
वडा नं ३ को भौगोलीक अव था 
बाँसगढी नगरपािलका वडा नं ३ सािवकको बेलवा  गा िव स १,३ ४ ५ ६ र ८    िमलेर वनेको 
वडा हो । यस वडा कायालय  उ री अ ांस  28013'35'',   पिुव दशेा तर 81033'27''  र 
समिु  सतह दिेख  526 ft उचाइमा रहकेो छ । यस वडा कायालय िमित २०७४ साल ावण 
२६ गते उ ाटन गरीएको हो । यस वडा कायालय बाँसगढी नगरपािलकाको िसमाना वडा भनेर 
समेत िचिन छ  । यस वडाको अिधकांस भ ुभाग समथर खेती यो य जिमन  रहकेो छ । यस 

े मा केिह मा ामा बनको भभुाग छ भने यस े  रहको थान लाइ नगरकै अधोिगक े को 
पमा िचिन छ । यस वडाको पवुमा बाँके िज लाको बैजनाथ गाउँपािलकाको ६ नं वडाको 

चाँदनीको भभुाग, पि ममा बाँसगढी नगरपािलकाको वडा नं ५ को इलाका बन बाँसगढी र 
हाउपरु पदछ । उ रमा बाँसगढी नगरपािलकाको वडा नं २ को बनमडुुवा, नौलाबिगया, 
अ े रया र वडा नं ४ को मदाहा सकुु वासी टोल पदछ । दि णमा बढैयाताल गाँउ पािलकाको 
वडा नं ४ को दि ण भकारी पदछ । यस वडा े मा विढ जसो था  जाितको वाह यता छ । 
बाँसगढी नगरपािलकाको िमित २०७३।०८।०७ गते बसेको बैठकको िनणय बमोिजम थािनय 
तह पनुर संरचनाको लागी नगरपािलकाको वडा िबभाजन िसफा रस नपेाल सरकारको िमित 
२०७३।११।२७ को राजप मा कािशत सचूना अनसुार यस वडाको कुल जनसं या ७३६६ 
रहकेो छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

वडा कायालय भवन 



यस वडा अ तगत रहेका  ठुला गाँउ तथा टोलह  

 

माहादेवा :- (रामब ती, शाि तपरु, दगंालीपरु ) 

शु दरब ती:- (शु दरब ती ) 

बेलवा :- (स यानी टोल, फ कापरु ) 

लखना:- (पहाडीपरु , िनमाहाने टोल, लखना बजार ख ला गाँउ, िब ट टोल, कुल चोक, ) 

गौरी :- (गौरी चोक ) 

ल मणपुर :- (ल मणपरु) 

शाि तपुर :- ( शाि तपरु क, शाि तपरु ख, मंगता टोल ) 

उ र भकारी :- (पि म टोल, पवु  टोल, चमकपुर टोल, िसंहान टोल, िसंहान बिगया टोल, 
राजमाग दि ण टोल, पु प नगर,  बे रयल टोल, ) 

 

अधोिगक े  

:- चौधरी पुको चाउचाउ उ ोग    

:- िहस ी फुड वे न नपेाल ािल (रारा तयारी चाउ चाउ क पनी) 

:- गोखा ाचरी ा िल    

:- एडिबल इ ड ट्ज ा िल 

:- सपना चकटी उ ोग    

:- अिपक िमनरल वाटर इ डि ज ा िल 

 

 

 

 



यस वडाका बसोबास रहेको जातजाती 

:-  था          :-  ा ण   

:- े ी          :-  ठकुरी   

:- दिलत         :-  मगर 

 :- नेवार         :-  दशनामी  

:- तामाङ्ग         :- गु ङ्ग   

:- मिु लम         :- मंगता  
  

 

वडामा चिलत भाषा 

:- था           :- नेपाली   

:-  अवधी         :- मगर  

  

खेल मैदान 

:-  पु प नगर खेल मैदान वडा तरीय     :- भकारी खेल मैदान   

:- शाि तपरु खले मैदान 

 

यस वडा अ तगतका सामुदाियक वनह  

:-  माझी सामदुायीक बन माहादवेा    
:- शु दरब ती सामदुाियक वन शु दरब ती 
:-  बनखेत सामदुाियक वन बेलवा,     
:-  लखना सामदुाियक वन लखना,  
:-  शा ती समाज सामदुाियक वन शाि तपरु,   
:- उ र भकारी सामदुाियक बन सामदुाियक वन उ र भकारी 



यस वडा अ तगतका संघ स थाह मा 

:-  ऐचो पैचो कृिष सहकारी स ंिल पु पनगर,    

:- सोनखरही मिहला उ मी सहकारी सं था िल,  

:-  च  सयु मिहला सहकारी सं था िल पषुप नगर,   

:- पिुणमा साना िकसान सहकारी सं था िल लखना, 

:-  ािमण वाल वन सहकारी सं था िल लखना    

:- जनआधार बह उ े यीक सहकारी  सं था िल बेलवा आदी पदछन । 

 

मा िव िव ालयमा 

 :-  पिृ ब मा िब लखना रहकेो छ । 

आधारभुत िब ालय 

:-  िशव आधारभतु िब ालय उ र भकारी 

:-  माहादवे आधारभतु िब ालय माहादवेा  

ा िव िव ालयह मा 

:- शा ती समाज ा िब शाि तपरु     

:- ी गौिशया तािलमनु कुरान ा िब गौरी 

:-  जनि य ा िब शु दर ब ती     

:-  नव भात ा िब बेलवा 

 

