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बागचौर नगरपालिका 

१ नं. वडा कार्ाािर् 
पनेरीखोिा, सल्र्ान,  

कर्ाािी प्रदेश नेपाि 

 

१ नं. वडा कार्ाािर्को संलिप्त लववरर् 

  बागचौर नगरपालिकाको वडा नम्बर १ सालबक थारमारे गाउँ लवकास सलमलिका िीन वडा लमिेर बनेको वडा 

हो । र्ो वडामा सालबकको थारमारे गालवसका वडा नं. १, २, ३ गालिएका छन् । १५.६६ वगाककलम िेत्रफि 

रहकेो र्स वडाको लडलिटि सिेअनुसार कुि घरधुरी सब्ख्र्ा ५७६ रहकेो छ । र्स वडाको कुि िनसं्र्ा २,८९३ 

रहकेो छ । िसमा पुरुष १,४९९, मलहिा १,३९४ र अन्र् शून्र् रहकेो छ । सिे अनुसार कुि सािर िनसं्र्ा 

१,९८९ रहकेो छ । सािर पुरुषको िनसं्र्ा १,१२६ रहकेो छ र सािर मलहिाको िनसं्र्ा ८६३ रहकेो छ । 

र्स वडावासीको मु्र् पेसा कृलष िथा पशुपािन हो । कृलषर्ोग्र् िलमन प्रशस्िै रहकेो वडामा धान, मकै, गह,ँ 

मौसमअनुसारका नगदेबािी उब्खिाउ हने गरेका छन् । र्ोबाहके साना व्यापार व्यवसार्, थोक िथा खुद्रा व्यापार, 

लशिर्, बैदेलशक रोिगारी, सरकारी सेवाका साथै होटि िस्िा आर्आिानका पेसा पलन र्हाँका बालसन्दाि े

अँगािेका छन् । 

र्स वडाको मु्र् व्यापाररक केन्द्र कािाखेि बिार हो िन ेर्स वडामा ४ वटा आधारििु लवद्यािर् रहकेा छन  

र्स वडाबाट स्थानीर् िह सदस्र् लनवााचन २०७९ को चुनाबमा वडा अध्र्िको पदमा श्री गंगाराम बस्नेि 

लनवाालचि हनु िएको छ । लवस्िृि िनप्रलिलनलधहरुको लववरर् ििको िालिकामा हनेुाहोस । 

 

र्स वडामा २०७९ सािको स्थानीर् िह सदस्र् लनवााचनको चुनावमा लनवाालचि िनप्रलिलनलधहरुको लववरर् 

र्स प्रकार छ । 

क्र.स. नाम थर पद सम्पका  नम्बर ईमेि ठेगाना 

१ गंगाराम बस्नेि वडा अध्र्ि ९८५११७४८१४ bagchaurward1@gmail.com  

२ लक्ष्मी लामीछाने मलहिा सदस्र् ९८०६२०१७७५ bagchaurward1@gmail.com 

३ वसन्ती वव क सुनार दलिि मलहिा सदस्र् ९८०९७५७४६२ bagchaurward1@gmail.com 

४ भरत कुमार बुढाथाकी सदस्र् ९८०९५६५९०५ bagchaurward1@gmail.com 

५ खिम लाल बस्नेत सदस्र् ९८६६६०८१६८ bagchaurward1@gmail.com 

६ टिकाराम वव.क. कार्ापालिका सदस्र् 

(मनोलनि) 

९८०९८२०६०९ bagchaurward1@gmail.com 

७ गणेशा वली वडा सलचव ९८४१५३८८०४ bagchaurward1@gmail.com 

८ ववविन ववष्ि अ.सव-ईलन्िलनर्र ९८६६७०७६६२ bagchaurward1@gmail.com 

९ बालकृष्ण दहाल का.स. ९८४८६६७०६७ bagchaurward1@gmail.com 
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