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बागचौर नगरपालिका 

२ नं. वडा कार्ाािर् 
बागचौर, सल्र्ान,  

कर्ाािी प्रदेश नेपाि 

 

२ नं. वडा कार्ाािर्को संलिप्त लववरर् 

    सालबकको थारमारे गाउँ लवकास सलमलिका वडाहरू ४, ५ र ८ लमिरे बनेको बागचौर नगरपालिका वडा न.ं 

२ को िेत्रफि १५.६६ वगाककलम रहकेो छ । र्स वडाको लडलिटि सर्भेअनुसार कुि घरधुरी सब्ख्र्ा ७६३ रहकेो 

छ । र्स वडाको कुि िनसब्ख्र्ा ३,६८७ रहकेो छ । िसमा पुरुष १,९०९, मलहिा १,७७८ र अन्र् शून्र् रहकेो 

छ । 

 र्स वडामा मकै, गह,ँ धान िथा बेमौसमी िरकारी खेिीका िालग राम्रो मालनएको छ । अलधकांश वडावासी कृलष 

र पशुपंिीपािन माफा ि िीलवकोपािान गदै आएका छन् । र्सबाहके व्यापार व्यवसार् गरेर समेि आम्दानी गदै 

आएका र्हाँका िनिािे थोक िथा खुद्रा व्यापार, लशिर्, वैदेलशक रोिगारी, सरकारी सेवाका साथै होटि, 

पर्ाटन व्यवसार्का माध्र्ामबाट आर्आिानका पेसा पलन अँगािेका छन ्। डाँगी िािीको उद्गम थिोका रुपमा 

रहकेो अग्िाटाकुरा िस्िम पलन र्सै वडामा रहकेो छ । र्ो वडामा थारमारे, बागचौर र खररबोटिाई मु्र् 

बिारका रुपमा हरेरन्छ । 

 

प्रशासलनक केन्द्रहरुका साथै नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर् पलन र्स ैवडामा अवलस्थि छ । नगरको एकमात्र 

स्नािकोत्तर िहसम्म पढाइ हने िनकल्र्ार् क्र्ाम्पस, प्राथलमक स्वास््र् केन्द्र, प्राथलमक आँखा िथा कान उपचार 

केन्द्र, ईिाका प्रशासन कार्ाािर्, ईिाका हिाक कार्ाािर्, ईिाका प्रहरी कार्ाािर्, बैंक िथा लवत्तीर् संस्थाहरु, 

वन लडलर्भिन कार्ाािर् िस्िा लनकार्हरु रहकेो र्ो वडा बागचौर नगरपालिकाको प्रशासलनक, शैलिक िथा 

व्यापाररक केन्द्र हो । र्स वडामा प्रावलधक धार कार्ाक्रम अन्िगाि कृलष बािी लवज्ञान लवषर् सलहि पठनपाठन 

हने नमुना लवद्यािर्को रुपमा श्री िनकल्र्ार् नमुना माध्र्लमक लवद्यािर् रहकेो छ । 

 

लिल्िाकै पलहिो ट्राकफक आइिन पलन बागचौर नगरपालिकाको र्सै वडामा लनमाार् र्भएको छ । बिार िेत्रमा 

हने अपरालधक घटनािाई न्र्ूलनकरर् गनाका िालग लसलस क्र्ामरा िडानका साथै थारमारे र बागचौर बिारमा 

सडक बत्तीहरु रालखएको छ । खररबोट बिारमा सावािलनक शौचािर् लनमाार् गररएको छ । िसिे खुिा 

कदसालपसाव बन्द र्भई नगरिाई स्वच्छ राख्न सघाउ पुगेको छ । बागचौर बिारमा शलहद पाका  लनमाार् 

िथा लपपि चौिारा पाका  पलन लनमाार् गररएको छ । पोष्टमाटाम र्भवन, घाट िाने बाटो र सावािलनक प्रलििािर्को 

पलन लनमाार् गररएको छ ।  

बागचौर २ ठाँटीचौरमा लवद्युि सवस्टेसन लनमाार्को काम अगाडी बढेको छ । 
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र्स वडामा २०७९ सािको स्थानीर् िह सदस्र् लनवााचनको चुनावमा लनवाालचि िनप्रलिलनलधहरु र वडामा 

कार्ारि कमाचारीहरुको लववरर् र्स प्रकार छ । 

क्र.स. नाम थर पद सम्पका  नम्बर ईमेि ठेगाना 

१ दिपेश डि सी वडा अध्र्ि ९८४५०४१८२२ bagchaurward2@gmail.com  

२ रोिी बुढाथोकी मलहिा सदस्र् (कार्ापालिका 

सदस्र्) 

९८२२९८४२६५ bagchaurward2@gmail.com 

३ सावित्री कामी दलिि मलहिा सदस्र् ९८४४९६२१४२ bagchaurward2@gmail.com 

४ वेिाराम रावि सदस्र् ९८५७८२२१३९ bagchaurward2@gmail.com 

५ मोहिाि डाँगी सदस्र् ९८१४५२५२१८ bagchaurward2@gmail.com 

६ सरिता िली वडा सलचव ९८०९७०७७८१ bagchaurward2@gmail.com 

७ भुपेन्द्र प्रकाश डि.सी. सव-ईलन्िलनर्र ९८४८३७२३५१ bagchaurward2@gmail.com 

८ मन्द्जु डि०सी सामालिक पररचािक ९८६१८२८३२५ bagchaurward2@gmail.com 

९ वििश शमाा का.स. ९८६१११३३१६ bagchaurward2@gmail.com 
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