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प्रकाशकीर् 

 

पूवयतफय  रत्ननगर नगरपालिका, कालिका नगरपालिका र ईच्छाकामना गाउाँपालिका, पचिमतफय  ववश्व सम्पदा सूिीमा 
सूिीकृत चितवन राविर् लनकुञ्ज र नविपरासी चजल्िा उत्तर तफय  तनहुाँ चजल्िा र ईच्छाकामना गाउाँपालिका तथा 
दचक्षण तफय  चितवन राविर् लनकुञ्ज नै रहेको भरतपरुमहानगरपालिका समरुी सतहबाट १४० लमटर देचि ३९० 

लमटर उिाई सम्म अवचस्थत रहेको छ । २७०३२' ५८”देचि २७०४५’४०”उत्तरी अक्षाांश र ८४०९ ४१”



 

देचि ८४०२९’५”पूवी देशान्तरमा पदयछ। नारार्णी र राप्ती दईु नदीको वकनार, ववश्व सम्पदा सूिीमा सूिीकृत 
राविर् लनकुञ्ज, रामसार क्षेत्रमा सूिीकृत बीसहजारी ताि, पववत्र लतथयस्थि देवघाट िगार्तका सम्पदाहरु र्हााँका 
पर्यटकीर् आकषयण हनु।्फरावकिा सडक, समथर भभूाग र केही पहाडी क्षेत्र जोलडएको भरतपरु नेपािका ६ 
वटा महानगरपालिका मध्रे् एक सम्भावनार्िु महानगरपालिका हो।लबगत ५ वषयको ववकासको गलतिाई हेदाय पलन 

र्हााँको ववकासको िम अन्र् महानगर र नगरपालिकाको भन्दा आशा िाग्दो देचिन्छ।सडक सञ्जाि क्षेत्रमा भएको रतु 

ववकासिे र्सको प्रारचम्भक प्रलतववम्व देिाई सकेको सन्दभयमा अबका केही वषयमा िौतफी ववकासको प्रलतफिको 
अपेक्षा गनय सवकन्छ ।भरतपरु प्राकृलतक प्रदत्त रुपमा पलन ऐलतहालसक, भौगोलिक, आलथयक, सामाचजक, सााँस्कृलतक 
दृविकोणिे लनकै सम्भावना बोकेको महानगर हो।प्राकृलतक श्रोत साधन र पर्यटकीर् गन्तव्र्का दृवििे पलन 
भरतपरुको उचत्तकै सम्भावना छ।नेपािको सांववधानिे लनधायरण गरेका तीन तहका सरकारहरु मध्रे् स्थानीर् 
तहको सरकार जनताका दैलनकीसाँग नचजक रहेको र जनतासाँग प्रत्र्क्ष सरोकार राख्न ेसरकार हो।स्थानीर् 
सरकार गठन पलछ महानगरपालिकाको वस्तचुस्थलतको अवस्थािाई वावषयक रुपमा अद्यावलधक गदै आएको छ 

।र्स आलथयक बषयमा पलन महानगरपालिकािे वस्तगुत वववरण अद्यावलधक गरी प्रकाशन गनय गइरहेको छ । 
वस्तगुत वववरण तर्ार गनुयको उद्देश्र् स्थानीर् सरकार सांिािन ऐन, २०७४ िे स्थानीर् तहिाई आ–आफ्नो 
क्षेत्रको वावषयक, आवलधक तथा रणनीलतक र दीघयकािीन र्ोजनाहरु तजुयमा गने, कार्ायन्वर्न गने र अनगुमन गने 
िगार्तका चजम्मेवारी प्रदान गरेको छ।सो अनसुार स्थानीर् तहको दीघयकािीन आवलधक तथा बावषयक र्ोजना 
तजुयमा र नलतजा अनगुमनको िालग क्षेत्रगत चस्थलत सवहत स्थानीर् तहको वस्तगुत वववरण आवश्र्क रहेको 
छ।स्थानीर् तहको र्ोजना तथा बजेट तजुयमा ददग्दशयन, २०७४ िे प्रत्रे्क स्थानीर् तहिे वावषयक र्ोजना तथा 
बजेट तजुयमा सहभालगतामूिक प्रविर्ाबाट नलतजामूिक ढांगिे बनाउनपुने र र्ोजना तथा बजेट तजुयमा गनुयपूवय 
स्थानीर् तहको भौगोलिक, सामाचजक, आलथयक तथा पूवायधार िगार्तका क्षेत्रको र्थाथय चस्थलत देचिने गरी 
वस्तचुस्थलत वववरण तर्ार गनुयपने व्र्वस्था गरी स्थानीर् तहको वस्तगुत वववरणको तर्ारीिाई महत्व ददइएको 
छ।नगर क्षते्रको ववकासको ववद्यमान अवस्था, सांभावना र स्रोतको सम्बन्धमा आवश्र्क सूिना व्र्वस्थापन गनय 
महानगरपालिकाको समग्र चस्थलत झचल्कन ेवस्तगुत वववरण तर्ार पानुय र्सको प्रमिु उद्दशे्र् रहेको छ। साथै 
र्समा ववचशि उदेश्र्हरुमा 
 महानगरको जनसाांचयर्क, भ–ूजैववक, भौलतक, मानवीर्, आलथयक, सामाचजक, वातावरण र सांस्थागत 

क्षेत्रको ववषर्गत र वस्तगुत चस्थलत चित्रण हनुेगरी वववरण तर्ार गने 
 महानगरपालिका, ववषर्गत कार्ायिर् तथा शािा, सांघसांस्थाहरुबाट वववरण, अध्र्र्न, सवेक्षण तथा 

प्रगलत प्रलतवेदनबाट प्राप्त आधारभतू तथा सांस्थागत त्र्ाङ्किाई ववश्लषेण गरी ववषर्गत रुपमा 
एकीकृत वस्तगुत वववरण तर्ार गने 

 महानगरपालिकाको ववकास लनमायणको िालग, एकीकृत एव लबषर्गत रुपमा आवलधक, अधय–वावषयक, 
वावषयक र्ोजना, रणनीलतक र्ोजना तथा गरुुर्ोजना तजुयमा, अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनका िालग 
आवश्र्क समग्र तथा र्थासक्र् िण्डीकृत सूिना वववरण उपिब्ध गराउने। 

महानगर र महानगरका प्रत्रे्क वडा समेतको वतयमान भौगोलिक अवस्थाको ववश्लषेण, आलथयक अवस्थाको 
जानकारी,  वडास्तरमा जनसांयर्ाको अवस्था, भाषा एवम ्साक्षरता दरमा देचिएको प्रलतववम्व िगार्तका 
समग्र भौलतक एवम ्आलथयक-सामाचजक र साांस्कृलतक पररसूिकहरुको आधारमा वववरण तर्ार पाररएको 



 

छ।अद्यावलधक गरेको सवेक्षण फारम र त्र्सको आधारमा गररएको त्र्ाङ्क ववश्लषेणिे महानगरको 
ववषर्मा बझु्न िाहने र अध्र्र्न अनसुन्धान गनेहरुको िालग थोरै भएपलन र्ो प्रकाशनिे सन्दभय सामग्री 
समेतको काम गने छ।र्ो वस्तचुस्थलत अद्यावलधक गने िममा सहर्ोग गनुयहनु े भरतपरु 
महानगरपालिकाका प्रमिु रेन ु दाहाि, उप प्रमिु पावयती शाह ठकुरी, २९वटै वडाका अध्र्क्षहरु, 

महानगरका प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत रामबन्ध ु सवेुदी, महाशािा प्रमिुहरु, ववषर्गत कार्ायिर्का 
प्रमिु िगार्त सम्पूणय कमयिारीहरु र सम्पूणय वडा अध्र्क्ष तथा वडा सदस्र् र वडा सचिव िगार्त 
वडामा कार्यरत सम्पूणय कमयिारीहरुमा हाददयक आभार व्र्ि गदयछौ।साथै हाम्रो र्स सवेक्षण र 
ववश्लषेणको काममा साथ र सहर्ोग गनुयहनु े सवेक्षक, प्रलतवेदक, ववश्लषेक र सम्पादनको चजम्मेवारी 
लनभाउन ुहनुे सम्पूणयमा धन्र्वाद् ज्ञापन गदयछौं । 

 

त्र्ाङ्क सांकिन गनय प्रर्ोग गररएका  ववलधहरु 

 सवेक्षकको छनौट तथा छनौट पिात लनचित फमेट, स्वीकृत प्रश्नाविी र गने तररकाको बारेमा 
अलभमिुीकरण कार्यिम 

 महानगर, ववषर्गत कार्ायिर्, महाशािा, शािा, वडा  सचिवहरुिाई लनचित फमेट, स्वीकृत 

प्रश्नाविी  र गने तररकाको बारेमा अलभमिुीकरण कार्यिम 

 वडा  कार्ायिर्हरुमा लनक्कचित फमेट ववतरण 

 महानगर, वडा कार्ायिर्, ववषर्गत कार्ायिर् शािामा भैरहेको वववरण, प्रगलत प्रलतवेदनहरुको 
अध्र्र्न  

 सवेक्षकहरुबाट लनचित प्रश्नविीको आधारमा रही  प्रत्रे्क वडाको जानकारी  सङ्किन 

 सूिना इन्री तथा त्र्ाङ्क ववश्लषेण- प्रत्रे्क वडा, ववषर्गत शािा कार्यिर्बाट समावेश प्राप्त 
त्र्ाङ्कहरू श्रोतहरू, सूिना एवम ्वववरणिाई ववश्लषेण गररएको - बाटो, पिु, ववद्यािर्, स्वास््र् 
सांस्था, श्रोत केन्र, सेवा केन्र, सांघ/्सांस्था अवचस्थलतको सूिना गररएको 

 वस्तगुत वववरण िाका प्रलतवेदन तर्ारी – महानगरका लबषर्गत कार्ायिर्हरुबाट प्राप्त सूिनाहरुमा 
आधाररत, वडाहरुबाट सांङ्कलित त्र्ाङ्क तथा जानकारीमा आधाररत, महानगरको  सम्बचन्धत वववरण, 

प्रगलत प्रलतवेदनको अध्र्र्नमा आधाररत वस्तगुत वववरणिाई स्थानीर्तहको वस्तगुत वववरण सूिना 
व्र्वस्थापन प्रणािीबाट स्तरीर् ढााँिामा िाका प्रलतवेदन तर्ार गररएको ।प्राप्त  वववरणहरुिाई िेिन, 

तालिका, ग्राफ, िाटय र नक्सामा प्रस्ततु  गररएको  
 सझुाव सङ्किन–तर्ार गररएको िाांका प्रलतवेदनमा सम्बचन्धत शािाबाट सधुारको िालग सझुाव सङ्किन 

गररएको  
 अचन्तम प्रलतवेदन– सधुारको िालग सझुाव सङ्किन गररए पिात अचन्तम प्रलतवेदन तर्ार गररएको । 
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१॰ पररिर्  

 चितवन चजल्िाको सदरमकुाम रहेको भरतपरु नेपािकै एवम ्भौगोलिक वहसाबिे मिुकुकै  

केन्रमा अवचस्थत नवीनतम बसोवास रहेको एक सनु्दर शहर हो। २०७३ फागनु १७ गते 

नेपाि सरकारको लनणयर्बाट भरतपरु महानगरपालिकाको स्थापना भर्ो।नारार्णी र राप्ती नदीको  
सांगम स्थि गोिाघाट देचि वडा नम्बर २९ पहाडी पररवेश रहेको भरतपरु महानगर धालमयक, 

ऐलतहालसक, भौगोलिक, आलथयक, सामाचजक, सााँस्कृलतक वहसाबिे लनकै सम्भावना बोकेको छ। 

जम्मा ४३२.९५ वगय  वक.लम क्षेत्रफि रहेको भरतपरु महानगरपालिका समरु सतह देचि १४०  

लमटर देचि ३९० लमटर उिाइमा रहेको छ।पूवयमा रत्ननगर नगरपालिका, कालिका नगरपालिका 
र ईच्छाकामना गाउाँपालिका पचिममा चितवन राविर् लनकुञ्ज र नविपरासी चजल्िा उत्तर तनहुाँ 
चजल्िा र दचक्षण चितवन राविर् लनकुञ्ज नै रहेको प्राकृलतक श्रोत साधन, जैववक ववववधता तथा 
पर्यटनका दृिीिे पलन सम्पन्न छ भने ववववध सामाचजक तथा सााँस्कृलतक ववशेषताहरु पलन बोकेको 
पाइन्छ जसिे र्स महानगरपालिकािाई आलथयक ववकास र समदृद्दका िालग र्ोगदान ददइरहेको 
छ।भौगोलिक रुपमा सगुम भएको कारण आवश्र्क भौलतक तथा सामाचजक पूवायधारको अवस्था 
राम्रो छ।चशक्षा, स्वास््र्, गररबी तथा अन्र् सूिकहरु पलन तिुनात्मक रुपमा देशकै अन्र् 
महानगरपालिका र नगरपालिकाको तिुनामा मजबतु देचिन्छ।सहकारीको उद्गगम स्थि, चशक्षा 
र स्वास््र्को हब बन्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको भरतपरु महानगरपालिका क्षेत्रमा दईु वटा सवुवधा 
सम्पन्न मेलडकि किेजहरु, नमूना भरतपरु अस्पताि, बी.पी. कोइरािा मेमोररर्ि क्र्ान्सर अस्पताि 
र डेढ दजयनको हाराहारीका लनजी अस्पताि र नलसयङ्क किेजहरु र्हााँको स्वास््र् र मेलडकि 
लसटीको पररकल्पनाका आधार हनु।्कृवषप्रधान देश भएका नातािे र्हााँको कृवष तथा वन 
ववश्वववद्यािर् र्ो महानगरको अको अमूल्र् गहना हो ।महानगरपालिकािे स्थानीर् सरकार 
सञ्चािनका िालग आवश्र्क काननुहरू लनमायण गरी प्रमाणीकरण गरीसकेको छ।महानगरिे ववगत 
पााँि वषयमा 23 वटा ऐन, 5 वटा लनर्माविी, 10 वटा लनदेचशका, 62 वटा कार्यववलध, 10 वटा 
मापदण्ड र 2 अन्र् ऐन गरी जम्मा 112 वटा काननुहरू लनमायण गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाएको 
छ।  
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 ऐलतहालसक पषृ्ठभलूम 

ववशेषगरी गण्डकी प्रदेश अन्तरगतका कास्की, िमजङु, तनहुाँ, गोरिा, वाग्िङु्ग, पवयत, स्र्ाङजा 
चजल्िाबाट चितवनमा ठूिो जनसाँयर्ा बसाई सरेर आएको छ।वव.सां. सािको राप्ती दनु 
पररर्ोजनाबाट २०१३ साि देचिमात्र व्र्वचस्थत बसोवास शरुु भएको र्ो नगरमा नेपािका ७७ 
चजल्िाकै बालसन्दाको बसोवास रहेको पाईन्छ। आददवासी थारु, दराई, कुमाि, िेपाङ बाहेक प्रार्ः  
अन्र् सबै जातजाती अन्र्त्रबाट बसाई सरी आएका समदुार् छन।्मूितः हैजा महामारी लनर्न्त्रण 
भएपलछ नै बसाई सने प्रवकर्ामा लनकै तीव्रता ल्र्ार्ो।शरुुवातको अवस्थामा र्हााँका रैथाने मालनएका 
आददवासी बालसन्दा थारु, बोटे, दराई बजारको छेउछाउमा बसोवास गरेका लथए भने, बसाईसराईं 
गरेर आउनेहरु महानगरको सम्पूणय क्षेत्रमा छररएर रहेको पाईन्छ ।ववशेषगरी नारार्णगढ क्षेत्रमा 
बचन्दपरुबाट बसाई सरी आउने नेवार जातीको बाहलु्र्ता रहन गर्ो।२०३५ सािमा साववक 
भरतपरु गाउाँ पञ्चार्त र नारार्णगढ गाउाँपञ्चार्तको परैु भाग र कल्र्ाणपरु गाउाँ पञ्चार्तको केही 
भाग लमिेर भरतपरु नगर पञ्चार्त बनेपलछ भरतपरु र नारार्णगढ क्षेत्र गाउाँ पञ्चार्तबाट नगर 
पञ्चार्त बन्न पगेुको लथर्ो।बहदुिीर् व्र्वस्थाको पनुस्थायपना पलछ २०४८ सािमा भरतपरु नगर 
पञ्चार्त भरतपरु नगरपालिका बन्न पगु्र्ो।२०४८ देचि २०५३ सािसम्म चितवन चजल्िामा 
भरतपरु एउटामात्र नगरपालिका रहर्ो।२०५३ माघ ११ गते रत्ननगर नगरपालिकाको घोषणापलछ 
िामोसमर् सम्म चितवन चजल्िा दईु नगरपालिका र ३६ गाउाँपालिका भएको चजल्िाको रुपमा 
पररचित रह्यो।भरतपरु नगरपालिका नेपाि सरकारको २०७१ मांलसर १३ गतेको लनणयर्पलछ 
साववकका मांगिपरु, फूिवारी, चशवनगर, लगतानगर, पवटहनी गाउववकास सलमलतिाई समावहतगरी 
उपमहानगरपालिकामा स्तर ववृि भएको भरतपरु २०७३ फागनु १७ गते नपेाि सरकारको अको 
लनणयर्बाट भरतपरु महानगरपालिका बन्न पगु्र्ो।भरतपरु उपमहानगरपालिका बन्दैगदाय नगरपालिका 
बन्न पगेुका पचिम चितवनका चित्रवन र नारार्णी दईु नगरपालिका, ददब्र्नगर गाउाँपालिका र 
साववक कवविास गाउाँपालिका भरतपरु महानगरपालिकामा समावहत भए। 