 

 

 



िनिज िव ालयह मा 

:-  ी गो डेन यचुर इङ्ि लस िमिडयम बोिडङ्ग कुल बेलवा   

:- अनवाड इङ्ि लस िमिडयम बोिडङ्ग कुल लखना      

:-  िच ेन लाइट एकेडेमी माहादवेा 

 

सरकारी कायालय 

:-  इलाका बन कायालय माहादवेा    

 

यस वडामा २ वटा खोप के ह  

:-  बेलवा खोप के ,        

:-  ल मणपरु खोप के     

िसचाइ 

:-  कु ा लगनीया िसचाइ आयोजना,      

:-  िस हवा िसचाइ आयोजना  

:-  बबइ नहर िसचाइ आयोजना       

:-  रेउ खोला िसचाइ आयोजना  

 

सामुदाियक भवन  

:-  माहादवेा सामदुाियक भवन    
:-  बेलवा सामदुाियक भवन  
:- ल मणपरु सामदुाियक भवन 
:- पु प नगर यवुा लव सामदुाियक भवन  
:- बृ ा आ म सामदुाियक भवन पु प नगर        



पयिटकय थलको पमा स भावना रहेका े  

:-  उ र भकारी िशव मि दर बे रयल टोल    

:- शाि तपरु घाट उ र े     

:-  डुडुवा खोला े       

:- माहादवेा िपकिनक पोट 

 

झुलुङ्गे पुल 

:- माहादवेा झलुङ्ुगे पुल     

:- बेलवा शु दर ब ती झोलुङ्गे पलु  

 मठमि दर 

:-  िशव मि दर उ र भकारी    
:- िशव मि दर लखना    
:- बेलवा िशव मि दर   

:- फ कापरु  हनमुान मि दर    

:-  दगुा मि दर शाि तपरु    

:-  िशव मि दर बेलवा  

:-  हरहर माहादवे मि दर सु दरब ती  

:- गणेश मि दर रामब ती   

:-  पु प नगर िशव मि दर  

:-  उ र भकारी थनवा     

:- लखना थनवा    

:- बेलवा थनवा   

:-  माहादवेा थनवा    

 



यस वडा अ तगत रहेका मु य तथा सहायक बाटाह  

:-  लखना राँझा सडक 
:-  उ र भकारी रङरोड च पथ 
:- पु पनगर हद ैभोलागौडी जाने सडक 

:- गौडी चोक - शाि तपरु- बनमडुुवा – िपपल चौतारा – राझा 

:- बेलवा माहादवेा सडक  
:-  माहादवेा राँझा सडक 
:-  ल मणपरु बेलवा सडक 
:-  बासदुवे था को घरदखेी स यानी टोल महे  राजमाग सडक  

:-  लखना- गौडी – शाि तपरु सडक  

:-  कृपाल खड्काको घर दिेख फ कापरु सडक 
:-  ल मणपरु उ र भकारी सडक  
:-  पु प नगर ल मणपरु सडक  

:-  माहादवेा - रामब ती- लालपरु सडक 

:-  माहादवेा – क याराज सडक 

:-  महे  राजमाग दखेी ख ला सडक  
:-  का ेगाँउ पवु फोइहा सडक 
:-  ल मणपरु हद ैमहे  राजमाग सडक 
:-  लखना पहाडीपरु हद ैस यानी टोल सडक 
:-  गौरी चोक दिेख िब  टोल सडक  
:-  लखना चोक कुल सडक 
:-  पु प नगर दखेी उ र भकारी सडक 
:-  मकर बहादरु तामाङको घरवाट खलेमैदान सडक 
:-  बेलवा रामच को घर दखेी लिलराम था को घर जाने सडक  
:-  ब च ुथा को घर दखेी द ीण िशव मि दर सडक  



:-  बेलवा िपपल चौतारा दखेी पुव जाने सडक 
:-  राजमाग दि ण ाचरी क पनी सडक 
:- रङ रोड केदारे र धाम सडक  
:- िशब मि दर दखेी पि म ४ नं वडा सडक  
:-  रङरोड पवु गौरी शखंर फम सडक  
:-  िसंहान बिगया दिेख पि म जाने सडक  
:-  उ र भकारी रङरोड च पथ हद ैचमकपुर सकुु वासी मदाहा सडक  
:- मिु स था को घर देिख पवु जाने सडक उ र भकारी 
:- िब को घर देखी लाली च दको घर स म जाने सडक 
:- केदारे र धाम जाने बाटो दखेी उ र तफको सडक 
:- माहादवेा शाि तपरु वाट राँझा िन कने बाटो  
:- माहादवेा हद ैरामब ती हद ैदगंालीपरु जाने सडक 
:-  रामब ती दखेी बैजनाथा गाँउपािलका जोड्ने सडक  
:-  माहादवेा दिेख शाि तपरु जाने सडक  
 
जन ितिनिध  
वडा सद य :-  अ य  ेमराज पौडेल     
वडा सद य:-  सद य मेला था     
वडा सद य :- राजाराम था  
वडा सद य :- िमना कुमारी दमाइ 
वडा सद य :- अ दुल रइस साँइ 
 
 
 
 
 
 



 

उ र भकारी िशव मि दर 



 

 

िस िज फुड बाँसगढी 


