
वडा नं ९ को भौगोिलक अव था 
बाँसगढी नगरपािलका वडा नं ९ सािवकको डेउढाकला गा.िव.स. २,३ र ४   िमलेर वनेको 
वडा हो । यस वडा कायालय २८°२७'१४३'' उ री अ ांस ८१°४६'१५''  पिुव दशेा तर र 
समिु  सतह दिेख १५८.९३ M उचाइमा रहकेो छ । यस वडा कायालय िमित २०७४ साल 

ावण ०९ गते उ ाटन गरीएको हो । यस वडाको िसमाना पवूमा शभुकामना पे ोल प प, घर, 
पि ममा याङ नदी, उ रमा विदया राि य िनकु ज, र दि णमा तोरैया गाँउमा रहकेो 
जङ्गलको िसमाना पदछ । विदया राि य िनकु जले उ र भभुागमा छोएको यस वडामा ाय 
गरेर था , नेपाली, मधेसी आिद भाषा ाय वो ने ग र छ । 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 
नेपाल सरकारको िमित २०७३।११।२७ को राजप मा कािशत सचूना अनसुार यस वडाको 
कुल जनसं या ७५६६ रहकेो छ । 
 
 

वडा कायालय भवन 



 
यस वडा अ तगत ठुला गाँउह मा 

:-  माछागढ वजार (माछागढ, राजमाग टोल, िचसापानी टोल, वड्का गाँउ, दगुा फाँटा,  
     मोहनपरु, हजारी टोल, ३ कठुवा, डोकाहा डाँडा)    
:- थुमनी , (पवु  टोल, पि म टोल, दि ण टोल, िबच टोल)   
:- शा ती नगर (मु  कमैया ब ती,)  
:- पहाडीपुर, (खरेैनी टोल, दगुाफाँटा, बस तपरु टोल, खरेैनी टोल) 
:- दि ण टोल, (पवु  दि ण टोल, साि म टोल) 
:- तोरैया गाँउ,  
:- कुइनेठी, (पर परु, राजीपरु, मु  कमैया टोल, मगरव ती टोल, दाङपरु)   
 
  

बसोबास रहेको जातजाती 
:- ा ण          :- े ी  
:- जनजाती           :-  था   
:- मगर           :- दिलत 
:- ग धव          :- ठकुरी 
:- मिु लम          :- दशनामी 

 
वडामा चिलत भाषाह  

 
:- था    :- नेपाली    :- मगर   :- अवधी 
 
 
 
 
 
 



यस वडा अ तगत रहेका सरकारी कायालयह  
 

:- शहरी वा य के  थुमनुी    
:- बिदया राि य िनकु ज रे जर पो  
 
 

यस वडा अ तगत रहेका बक तथा िबि य सं थाह  
:- आइ एम इ माछागढ    
:- िबजय लघिुब  सं था माछागढ िचसापानी  
:- उपकार लघिुब  सं था 

 
यस वडा अ तगतका सामुदाियक वनह  

:- िशतल म यवित सामदुाियक वन थुमनी,   
:- वेलघारी म यवित सामदुाियक वन, थुमनुी 
:- नवदगुा म यवित सामदुाियक वन पहाडीपुर,   
:-  जनि य सामदुाियक वन माछागढ,  
:- जनक याण म यवित सामदुाियक वन िचसापानी टोल,   
:- हजारी सामदुाियक वन हजारी टोल,  
:- गितिशल सामदुाियक वन िचसापानी टोल,    
:- िहमिशखर सामदुाियक वन कुइनेठी, 
:-  िजवन योित सामदुाियक वन दि ण टोल,    
:- िच लवा सामदुाियक वन तोरैया  आदी रहकेा छन । 
  

यस वडा अ तगतका संघस थाह मा 
:- लािलमा मिहला वचत तथा ऋण सहकारी सं था िल माछागढ,  
:- परोपकार ित ा कृिष सहकारी सं था िल माछागढ,  
:- जनजागरण सहकारी सं था िल कुइनेठी आदी पदछन । 
 



 
यस वडामा मा िव िव ालय 

लाली गूँरास मा,िव माछागढ मा  एक मा  िव ालय रहकेो छ । 
 

िन मा िब  
:- िव योित िन मा िब कुइनेठी रहकेा छन ।  

 
ा िव िव ालय 

:- बाल क याणा ा िव थुमनी,  
:- मु  कमैया िबकास ा िव शा तीनगर,  
:- कणाली ा िव तोरैया,  
 

िसचाइ 
बबै िसचाइ आयोजना रहकेो छ । 

 
पयटिकय थलको पमा स भावना रहेका े ह  

 
:- बाल उधान कुइनेठी   :- िब योती िन मा वी (नमनुा िब ालय)  
:- हाि ख ला मि दर डाँडा  :- कोइरेली ख ला िसमसार ताल माछागढ 
 

यस वडा अ तगत रहेका तालतलैयाह  
:- कोइरेली ख ला िसमसार ताल माछागढ  :- हाि  ख ला थमुनी  :- शाि तनगर 
ताल, शाि तनगर      :- तोरैया चिटया ताल तोरैया  
 
 

यस वडा अ तगत रहेका मठ मि दर ह  
:- िशव मि दर माछागढ  
:- कािलका मि दर िचसापानी चोक 



:- िशब मि दर तोरैया  
:- दगुा भगवती मि दर पहाडीपरु   
:- दगुा भगवती दगुाफाँटा  
:- दगुाभगवती थुमनुी  
:- नवदगुा मि दर बड्का गाँउ    
:- माहादवे मि दर बड्का गाँउ   
:- जगनिथया बाबा थनवा बड्का गाउँ    
:- कािलका थनवा तोरैया   
:- मोहनपरु कृ ण मि दर,  
:- मोहनपरु थनवा, मोहनपरु   
:- बड्का घोटैली थनवा बड्का गाँउ  
 

यस वडा अ तगत रहेका मुल तथा सहायक बाटाह  
:- माछागढ िबच चोक हद ैपहाडीपरु रावत चोक हद ैथुमनी 
:- माछागढ गौतम चोक बड्का गाँउ दि ण टोल हद ैतोरैयँ जाने सडक 
:- िचसापानी चोक शाि तनगर दगुाफाटा हदँ ैरावत चोक, बस तपरु, ३ कठुवा हद ैशभुकामना 
पे ोल प प 
:- िचसापानी चोक देिख हजारी टोल कुइनेठी हद ैतोरैया 
:- िचसापानी चोक मोहनपुर दाङपुर हद ैपर परु कुइनेिठ जोड्ने सडक 
:- दि ण टोल बिगया हद ैबासगढी वडा नं ७ जोड्ने सडक 
: दि ण टोल बिगया हद ैपुव  दि ण टोल सा मी जोड्ने सडक 
:-  
 

यस वडा अनतगत रहेका खोला नालाह    
 

:- याङ नदी   :- क हवा  :- झगरहवा नाला  :- बिघिनया नाला  
 
 



जन ितिनिध  
वडा अ य  :- जय बहादरु च द ठकुरी 
वडा सद य :- च  बहादरु च द  
वडा सद य :- िलला पनु मगर (कायपािलका सद य) 
वडा सद य :- लाल बहादरु था  
वडा सद य :- पानमती िब.क. 
 
 
 
 
  

हाि  ख ला गणेश मि दर 



 

थुमुनी गाँउ 

माछागढ बिदया 