 

साववक भरतपरु नगर पञ्चार्त 
स्थापना: वव.सां. २०३५साि फागनु २५ गते नगर पञ्चार्तको रुपमा  

वडा सांयर्ा: १२ 

जनसांयर्ा: २७६०२(२०३८ को जनगणना अनसुार ) 
क्षेत्रफि: ६०३८ हेक्टर 

साववक भरतपरु गाउाँ पञ्चार्त र नारार्णगढ गाउाँ पञ्चार्तको परैु भाग र कल्र्ाणपरु गाउाँ पञ्चार्तको केही 
भाग लमिेर भरतपरु नगरपञ्चार्त बनेपलछ भरतपरु र नारार्णगढ क्षेत्र गाउाँ पञ्चार्तबाट नगर पञ्चार्त बन्न 
पगेुको लथर्ो। 

 

साववक भरतपरु नगरपालिका 
स्थापना: वव.सां २०४८  

वडा सांयर्ा: १४ 

कुि क्षते्रफि: ७७८८.१ 
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तापिम:अलधकतम ४० लडग्री सेल्सीर्स न्रू्नतम ७ लडग्री सेल्सीर्स 

जम्मा जनसांयर्ा: १,४३,८३६ (२०६८) 

जनसांयर्ा ववृिदर: ५.०३ प्रलतशत 
घरधरुी सांयर्ाः ३६९३९ 

वडागत के्षत्रफि हेक्टरमा र जनसांयर्ा जनगणना २०६८ अनसुार भरतपरु नगरपालिकामा स्थापनाकाि 
देचिको जनसांयर्ा ववृिदर वववरण 

 

तालिका १: स्थापनाकाि देचिको जनसांयर्ा वववरण 

स्रोत: सूिना तथा सांिार प्रववलध शािा 
 
  
 

तालिका 2: साववक भरतपरु नगरपालिकाको वडागत जनसांयर्ा वववरण  
वडा नां क्षते्रफि/ 

 हेक्टर 

जम्मा 
घरधरुी 

जम्मा जनसयर्ा परुुष मवहिा 

१ २३१६.८ १५०० ६११५ ३०९८ ३०१७ 

२ १७६.४ ४१६४ १६२१८ ८०३५ ८१८३ 

३ ४६.९ १००२ ४४५१ ३२६३ २०८८ 

४ ३९८.५ ३५२९ १४४६१ ७७६० ६७०१ 

५ ४०२.८ १६८० ६८७३ ३३१५ ३५५८ 

६ ४८१.४ १९५४ ७६०९ ३५९५ ४०१४ 

७ ५२०.६ २६९० १०५०५ ५०८७ ५४१८ 

८ ८०३.१ १५६६ ६८४५ ३२८७ ३५५८ 

९ ३३९.८ २३४३ ९११६ ४३४० ४७७६ 

१० ३९३.६ ६४७७ २१८४४ ११०४२ १०८०२ 

११ ५८९.५ ५३१४ २१००४ १०१७९ १०८२५ 

१२ २९५.७ २८३७ १०९३९ ५३६४ ५५७५ 

१३ ५६४.३ ९३० ३७६२ १७८३ १९७९ 

१४ ४५९.८ ९५३ ४०९४ १९२७ २१६७ 

ि.स जनगणना वषय जन सांयर्ा वववरण 

१ २०३८ २७६०२ 

२ २०४८ ५४६७० 
३ २०५८ ८९३२३ 
४ २०६८ १४७७७७ मध्रे् ३९४१ सांस्थागत जनसांयर्ा 

5 2078 369377 (राविर् जनगणना 2078 को प्रारचम्भक 
नलतजा अनसुार) 
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जम्मा ७७८८.१ ३६९३९ १४३८३६ ७११७५ ७२६६१ 

सांस्थागत 
जनसांयर्ा 

  ३९४१ ३०३० ९११ 

स्रोत: सूिना तथा सांिार प्रववलध शािा 
 

साववक भरतपरु नगरपालिकाको नक्सा 

 
 
 

साववक भरतपरु उप–महानगरपालिका  

स्थापना वव.स २०७१ मांलसर १६ गते 

तालिका 3: साववक उप-महानगरपलिका वडाहरु 

साववकको नगरपालिकाका वडाहरु उप–महानगरपालिकाको वडा 
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साववक नगरपालिका वडा १ वडा–१ 

साववक नगरपालिका वडा २ वडा–२ 

साववक नगरपालिका वडा ३ वडा–३ 

साववक नगरपालिका वडा ४ वडा–४ 

साववक नगरपालिका वडा ५ वडा–५ 

साववक नगरपालिका वडा ६ वडा–६ 

साववक नगरपालिका वडा ७ वडा–७ 

साववक नगरपालिका वडा ८ वडा–८ 

साववक नगरपालिका वडा ९ वडा–९ 

साववक नगरपालिका वडा १० वडा–१० 

साववक नगरपालिका वडा ११ वडा–११ 

साववक नगरपालिका वडा १२ वडा–१२ 

साववक नगरपालिका वडा १३ वडा–१३ 

साववक नगरपालिका वडा १४ वडा–१४ 

साववक मांगिपरु  वडा १, २ र ३ वडा–१५ 

साववक मांगिपरु वडा ४ र ६ वडा–१६ 

साववक मांगिपरु वडा ५ र ९ वडा–१७ 

साववक मांगिपरु वडा ७ र ८ वडा–१८ 

साववक फुिवारी गा. वव. स. (१ देिी ९ वडा) वडा–१९ 

साववक लगतानगर गा. वव. स. वडा १, २ र ३ वडा–२० 

साववक लगतानगर गा. वव. स. वडा ४, ५ र ६ वडा–२१ 

साववक लगतानगर गा. वव. स. वडा ७, ८ र ९ वडा–२२ 

साववक चशवनगरगा. वव. स. वडा १, २, ३ र ४ वडा–२३ 

साववक चशवनगर गा. वव. स. वडा ५, ६ र ७ वडा–२४ 

साववक चशवनगर गा. लब. स. वडा ८ र ९ वडा–२५ 

साववक पवटहानी गा. वव. स. वडा १, ६ र ९ वडा–२६ 

साववक पवटहानी गा. वव. स. वडा २ र ३ वडा–२७ 

साववक पवटहानी गा. वव. स. वडा ७ र ८ वडा–२८ 

साववक पवटहानी गा. वव. स. वडा ४ र ५ वडा–२९ 

स्रोत: सूिना तथा सांिार प्रववलध शािा 
 

 

तालिका 4: साववक चित्रवन नगरपालिकाको वडा वववरण 

साववक गा. वव. स.  साववक चित्रवन नगरपालिका 
साववक शारदानगर गा. वव. स . वडा ३, ४ र ६ वडा–१ 

साववक शारदानगर गा. वव. स . वडा २ वडा–२ 

साववक शारदानगर गा. वव. स . वडा १ वडा–३ 
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साववक शारदानगर गा. वव. स. वडा ७ र ८ वडा–४ 

साववक शारदानगर गा. वव. स. ५ र ९ वडा–५ 

साववक गनु्जनगर गा. वव. स. वडा १ वडा–६ 

साववक गनु्जनगर गा. वव. स. वडा२ वडा–७ 

साववक गनु्जनगर गा. वव. स. वडा ३ ४ र ९ वडा–८ 

साववक गनु्जनगर गा. वव. स. वडा ५ वडा–९ 

साववक गनु्जनगर गा. वव. स. वडा ६ र ७ वडा–१० 

साववक गनु्जनगर गा. वव. स. वडा ८ वडा–११ 

साववक ददव्र्नगर गा. वव. स. वडा १ ८ र ९ वडा–१२ 

साववक ददव्र्नगर गा. वव. स. वडा ६ र ७ वडा–१३ 

साववक ददव्र्नगर गा. वव. स. वडा २ ३ र ५ वडा–१४ 

स्रोत: सूिना तथा सांिार प्रववलध शािा 
 

तालिका 5: साववक नारार्णी नगरपालिका 
साववक गा. वव. स. साववक नारार्णी नगरपालिका 
साववक मेघौिी गा. वव. स . वडा १, २ र ३ वडा–१ 

साववक मेघौिी गा. वव. स . वडा ४, ६ र ७ वडा–२ 

साववक मेघौिी गा. वव. स . वडा ५, ८ र ९ वडा–३ 

साववक शिुनगर गा. वव. स. वडा १ र २ वडा–४ 

साववक शिुनगर गा. वव. स. ४, ५, ६ र ९ वडा–५ 

साववक शिुनगर गा. वव. स. वडा ३, ७ र ८ वडा–६ 

साववक पावयतीपरु गा. वव. स. वडा१, ५ र ६ वडा–७ 

साववक पावयतीपरु गा. वव. स. वडा २, ३, ४ र ७ वडा–८ 

साववक पावयतीपरु गा. वव. स. वडा ८ र ९ वडा–९ 

साववक जगतपरु गा. वव. स. वडा १ र २ वडा–१० 

साववक जगतपरु गा. वव. स. वडा ३, ४, ५ र ६ वडा–११ 

साववक जगतपरु गा. वव. स. वडा ७, ८ र ९ वडा–१२ 

स्रोत: सूिना तथा सांिार प्रववलध शािा 
 

२०७३ फागनु २७ गते नेपाि सरकारको अको लनणयर्बाट भरतपरु महानगरपालिका बन्न 
पगु्र्ो।भरतपरु उप-महानगरपालिका बन्दै गदाय नगरपालिका बन्न पगेुका पचिम चितवनका चित्रवन 
र नारार्णी दईु नगरपालिका, ददब्र्नगर गाउाँपालिका र साववक कवविास गाउाँपालिका भरतपरु 
महानगरपालिकामा समावहत भए। 

 

तालिका 6: महानगरका हािका वडाहरु 

साववकको वडाहरु (नारार्णी र चित्रवन नगरपालिका, भरतपरु उप- 
महानगरपालिका  

महानगरको हािको वडा 
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साववक उप-महानगरपालिका वडा १ र ३ वडा–१ 

साववक उप-महानगरपालिका वडा २ वडा–२ 

साववक उप-महानगरको वडा ४ वडा–३ 

साववक उप-महानगरका वडा ५ र ६ वडा–४ 

साववक उप-महानगरका वडा १३ र १४ वडा–५ 

साववक उप-महानगरका २१ र २२ वडा वडा–६ 

साववक उप-महानगरपालिका वडा ७ वडा–७ 

साववक उप-महानगरपालिका वडा ८ वडा–८ 

साववक उप-महानगरपालिका वडा ९ वडा–९ 

साववक उप-महानगरपालिका वडा १० वडा–१० 

साववक उप-महानगरपालिका वडा ११ वडा–११ 

साववक उप-महानगरपालिका वडा १२ वडा–१२ 

साववक उप-महानगरको वडा २० र २८  वडा–१३ 

साववक उप-महानगरको वडा २४, २५ र २९ वडा–१४ 

साववक उप-महानगरको वडा १५, १९ र २३ वडा–१५ 

साववक उप-महानगरको वडा १६ र १८  वडा–१६ 

साववक चित्रवन नगरपालिकाको वडा १, २ र ११ वडा–१७ 

साववक चित्रवनको वडा ७, ९ र १० नम्बर  वडा–१८ 

साववक चित्रवनको वडा ३, ४ र ६  वडा–१९ 

साववक चित्रवनको वडा ५ र ८ वडा–२० 

साववक नारार्णी नगरपालिका वडा १० र ११ वडा–२१ 

साववक उप-महानगरको वडा २६ र २७  वडा–२२ 

साववक नारार्णी नगरपालिका वडा १० र ११  वडा–२३ 

साववक नारार्णी नगरपालिका वडा १२  वडा–२४ 

साववक नारार्णी नगरपालिका वडा ४,  ५ र ६ (लसांगो सालबक 
शिुनगर गाववस) 

वडा–२५ 

ददव्र्नगर गाउाँपालिका (उप-महानगर हुाँदाको ददव्र्नगर वडा ४,  ५ 
र ६) 

वडा–२६ 

साववक चित्रवन वडा २ र ३  वडा–२७ 

साववक नारार्णी नगरपालिका वडा १ वडा–२८ 

साववक कवविास गाउाँपालिका सबै वडाहरु वडा–२९ 

स्रोत: सूिना तथा सांिार प्रववलध शािा 
 
 
 
 
 

तालिका 7: महानगरका हािका मयुर् मयुर् वस्तीहरू 
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स्रोत : सम्बचन्धत वडा कार्ायिर्हरु, भरतपरु महानगरपालिका 
 
 

वडा नां. मयुर् वस्तीहरु 

१ रामनगर, दठमरुा, देवघाट, पोिरा,बसपाकय , लििािोक, पिुिोक 
२ लतनिोिे, मेर्रिोक, क्षेत्रपरु,लमल्सएररर्ा, रामेश्वरटोि, सवहदिोक, बेििोक 

३ न्रू्रोड, नौघरे,वाह्रघरे 

४ धमयिोक, र्ज्ञपरुी, चशवघाट, रामघाट, बाह्रघरे 

५ कैिाशनगर, तोरीिेत, आनन्दपरु, नारार्णपरु, रामबाग 

६ इन्रपरुी, िोकबजार, लगतानगर, केशरबाग 

७ तेह्रसाििोक, प्रमेबस्ती, लसतारामिोक, कृष्णपरु 

८ शरदपरु, गौररगञ्ज, पारसनगर 

९ काांडाघारी, लसमेन्टफ्र्ाक्री, साझाटोि, गोन््र्ाङ 

१० वीरेन्र क्र्ाम्पस िोक, िौववस कोठी, हावकम िोक, स्र्ाउिी बजार, ररजाि िोक 

११ िामा टोि, जिडीमाई, गणेश थान, बसेनी,  भोजाड 

१२ नौरङ्गे, लमिनिोक, जागलृतिोक, कालिकाटोि, आस्थाटोि 

१३ गांगानगर,उज्विनगर, िम्पानगर, ब्रम्हपरुी 
१४ चशवनगर, राधापरु, हनमुाननगर, पकौडी, सनु्दरबचस्त, शाचन्तपरु 

१५ श्रीपरु, मांगिपरुबजार, मवहन्रिोक,फुिबारीिोक 

१६ ब्रम्हपरु, मोहनपरु, ववजर्नगर, ढड्डाघारी 
१७ िगौडा, वनगाई, मोहनबचस्त 

१८ राईगञ्ज, गाचजपरु, शचशनगर 

१९ शारदानगरटाउन, लमिडाडा, वकरणगञ्ज, शारदानगरहेल्थपोि 

२० िन्रनगर, नर्ााँबजार, लभमनगर, िनौिी, शांकरिोक 

२१ सीतापरु, कञ्चनबचस्त, पारव्तीपरु,रां लगिा (पवुयरपचिम), रतनपरु, पहारीिोटार 

२२ धनौजी, पवटहानी, टाउन, लसतामाई, पदम-पोिरी 
२३ जगतपरु, कसरा, िडगौिी 
२४ धवु्र, नर्ाबस्ती, देववथान 

