५ नं वडा कायालय भौगोलीक अव था
यस वडा सािबकको मोितपुर गा िव स को वडा नं १, ८ र वडा नं ९ िमिल बने को हो । यस वडा
कायालय अ ां स २८.२४१९४४°, दे शा र ८१.५१७९३५° र समु ी सतह देिख १५९.५९ M उचाइमा
रहेको छ । यस वडाको सबै भु भाग समथर फाँ ट रहे को छ । नगरपािलकाको मु ख बजार बाँ सगढी
बजार समेत यसै वडामा रहे को छ । यस वडामा श
तथा पयटकीय थलह

मा ामा बन र तालतलैया रहे का छन । म

समेत यस वडामा रहेका पाइ छ । यहाँ बढी मा ामा अ

र

बालीमा धान गँ

मकै उ ादन ने गदछ । यस कायालयको थापना २०७३।११।२६ गते गरीएको हो । २०६८ सालको
जनगणना अनुसार यस वडामा

जनसं

ा रहे को छ । यस वडा कायलयका वडा अ

नरे

िगरी रहनु भएको छ । यस वडालाइ नगरपािलकाको राजधानी समेत भनेर िच े ग र छ । यस वडाको
िसमान पुवमा बाँ सगढी नगरपािलकाको वाड नं ३ लाइ छोएको केदारे र टोल र केिह भुभाग
बढै याताल गाँ उपािलकाको वडा नं ४ पदछ । पि ममा बाँ सगढी नगरपािलकाको वडा ४ को िसमाना र
वडा न ६ को िसमाना पदछ यस िसमानामा िमलन चोक र सतहरीया गाँ उले छोएको छ भने वडा न ६
मा मोितपुर टोल र बनबिगया टोलले छोएको छ । उ रमा बाँ सगढी नगरपािलकाको वडा नं ४ को
िसमानले छोएको ल

णपुर गाँउ र दि ण िसमान बढै याताल गाउपािलकाको वडा नं ४ र ५ पदछ ।

ठु ला गाँउह

यस वडाका ठु ला गाँ उह तपिशल अनुसार रहे का छन ।
:- बाँ सगढी था गाँ उ

:- हाउपुर गाँ उ

:- ॐ केदारे र टोल

:- शा ीमाग टोल (धु वाँ कोटे टोल)

:- दि ण रामपुर टोल

:- िशतल नगर टोल

:- बाह िबघा टोल

:- कणाली टोल

:- ह ापुर टोल

:- दे उपुरे टोल

:- मोितपुर गाँ उ

:- बै धान टोल

:- शा

:-िगदे ल टोल

:- खानेपानी टोल

:- ल

पुर टोल

:- बिगया टोल

णपुर जाने गाँ उ (उ र)

:- िमलन चोक आसपासको चोक

बसोबास रहेको जातजाती

:- था
:- गु
:- नेवार

:- े ी
:- ठकुरी

:- बा न
:- मधेसी

:- दशनामी
:- मु म

:- दिलत जातजाती
:- मगर

वडामा चलीत भाषाह

:- था
:- गु

:- नेपाली

:- मु

यस वडा अ

:- इलाका हरी कायालय मोतीपुर
:- इलाका वन कायालय
:- िबद् यु त युिनट कायालय
:- मोतीपुर ा
चौकी

म

:- नेवारी

:- मधेसी

गत रहे का सरकारी कायालयह

:- बाँ सगढी नगरपािलका नगर कायपािलकाको कायालय
:- इलाका लाक कायालय
:- नेपाल टे िलकम िबतरण कायालय

यस वडा अ

गत रहेका मा िब िब ालय

:- नेपाल राि य मा ािमक िव ालय, बाँ सगढी
यस वडा अ
यस वडामा एक मा उ

:- िश ाथ आधारभुत िब ालय हाउपुर

गत रहे का उ

मा िब िब ालय

मा िव िब ालय बाँ सगढी ब मुखी

यस वडा अ

ा स मा रहे को छ ।

गत रहे का िनिज िब ालय

:- बाँ सगढी एकेडे मी बिदया, बाँ सगढी
:- ाइट ुचर बाँ सगढी
:ीक ऐरा ऐकेडे मी

:- ान ोती िब ा सदन बाँ सगढी
:- बाँ सगढी युनाइटे ड प क ु द
:- नवबु पाठशाला म े री
यस वडा अ

:- सालघारी सामुदाियक बन झरसैला
:- गती सामुदाियक बन बाह िबघा
:- बनश ी दे वी सामुदाियक बन बासगढी
:- वेलटारी सामुदाियक बन ल णपुर

गतका बन ह

:- बाह िबघा सामुदाियक बन बाह िबघा
:- रामपुर सामुदाियक बन रामपुर
:- सित सामुदाियक बन हाउपुर
:- बड् की भवानी सामुदाियक बन मोितपुर
गै र सरकारी संघसं था

:- रे िडयो गुवावा एफ एम
:- बाँ सगढी सामुदाियका पु कालय
:- जे नागरिक स ंघ समाज आदी

