
वडा नं ६ को भौगोिलक अव था । 
बाँसगढी नगरपािलका वडा नं ६ सािवकका मोितपरु गा िव स ३ र ७  िमलेर वनेको वडा हो । यस 
वडा कायालय उ री अ ांस 28014'13'', पिुव दशेा तर 81029'16''   समिु  सतह दिेख 515ft 
उचाइमा रहकेो छ । यस वडा कायालय िमित २०७३।११।१६ गते उ ाटन गरीएको हो । यस 
वडाको पवू िसमानामा वडा नं ५ को मोितपरु, पि ममा बाँसगढी नगरपािलकाको वडा नं ७ को 
डेउढा, उ रमा बाँसगढी नगरपािलका वडा नं ८ को ककौरा र दि णमा बढैयाताल गाँउपािलकाको 
वडा नं ६ को बनिबर पन गदछ । यस वडाको अिधकांश भ ुभाग समथर रहकेो छ । यस वडा े मा 
विढ जसो था  जाितको वाह यता रहकेो छ । बाँसगढी नगरपािलकाको िमित २०७३।०८।०७ गते 
बसेको बैठकको िनणय बमोिजम थािनय तह पुनर संरचनाको लागी नगरपािलकाको वडा 
िबभाजन िसफा रस नेपाल सरकारको िमित २०७३।११।२७ को राजप मा कािशत सचूना 
अनसुार यस वडाको कुल जनसं या ६९६५ रहकेो छ । 

वडा कायालय भवन 



यस वडा अ तगत ठुला गाँउह  
:- पुरानो ब ती दमौली (जाजरकोटी टोल, अमेिलया टोल, )    
:- सटहरीया (अठ घ वा, बन बि गया, )  
:- मोतीपुर (ठे ा टोल, नारायणपुर) 
:- दाङपुर दमौली  
:- पुनवास दमौली (३ नं दमौली, दश नं टोल, चौतारा टोल, आरने टोल, रहार टोल, सो टी 
टोल, टावर चोक,) 
:- गती नगर (मु  कमैया ब ती) 
 
  

बसोबास रहेको जातजाती 
 

:- था   :-  ा ण    :- े ी  :- दिलत   :- गु ङ्ग  :- मगर  
:- मिु लम :- तामाङ्ग  :- नेवार  :- बोटे  :- दशनामी  

 
वडामा चिलत भाषाह  

 
:- नेपाली  :- था   :- अवधी 
 

यस वडा अ तगत रहेका सरकारी कायालयह  
 

:- वडा कायालय भवन   :-  शहरी वा य के  दमौली  
 
 
 
 
 
 
 



यस वडा अ तगतका सामुदाियक वनह  
:- गो ैला फाँटा सामदुाियक वन दाँगपुर    :- एकता समाज सामदुाियक बन दमौली 
:- ी बड्क  भवानी सामदुाियक वन मोितपरु,  :-  िमलन सामदुाियक वन दश नं,  
 
 

सामुदाियक भवन 
 

:- िमलन सामदुाियक भवन दश नं टोल  :- मोितपरु सामदुाियक भवन मोितपुर  
:- जे  नाग रक भवन टावर चोक (बृ ा आ म) 
 

यस वडा अ तगतका संघ स थाह  
:- दमौली कृिष सहकारी सं था िल,  
 

यस वडामा रहेका मा िव िव ालय 
 

:- ी जनि य मा िब दमौली   :- ी आदश मा िब मोितपरु   
  

िन मा िब  िब ालय 
:- ी वोदय आ िब सटहरीया   

 
ा िव िव ालयह  

:- ी जनसेवी ा िब दाङपरु 
 
 

िसचाइ 
बबै िसचाइ आयोजना रहकेो छ । 

 
 



पयटिकय थलको पमा स भावना रहेका े ह  

:- मिुगया ताल, अमेिलया  :- जनि य मा िब दमौली ( नमनुा कृिष बह उ े यी फम)  

:-  टावर चोक ताल    :- िच ेन पाक दमौली 
खेल मैदानह  

:- वडा तरीय खले मैदान दाङपरु   :- दश नं खेल मैदान दश नं  :- जनि या मा िब 

खेल मैदान  
यस वडा अ तगत रहेका तालतलैयाह  

:- मिुगया ताल    :- टावर चोक ताल  :- गो ैला फाँटा सामदुाियक ताल 
:- बस त ताल, दश नं  :-  

पुलपुलेसा तथा क भट ह  

 

:- मिुगया नाला पलु   :- सटह रया नाला पलु   :- नारायणपुर ब स 

क भट    :- दाङपरु ब स क भट   :- रहारपुर सो टी टोल 

जोड्ने क भट   :- सटहरीया िलंक रोड जोड्ने क भट  
 

यस वडा अ तगत रहेका मठ मि दर ह  

:- िशव मि दर दश नं     :- िशव मि दर परुानो दमौली  

:- दि ण कािलका मि दर टावर चोक   :- िशव मि दर जाजरकोटी टोल  

:- गु बा ३ नं दमौली    :- जैतनु चच परुानो दमौिल  

:- ि टीए आरधान के  बन बिगया  :- दमौली थनवा  

:- दाङपरु थनवा     :- गती नगर थनवा   

:- सटहरीया थनवा      :- नारायणपुर थनवा  

 

 

 



यस वडा अ तगत रहेका मुल तथा सहायक बाटाह  

:- जरैुना पचासा सडक 

:- मोितपरु ल मणा सडक 

:- बाँसगढी सटहरीया दमौली सडक 

:- दमौली अमेिलया ककौरा  

:- जाजरकोटी ल मणा सडक  

:- डेउढा दाङपुर ३ नं हद ैमोितपुर जोड्ने सडक 

:- दश नं हद ैमैनापोखर जोड्ने बाटो  

:- दाङपरु - दश नं हद ैिलंक रोड जोिडने बाटो  

:- मोितपरु रहारटोल  हद ैदाङपरु जोड्ने सडक  

:- नारायण सो टी टोल हद ैदाङपरु जोड्ने सडक 

:- राधाकृ ण चोक हद ैदमौली जोड्ने सडक  

:- दश नं हद ै गित नगर जाने सडक 

:- अमेिलया हद ैमटे रया जाने सडक  

:- सटह रया बन बि गया जोड्ने बाटो 

:- दाङपरु खलेमैदान हद ैजोड्ने सडक 

:- िजत ुथा को घर देिख ३ नं िबमती चोक हद ैजरैुना जोड्ने सडक 

 
यस वडा अनतगत रहेका खोला नालाह    

:- मिुगया नाला   :- च ला नाला   :- सटह रया नाला   :- भोडुवा 

नाला 

 

 

 

 



जन ितिनधी  

वडा अ य  :- दशरथ था   

वडा सद य :- लाल बहादुर था  

वडा सद य :- शा तादेवी गु ङ् 

वडा सद य :- टंक वहादुर सुनार ( कायपािलका सद य समेत) 

वडा सद य :- बुि माया सािक 

 

नोट :- मािथका िबबरण जन ितिध य ुह को सम वयमा तयार पारीएको हो । उ लेिखत िबबरण 

ह  समय अनकुुल प रमाजन गन सिकनेछ ।  

 

दमौलीमा अवि थत रहेको गु बा 



 

दमौली िशव मि दर 
टावर चोक मि दर 

बृ ा आ म दमौली 