२५ शिुनगर, अमतृिोक, सोसी, अमतृनगर 

२६ ज्र्ोतीनगर, भगेडी, लसमरी,टाउन, लमिनिोक 

२७ मेघौिी, तेिौिी, गौतमनगर, बिुनगर 

२८ साझापरु, िौिरुी, गोिाघाट, चजतपरु, अन्रौिी 
२९ जगेुडी, दासढुांगा,१५वकिो, िौकीडााँडा, कुससमुटार, िामागाउाँ, लसमिताि, भोिे 
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२. भौगोलिक स्वरुप  

भौगोलिक रूपमा भरतपरु महानगरपालिका २७०३२’ ५८” देचि २७०४५’ ४०” उत्तरी अक्षाांश र 
८४०९’ ४१” देचि ८४०२९’ ५” पूवी देशान्तरमा  पदयछ।भरतपरु, नचजकका ग्रामीण तथा पहाडी 
बस्तीहरूबाट बसाई सरी आएका मालनसहरूको बस्ती हो। महानगरको भ–ूबनोट िास गरी नारार्णी 
नदीको प्रभावको कारण जलमनको बनावटिाई हेदाय दईु तहमा छुट्याउन सवकन्छ।तल्िो समथर 
सतह जनु वडा नां. १, २, ३ र ४ तथा ५ को केही भागमा पने गदयछ त्र्हााँको माटो ववशेषगरी 
नारार्णीको बगरिे गदाय ग्राभेि लमचश्रत रहेको छ भन ेमालथल्िो समथर सतहका वडाहरु बिौटे र 
पानीको प्राकृलतक नािा (घोि) भएको क्षेत्र वररपरर चिमट््याइिो वकलसमको रहेको छ।भौगोलिक 
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दृविकोणिे भरतपरुको माटो उवयर मालनन्छ।र्हााँको कृवष जलमन प्रार्ः लसांचित छ।समरुी सतहबाट 
कम उिाइमा, तल्िो समथर भ–ूभागमा र महाभारत पवयतको नचजकै परेको कारण भरतपरु क्षेत्रमा 
औसत तापकम बढी, आरतार्िु जिवार् ुभएको पाइन्छ।र्हााँ पसु, माघ मवहनामा सबैभन्दा जाडो 
हनु्छ  र न्रू्नतम १० लडग्री सेचल्सर्स सम्म हनुेगछय भने वैशाि, जेठ र असारमा अलधकतम गमी 
हनु्छ र र्स समर्मा ४० लडग्री सेचल्सर्स सम्म तापिम पगु्ने गछय।र्हााँको वावषयक औसत तापिम 
२५ लडग्री सेचल्सर्स रहेको छ।भरतपरुमा वावषयक औसत वषाय १,५०० लमलिलमटर. हनु ेगदयछ जस 
मध्रे् िगभग ७८ प्रलतशत वषाय असार, साउन, भदौमा मनसनुी वषायको रूपमा हनु ेगदयछ भने बाांकी 
मवहना पचिमी वार् ुतथा अन्र् कारणिे हनुे गदयछ।साधारणतर्ा वैशाि र जेठमा बढी सयुिा हनु े
गदयछ। 

 

३. महानगरको जनसाांचयर्क वववरण 

महानगरको जनसाांचयर्क वववरण केन्रीर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ को श्रोतमा नै 
रहेर सचक्षलप्तकरण गररएको छ । 

तालिका 8: राविर् जनगणना २०६८ अनसुार जनसांयर्ा ववतरणको अवस्था 

श्रोतःकेन्रीर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

 

तालिका 9: राविर् जनगणना २०७८ को प्रारचम्भक नलतजा अनसुार भरतपरु महानगरपालिकाको जनसांयर्ा 
जनगणना घर सांयर्ा 77838 

पररवार सांयर्ा 98288 

जम्मा जनसांयर्ा 369377 

परुुष 179744 

मवहिा 189633 

 
 

तालिका 10: राविर् जनगणना २०७८ को प्रारचम्भक नलतजा अनसुार चितवन चजल्िाको जनसाांचयर्क 
वववरण 

        चितवन चजल्िा 

ि.स. वववरण जम्मा 
१ जनसांयर्ा २,८०,५०२ 

२ पररवार सांयर्ा ६९,०३५ 

३ जनसांयर्ाको अनपुालतक ववतरण ९,६७२.६८ / वडा 
४ जनघनत्व ६६५.१० 

५ औषतववृिदर २.०६ 

६ पररवारको औषत आकार ४.०६३ 

७ मवहिा परुुष अनपुात ९१.४६ 
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जनगणना घर सांयर्ा 153662 

पररवार सांयर्ा 182083 

जम्मा जनसांयर्ा 722168 

परुुष 354071 

मवहिा 368097 

िैवङ्गक अनपुात 96.19 

पररवारको औषत आकार 3.97 

जन घनत्व 326 

वावषयक जनसांयर्ा वृविदर 2.10% 

 
 

तालिका 11: राविर् जनगणना २०७८ को प्रारचम्भक नलतजा अनसुार चितवन चजल्िा अन्तगयतका स्थानीर् 
तहहरूको जनसाांचयर्क वववरण 

 

स्थानीर् तह जनगणना 
घर सांयर्ा 

पररवार 
सांयर्ा 

जम्मा परुुष मवहिा 

भरतपरु महानगरपालिका 77838 98288 369377 179744 189633 

इच्छाकामना गाउाँपालिका 5517 6174 26965 13599 13366 

कालिका नगरपालिका 11623 12466 52779 25740 27039 

िैरहनी नगरपालिका 14650 16757 68675 33104 35571 

माडी नगरपालिका 9710 10227 38550 18257 20293 

राप्ती नगरपालिका 14390 15459 66426 32609 33817 

रत्ननगर नगरपालिका 19901 22670 90978 44120 46858 

 

 
 

तालिका 12: राविर् जनगणना २०7८ को प्रारचम्भक नलतजा अनसुार महानगरको जनसांयर्ा 
ववतरणको अवस्था 

श्रोतःकेन्रीर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना 2078 को प्रारचम्भक नलतजा अनसुार 

ि.स. वववरण जम्मा 
१ जनसांयर्ा 369377 

२ पररवार सांयर्ा 98288 

३ जनसांयर्ाको अनपुालतक ववतरण 12737 / वडा 
४ जनघनत्व 853.16 

5 पररवारको औषत आकार 3.75 

6 मवहिा परुुष अनपुात 94.78 
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श्रोतःकेन्रीर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

 
 
 
 

 
  

श्रोतःकेन्रीर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना २०78 को प्रारचम्भक नलतजा अनसुार 

 
 
 

 
 

तालिका 13: उमेर तथा लिङ्गका आधारमा जनसांयर्ाको वववरण 

४९%५१%

जम्मा जनसंख्या

पुरुष

महिला

क स. उमेर समूह मवहिा परुुष जम्मा प्रलतशत 
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श्रोतःकेन्रीर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

 

 

 
चित्र : उमेर तथा लिङ्गका आधारमा जनसांयर्ा 

 
 

तालिका १4: आलथयक रुपिे सविर् जनसांयर्ाको अवस्था 
ि.स. उमेर समहु परुुष मवहिा जम्मा प्रलतशत 

१ ० देचि१४ ४१,१९१ ३७,९५८ ७९,१४९ २८.२३ 

२ १५ देचि ५९ ८१,२३२ ९६,२२८ १,७७,४६० ६३.२६ 

३ ६० भन्दामालथ ११,५७८ १२,३१५ २३,८९३ ८.५१ 

 जम्मा १३४००१ १४६५०१ २८०५०२ १०० 

१ ५वषय भन्दा मलुन ९,०९९ १०,२९८ १९,३९७ ६.९२ 

2 ५-९वषय सम्म १२,५५८ १३,७५९ २६,३१७ ९.३८ 

३ १०-१४वषय सम्म १६,३०१ १७,१३४ ३३,४३५ ११.९२ 

४ १5-१९वषय सम्म १६,२७३ १६,८६२ ३३,१३५ ११.८१ 

५ २०-२४वषय सम्म १६,०७९ १२,५५७ २८,६३६ १०.२१ 

६ २५-४४वषय सम्म ४६,५६८ ३४,५२२ ८१,०९० २८.९१ 

७ ४५-५९वषय सम्म १७,३०८ १७,२९१ ३४,५९९ १२.३४ 

८ ६०-६९वषय सम्म ६,७६१ ६,४४१ १३,२०२ ४.७० 

९ ७०वषयसम्म भन्दा मालथ ५,५३४ ५,१३७ १०,६९१ ३.८१ 

 जम्मा १४६५०१ १३४००१ २८०५०२ १०० 
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स्रोतःकेन्रीर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 
 

 
चित्र: ३ आलथयक रुपिे सविर् जनसांयर्ा 
 

तालिका १5: जातीर्ताको आधारमा जनसांयर्ाको वववरण 

स्रोतःकेन्रीर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

 

ि.स. जालत जनसांयर्ा प्रलतशत 

१ ब्राम्हण ९६,२५५ ३४.३१ 

२ क्षेत्री ३५,३८५ १२.६१ 

३ दलित २५,२३३ ९ 
४ गरुुङ्ग २४,४८५ ८.७३ 

५ नेवार १७,२४२ ६.१५ 

६ थारु १७,१५६ ६.१२ 

७ मगर १४,४९० ५.१७ 

८ घती २,१०२ ०.७५ 

९ राई लिम्व ु १,४८४ ०.५३ 

१० र्ादव ८२३ ०.२९ 

११ अन्र् ३९,०७६ १३.९३ 

 जम्मा २,८०,५०२ १०० 
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चित्र ४: जातीर्ताको आधारमा जनसांयर्ा 
 
 

 
 

 

 
 

 

४. महानगरको आलथयक अवस्था 
भरतपरु महानगरपालिका मिुकु कै केन्र लबन्दमुा रहेको र हरेक दृविकोणिे सांभावना बोकेको महानगर 

      भएकािे राविर् र अन्तरायविर् क्षेत्रको समेत ध्र्ानाकय षण भएको छ।र्ाँहा ववलभन्न क्षेत्रमा िगानी गनय सक्न े

अवसरहरु ववद्यमान छन।्भौगोलिक रुपमा सगुम भएका कारण आवश्र्क भौलतक तथा सामाचजक 

पूवायधारको अवस्था राम्रो छ।चशक्षा, स्वास््र्, गररबी लनवारण िगार्तका सूिकहरु पलन देशका अन्र् 

स्थानीर् तहको तिुनामा मजबतु देचिन्छ।रू्.एन.लड.पी.िे  प्रकाशन गरेको नेपाि मानव ववकास 
प्रलतवेदन २०२० को सूिाङ्क अनसुार १८९ देशहरुमध्रे् नपेाि १४७औां स्थानमा रहेकोछ।ववश्वमा 
नेपािको मानव ववकास सूिाङ्क (Human Development Index) ०.५८७ रहेको छ।दचक्षण एलसर्ामा 
सवैभन्दा अग्रस्थानमा श्रीिांका रहेको छ भन ेसबै भन्दा अचन्तममा अफगालनस्तान रहेको छ ।देशको 
समग्र मानव ववकास सूिकको अवस्था हेदाय बाग्मती प्रदेशको मानव ववकास सूिाङ्क राम्रो रहेको 
देचिएको छ जनु ०.६६१ रहेको छ भने गण्डकी प्रदेश ०.६१८ दोस्रो कणायिी प्रदेश 
०.५३८ सबभन्दा न्र्ुन अवस्था रहेको छ। त्र्सै गरी नेपािको िैगचांक लबकास सूिाङ्क (Gender 

Development Index) ०.८८६ छ भने बाग्मती प्रदेशको ०.९२९ रहेको छ । भरतपरु 
महानगरपालिका हरेक दृविकोणिे मिुकुकै केन्र लबन्दमुा रहेको र ववलभन्न सांभावना बोकेको 
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महानगर भएकािे राविर् र अन्तरायविर् क्षेत्रको समेत ध्र्ान आकय षण गरी ववलभन्न क्षेत्रमा िगानीका 
अवसरहरू छन ्। भौगोलिक रुपमा सगुमता भएको कारण आवश्र्क भौलतक तथा सामाचजक 
पूवायधारको अवस्था राम्रो छ ।चशक्षा, स्वास््र्, गररबी तथा अन्र् सूिकहरू पलन तिुनात्मक रुपमा 
देशका अन्र् महानगरपालिका र नगरपालिकाको तिुनामा मजबतु देचिन्छ। 

 

महानगरको मयुर् आम्दानी 
महानगरपालिकाका सम्पूणय करदाताहरूको त्र्ाङ्क तथा अलभिेि ववद्यतुीर् प्रणािीमा अद्यावलधक 

गरीनकुो साथै राजस्व असिुी कार्यमा ववलभन्न लनकार्हरूसाँग समन्वर् तथा सहकार्य गरी कर 

पररिािनमा अलभववृि गरीने कार्यिम रहेको छ।महानगरपालिका लभत्र सञ्चािन हनुेगरी अनमुलत 

लिएका सांघ-सांस्था एवां व्र्ापार व्र्वसार् दताय र नवीकरण हनु ु पूवय महानगरपालिकामा अलनवार्य 
दताय हनुपुने र िारेजी हनु ु पूवय महानगरपालिकाको लसफाररस अलनवार्य लिनपुने व्र्वस्थािाई 
कडाइपूवयक िागू गरीएको छ।लनजी क्षेत्र, उद्योग वाचणज्र् सांघ, उद्योग सांघसाँगको समन्वर्मा 
वैज्ञालनक कर प्रणािी  िागू गरी अगालड बढाइएको छ। कर लतनुय कतयव्र् मात्र होइन गौरव पलन 
हो भन्न ेसोि ववकास गनय स्वर्ांकर लनधायरण पिलत माफय त करदातािाई नै पवहिो कर प्रशासकको 
रूपमा लिने गरी कर सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्था गदै कर प्रशासनिाई िसु्तदरुुस्त बनाउन ेप्रर्ास 
गरीएको छ।महानगरका सबै वडा कार्ायिर्हरूबाट एकीकृत सम्पचत्त कर तथा अन्र् ववववध कर 
लतने व्र्वस्था लमिाइएको छ।घरजग्गा िररद लबकी , रचजिेशन, नक्सापास, लसफाररसबाट प्राप्त हनु े

राजश्व, लगटी बािवुा र ढुांगाको ठेक्काबाट हनुे आम्दानी, घरबहािकर, एकीकृत सम्पत्ती कर, व्र्वसार् कर 

महानगरको आम्दानीका स्रोत हनु।्र्सबाहेक र्हााँको धालमयक, ऐलतहालसक तथा सााँस्कृलतक पर्ायपर्यटन, 

होटि तथा रेस्टुरेन्ट, फनपाकय ,चशक्षासेवा, स्वास््र्सेवा र उद्योगहरुबाट सांकिन हनुे शलु्क महानगरको 
आम्दानीको स्रोत र सम्भावनाका क्षेत्र  हनु।नगरवासीिे आफूिे लतरेको कर महानगरको ववकासको 
िालग भन्न ेअवधारणा लिई तर्ार गरेको महानगर आलथयक ऐन २०७६ मा रहेर सांकलित कर पलन 

आम्दानीको मयुर् स्रोत रहेको छ।महानगरिे २०७8/०4/0१ सम्ममा िचक्षत गरी ववलभन्न क्षेत्रहरुबाट 

कर, दस्तरु, शलु्क सांकलित आन्तररक राजस्व रकम रु.1,05,50,80,189.85 रहेको छ। िाि ु

आ.व.मा महानगरको घरजग्गा रचजस्रेशनमा सबैभन्दा बवढ राजस्व सकां िन भएको छ भन े
महत्वपूणयपक्ष  र्हााँका नागररकिे भौलतक पूवायधार ववकासको क्षेत्र (सडक, पिु, सडक बत्ती जस्ता क्षेत्र) 

मा जनसहभालगता जटुाएर महानगरको ववकास र्ोजनािाई साथ ददाँदै आएका छन।्र्सिाई समेत पूाँजीकृत 

गदाय महानगरको ववकासमा र्हााँका बालसन्दाको ठूिो र्ोगदान देचिन्छ।
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तालिका 16: शीषयकगत आर् सांकिन वववरण (आलथयक बषय २०७7/०4/0१ देचि 
2078/03/31 सम्म) 

स्रोतःराजश्व व्र्वस्थापन महाशािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 
 
 
 
 

ि.स आर् शीषयक नाम सांकलित रकम (रु.) 

