
वडा नं ८ को भौगोिलक अव था  
बाँसगढी नगरपािलका वडा न ं८ सािवकका गा िव स ५,७ र ९   िमलरे वनकेो वडा हो । यस वडा कायालय 
२८°२५'९५'' उ री अ ांस ८१°४९'५८''  पिुव दशेा तर र समिु  सतह दिेख १४५.५७ M उचाइमा रहकेो छ 
। यस वडा कायालय िमित २०७४ साल ावण २६ गते उ ाटन गरीएको हो । यसको कायालय बाँसगढी 
नगरपािलकाको ८ न ंवडाको म य िब द ु थान ककौरामा रहकेो छ । राणा शासन लागु हन भ दा पिहले न ैकोके 
भ न ेनाम गरेका था  जातीका िकसान यस थानमा आइ बसोबास गरेका र अ य िकसानह लाइ समते लेराइ 
बसोबास गराउन थालकेा र  िनजलाइ बोलाउद ैजादँा कोकुवा कोकुवा भ द ैगएको र पछी गएर ककौरा भ न 
थािलएको भ न ेअ जह को भनाइ छ । यस वडाको अिधकांस भ ुभाग समथर बनको भ ुभाग रहकेो र केही 
उ री भ ुभाग िसमसार े  रहकेो छ । यस े मा अिधकांस थानमा बन र केिह तालतलैया समते रहकेा छन । 
यस वडाको पवुमा बाँसगढी नगरपािलकाको वडा न ं ४ को मटेरीया गाउँको भुभाग, पि ममा बाँसगढी 
नगरपािलकाको वडा न ं ९ माछागढ पे ोल प म निजकै रहकेो झगिडया नालालाइ रहकेो छ । यस वडाले 
उ रमा चरेु पहाड सगँ सटेको बिदया राि य िनकु ज र दि णमा बाँसगढी नगरपािलकाको ७ न ं वडाको 
राधाकृ ण टोल र वडा नं ६ को दमौली गाउँलाइ छोएको छ । बाँसगढी नगरपािलकाको िमित २०७३।०८।०७ 
गते बसेको बैठकको िनणय बमोिजम थािनय तह पनुर सरंचनाको लागी नगरपािलकाको वडा िबभाजन 
िसफा रस नपेाल सरकारको िमित २०७३।११।२७ को राजप मा कािशत सचूना अनसुार यस वडाको कुल 
जनसं या ७१३८ रहकेो छ । यस वडा े मा विढ जसो था  जाितको वाह यता छ ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वडा कायालय भवन 



यस वडा अ तगत रहेका  ठुला गाँउ तथा टोलह  

ककौरा वजार :- (ठुलो गाउँ, जरैुना गाँउ, बनगौिड गाँउ , झनया गाँउ) 

ल मणा बजार :- (पवु  पहाडीपरु, ठुलो गाँउ,  रेशमपरु, पि म पहाडीपरु) 

भैसासरु :- ( रहारपरु, च हवा, खैरापरु दाङपरु ) 

 वेलौली गाँउ :- (बेलौली पि म टोल, दि ण टोल, पवु  टोल, कोलडाँडा ) 

 

यस वडाका बसोबास रहेको जातजाती 

:- था   :- चौधरी  :- रािज  :- ा ण  :- े ी  :- ठकुरी 
:- दिलत :- मगर   :- नवेार  :- दशनामी  :- राइ  :-
गु ङ्ग  :- मधिेस  :- मिु लम 

 

वडामा चिलत भाषा 

 

:- था   :- नपेाली   :- राजी   :- अवधी  :- मगर  

  

खेल मैदान 

:- नगर तरीय बह आयािमक खेल मदैान रहारपरु   :- वडा तरीय खेल मदैान ल मणा  

:-बेलौली खेल मदैान बेलौली  

 

यस वडा अ तगतका सामदुाियक वनह  

:- नवदगुा सामदुाियक वन ल मणा,    

:- रामजानक  सामदुाियक वन ककौरा, 

:- फुलवारी सामदुाियक वन रयारपरु,    

:- खड्गदिेव सामदुाियक वन भैसासरु,  

:- रयारपरु म वित सामदुाियक वन रयारपरु,   

:- दाङपरु म वित सामदुाियक वन दाङपरु, 

:- गितिशल म वित सामदुाियक वन वेलौली,    

:- पौरखी म वित सामदुाियक वन बेलौली, 



:- नव भात म वित सामदुाियक वन वेलौली,    

:- गायि  म वित सामदुाियक वन बेलौली 

:- को डाडा म यवत  सामदुाियक वन, वेलौली   

:- सजृना म वित सामदुाियक वन बेलौ  (िवशु    मिहला सद यह  मा  रहकेो) 

यस वडा अ तगतका सघं स थाह  

:- सानािकसान कृिष सहकारी सं था िल ल मणा,   
:- भात कृिष सहकारी सं था िल ल मणा,  
:- नयाँ कृिष अिभयान कृिष सहकारी सं था िल ककौरा,   
:- वाल वन वचत तथा ऋण सहकारी सं था िल ककौरा,    
:- फुलवारी म यवित कृिष सहकारी सं था िल बेलौली,   
:- जनि य दु ध उ पादन सहकारी सं था िल ककौरा,  
:- जन योती वहउ िे यय कृिष सहकारी िल ककौरा   
:- ल मणा कृिष सहकारी सं था िल, ल मणा  
:- माहादवे कृिष सहकारी सं था िल, ल मणा   
:- हािदक मिहला कृिष सहकारी सं था िल  ल मणा 
:- ि भवुन सामदुाियक पु तकालय, ककौरा   
:- जे  नागरीक सघं  आदी पदछन । 

