्ञानेन्र प्रशाद दगंाि कम्प्र्टुर अपरेटर   ९८१६९०८९९० 

१६ 
डम्बर बहादरु थापा पश ुस्िास्थ्र्  प्रालिलिक 

Dambarth
apa2045@g
mail.com 

९८०३४१७८६७-

९८४२५१७१९२ 

१७ िलुखराम ममुुव पश ुस्िास्थ्र्  प्रालिलिक   ९८१७००७६७२ 

http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A5%87-%E0%A4%86%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%85%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AA-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A5%87-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A5%87%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%8F%E0%A5%87%E0%A4%A8
http://www.gaurigunjmun.gov.np/content/%E0%A4%85%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AA-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%8F%E0%A5%87%E0%A4%A8
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१८ लिनोद कुमार साफी पश ुस्िास्थ्र्  प्रालिलिक   ९८४२६५१०१२ 

१९ लिकाश पौडेि हले्थ अलसस्टेन्ट   ९८०४०५३५९० 

२० 
निराज सिुलेद ना.प्रालिलिक सहार्क कृषी 

Nawarajsu
bedi88@gma
il.com 

९८०४९१२१७९ 

२१ लडल्िी राम अलिकारी लशिा साखा   ९८५२६८३८९८ 

२२ महरे्श्र कुमार काकी प्र.स्िास्थ्र् लनररिक   ९८४४६०३८४५ 

२३ जनक पौडेि कार्ाविर् सहर्ोगी   ९८४२६८९६४५ 

२४ कञ्िन कुमार राजिशंी कार्ाविर् सहर्ोगी   ९८१७९३२२६२ 

२५ अलनि र्ादि कार्ाविर् सहर्ोगी   ९८१६९४६१६१ 

२६ सजमिाि राजिन्शी कार्ाविर् सहर्ोगी   ९८६१८९१८२१ 

स्रोत : गौरीगञ्ज   गाउँपालिकाको कार्ाविर् 

 

 

 

८.४.३  गाउँपाविकाको पार्श्षवचत्र वनमाषण कायषको िावग तथ्यांक संकिन गने स्ियंसेिकहरुको 

नामाििी  

 

क्र.सं. नाम  िडा नं.  

१ अमतृा कुमारी राजिशंी  १ 

२ दीपा राजिंशी  १ 

३ राम िन्र आिार्व  १ 

४ सागर सनुिुार  १ 

५ सलुमत्रा पासिान  १ 

६ अमतृा कुमारी राजिशंी  २ 

७ बसन्ती राजिशंी  २ 

८ ज्ञान ुराजिशंी  २ 

९ पणूवमार्ा तामांग  २ 

१० पसु्पत कुमार राजिशी  २ 

११ सलुशिा ताजपरुरर्ा  २ 

१२ लबकाश कटुिाि  ३ 

१३ िनराज ताजपरुरर्ा  ३ 

१४ गोपाि बहादरु महत्तो  ३ 

१५ पसु्पा शाक्र् श्रेष्ठ  ३ 

१६ राजशे कुमार शाह  ३ 

१७ लभमिाि ताजपरुरर्ा  ४ 

१८ लबमि कुमार लगरी  ४ 
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१९ नन्द लकशोर राजिशंी  ४ 

२० लनिम कुमारी राजिशंी  ४ 

२१ लनशा कुमारी ताजपरुरर्ा  ४ 

२२ बाबिुाि ठाकुर  ५ 

२३ बिुन प्रसाद लसंह गनगाई  ५ 

२४ िक्ष्मी ताजपरुरर्ा  ५ 

२५ मलनषा राजिशंी  ५ 

२६ मनोज कुमार लसंह  ५ 

२७ अलिश कुमार र्ादि  ६ 

२८ हीना खड्का  ६ 

२९ काजि कुमारी राजिशंी  ६ 

३० मकेुश कुमार राजिशंी  ६ 

३१ पजुा कुमारी र्ादि  ६ 
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लित्र ९: गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको पार्श्वलित्र लनमावण कार्वको िालग तथ्र्ांक संकिन गन ेस्िर्ंसेिकहरुको नाम र र्ोगदान  
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गौिीगञ्ज   गाउँपाविकाको स्रोत नक्साहरु 

 

 
 

लित्र १०: गौरीगञ्ज  गाउँपालिकाको िडा लबभाजन 
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लित्र ११: गौरीगञ्ज   गाउँपालिकाको प्रशासलनक लसमांकन (प्रमखु नलद, सडक सलहत) 



 

गौररगञ्ज   गाउँपालिका पर्श्वलित्र २०७५  |Gauriganj Rural Municipality Profile 2019   90 

 

 

लित्र १२: भ-ूउपर्ोगका आिारमा गाउँपालिकाको नक्सा  



 

गौररगञ्ज   गाउँपालिका पर्श्वलित्र २०७५  |Gauriganj Rural Municipality Profile 2019   91 

 

 

लित्र १३: गौरीगञ्ज   गाउँपालिकाका प्रमखु नदीहरु 
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लित्र १४: गौरीगञ्ज   गाउँपालिकाको सडक संजाि  
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लित्र १५: गौरीगञ्ज   गाउँपालिकाको कन्टोर नक्शा (Contour Map) 
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लित्र १६: गौरीगञ्ज   गाउँपालिकाको उिाई लििरण (DEM) 
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लित्र १७: गौरीगञ्ज   गाउँपालिकाको लभरािोपनको लििरण (Slope Map) 
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लित्र १८: गौरीगञ्ज   गाउँपालिकाको उिाई नक्शा (एिेिेशन Map)
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