१ सम्पचत्तकर 5,35,71,160.07 
२ भलूमकर / मािपोत 3,42,34,119.80 

३ घरवहाि कर 7,55,50,828.58 
४ चशक्षा सेवा शलु्क लनचज शैचक्षक 1,46,000.00 
५ चशक्षा क्षेत्रको आम्दानी 7,075.00 

६ बााँडफााँडबाट प्राप्त हनुे ववज्ञापन कर 5,73,764.00 
७ अन्र् मनोरन्जन कर  4,000.00 

८ व्र्वसार् रचजस्रेशन दस्तरु  6,48,53,108.92 
९ सरकारी सम्पचत्त वहाि बाट प्राप्त आर् 38,13,894.28 
१० घर जग्गा रचजस्रेशन 52,41,73,633.00 
११ अन्र् लबिीबाट प्राप्त रकम 6,74,150.00 
१२ ववद्यतु सेवा शलु्क 5,23,002.00 

१३ अन्र् सेवा शलु्क 3,93,13,099.92 

१४ पावकय ङ्ग शलु्क 1,05,41,426.00 

१५ नक्सा पास दस्तरु 7,20,46,741.41 

१६ लसफाररश दस्तरु 6,45,84,258.67 
१७ व्र्चिगत घटना दताय दस्तरु 6,95,379.00 

१८ नाता प्रमाचणत दस्तरु 18,87,248.00 

१९ अन्र् दस्तरु 3,56,12,822.63 

२० प्रशासलनक दण्ड, जररवाना र जफत 2,05,52,698.00 

२१ साना सवारी कर 100.00 

२२ अन्र् राजस्व 5,16,94,8891.57 
२३ बेरुज ु 26,789.00 
 जम्मा 1,05,50,80,189.85 
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भरतपरु महानगरपालिकाको आ.व. 2073/074 देचि 2077/078 सम्मको आम्दानी वववरण 

तालिका 17: महानगरको 2073/074 देचि 2077/078 सम्मको आम्दानी वववरण 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

सावयजलनक जग्गाको  सांरक्षण तथा व्र्वस्थापन (राजश्व शािा) 
हाि आएर महानगरको आफ्नै सांरक्षण तथा स्वालमत्वमा रहेको कुि जग्गा ६६ ववघा २ कठ्ठा १ धरु 
मात्र जग्गाको आम्दानी  मूिक उचित व्र्वस्थापन पलन प्रमिु आम्दानीको स्रोत हनु ेदेचिन्छ ।अन्र् 
जग्गाहरु स्थापना कािदेचि नै प्रर्ोगमा आइरहेका छन ्। 

 
तालिका 18:महानगरलभत्र सांरचक्षत सावयजलनक जग्गाको वववरण  

ि.स. वडा नां र स्थान जग्गा क्षेत्रफि कैवफर्त 

१ वडा नां २ पङु्गी िोिा नचजक ६ कठ्ठा १० धरु  

२  वडा नां ३ सानो मझवुा क्षेत्र 
अन्तगयत पने  

 शाचन्तमागय स्थीत 

कररव ३५ ववगाहा ११ कठ्ठा 
११ धरु मध्रे् अटोल्र्ाण्ड 
लनमायणका िालग २२ ववगाह 
उपिब्ध गराउन लसफाररस 
गररएको । 

६ धरु जग्गा सांरक्षण गररएको 

 

३ वडा नां ४ अन्तगयत लत्रिोकमा ३ कठ्ठा १० धरु सांरक्षण  

४ वडा नां ४ र ५ लसमानामा रहेको 
बढुाथोकी घोिमा  

५ कठ्ठा १३ धरु  

आलथयक वषय राजश्व सांकलित रकम (रु.) 

2073/074 

 
40,5216,832 

2074/075 

 
46,90,59,507 

2075/076 

 
1,04,92,52,398 

2076/077 

 
92,33,96,583 

2077/078 1,05,50,80,190 
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५ वडा नां १० भरतपरु १०/ग वक न 
६६९ को 

६ धरु  चित्रसेन टोि 
ववकास सांस्थािे 
सांरक्षण गरेको 

६ वडा नां ११ िामा गाउाँमा ६ कठ्ठा  

७ वडा नां १२ धनगडा मचन्दर पूवय स्थीत  ३ कठ्ठा १५ धरु  

८ वडा नां १९  

 वाि उद्यान  

 शवहद स्मारक किेज र शारदा मा 
वव बीिको िेि मैदान  

 

४ ववगाहा 
 

६ ववगाहा 

 

९ वडा नां २० गौिरण फुटवि रांगशािा 
प्रस्ताववत 

३ कठ्ठा १० धरु 

 
 

१० वडा नां २१ 

 मसु्कान िोक– रां लगिा– कृष्णिोक 
जाने बाटो मलनपरुमा  िगभग 

 औद्योलगक ग्राम लनमायण स्थि 

 पावयतीपरु स्वास्थ िौवकको पचिम 
आधारभतू ववद्यािर् रां लगिाको 
पूवयतफय  

 पावयलतपरु िानेपानीबाट पचिम 
चशवािर् मचन्दरभन्दा पूवय िेि 
मैदान क्षेत्रफि 

 आधारभतू रां लगिा वाि उद्यान पचिम 
ववन्दबालसनी मचन्दर वररपरर  

 

१७ कठ्ठा 
 

५ ववगाहा १२ पावयतीपरु 

 

३ ववगाहा 
 
 

२ ववगाहा 
 
 

कररव ५ ववगाहा 

 

११ वडा नां २२  

 घडगाई:स्वारी िोिा िगभग 

 राप्ती वकनार अम्रिेा चस्रट 

 दगुाय मचन्दर पदमपोिरी 

 

४ ववगाहा १० कठ्ठा 
३.५ कठ्ठा 
५ कठ्ठा २ धरु 

 

१२ वडा नां २३ 

 िड्गग्र्ौिी िोकदेचि कुमारी 
िोकबीिको अन्दाजी 

 चशतिपानी कुिो 
 घैिाघारी ताि 

 ववराि टोि 

 िङ्गौिी िोक वन जाने बाटो 
 आिमघाट र लससौ घारी 
 पशपुती मचन्दर पररसर 

 

१९ कठ्ठा 
 

१८ कठ्ठा 
२ ववगाहा १० कठ्ठा 
३ कठ्ठा 
५ कठ्ठा 
१ ववगाहा ३ कठ्ठा 
२ ववगाहा १५ कठ्ठा ११ धरु 

 

१३ वडा नां २४ 

 देववस्थान नचजक 

 वर्रघारी ववद्यािर् नचजक 

 

३ कठ्ठा 
१ कठ्ठा 
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१४ वडा नां २५ 

 जब्का (आददवासी) िौर 

 चशवािर् मचन्दर वररपरी 
 रातापरु तीन महुाने  

 तारा िोकबाट सोशी जाने बाटो तफय  
 भगौडी रातापरु टो. वव. स. (बासदेुव 

महत्तोको घर अगाडी) 

 

१९ कठ्ठा 
१८ कठ्ठा 
५ कठ्ठा 
३ कठ्ठा 
२ कठ्ठा 

 

स्रोतःराजश्व व्र्वस्थापन महाशािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 

तालिका 19: महानगरको जग्गाको वववरण 

ि. 
स. 

जग्गाको वववरण 
जग्गा प्राप्त 
हुाँदाको 

प्राप्तीकोप्रकृर्ा 
(िररद/अचघग्
रहण/हस्तान्तर
ण) 

उपर्ोगकोअवस्थ
ाा (कसिे 
उपर्ोग गरेको 
छ) 

कैवफर्त 
वकत्ता 
नां. 

क्षते्रफ
ि 

इका
इ 

वकलसम लमलत मूल्र् 

१ 28 

2-
13-
16 

ववगा दोर्म   

64,560,
00।00 

नेपाि सरकार 

भरतपरु 
महानगरपालिका 
मिु भवन क्षेत्र 

  

2 598 )—!—% ववगा दोर्म 
@)%@.

#.#) 

%),))).)

) 
िररद 6नां. 

वडाकार्ायिर् 
  

3 %(* 
)—!—

!) 
ववगा दोर्म 

@)%&.

!@.@# 

%),))).)

) 
िररद 

8 नां. वडा 
कार्ायिर् 

  

4 %*) 
)—!—

!) 
ववगा दोर्म 

@)%@.

#.#) 
  दान पत्र 

11 नां. वडा 
कार्ायिर् 

  

5 &!) 
)—!—

!) 
ववगा दोर्म 

@)%@.

#.#) 

#,@%,))).

)) 
िररद 

12 नां. वडा 
कार्ायिर् 

  

6 
!(),&

& 

)—!—

!) ववगा दोर्म 
@)%@.

#.#) 

$&,%)).)

) 
िररद 

13 नां. वडा 
कार्ायिर् 

  
)—!—

!) 

7 
^$(,^

$* 

)—!—

!% ववगा दोर्म 
@)%@.

#.#) 

%&,%)).)

) 
िररद 

14 नां. वडा 
कार्ायिर् 

  
)—)—

% 

8 @$#% #—)—) ववगा दोर्म 
@)%&.

!@.@# 

(),)),))

).)) 
िररद केन्रीर् बसपाकय    

9 

!!@%, 
)—!—

!) 

ववगा दोर्म 
@)%@.

#.#) 
  बकश पत्र तरकारी बजार   

!%)^, 

!%)& 

)—(—

!%=%, 

)—)—

@=@% 

10 ^# 
)—@—

#=&% 
ववगा दोर्म 

@)%@.

#.#) 

@,!),))).

)) 
िररद 

परुानोसब्जी 
मण्डी/ 
मल्टीप्िेक्स बने्न 
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11 
#**) )—#—) 

ववगा दोर्म 

@)^#.#

.! !%,)),))

).)) 
िररद िानेपानी बोररङ्ग   

$)&$ 
)—@—

$ 

@)^#.

$.@^ 

12 #% 
@—)—

!# 
ववगा दोर्म 

@)%@.

!@.@) 

%(,))).)

) 
िररद नगर वन क्षते्र   

13 @&*& 
)—)—

!)=% 
ववगा दोर्म 

@)%@.

!).@$ 

@,&@,))).

)) 
िररद     

14 

#*( 
)—)—

!) ववगा दोर्म 
@)^(.

@.!* 

!%,)),))

).)) 
िररद     

&$$ 
)—)—

!^=% 

&^) )—)—# ववगा दोर्म 
@)^(.

^.@$ 
  दान पत्र 

शहरी स्वास््र् 
चक्िनीक-१ 

  

15   
)—!—

!) 
ववगा ऐिानी     ऐिानी १ नां. वडा 

कार्ायिर् 
  

16     ववगा ऐिानी     ऐिानी २ नां. वडा 
कार्ायिर् 

  

17     ववगा ऐिानी     ऐिानी ३ नां. वडा 
कार्ायिर् 

  

18     ववगा ऐिानी     ऐिानी ४ नां. वडा 
कार्ायिर् 

  

19     ववगा ऐिानी     ऐिानी ५ नां. वडा 
कार्ायिर् 

  

20     ववगा ऐिानी     ऐिानी ७ नां. 
वडाकार्ायिर् 

  

21     ववगा ऐिानी     ऐिानी ९ नां. 
वडाकार्ायिर् 

  

22     ववगा ऐिानी     ऐिानी १० नां. 
वडाकार्ायिर् 

  

23 *&^ 
)—!!—

!#=@% 
  ऐिानी     ऐिानी 16 नां. वडा 

कार्ायिर् 
  

24   #—)—)   ऐिानी     ऐिानी 22 नां. वडा 
कार्ायिर् 

  

25 
  

)—#—) 

  ऐिानी 
    

  
15 नां. वडा 
कार्ायिर् 

  

26 
)—!—

!) 
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)—!)—

) 
  ऐिानी ऐिानी 

 

14 नां. वडा 
कार्ायिर् 

27 
  

!—!^—

) 
  ऐिानी 

    

  
29 नां. वडा 
कार्ायिर् 

  

28 

)—!^—

!* 

      

 @#), 

!$%, 

!#(, 

!&, 

!$), 

@#@ 

!%—#—

!#=% 

िेत÷

दोर्म 

ऐिानी िररद 
गदी(माडी) वडा 
नां.१मा रहेको 

29 !@)@ 

^^)=#@ 

ju{ 

ld6/ 

  ऐिानी 
    

दानपत्र 
१७ नां. 
वडाकार्ायिर् 

  

31 !@)$ 

^)(=%! 

ju{ 

ld6/ 

  ऐिानी राजीनामा १७ नां. वडा 
कार्ायिर् 

  

32 #%! 
)=$—

!(=% 
  ऐिानी     राजीनामा २७ नां. वडा 

कार्ायिर् 
  

33 ^%*( 
$—$—

)–) 
  ऐिानी     राजीनामा लसवटहि बनाउन े

प्रर्ोजन 
  

34 
&,%,#,( 

/ !# 

!—!^—

)) 
  ऐिानी     िररद मदन पाकय  चज.स.स.

बाटप्राप्त 

35   
)—

)%—

)) 

  ऐिानी     ऐिानी कृवष सेवा केन्र 
गञु्जनगर 

  

36   
)—

)$—

)) 

  ऐिानी     ऐिानी कृवष सेवा केन्र 
जगेुडी 

  

37   
)—

)@—)) 
  ऐिानी     ऐिानी कृवष सेवा केन्र 

शारदानगर 
  

38   
)—

)@—)) 
  ऐिानी     ऐिानी कृवष सेवा केन्र 

शारदानगर 
  

39   
)—

)@—)) 
  ऐिानी     ऐिानी कृवष सेवा केन्र 

शारदानगर 
  

40   
)—)!—

!) 
  ऐिानी     ऐिानी कृवष सेवा केन्र 

शारदानगर 
  

41 621 
965
.1 

ब.मी. दोर्म       
25नां. 
वडाकार्ायिष 

  

४२ 

२३८
७/२
३८९ 

९३.
८७/
४१४
.०७ ब.मी. 

      दानबाट प्राप्त 

स्वास््र् 
सेवाकेन्र वडा 
नां ५ 
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४३ 
१७३

१ 

६७७
.२६ ब.मी. 