:- एसोएस बाल ाम (ह ीटल समेत)
:- खानेपानी तथा सरसफाइ सिमित

बक तथा िबि य सं था

:- एन आइ सी एिसया ब
:- से ु र ब िलिमटे ड
:- भागव िबकास बक
:- महाल ी िबकास ब
:- नविजवनके अपरे टीभ िलिमटे ड

:- एभरे ब िलिमटे ड
:- कुमारी ब िलिमटे ड
:- कणाली िबकास बक
:- िनधन उ ान बक
:- ािमण िबकास बै

सहकारी सं थाह

:- साना िकसान कृिष सहकारी सं था
:- जनभावना वचत तथा ऋण सहकारी सं ा
:- प रवतन दिलत मिहला सहकारी सं था
:- केदारे र दु उ ादन सहकारी सं था
:- हातेमालो कृिष बजार सहकारी सं था
:- ल िदप ब उ े ीय सहकारी सं था
:- मनकामना सहकारी सं था

:- िपपलवोट वचत तथा ऋण सहकारी सं ा
:- बढै या कृिष सहकारी सं था
:- पु कमल ब उ े सहकारी सं था
:- भुपु सैिनक कृिष सहकारी सं था
:- समाजसुधार ाल न वचत तथा ऋण सहकारी सं.
:- मोतीपुर सहकारी सं था
:- ॐ केदारे र ब उ े ी सं था

पयटकीय थलको पमा स

:- ॐ केदारे र धाम बाँ सगढी
:- मोतीपुर ताल
:- िशव म र बाँ सगढी
:-हाउपुर िशब म र
:- मोितपुर म र

ावना रहे का

े

:- बाँ सगिढ ताल बाराही
:- बड् की भवानी म ीर
:- बाँ सगढी था गाँ उ उ र िशव म र
:- ह ापुर िशव म र
:- होम े ,था ह कला, आिदबासी जनजाती

था सं ालय पिन यिह वडा मा पदछ ।
यस वडा अ

गत रहेका तालतलै याह

:- बाँ सगढी ताल
:- मोितपुर ताल
:- रामपुर सामुदाियक बन उपभो ा सिमित ताल
:- बनश
सामुदाियक बन उपभो ा सिमित ताल
:- िनमाहा ताल
यस वडा अ

:- बाहिबघा सामुदाियक वनउपभो ा सिमित ताल
:- सित सामुदाियक बन उपभो ा सिमित ताल
:- बेलटारी सामुदाियक बन उपभो ा सिमित ताल

गत रहे का बाटाह

:- यस वडालाइ िबच भुभागदे ख महे राजमागले सटे को छ ।
:- बाँ सगढी दे ख िसमसार े बढै याताल जाने बाटो
:- सदरमुकाम जाने बाटो ( बाँ सगढी दे ख मैनापोखर)
:- िमलनचोक दै वडा नं ४ मा रहे को अ रा ीय रको कवडहल जाने वाटो
:- खनाल चोक दै ड
साइट जाने बाटो
:- बाँ सगढी बजारको मेनचोक दे ख ल णपुर िपकनसक ट जाने बाटो
:- उ र रामपुर दे ख िपकिनक ोट जाने बाटो
:- दि ण रामपुर बाहिबघा ह ापुर मोितपुर दै वडा नं ६ जाने बाटो
:- राजमाग दे ख दि ण हाउपुर दै बढै याताल जाने बाटो

:- ने रा मा िब पुव दे ख बाह िबघा जाने बाटो
:- नमुना बजार दे ख पुव नगरपािलका जाने वाटो
:- बाँ सगढी था गाँ उ दे खी पुव रामपुर दै ा स जाने बाटो
:- केदारे र टोल ँ दै दि पण हाउपुर जाने वाटो
:- मोितपुर िनमाल टोल ँ दै पुव बैदान टोल जाने बाटो
:-

िमित २०७४।०२।१४ गते स प भएको थानीय िनवाचमा यस वडा कायलयमा देहायका जन
ितिनधीह िनवाचीत नु भएको िथयो ।
वडा अ य :- नरे

िगरी ९८५८०८११२३

वडा सद य :- ह र पौडेल ९७४८००४१५८
वडा सद य :- लौटन था ९८१६५५३२२६
मिहला सद य :- चमेली था ९८४४८६७०९१
दिलत मिहला सद य :- खिगसरा कामी ९८४८०८०७५१

नेपाल सरकारले घोषणा गरे को संर ण गनु पन धा मक पयटक य
थल ॐ के दारे र धाम

बड् की भवानी म ीर मोितपुर

नरबदे र

बाँ सगढी

ोितिल

म

र, हाउपुर

थत तालबाराही म ीर

रामपुर सामु दाियक बन उपभो

ा सिमितको ताल

बाँसगढी ि थत था गाँउको िशब मि दर

मोितपुर गाँ उ प ायत दाँ को पुरानो गाउ प

मोितपुर गाँ उमा रहे को िशव म

र

ायत भवन

बाँ सगढी था

गाँ उ

बाँसगढीको िशव मि दर

बाँ सगढी बजार

नोट :- मािथका िबबरणह वडाका जन ितिनिध युह को सहजीकरणमा तयार पारीएको हो ।
यसलाइ समय अनुकुल प रवत गन स कनेछ ।