 

या पस िब ालयह  

 

यस वडामा विदया वहमिुख या पस एक मा  या पस रहकेो छ । 

 

मा.िव. िव ालय 

:- ि भवुन मा िव ककौरा,  

:- रामजानक  मा िव भैसासरु,   

:- पणुिहरा मा.िव ल मणा रहकेा छन । 

 

 

ा िव िव ालयह मा 

:- जन योित ा िव बेलौली एक मा  रहकेो छ । 



 

िनिज िव ालयह मा 

:- बाल योती एकेडेमी ककौरा,  

:- मातभृिुम सामदुाियक िव ालय जुरैना ,     

:- य ुहोराइजन एकेडेमी वोिडङ्ग कुल ल मणा  

 

सरकारी कायालय 

:- इलाका शासन कायालय (िनमाणिधन)   

:- अ थाइ हरी पो ट ककौरा    

:- अ थाइ हरी पो ट ल मणा    

 

बक तथा िबि य सं था 

 

:- जन उ थान लघु िब  सं था िल   

:- ि यटीभ िबि य सं था िल 

 

 खोप के ह  

:- ककौरा खोप के ,       

:- दाङपरु खोप के  रहकेा छन ।  

 

िसचाइको यव था 

:- बबइ िसचाइ आयोजना,    

:- रेउखोला िसचाइ आयोजना  

:- झनया िसचाइ आयोजना   

:- भैसासरु सौय िसचाइ आयोजना  

 

 



सामुदाियक भवन सकंलन के ह  

:- ल मणा कृिष सकंलन के   
:- उपकार मिहला समहु भवन      
:- रेशमपरु सामदुाियक भवन 
:-  पहािडपरु सामदुाियक भवन :-  

बालिबकास के ह  
 

:- झनया बाल िबकास के     
:- बनगौडी बालिबकास के   
:-जरैुना बालिबकास के   
:- मदरसा कुल ल मणा  

 

पयिटकय थलको पमा स भावना रहेका े  

:- बेलौली िसमसार े     

:- ल मणा ताल   

:- िपकिनक पोट ल मणा    

:- हरमोथे ताल    

:- ा कुमारी इ री िब  िब ालय   

:- जे  नागरीक िदवा आ म 

 

पयिटकय थलको पमा थापना भएका मठ मि दर 

:- िब े वर माहादवे मि दर ल मणा    

:- गणेश मि दर ल मणा    

:- दगुा मि दर ल मणा  

:- राउकोटी दवेी मि दर पि म पहाडीपरु   

:- जरैुना िशव मि दर   

:- दगुा मि दर जुरैना 

:- ॐकारे र िशब मि दर ककौरा     

:- िशव मि दर बनगौडी   



:- खड्गदवेी मि दर भैसासरु 

:- खैरापरु दगुा मि दर      

:- कािलका थनवा मि दर ककौरा    

:- ककौरा थापा थनवा मि दर  

यस वडा अ तगत रहेका मु य तथा सहायक बाटाह  

:- ल मणा गणेशपरु हद ैसदरमकुाम जान ेसडक, 

:- बनगौिड खानपेािन ट्यांक  दिेख भैसासरु बेलौली रङरोड  

:- ककौरा दाङपरु हद ैकोलडाडा जान ेसडक  

:- रेशमपरु दखेी पि म पहाडीपरु जान ेसडक  

:- रेशमपरु चोक दखेी ल मणा ा सफम चोक हद ैजरैुना जान ेसडक  

:- ल मणा िबच गाँउ हद ैदमौली जाजरकोट टोल जोड्न ेबाटो  

:- ल मणा िबच गाँउ दिेख जागा टोल हद ैिबचगाँउ जोड्न ेबाटो 

:- जरैुना िप िस व चोक दखेी झनयैा हद ै रहारपरु गाँउ िन कन ेबाटो  

:- ककौरा ठुलो गाँउ दिेख वडा न ं६ को दमौली जान ेबाटो  

:- जरैुना यादवको घर दखेी ककौरा गाँउ जान ेबाटो  

:- दाङपरु बेलौली पवु  टोल हद ैकोलडाडा हद ैजान ेबाटो 

:- बेलौली िपपल चौतारा दखेी पि म टोल हद ैबनखेत कोलडाडा छुन ेबाटो  

:- नगर तरी खेल मदैान वाट च हवा हद ैराम जानक  िब ालय जान ेबाटो 

:- बेलौली खैरापरु हदमै बाँसगढी जान ेबाटो  

:- महे  राजमाग दिेख वडा कायालय हद ैझनया र रहारपरु िन कन ेबाटो  

:- रेशमपरु दखेी पणु िहर कुल जान ेबाटो  

 
वडाका जन ितिनिध 

वडा अ य   :- तुल साद गौतम  

वडा सद य :- काश च  पंगेनी 

वडा सद य :- शारदा कुमारी आचाय 

वडा सद य :- राजाराम था  

वडा सद य :- िगित िब क 

 



  

 

िबशे र माहादेव मि दर ल मणा 

ल मणामा अवि थत रहेको ताल ॐ कारे र िशव मि दर ककौरा 



 

 

 

ल मणा बजार 

ककौरा बजार 



 
रामजानक  मा िब भैसासरु 

 

ि भुवन मा िब ककौरा 

बिदया बहमिुख या पस ल मणा 