  

११/
८/२
०७६ 

    
१३ नां 
वडाकार्ायिर् 

  

श्रोतः आन्तररक व्र्वस्थापन शािा 
 
 

तालिका 20: भरतपरु महानगरपालिकामा भएका नक्सापासका वववरणहरु 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
स्रोतःभवन तथा 
भवन सांवहता एवां 
लनमायण इजाजत 
शािा, भरतपरु 
महानगरपालिका 
 

 

 

 

 
 

तालिका 21: घर नक्सापासका वववरण(आलथयक वषय २०७7/०७8) 

आलथयक वषय नक्सा दताय सांयर्ा नक्सापास सांयर्ा 
२०३५ देचि २०५८ सम्म ११५४१ १०४८७ 
२०५८ देचि २०५९ सम्म ११७३ १०२१ 
२०५९ देचि २०६० सम्म ११०४ ९३६ 
२०६० देचि २०६१ सम्म ८४२ ७१९ 
२०६२ देचि २०६२ सम्म ९५६ ८६६ 
२०६२ देचि २०६३ सम्म १०१२ ८८१ 
२०६३ देचि २०६४ सम्म १०७९ ९५७ 
२०६४ देचि २०६५ सम्म ११६५ ९५६ 

२०६५ देचि २०६६ सम्म १७३४ १३२६ 

२०६६ देचि २०६७ सम्म १९६५ १३८७ 

२०६७ देचि २०६८ सम्म १८९६ १३०१ 

२०६८ देचि २०६९ सम्म १८२५ १२७७ 

२०६९ देचि २०७० सम्म १८३३ १०४२ 

२०७० देचि २०७१ सम्म १५८० ८५५ 

२०७१ देचि २०७२ सम्म १४०४ ११०२ 

२०७२ देचि २०७३ सम्म १६१८ १३१५ 

२०७३ देचि २०७४ सम्म ३५६४ २६०५ 

२०७५ देचि २०७६ सम्म १८७० १२४४ 

२०७६ देचि २०७७ सम्म १५७७ ११२० 
2077 देचि 2078 सम्म 1954 992 

२०७8 को फागनु 30 सम्म 1655 972 

जम्मा 45486 35110 

 नक्सादताय तथा  पास सांयर्ा 
२०७7 देचि २०७8 सम्म  

नक्सा दताय 1954 
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स्रोतः भवन तथा भवन सांवहता एवां लनमायण इजाजत शािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 

५.महानगरको पूवायधारको अवस्था 
   महानगरपालिकाको वहृत गरुुर्ोजना लनमायण गरी एकीकृत ववकास गनय ववलभन्न क्षेत्रका राविर् 

एवम ्अन्तराविर् क्षेत्रका ववज्ञहरूसाँग ववलभन्न िरणमा छिफि तथा अन्तविय र्ा सम्पन्न गरी 

अल्पकािीन गरुुर्ोजना बमोचजम कामहरू अगालड बढाइएको र दीघयकािीन गरुुर्ोजनाको 

लनमायणको काम भैरहेको छ।महानगरपालिकामा आ.व. २०७४/७५ देचि २०७८ फाल्गनु 
मसान्तसम्मको पााँि वषयका अवलधमा कुि कािोपते्र वपि सडक लनमायण ६२२ वक.लम., ममयत 
तथा पनुः लनमायण भएको २०४ वक.लम, ग्राभेि सडक लनमायण १६५ वक.लम., ग्राभेि सडक 
स्तरोन्नलत २९५ वक.लम., कच्िी सडक १९० वक.लम. र ढिान तथा मोजाइक सडक २४ 

वक.लम. लनमायण तथा ववस्तार भएको देचिन्छ। 

महानगरिे र्स अवलधमा महानगरका 13 वटा नर्ााँ वडा कार्ायिर् भवन लनमायण गरेको छ भने 
14 वटा वडा कार्यिर्को ममयत तथा तिा थप कार्य सम्पन्न भएको छ। 

सडक सांजािको ववद्दमान अवस्था 
भरतपरु महानगरपालिकामा पूवय पचिम राजमागय ४.५ वकलम रहेको छ जनु २, ३, ९, १०, १२ 
वडामा अवचस्थत छ भने ररदद्द िोिासम्म २६ वकलम मचुग्िन नारार्णगढ सडक िण्ड पदयछ जनु 
१, २, २९ वडाहरुमा अवचस्थत रहेको छ । 

 

तालिका 22: सडक सांजािको ववद्यमान अवस्था 
 
 
 
 
 
 
 
 

नक्सा पास 992 

लनमायण सम्पन्न 1370 

नामसारी 252 

वकत्ता सांशोधन 23 

प्रलतलिवप प्रमाचणत 62 
नक्सा सांशोधन 110 
नक्सा दताय 1655 
नक्सा पास 972 
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आ.व/सडकको 
प्रकार 

वपि सडक ग्राभेि सडक कच्िी सडक अन्र् सडक 

वपि 
सडक 
लनमायण  

कुि 

जम्मा  

ममयत/पनु 

लनमायण 
भएको  

ग्रावेि 
सडक 
लनमायण 

ग्रावेि 

सडक 
स्तरोन्नती 

कुि 

जम्मा 

नर्ााँ 
रर्ाक 
लनमायण  

जम्मा 
कच्िी 
सडक 

जम्मा 
ढिान/
मोज्र्ा
क 

ढिान/म
ाोजाइक 

थप 

०७३/७४ 

सम्म    ४८३       ७८८   १४९ ५ ५ 

०७४/७५  ५० ५३३ ३४ ३४ ७१ ७७१ ५० १६५ ७ २ 

०७५/७६  ७५ ६०८ ३० ३० ५८ ७२४ ५० १८५ ९ २ 

०७६/७७  १४७ ७५५ ४५ ३० ५१ ६०४ ४० १९५ १२ ३ 

०७७/७८  २२५ ९८० ७० ५५ ५५ ४२४ २५ १६५ २२ १० 

०७८/७९  १२५ ११०५ २५ १५ ६० ३१२ २५ १७५ २४ २ 

५ वषयको कुि 
सडक लनमायण ६२२   २०४ १६४ २९५   १९०   ७९ २४ 
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स्रोतः शहरी ववकास पूवायधार ववकास महाशािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

तालिका 23: भवन लनमायण तथा अन्र् पूवायधार लनमायण 

ि.सां. कार्यिमको नाम/ आ.व  ०७४/0७५ ०७५/0७६ ०७६/0७७ ०७७/0७८  ०७८/0७९  

कुि 

जम्मा 

१ 
नर्ााँ वडा कार्यिर् भवन 
लनमायण ० १ ५ ५ २ 13 

२ वडा कार्यिर् ममयत/तिा थप ० ० ४ ५ ५ 14 

३ भ्र् ुटावर लनमायण ० ० १ १ ० 2 

४ 

गमु्बा/मचन्दर/मचस्जद/ििय 
लनमायण ३ १५ १४० ३०० १५० 608 

५ 

सामदुावर्क ववद्यािर् 
लनमायण/ममयत १ ५ ४० ५० ५० 146 

४८३
५३३

६०८

७५५

९८०

११०५

७८८ ७७१ ७२४

६०४

४२४ ३१२

१४९ १६५ १८५ १९५
१६५

१७५
५ ७ ९ १२ २२ २४०

२००

४००

६००

८००

१०००

१२००

०७३/७४ सम्म ०७४/७५ ०७५/७५ ०७६/७७ ०७७/७८ ०७८/७९ 

वक
िो
लम
टर

आ.व

सडक पूवायधारको अवस्था

जम्मा वपि सडक जम्मा ग्रावेि सडक जम्मा कच्िी सडक जम्मा ढिान/मोज्र्ाक
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६ 

स्वास््र् भवनहरू 
लनमायण/ममयत १ ११ १ ३ १० 26 

७ पाकय  लनमायण ० ३ १ १७ ४ 25 

8 कल्भटय लनमायण २ ४ ९ १० ७ 32 

9 फुटपाथ पेटी लनमायण ३ ३ ६ ८ ८ 28 

10 िानेपानी लनमायण(धारा) ० ० ० १३० १०० 230 

11 साइकि िेन ० ० ० २ ४ 6 

12 ववपन्न पररवार घर लनमायण ० ० १५ १७ ५ 37 

13 

मेसजािी जङ्गिी जनावर 
सरुक्षा  ० २ ४ ६ ४ 16 

14 लसांिाई कुिो ० ० ३ ६ २ 11 

15  सरुचक्षत आवास लनमायण 0 0 65 174 651 890 

15 लसांिाई बोररङ ० ३ १२५ १२५ १२५ 378 

16 सडक मावकय ङ   3 10 70 40 123 

 

 
तालिका २4: ववमानस्थि 

ि.स. वववरण स्थान ववमानस्थि अवस्था 
१ भरतपरु 

ववमानस्थि 

भरतपरु १० सांिािनमा  रहेको  

२. मेघौिी 
ववमानस्थि 

भरतपरु २७ हाििाई स्थगन 

स्रोतः भरतपरु नागररक उड्डर्न कार्यिर् , भरतपरु  

 

तालिका २5: बसपाकय हरु 

ि.स. बसपाकय को नाम बस पाकय  रहेको ठेगाना 
१ नारार्णगढ, पोिरा बसपाकय  भरतपरु–१,  नारार्णगढ 

२ केचन्रर् बस टलमयनि भरतपरु–९, चजल्िा प्रशासन कार्ायिर् िोक 

३ जगतपरु बसपाकय  भरतपरु–२३,  जगतपरुनर्ााँबस्ती 
४ मेघौिी बसपाकय  टलमयनि भरतपरु–२७,  पसायढाप 

५ चजतपरु बसपाकय  भरतपरु–२८,  चजतपरु 

६ देववस्थान बसपाकय  भरतपरु–२४, देवीस्थान 

७ चितवन लमलन वसपाकय  भरतपरु–४, छाहारी बसपाकय  िांकु 
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८ रक पाकय  भरतपरु–३ 

९ अन्र् पावकय ङ् ४ वटा (२ वटा गणेश हि छेउ,१ पिुिोक,िार्न्स िोक) 

स्रोतः शहरी ववकास पूवायधार ववकास महाशािा, भरतपरु महानगरपालिका 

तालिका 26: फनपाकय हरु तथा वपकलनक स्थि 

स्रोतःसम्बचन्धत वडा कार्ायिर्हरु, भरतपरु महानगरपालिका 
तालिका 27: िेिमैदान तथा रांगशािा 

ि.

स. 

पाकय  तथा फन पाकय  
रहेको वडा न 

पाकय  तथा फनपाकय को नाम स्थान 

१ २ जिदेवी पाकय  आाँपटारी 
२ २ सप्तकन्र्ा जि देवी मचन्दर गणेश स्थान िोक 

३ ४ जेम्सफन पाकय  धारापानी टोि ववकास सांस्था 
४ ७ चिल्रेन पाकय  नगर प्िवटङ 

५ ८ जानकी चिल्रेन पाकय  जानकी टोि 

६ ९ पूजाफनपाकय  सांगमटोि 

७ ११ नव जागलृत फनपाकय  कमिादेवी प्रगलतपथ 

८ १२ धनगढा एकीकृत ववकाश नौरङ्गे 
९ १२ राईनो ताि रामवेि सामदुावर्क वन 

१० १२ राईनो चिल्रेन पाकय  रामवेि सामदुावर्क वन 

११ १५ वव. वप. स्मलृत पाकय  भवानपरु 

१२ २१ रतनवाि पाकय  रतनपरु 

१३ २१ पहारो पाकय  पहाररिोटार 

१४ २१ कार्नपाकय  कन्िनवस्ती 
१५ २३ शहीदस्मतृी पाकय  गौिरन 
१६ २४ देवीस्थान पाकय  देवीस्थान 

१७ २७ चशवािर् पाकय  चशवािर् टोि 

१८ २८ गोिाघाट पाकय  गोिाघाट 

१९ २९ कवविाश फन पाकय  एन्ड 
ररसोटय 

जगेुडी 

ि.स. वडा नां. टोि क्षते्रफि 

१ २ क्र्ाम्पास िौर ५–०–० 

२ ९ पञ्चचशि गमु्बा साइड १–१५–० 

३ १० कभडयहि,  गेिहाउस िौर 3–१५–० 

४ १० प्रहरी तालिम केन्र िेि मैदान ११–०–० 
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स्रोतःसम्बचन्धत वडा कार्ायिर्हरु, भरतपरु महानगरपालिका 
 

 

 
६=कृवष तथा पशपुन्छी के्षत्र 

भरतपरु महानगरपालिका कृवष तथा पशजुन्र् उत्पादन तथा बजारीकरणमा नेपािकै अग्रणी स्थानमा 
रहेको छ।महानगरको व्र्वचस्थत कर प्रणािीिे पलन र्हााँका उत्पादनिे महानगरको आलथयक 
अवस्थामा सन्तोषजनक र्ोगदान ददएको देचिन्छ।कृवषमा आधाररत पर्ायपर्यटनको उचत्तकै सम्भावना 
छ, महानगर देशकै मध्र् भागमा रहेको तथा सडकको सहज पहुाँिका कारण देशको सबै क्षेत्रसांग 
सडक सांजािीकरण रहेकोिे र्हााँको कृवषजन्र् उत्पादनहरुिे समदुार्को आलथयक सशचिकरणमा 
उपिचब्धमूिक र्ोगदान ददइरहेको छ।भरतपरु महानगरपालिकािे कृवषक्षेत्रिाई प्राथलमकतामा रािेर 
कृवष तथा पशपुांक्षीजन्र् उत्पादनमा व्र्वसार्ीकरण, ववववधीकरण र आधलुनकीकरण गदै िाद्य सरुक्षाको 
चस्थलत मजबतु बनाई थप रोजगारी लसजयना गने नीलतका साथ कृवष ववकास कार्यिम सांिािन गरेको 
छ।र्सका िालग भरतपरु महानगरपालिकािे कृवष नीलत तथा अवधारणा तर्ार गरी प्रविर्ागत रुपमा 
कार्यिमहरु तर् गरेको छ।कुवष क्षेत्रिाई आधलुनवककरण गरी उत्पादकत्व ववृि गने ववशेष 
कार्यिमहरु सिाांिन गररएको छ।दगु्ध उत्वादक वकसानहरुिाई नगद अनदुानको ब्र्वस्था, 
तरकारी, फिफुि, माछा, िाद्यान्न उत्पादनमा िागेका वकसानहरुिाई औजार, लसिाांई िगार्तमा 
अनदुानको व्र्वस्था गररएको छ कृषकहरुको आवश्र्कतािाई ध्र्ानमा रािी लबउलबजन आत्मलनभयर 
कार्यिम, लसांिाई कार्यिम, व्र्वसावर्क तरकारी िेती प्रवियन कार्यिम, मेर्रसांग र्वुा कृषक कार्यिम, 

कृवष र्ाचन्त्रकीकरण कार्यिम, अलभर्ानमिुी मकै तथा तोरी उत्पादन कार्यिम, प्राङ्गाररक िेती प्रवियन 

कार्यिम सांिािन रहेका छन।्घााँसमा आधाररत पशपुािन प्रवधयनको िालग वहउदे घााँस, जै घााँस ववतरण, 

पशसेुवा कार्यिमतफय  पशपुािक वकसानहरुिाई प्रोत्साहन गनय दूध उत्पादनको आधारमा प्रलतलिटर 3 

रुपैर्ा अनदुान, गोठ र िोर सधुार कार्यिम, मेलडकि उपिार, िोप तथा सलभयिेन्स कार्यिम, 

५ १३ राइनो िेि मैदान १–११–० 

६ १४ राधापूर िेि मैदान राधापूर १–१०–० 

७ १४ हनमुान नगर गौिरण २–०–० 

८ १४ सनु्दरवचस्त िेि मैदान १–०–० 

९ १५ भगवानपरु गौिरण १–०–० 

१० १६ लनमाणायलधन गौतमबिु अन्तराविर् विकेट रांगशािा 
रामपरु 

२०–६–० 

११ १८ गनु्जनगर िेि मैदान ४–०–० 

१२ २० िन्रनगर फुटवि रांगशािा १०–०–० 

१३ २१ पूवय रांगीिा िेिमैदान ५–०–० 

१४ २१ पचिम रांगीिा िेिमैदान ५–०–० 
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पशपुािनसाँग सम्बचन्धत डेरी, औषधी पसि, मासपुसि अनगुमन, लनरीक्षण िगार्त ववववध कार्यिम 

रहेका छन।्वकसान र वकसान समूह र कृषक सहकारीहरुिाई महानगरिे अनदुानहरु ददइरहेको छ। 
भरतपरु महानगरपालिकामा कृषक समहु (कृवष तथा पश)ु १८४ वटा रहेका छन ्। क [वष सहकारी 
, रासार्लनक मि लबिेता, िाद्द गोदाम घर, तोरी लमि अनदुान, मकैको लबउ अनदुान जस्ता 
कार्यिमहरु रहेका छन ्। भरतपरु महानगरपालिकाको समन्वर् र लनजी क्षेत्रको िगानीमा भरतपरु 
२ क्षेत्रपरुमा भरतपरु महानगरीर् फिफूि तथा तरकारी बजार लनमायण भई सञ्चािनमा आइसकेको 
छ। 

 

कृवष र्ोग्र् भ-ूभाग 

भरतपरु महानगरपालिकाको जम्मा क्षेत्रफि ४३२.९५ वगय वक.लम. मध्रे् १३९.४० वगय 
वक.लम.जलमन िेतीर्ोग्र् रहेको छ।भरतपरु महानगरपालिकामा ववशेष  गरी लबजववृि (धान, मकै, 

गहुाँ, िाद्यान्न उत्पादन, माछापािन, तरकारी िेती, केरा िेती, मौरी पािन, तोरी िेती, च्र्ाऊ िेती, 
राजमा िेती व्र्वसावर्क रुपमा गररदै आएको छ।भरतपरु महानगरपालिकािे धान, गहुाँ र मकै 
लबऊ मध्र् नेपािका ववलभन्न चजल्िामा लनर्ायत गदै आएको छ।र्ी बाहेक भरतपरु महानगरपालिकामा 
प्रधानमन्त्री कृवष आधलुनकीकरण पररर्ोजना अन्तगयतका तीनवटा जोन (तरकारी, मौरी, केरा), एकवटा 
ब्िक (माछा) र ववलभन्न बािीका १७ वटा पकेट कार्यिम सांिािनमा आएकाछन।्बसोबासको 
बढी िाप भएको भरतपरुमा जथाभावी जग्गा प्िवटङ्ग गने र िेती र्ोग्र् जलमनमा ग्राभेि गरी घडेरी 
बनाउने बढ्दो प्रवचृत्तिे कृवष र्ोग्र् भलूम ववस्तारै कम हुाँदग गएको देचिन्छ । 
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कृवष तथा पशजुन्र् उत्पादन  

कृवष तथा पशजुन्र् उत्पादनमा महानगरको अवस्था उपिब्धीमिुक रहेकोछ।र्हााँको मिु उत्पादन 
कृवष तथा पशजुन्र् उत्पादनमा मकै र गहुाँ जस्ता अन्नबािी र लतनका लबउ उत्पादन, मौसमी तथा 
बेमौसमी तरकारी उत्पादन, कुिरुा उत्पादन तथा कुिरुासगां सम्बचन्धत िल्िा, अण्डा, मास,ु र दाना 
उत्पादन), दधु तथा दगु्धजन्र् पदाथयको उत्पादन ,केराउत्पादन ,माछा पािन ,मौरी पािन,  केरािेती, 
गाजर, तोरी उत्पादन ,राजमा िेती, पषु्पिेती/नसयरी ,च्र्ाऊिेती आदी व्र्वसावर्क रुपमा रहेका 
छन। भरतपरु महानगरपालिकामा प्रधानमन्त्री कृवष आधलुनकीकरण पररर्ोजना सांिािनमा छ जस 
अन्तगयतका तरकारी क्षेत्रको राम्रो प्रभाव रहेको छ ।महानगरको १८, २१, २३, २४, २५, २६ 
प्रधानमन्त्री कृवष आधलुनकीकरण आर्ोजना अन्तरगतको तरकारी जोन रहेको छन ्। वटा नां.१ 
मा केरा जोन कार्यिम रहेको छन।्पोल्रीको ववशेष पकेट क्षेत्र नभए पलन पोल्रीमा चितवन चजल्िा 
र भरतपरु महानगरपालिकािे देशमै अगवुाई गरेको छ।महानगरिे १ वडा एक उत्पादनको 
प्राथलमकता अनसुार कार्यहरु गदै आइरहेको छ। 

कृवष पूवायधार 
महानगरमा कृवष सडक, कृवष लसिाई जस्ता कृवष पूवायधारहरु राम्रा अवस्थामा छन ्भन ेतरकारी 
सकां िन तथा लबिीकेन्र, तरकारी सांकिन केन्रहरुको पलन उचित पूवायधारहरु रहेका 
छन।्महानगरिे कृवष प्रणािीिाई प्रलतस्पधी र उत्पादनमिुी बनाउन लबलबध कार्यिम सांिािनमा 
रहेका छन ्।महानगरपालिकामा हाि आएर कृवष उत्पादनिाई प्रवियनको िालग हरेक वडाहरुमा 
हाटबजारको शरुुआत तथा व्र्वस्थापन गरेको छ र र्ो बजार िमशः बढ्दो अवस्थामा छ।कृवष 
बजार कै रुपमा २ वटा ठूिा तरकारी सकां िन तथा लबिी केन्र, समदुार् स्तरीर् तरकारी सकां िन 
केन्रहरु रहेका छन।्कृवष तथा पशपुांक्षी ववकास मन्त्रािर्को कृवष उपज वजार लनमायण तथा सधुार 
कार्यिम अन्तगयत तीनवटा कृवष उपज वजार लनमायण तथा सधुार (वडा नां १८ िनौिी, वडा नां 
२४ केरुङ्गा, वडा नां ३ नारार्णघाट बािकुमारीमा रहेका छन।् 
 
 
तालिका 28: ववववध 

ि.स वववरण जम्मा कैवफर्त 

१ व्र्वसावर्क भगसी फामय १५  

२ व्र्वसावर्क बाख्रा फामयको वववरण २४  

३ व्र्वसावर्क बांगरु फामयको वववरण ११  

४ व्र्वसावर्क कुिरुा फामयको वववरण ५१६   

५ दधु सांकिन, चिस्र्ान केन्र तथा उद्योगहरूको वववरण ८८  

६ मास ुपसिहरूको वववरण ३४४   

७ ह्यािरीको वववरण २९   
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स्रोतः कृवष तथा पशपुांछी व्र्वसार् प्रवियन शािा, भरतपरु महानगरपालिका 

 

चित्र ८: व्र्वसावर्क फामय 
 

तालिका 29: एक वडा एक उत्पादनका प्राथलमकता  
वववरण वडा नां. 
तरकारी १६,२३,२४,२५,२६ 

गाजर १५ 

िाद्यान्न उत्पादन र बीजववृि १३,१४,१८,१९,२०,२१,२२ 

केरा १,२३,२७,२८ 

अलमिा जातका फिफुि २९ 

मौरी २१, २५, २६, २७, २८, २९ 

माछापािन १८, १९, २०, २२,२३ 

तोरी ५,१९२३,२५,२६ 

च्र्ाउ १५, १९, २२,२३ 

फापर २७,२८ 

राजमा १३ 

एग्रो टुरीजम २७,२८,२९ 

अगायलनक कृवष ६, १५, २५ 
स्रोतः कृवष तथा पशपुांछी व्र्वसार् प्रवियन शािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 

८ पशपुांक्षी दाना उद्योगहरूको वववरण २६   

९ एग्रोभेटहरूको वववरण १००   
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कृवष ववकास तफय  अनदुानका कार्यिमहरू 

दूध उत्पादन गने कृषकिाई प्रलत लिटर दूधमा रु ३ अनदुान 

महानगरपालिकािे दूध उत्पादनिाई बढुवा ददनका िालग दूध उत्पादन गने कृषकहरूिाई प्रलत लिटर 
दूधमा अनदुान ददाँदै आएको छ। प्रलत लिटर दूधमा २५ (पच्िीस) पैसा अनदुान शरुु गररएको 
अनदुानिाई कृषकको माग अनसुार ववृि गरी िाि ुआ.व. बाट प्रलत लिटर रु ३ कार्म गररएको 
छ।िाि ुआ.व.मा १ करोड ७० िाि लिटर दूधको िालग रु ५ करोड १० िाि बजेट ववलनर्ोजन गरी 
ववतरण प्रकृर्ा शरुु गररसकेको छ। र्स कार्यिमबाट प्रलत वषय कररब ७००० कृषक िाभाचन्वत भएका 
छन।् 

 

लमचल्कङ मेलसन, च्र्ाप कटर, काउम्र्ाट तथा अन्र् उपकरण अनदुानमा ववतरण 

पशपुािन के्षत्रको आधनुीवककरण तथा र्ान्त्रीकरणको िालग महानगरपालिकािे १७ वटा लमचल्कङ मेलसन, 
५४ वटा स्टेनिेस चस्टिका लमल्क क्र्ान, ३२ वटा ईिेक्रीक च्र्ाफकटर, २ वटा पेिेट दाना लमि, 
२९ वटा ह्वीि ब्र्ारो तथा ४३७ वटा काउम्र्ाट िागत साझेदारीमा कृषकहरूिाई ववतरण गररएको छ 
भने र्स आ.व. समेत 500 काउम्र्ाट ववतरण गने कार्यिम रहेको छ। 
 

 

 

 

 

 

साना लसांिाइ तथा मझौिा लसांिाइ लनमायणमा अनदुान 

 

बािी सघनमा वृवि साँगै कृवषको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृविका िालग लसांिाइ अलनवार्य आवश्र्कता 
भएकोिे महानगरिे िेती र्ोग्र् जलमनमा लसांिाइ सवुवधा परु्ायउनका िालग अनदुानको व्र्वस्था गरेको छ। 
र्सै व्र्वस्था बमोचजम आ.व. 2075/076 मा भरतपरु महानगर लभत्रका सहकारी समूह माफय त 52 
वटा साना लसांिाइ आर्ोजना सम्पन्न भएका छन।् त्र्सै गरी आ.व. 2076/77 मा महानगरमा रहेका 
२९ वटै वडामा रहेका समूह सहकारी माफय त १२५ वटा साना लसांिाइ आर्ोजना सम्पन्न भएका छन।् 
र्स कार्यिमिाई लनरन्तरता ददाँदै आ.व.2077/078 मा महानगरभररका जम्मा १७३ साना लसांिाइ 
आर्ोजनाहरू र 20 वटा मझौिा लसांिाइ आर्ोजनाहरू सम्पन्न भएका छन।् आ.व. 2078/079 मा 
125 वटा साना लसांिाइ र 25 वटा मझौिा लसांिाइको िालग सम्झौता भई सम्पन्न हनुे िममा रहेका 
छन।् साना लसांिाइका िालग प्रलत आर्ोजना रू 80 हजार देचि रु 1 िाि सम्म र मझौिा लसांिाइका 
िालग प्रलत आर्ोजना रु २ देचि ४ िाि सम्म अनदुान उपिब्ध गराइएको छ। र्ी कार्यिमिे कृवष 
उत्पादनमा अत्र्न्तै महत्त्वपूणय र सकरात्मक प्रभाव पारेको पाइन्छ। 

 

 

कृवषको र्ान्त्रीकरण 

कृवष के्षत्रमा मानव श्रमको अभावका कारण जग्गाहरू बााँझो रहने अवस्थाको सजृना तथा उत्पादन 
िागतमा समेत ववृि हुाँदै गएको सन्दभयमा र्ान्त्रीकरणबाट नै र्सको समस्र्ा समाधान गनय सवकने तथा 
कृवष के्षत्रको आधलुनकीकरणका िालग समेत र्न्त्र उपकरणको प्रर्ोग आवश्र्क महशसु गरी 
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महानगरपालिकाबाट कृषकहरूिे प्रर्ोग गने र्न्त्रहरू अनदुानमा उपिब्ध गराउन ेनीलत लिएको छ। र्स 
कार्यिम अन्तगयत लनम्नानसुारका औजार उपकरणहरू अनदुानमा कृषकिाई उपिब्ध गराईएको छ। 

 आ.व 2076/077 मा प्रशोधन कार्यमा प्रर्ोग हनुे इिेचक्रक रार्र २ वटा र तोरी लमि ३ 
वटा र कम्वाईन हाभेस्टर १ वटामा अनदुान उपिब्ध गराइएको छ। इिेचक्रक रार्रिे 
कृषकिे उत्पादन गरेका बेसार तथा अदवुा र जडीबटुी सकुाउने कार्यिाई सरि बनाएको छ भन े
प्रशोधन प्रकृर्ािाई सरि तथा लछटो छररतो बनाएको छ। र्सबाट कृषकहरूिे प्रत्र्क्ष िाभ लिन 
सफि भएका छन।् 

 आ.व. 2077/078 मा धान रोप्ने मेसीन १, लबऊ प्रशोधन मेसीन ४, इिेचक्रक रार्र 1, 
रर्ाक्टर ६ वटा, लमलनटीिर १ वटा अनदुानमा उपिब्ध गराइएको छ। धान रोप्ने मेसीन 
ववतरणमा महानगरपालिका स्थानीर् स्तरमा देशैभररको पवहिो महानगर भएको छ। धान रोप्ने 
मेलसनको प्रर्ोगिे कृषकको उत्पादन िागत घटउनमा सहर्ोग पगेुको छ।लबऊ प्रशोधन मेलसनको 
प्रर्ोगिे गणुस्तरीर् लबऊको उपिब्धतािाई सहज बनाएको छ। 

 आ.व. 2078/79 मा लबऊ प्रशोधण मेलसन ४, रर्ाक्टर ४, धान थ्रसेर ६, लमनी वटिर २, 
पावर वटिर २, रोटाभेटर ३, सेल्फप्रोपेिर ररपर २, कनय थ्रसेर १, कम्बाइन लमि १, पोटेवि 
पावर स्प्ररे्र १ र हााँगा काट्ने कैिी ४ वटाको िालग अनदुान उपिब्ध गराइएको छ। 

 

फिफूि तथा तरकारीका नसयरी स्थापनामा सहर्ोग 

महानगरलभत्र फिफूि तथा तरकारीका गणुस्तरीर् ववरुवाहरू सहजरुपमा कृषकहरूिाई उपिब्ध होस ्
भनी फिफूि तथा तरकारीका नसयरी स्थापनामा महनानगरपालिकािे जोड दददैँ आएको छ। आ.व. 
2077/078 मा एक वडा एक नसयरी कार्यिम अन्तगयत १० वटा नसयरी स्थापनाका िालग अनदुान 
सहर्ोग गररएको छ। सोही आ.व. मा सांघीर् सशतय अनदुान तफय बाट वडा नां. १५ मा एक वटा नर्ााँ 
नसयरी स्थापना गररएको छ। त्र्सैगरी आ.व. 2078/079 मा एक वटा एक नसयरी स्थापना गने 
कार्यिम अन्तगयत थप १० वटा नसयरी स्थापनाका िालग िाभग्राहीसाँग समझौता भै कार्य प्रारम्भ 
भैसकेको छ भने महानगर वडा नां. ८ मा एउटा आधलुनक तथा वृहत नसयरी स्थापनाको िालग कार्य 
भइरहेको छ। नसयरी स्थापनाबाट कृषकहरूिे सहज तथा सरि रूपमा गणुस्तरीर् ववरुवाहरू प्राप्त गनय 
सकेका छन।् 

परुानो नसयरी सढृुढीकरणः र्स कार्यिम अन्तगयत वडा नां 12 मा परुानो नसयरीिाई सढृुढीकरणको 
िालग अनदुान उपिब्ध गराइएको, जसबाट नसयरीको क्षमता ववकासमा सहर्ोग पगेुको । 

 

 

मेर्रसाँग र्वुा िचक्षत कार्यिम 

र्स कार्यिमबाट र्वुाहरूिाई कृवष पेशा तफय  आकवषयत गनयका िालग र वैदेचशक रोजगारबाट 
फवकय एका र्वुाहरूिाई स्वरोजगार हनुमा सहर्ोग परु्ायउन ेउद्देश्र्िे सञ्चािन गररएको छ।आ.व. 
2076/077 मा 40 जना र्वुा, 2077/78 मा 40 जना र्वुाहरू गरी कुि 120 जना 
र्वुाहरू प्रत्र्क्ष िाभाचन्वत भएका छन।् र्ो कार्यिमबाट रोजगार सजृना हनुकुा साथै तरकारी तथा 
च्र्ाउ र मह उत्पागनमा समेत वृवि भएको छ। 

 

उन्नत लबउ तथा मूि लबउमा अनदुान 
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ऊन्नत लबउको प्रर्ोगमा ववृि गनय सकेमा मात्र पलन उत्पादनमा १५ देचि २० प्रलतशत वृवि गनय 
सवकन्छ। त्र्सैिे उन्नत लबउको प्रर्ोग तथा उत्पादनमा महानगरपालिकािे कृषकहरूिाई सहलुिर्त 
प्रदान गनय अनदुानको व्र्वस्था गरेको छ। महानगरपालिका के्षत्रमा हनुे मयुर् िाद्यान्न बािीहरूको 
उन्नत बीऊमा अनदुान ववतरण गदै आएको छ। र्स आ.व. मा लबउ उत्पादनिाई प्रोत्साहन गने 
उद्देश्र्िे मिु लबउ उत्पादन गने कृषकहरूिाई प्रलत के.जी. लबउ उत्पादनमा अनदुान ददनको िालग रु 
60 िाि बजेट ववलनर्ोजन गरी प्रस्ताव आह्वान गरी छनौटको िरणमा रहेको छ। र्सबाट कररब 
10 हजार कृषक पररवार िाभाचन्वत हनुे अपेक्षा राचिएको छ। 

 

सङ्किन केन्र तथा हाटबजार लनमायण तथा सधुारमा सहर्ोग 

उत्पाददत तरकारी तथा फिफूिको बजारीकरणमा सहजता ल्र्ाउनका िालग आ.व. 2075/076 
मा एक वटा तरकारी सांकिन केन्र लनमायणमा अनदुान उपिब्ध गराइएको छ। आ.व. 2077/78 
मा केरुङ्गा ताजा तरकारी तथा फिफूि उत्पादक सहकारी सांस्था र पञ्चतत्त्व सहकारी सांस्थािाई प्रलत 
सांस्था रु 15 िाि का दरिे अनदुान उपिब्ध गराइ तरकारी सङ्किन केन्रको स्थापना गररएको 
छ। र्सका साथै िाद्य गोदाम नहुाँदा धेरै िाद्य सामाग्री नि हनुे समस्र्ाबाट पीलडत कृषक र 
फमयहरूिाई सहर्ोग गनयर कार्यिम अन्तगयत आ.व. 2077/078 मा वडा नां.21 को समाज 
उत्थान कृवष सहकारी सांस्थािाई रु २५ िाि अनदुान प्रदान गरी िाद्य गोदाम तथा प्रशोधन घर 
लनमायण गररएको छ। 

 

 

महानगरको पश ुसेवा सजाांि 

 पश ुसेवा शािाः भरतपरु –सम्पूणय सेवा केन्रहरु र वडा नां. ७,९,१०,११,१२ 

 पश ुसेवा केन्द , िकुां –वडा नां. १,२,३,४,२९ 

 पश ुसेवा केन्र, मगांिपरु–वडा नां. ५,१५,१६ 

 पश ुसेवा केन्र, शारदानगर–वडा नां. १७, १९ 

 पश ुसेवा केन्र, गनु्जनगर–वडा नां. १८, २०, २६ 

 पश ुसेवा केन्र, मेघौिी–वडा नां. २४,२५,२७,२८ 

 पश ुसेवा केन्र, पवटहानी–वडा नां. २१, २२, २३ 

 पश ुसेवा केन्र ,लगतानगर–वडा नां. ६, ८, १३, १४  
 

 
 

वन तथा लनकुञ्जको अवस्था 
महानगरको जम्मा क्षेत्रफि ४३२.९५वगय वक. लम. को ३७ प्रलतशत अथायत १६०.१९वगय वक. 
लम वन क्षेत्र रहेको छ। 
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चित्र ९: वनको क्षेत्रफि 
 
 
तालिका 30: वनको अवस्था 
ि.स. वववरण कैवफर्त 

१ धालमयक वन ४ वटा (ओमशाचन्त धालमयक वन–३ हे, महाबौि गमु्बा धालमयक वन–
१.४४ हे, गणेशस्थान धालमयक वन–२.४३ हे, बागेश्वरी धालमयक वन–
३.९ हे) 

२ सरकारी सांरचक्षत 
वन 

वरन्डाभार वन क्षेत्र 

३ सामदुावर्क वन १९ वटा  
४ कबलुिर्ती वन २२ वटा 
५ लनजी वन ७९ 

स्रोतः लडलभजन वन कार्ायिर्, चितवन  

 
 
 
 

चितवन राविर्  लनकुञ्ज 

प्राकृलतक स्थिहरू मध्रे् चितवन रािीर् लनकुञ्ज जैववक ववववधताको दृविकोणिे ववश्वमानै प्रयर्ात नेपािको 
पवहिो र ववश्व सम्पदा सूिीमा समेत सूिीकृत राविर् लनकुञ्ज  हो।र्स लनकुञ्जमा ४३ वकलसमका 
जनावरहरूको बसोबास रहेको छ।ववश्वमै िोप हनुे अवस्थामा पगेुको दिुयभ एकलसांगे गैडाको बासस्थान पलन 

र्सै लनकुञ्ज लभत्रछ।त्र्स्तै दिुयभ वन्र्जन्तकुो रूपमा सूिीकृत बाघिे पलन र्सै लनकुञ्जिाई आफ्नो प्र्ारो 
बासस्थान वनाएको छ।९५२ .६३ वगय वक.मी. क्षेत्रमा फैलिएको लनकुञ्ज लभत्र हात्ती प्रजनन केन्र, लगि 
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तथा घडीर्ाि गोही प्रजनन तथा सांरक्षण केन्र, वविम बाबा मचन्दर, िामी ताि, तमोर ताि रहेका 
छन।्४०० भन्दा बढी थररका िराहरू पाइने लनकुञ्ज अनसुन्धानकतायहरूका िालग पलन आकय षक थिोको 
रूपमा मालनन्छ।भरतपरु महानगरपालिकाको पचिम र दचक्षण भभूागमा अवचस्थत चितवन राविर् लनकुञ्ज 

अविोकन गनय वषेनी पर्यटकहरु आउने गदयछन।्चितवन राविर् लनकुञ्ज क्षेत्रमा हाि आएर प्िाविक लनषधे 

गरेको छ।नन 

 

 ७.सहकारी गलतववधी 
भरतपरु महानगरपालिका वडा नां. १९ शारदानगरमा वविम सांवत २०१३ िैत्र २० गते स्थावपत 
“बिान ऋण सहकारी” नेपािकै पवहिो सहकारी हो। भने हाि नेपाि सरकारबाट र्ो 
सहकारीिाई म्र्चुजर्मको रुपमा स्थावपत गने विर्ाकिापहरु भैरहेको छ। हाि भरतपरु महानगरमा 
सञ्चालित सहकारी मध्रे् बित तथा ऋण 149, दगु्ध 74, कृवष  59, बहउुदे्दशीर् 38, 
तरकारी 7, उपभोिा 6, जडीबटुी 6, सामाचजक उद्यमी 4, सांिार 2, मौरी 1, माछा 1, 
लनमायणकमी 1 र शीतभण्डार १ गरी जम्मा ३५० सहकारी सांस्थाहरू रहेका छन ्भने र्ी मध्रे् 
34 वटा प्रदेशको लनर्मन क्षेत्रालधकार र ३१६ वटा भरतपरु महानगरपालिकाको लनर्मन 
क्षेत्रालधकारमा सञ्चालित छन ्जसमा झन्डै 2 िाि 60 हजार जना सदस्र् छन।् र्स क्षेत्रिे 
भरतपरु महानगरपालिकामा कररब लतन हजार पााँि सर् जनािाई प्रत्र्क्ष रोजगार ददनकुा साथै 
हजारौँको सांयर्ामा अप्रत्र्क्ष रोजगारी सजृना गरेको छ। महानगरीर् क्षेत्रमा सञ्चािनमा रहेका 
सहकारी सांस्थाहरूको सेर्र पूाँजी कररब 4.5 अबय, बित सङ्किन कररब 22 अबय, ऋण िगानी 
कररब 19 अबय र सांस्थागत पूाँजी कररब 1 अबय रहेको छ। ववत्तीर् क्षेत्रका अलतररि भरतपरु 
महानगरपालिका लभत्र सञ्चािनमा रहेका दगु्ध उत्पादक सहकारी सांस्थाहरूिे महानगरपालिकािाई 
दगु्धजन्र् पदाथयमा आत्मलनभयर बनाई सहकारी पशपुािन र सहकारी पश ुआहार उत्पादनमा 
अब्बि देचिदै गएका छन।् त्र्सैगरी अन्र् उत्पादन र सेवा क्षेत्र जस्तै कृवष, फिफूि, चशक्षा, 
सञ्चारमा सहकारीहरूिे महत्त्वपूणय र्ोगदान गरेका छन।् 
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तालिका 31: वडागत सहकारी 

वडा 
नां. 

जम्
मा 
सांि्
र्ा 

सहकारी प्रकार 

बि
त 

दु
ग्ध 

कृ
वष 

बहउुद्
देश्र्ीर् 

साना 
वकस
ाान 

उपभो
िा 

जलड
बटुी 

सामाचजक
उद्यमी 

सांि
ाार 

मौ
री 

मा
छा 

लनमय
ााण 

तरक
ाारी 

चशतभ
ण्डार 

१ 17 १३ १   ३                     

२ ११ 9   १     १                 

३ 21 १५   3 २                 १   
४ १० 7   ३                       

५ 9 3 ४ 1 १                     
६ १८ ७ ४ २ ४     १               
७ ७ ४ २   १                     
८ ७ २ २ २         १             
९ 6 3 १ 1       १               
१० 35 28     4   १     २           
११ १० 8   १       १               
१२ 10 8     1               १     
१३ 6 १ 4 १                       
१४ १३ ६ ४   २ 1                   
१५ १४ 4 4 4 २                     
१६ 19 ६ 4 3 २ 1 १ १ 1             
१७ 3   २ 1                       
१८ १५ 3 ४ 3 ३     1             १ 

१९ १० 4 ४   2                     
२० १२ २ ६ २   1           १       
२१ १६ ५ ४ ५     २                 
२२ १३ ४ ५ १ २ 1                   
२३ १४ 6 २ 6                       
२४ ६ १ २ 2         १             
२५ १३ 2 ४ 3 ३           १         
२६ १३ ३ ४ २ ३ १                   
२७ १२ ४ ५ 2 १                     
२८ ६ २ 3 1                       
२९ 3 १       1     1             
जम्
मा 

३४
९ 

१६
१ 

७
५ 

५
० ३६ 

6 

५ 5 ४ २ १ १ १ १ १ 

स्रोतःसहकारी तथा रोजगार प्रवधयन शािा, भरतपरु महानगरपालिका  
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 वडागत सहकारी 
 

 

८. चशक्षा  सम्बन्धी वववरण 
महानगरपालिका  लभत्र उच्ि चशक्षािाई सहज बनाउन  सांर्ोजनकारी नीलत  लिइएको छ। महानगरिाई 

शैचक्षक हबका रूपमा ववकास गनय चितवन इचन्जलनर्ररङ्ग क्र्ाम्पस, भरतपरु बहपु्राववलधक ववद्यािर्  स्थापना 
गनय  नेततृ्व लिएको र  महानगर आफैिे  स्थानीर्  पाठ्यिम  हाम्रो  गौरव, हाम्रो भरतपरुको  लनमायण गरी 
०७७ को शैचक्षक सत्र  देचि कक्षा १ बाट शरुु  गने  गरी  िमशः  कक्षा ८ सम्म कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन े

िक्ष्र् लिएको छ।महानगरिे  भरतपरुमा ििुा ववश्वववद्यािर् स्थापना गने उदे्दश्र्का साथ सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्नको  कार्य सम्पन्न भएको र सो का िालग आवश्र्क जग्गाको िोजी भइरहेको छ।चशक्षा क्षेत्रिाई 

व्र्वचस्थत गणुस्तरीर् र प्रलतस्पधी बनाउनका िालग आवश्र्क नीलत लनमायण र लनर्मन  गदैँ िगेको साथै 

ववशेष छात्रवचृत्त कार्यिमहरू अगालड बढाइएको छ।ववद्यािर्िाई अपाङ्गतामैत्री र छात्रामैत्री बनाउन ेगरी 
न्रू्नतम भौलतक पूवायधार ववकास कार्यिमिाई लनरन्तरता ददइएको छ।िचक्षत वगय, ववपन्न तथा सामाचजक 

रुपिे पछालड परेका बािबालिकाहरूको पढाइिाई सलुनचित गनय बािबालिकासाँग मेर्र कार्यिमिाई 

लनरन्तरता ददइने छ। भरतपरु महानगरको साक्षरता दर ९८.५ % रहेको छ जसमा मवहिा साक्षरता 
९७.८ % छ भने परुुष साक्षरता ९९.१ % रहेको छ। 

 
 

 
तालिका 32: ववद्यािर्हरुको वववरण (सामदुावर्क तथा सांस्थागत)  

ि.स. प्रकार बा.वव.के. १−५ १−८ १−१० १−१२ जम्मा 
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१ सामदुावर्क 117 43 २3 २० ३१ १17 

२ सांस्थागत/धालमयक ९7 ८ 8 5 ७६ ९7 

जम्मा २१4 ५1 ३१ २5 १०७ २१4 

स्रोतः शैचक्षक प्रशासन महाशािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 
तालिका 33: सामदुावर्क ववद्यािर् तथा बािकेन्रको वववरण 

वडा नां. ि .स.  ववद्यािर्को नाम तह 

वडा १ 

 
१ आददकवव भानभुि मा.वव ०–१२ 

२ रामनगर मा .वव. ०–१2 

३ लसताराम मा .वव. ०–१2 

४ दठमरुा आधारभतू ववद्यािर् ०–7 

५ नदद वकनार आ.वव ०–५ 

६ बािकुमारी कन्र्ा ०–१२ 

वडा २ २ बािकुमारी मा.वव ०–१२ 

 वडा 3 १ िमेिीदेवी वपर्ा मा.वव  ०–10 

वडा ४ १ िक्ष्मी मा. वव., िांकु ०–१२ 

२ श्री िांकु मा. वव., बाह्रघरे ०–१० 

३ आधारभतू वव. सानो र्ज्ञपरुी ०–५ 

४ नवज्र्ोलत आधारभतू ववद्यािर् ०–१० 

वडा ५ 

 
१ कैिाशनगर मा. वव. ०–१० 

२ रािीर् मा.वव, तोरीिेत ०–१० 

३ आधारभतू वव. भरकुमारी ०–6 

वडा  ६ १ अरुणोदर् मा. वव. ०–१२ 

२ श्री मा. वव, इन्रपरुी ०–१० 

३ सवहद स्मलृत मा. वव. ०–१2 

४ देवज्र्ोलत आधारभतु ०–८ 

५ लसदेश्वर आधारभतू वव. ०–५ 

वडा नां. ७ १ प्रमेवस्ती मा. वव. ०–१२ 

२ राविर् मा. वव. कृष्णपरु १० 

वडा नां. ८ १ गौरीगांज मा.वव. गौरीगांज ०–१० 

वडा नां. ९ १ शरदपरु मावव ०–१२ 
वडा नां. १० १ भरतपरु मा. वव. ०–१२ 

२ नारार्णी नमनुा मा. वव. ०–१२ 

३ चितवन मा. वव. ०–१२ 

४ चित्रसेन आधारभतू ववद्यािर् ०–५ 
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५ भरतपरु बािमचन्दर अवटजम ववशषे 
ववद्यािर् 

1 

वडा नां. ११ १ नर्ााँवकरण कमि कुसमु मा. वव. ०–10 
२ लसविववनार्क मा. वव. ०–12 

३ वहमािर् आधारभतू ववद्यािर् ०–८ 

४ नवजागलृत आधारभतू ववद्यािर् ०–५ 

५ स्ववववेक आधारभतू ववद्यािर् िामा टोि ०–५ 

६ जिडीमाई आ. वव ०–५ 

७ लसविजनकल्र्ाण आ.वव. ०–५ 

वडा नां. १२ १ मोहन मा. वव. ०–१० 

वडा नां. १३ 

 
१ वहमािर् दण्डपाचण न्र्ौपाने मा. वव. ०–१२ 
२ गांगानगर मा. वव. 0-12 

३ आधारभतू वव. उज्विनगर ०–5 

४ आधारभतू वव. ब्रम्हपूरी ०–5 

वडा नां. १४ १ नारार्णी ववद्यामचन्दर माध्र्लमक ववद्यािर् ०–१२ 
२ शचि आधारभतू वव. राधापरु 0–८ 

३ आधारभतू ववद्यािर् हनमुाननगर ०–८ 

४ आधारभतू ववद्यािर् सनु्दरबचस्त ०–८ 

वडा नां. १५ १ श्रीपूर मा. वव. 0–१० 
२ ववश्वप्रकाश. मा. वव. ०–१२ 

३ रामपरु मा. वव. 0–१० 

४ गौतम आ. ववद्यािर् फुिवारी ०–८ 

५ राविर् आ. ववद्यािर् सूर्यनगर ०–8 

६ रा. आ. ववद्यािर् मांगिपरु ०–8 

वडा नां. १६ १ दगुाय शेषकान्त अलधकारी मा. वव. 0 -12 
२ श्री ढड्डाघारी मा. वव. 0– १० 

३ आधारभतू वव. ब्रम्हपरु ०–८ 

४ आधारभतु  ववद्यािर् (मोहनपरु) ०–८ 

५ बसनु्धरा आधारभतू वव. ०–५ 

६ आधारभतू वव. शरणपरु 0-8 

वडा नां. १७ १ आधारभतू ववद्यािर् िगौँटा ०–५ 
वडा नां. १८ १ गञु्जानगर मा. वव. 0–१२ 

२ शशीनगर मा. वव. 0–१० 

३ भवुनवस्ती आधारभतू ववद्यािर् ०–८ 

वडा नां. १९ 

 
१ शारदा मा. वव. 0-१२ 
२ वकरण अमर जगां गरुुङ मा. वव. 0-10 
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३ श्री चजवनज्र्ोलत आ. ववद्यािर् १–५ 

वडा नां. २० 

 
१ भीमनगर मा. वव. 0–१२ 
२ लभमिन्र आधारभतू ववद्यािर् ०–५ 

3 आधारभतू वव. लसमिटाडी १–३ 

वडा नां. २१ 

 
१ आधारभतू वव. कन्िनवस्ती ०–५ 
२ अन्नपणुय मावव. 0-12 

३ भान ुमा. वव, पहाररिोटार 0-12 

४ कालिका आधारभतू ववद्यािर् मलनपरु ०–८ 

5 आधारभतू .वव. रङ्गीिा ०–५ 

6 आधारभतू .वव. लसतापरु ०–५ 

वडा नां. २२ १ आ.वव. धनौजी ०–८ 

२ अमर मा.वव. 0-१२ 
३ आ.वव. ववरेन्रनगर ०–५ 

वडा नां. २३ १ िक्ष्मी मा. वव, जगतपरु 0–१२ 

२ सरस्वती मा. वव, मधपुरुी १–१० 

३ कदम आधारभतू वव. िड्गौिी ०–८ 

४ आधारभतू ववद्यािर् घेिाघारी ०–५ 

५ आधारभतू ववद्यािर् वेिहठ्ठा १–३ 

वडा नां. २४ १ आधारभतू ववद्यािर् ध्रवुनगर ०–५ 
२ आधारभतू ववद्यािर् प्रगलतिोक ०–५ 

३ लसिाथय मा.वव, केरुङ्गा 0–१० 

वडा नां. २५ १ प्रभात मा. वव. 0-12 
२ जनज्र्ोलत पधम मा. वव. 0-12 

३ रािीर् माध्र्लमक ववद्यािर् सोसी 0-10 

४ आधारभतू ववद्यािर् वर्रघारी ०–५ 

५ आधारभतू वव. िेबरनगर ०–५ 

वडा नां. २६ १ आदयश मा. वव. 0–१२ 
 २ र्वुा मा. वव. 0–१० 

३ िरौिी आधारभतू वव. ०–८ 

४ रातापूर आधारभतू वव. ०–८ 

५ नारार्णी आ.वव. ०–५ 

६ आ.वव. कोइिाहा ०–८ 

७ आ.वव. भगडी ०–५ 

८ जमनलसङ्ग स्मलृत आ.वव. ०–५ 
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तालिका 34: सांस्थागत ववद्यािर्को वववरण 

िस ववद्यािर्को नाम वडा नां सञ्चालित कक्षा 

१ कवविास सामदुावर्क ई.बो.स्कुि २९ ०-9 

२ अिमाइटी एकेडेमी २८ ०-१० 

३ नमूना ई.बो.स्कुि २७ ०-८ 

४ लमिीजिुी आवासीर् ई.बो.स्कुि २७ ०-१२ 

५ पारामाउन्ट ई.बो.स्कुि-प्रज्ञा एकेडेमी २७ ०-१० 

६ ब्राइट फ्रू्िर ई.बो.स्कुि २७ ०-१० 

९ मजलडर्ा आधारभतू ०–५ 

वडा नां. २७ १ जानकी मा. वव, मेघौिी 0-१२ 
२ श्री काजीमान आधारभतू ववद्यािर् ०–८ 

वडा नां. २८ १ साझापरु मा. वव. 0-१२ 

२ सरस्वती मा. वव. 0-१२ 

३ रािीर् आधारभतू वव.अन्रौिी ०–५ 

४  आधारभतू ववद्यािर्, लससावास ०–८ 

५ आधारभतू. वव. िौिरी ०–३ 

वडा नां. २९ १ आधारभतू ववद्यािर् कुसमुटार ०–५ 
२ आधारभतु ववद्यािर् कमिपरु ०–4 

३ आधारभतू ववद्यािर् भािायङ ०–५ 

४ आधारभतू ववद्यािर् तान्राङ ०–३ 

५ आधारभतू ववद्यािर् स्र्ाउिे ०–५ 

६ आधारभतु ववद्यािर् रातमाटे ०–५ 

७ आधारभतू ववद्यािर् फेवाटार ०–३ 

८ आधारभतू ववद्यािर् िौकी ०–८ 

9 आधारभतू ववद्यािर् भोिे ०–३ 

10 आधारभतू ववद्यािर् ढोडेनी ०–५ 

11 आधारभतू ववद्यािर् डुम्र े ०–३ 

12 कवविास माध्र्लमक ववद्यािर् जगेुडी ०–१२ 

13 आधारभतू ववद्यािर् िामागाउाँ ०–४ 
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७ कालिका ई.बो.स्कुि २६ ०-१० 

८ मदरल्र्ाण्ड ई.बो.स्कुि २५ ०-१० 

९ गोल्डेन फ्रू्िर एकेडेमी २५ ०-१० 

१० सोमाङ चजव एकेडेमी २३ ०-१० 

११ ब्ि ुबडय ई.बो.स्कुि २३ ०-१० 

१२ एभरेि एकेडेमी २२ ०-८ 

१३ ब्राइट स्टार ई.बो.स्कुि २२ ०-१० 

१४ जन प्रददपन ई.बो.स्कुि २२ ०-१० 

१५ प्र्ाराडाइज ई.बो.स्कुि २१ ०-१२ 

१६ सनिाइट ई.बो.स्कुि २१ ०-१० 

१७ िािी गुाँरास ई.बो.स्कुि २० ०-१० 

१८ जेलनथ ई.बो.स्कुि २० ०-१० 

१९ सवोदर् ई.बो.स्कुि १९ ०-१० 

२० जन वप्रर् ई.बो.स्कुि १९ ०-१० 

२१ लमिन ई.बो.स्कुि १८ ०-१० 

२२ न्रू् लभजन एकेडेमी १८ ०-१० 

२३ वहमािर् ई.बो.स्कुि १८ ०-१० 

२४ परमानन्द स्मलृत ववद्याभवन १८ ६-१० 

२५ न्रू् चित्रवन ई.बो.स्कुि १८ ०-९ 

२६ नोवि ई.बो.स्कुि १८ ०-३ 

२७ ग्राण्डी ई.बो.स्कुि १७ ०-१० 

२८ शान्ती ई.बो.स्कुि १७ ०-८ 

२९ कमि देवी ई.बो.स्कुि १७ ०-१० 

३० नारार्णी ववद्यामचन्दर १६ ०-१२ 

३१ लबजर् कोअपरेवटभ ई.बो.स्कुि १६ ०-१० 

३२ बेवविोन ई.बो.स्कुि १६ ०-८ 

३३ चितवन चशक्षा सदन १६ ०-८ 

३४ प्रगलत चशक्षा सदन ई.बो.स्कुि १५ ०-१० 

३५ उषा ई.बो.स्कुि १५ ०-१२ 

३६ सरस्वती सदन ई.बो.स्कुि १४ ०-१० 

३७ ज्ञान ज्र्ोलत ई.बो.स्कुि १४ ०-१० 

३८ ववश्व ज्र्ोलत चशक्षा सदन १४ ०-१० 

३९ नेपाि प्रहरी स्कुि १४ ०-५ 

४० बाि ववद्याश्रम ई.बो.स्कुि १३ ०-५ 

४१ गोल्डेन फ्रू्िर ई.बो.स्कुि १३ ०-८ 

४२ वहि बडय १२ ०-१० 
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४३ एड्गभेन्िर ई.बो.स्कुि १२ ०-१० 

४४ लग्रन ल्र्ान्ड ई.बो.स्कुि १२ ०-१० 

४५ प्ररेणा ई.बो.स्कुि १२ ०-१२ 

४६ शाचन्त ववद्या मचन्दर ई.बो.स्कुि ११ ०-१२ 

४७ नारार्णी ई.बो.स्कुि ११ ०-१२ 

४८ उदर् मेमोररर्ि ई.बो.स्कुि ११ ०-५ 

४९ नेपाि ई.बो.स्कुि ११ ०-८ 

५० मन चशक्षा मचन्दर ई.बो.स्कुि ११ ०-१० 

५१ ज्ञान दशयन ई.बो.स्कुि ११ ०-१० 

५२ िोटस एकेडेमी ११ ०-१० 

५३ इडन गाडेन ई.बो.स्कुि १० ०-१२ 

५४ अरोमा ई.बो.स्कुि १० ०-१२ 

५५ शाचन्त बािबावटका १० ०-२ 

५६ अवकय ड मा वव १० ०-१२ 

५७ आमसाई ई.बो.स्कुि १० ०-५ 

५८ अम्बर एभरेि ई.बो.स्कुि १० ०-१० 

५९ ओम शाचन्त एकेडेमी १० ०-११ 

६० स्टेप बाइ स्टेप ई.बो.स्कुि ९ ०-१२ 

६१ गरुुकुि मा वव ९ ०-१२ 

६२ लसजयना ई.बो.स्कुि ९ ०-१० 

६३ डन एकेडेमी ९ ०-१० 

६४ सत्र्म जेलभर्सय ई.बो.स्कुि ८ ०-१० 

६५ वपस जोन ई.बो.स्कुि ८ ०-१२ 

६६ एस ओ एस हमयन माइनर ८ ०-१२ 

६७ पोिार स्टार ई.बो.स्कुि ८ ०-११ 

६८ अङ् कुरम एकेडेमी ७ ०-११ 

६९ पाररजात ई.बो.स्कुि ६ ०-१२ 

७० अमर ज्र्ोलत ई.बो.स्कुि ६ ०-१० 

७१ नवर्गु ई.बो.स्कुि ६ ०-१० 

७२ ग्रामोदर् ई.बो.स्कुि ५ ०-१० 

७३ स्मि हेभन ई.बो.स्कुि ५ ०-१२ 

७४ अववयट र्लुनक ई.बो.स्कुि ५ ०-११ 

७५ होिी लभजन ई.बो.स्कुि ४ ०-११ 

७६ वािलमकी चशक्षा सदन ४ ०-१२ 

७७ सनराइज ई.बो.स्कुि ४ ०-१२ 

७८ ग्िोररर्स एकेडेमी ४ ०-१० 
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७९ आदशय ई.बो.स्कुि ४ ०-१० 

८० ववद्या ववकास ई.बो.स्कुि ४ ०-१० 

८१ बैकुन्ठनाथ वैददक प्रलतष्ठान ४ ६-१०  

८२ लिवटि फ्िावर ई.बो.स्कुि ३ ०-१० 

८३ भकुृटी ई.बो.स्कुि ३ ०-१० 

८४ लसिाथय ई.बो.स्कुि ३ ०-१० 

८५ मनु िाइट ई.बो.स्कुि ३ ०-१० 

८६ सेन्रि ई.बो.स्कुि ३ ०-१० 

८७ बकेना बाि बावटका २ ०-६ 

८८ पववत्रा ई.बो.स्कुि २ ०-४ 

८९ स्मि हेभन मोडेि स्कुि २ ०-१२ 

९० चितवन ई.बो.स्कुि २ ०-१२ 

९१ सन फ्िावर ई.बो.स्कुि २ ०-१० 

९२ समता चशक्षा लनकेतन २ ०-१० 

९३ न्रू् होराइजन ई.बो.स्कुि २ ०-१० 

९४ एपेक्स एजकेुशन एकेडेमी २ ०-१० 

९५ बाि कुमारी ई.बो.स्कुि १ ०-१० 

९६ श्री राम जानकी ग्रागी कन्र्ा गरुुकुिम १ ६-10 

९७ र्ोगी नरहररनाथ सांस्कृत गरुुकुिम २ ६-10 

स्रोतःशैचक्षक प्रशासन महाशािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 

९. स्वास््र्  अवस्था 
नेपािको सांववधानिे मौलिक हकको रुपमा प्रत्र्ाभतू गरेको आधारभतू स्वास््र् सेवा सबै 
नगरवासीसम्म परु्ायउनका िालग भरतपरु महानगरपालिका प्रलतवि रहेको छ। गणुस्तरीर् स्वास््र् 
सेवामा सबैको पहुाँि अलभववृि गनयका िालग महानगरपालिकाका सबै वडाहरूमा कम्तीमा १ वटा 
स्वास््र् सांस्था स्थापना गरी सञ्चािनमा ल्र्ाइएको छ। मेलडकि लसटीका रुपमा समेत पररचित 
भरतपरु महानगरमा भरतपरु अस्पताि वव.वप. कोइरािा मेमोररर्ि क्र्ान्सर अस्पताि , मेलडकि 
किेजहरू िगार्त दजयनौँ लनजी अस्पताि तथा स्वास््र् सांस्थाहरूिे पूवय मेिीदेचि पचिम 
महाकािीसम्मका ववरामीहरूिाई स्वास््र् सेवा उपिब्ध गराएका छन।् 
सांघीर् सांरिना अनसुार भरतपरु महानगरपालिकामा जनप्रलतलनलधहरू पद बहाि भए पिात 
स्वास््र् क्षेत्रिाई उच्ि प्राथलमकतामा रािी स्वास््र् सेवाको सदुृढीकरण तथा स्वास््र् सम्बन्धी 
कार्यिमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न गररएका छन।् 
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तालिका 35: स्वास््र् सांस्थाहरु (सरकारी, गैरसरकारी, सामदुावर्क, लनजी)को वववरण 

स्रोतः जनस्वास््र् प्रवियन शािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 

तालिका 36: सरकारी स्वास््र् सेवा केन्रहरुको वववरण (वडागत) 
ि. सां. स्वास््र् सांस्थाको नाम वडा नां सांस्थाको प्रकार कैवफर्त 

१ दठमरुा आ.स्वा.के. १ आ.स्वा.के.  
२ आाँपटारी आ.स्वा.के. २ आ.स्वा.के.  
३ नगरवन आ.स्वा.के. ३ आ.स्वा.के.  
४ दगुायिोक (राममचन्दर) आ.स्वा.के. ४ आ.स्वा.के.  
५ कैिाशनगर (भीमिाि)  आ.स्वा.के. ५ आ.स्वा.के.  
६ तोररिेत न.स्वा.के. ५ न.स्वा.के.  
७ शवहद गणेश गीतानगर स्वा.िौ. ६ स्वा.िौ.  
८ कृष्णपरु आ.स्वा.के. ७ आ.स्वा.के.  
९ भरतपरु स्वा.िौ. ८ स्वा.िौ.  

ि.स. सांस्था सांयर्ा 
१ सरकारी अस्पताि १ वटा केन्रीर् स्तर भरतपरु अस्पताि–  वडा नां.१० 
२ क्र्ान्सर अस्पताि १ वटा केन्रीर् स्तर, बी.पी.कोईरािा मेमोररर्ि क्र्ान्सर 

अस्पताि– वडा नां. ७ 
३ चशक्षण अस्पताि २ वटा 
४ प्राथलमक स्वास््र् केन्र १ वटा 
 स्वास््र् िौकी १३ वटा 
5 आधारभतू स्वास््र् केन्र 14 वटा 
6 नगर स्वास््र् केन्र 3 वटा 
7 सामदुावर्क स्वास््र् ईकाई १ वटा 
8 मातचृशश ुस्वास््र् चक्िलनक 1 वटा 
9 स्वास््र् चक्िलनक १ वटा 
10 आर्वेुद औषधािर् ६ वटा 
१1 २४ घण्टे बलथयङ्ग सेन्टर ५ स्थान –अस्पताि बाहेक 

(१४, १७, १९, २३ र २७ वडाका स्वास््र् सांस्थामा) 
१2 िोप चक्िलनक 80 स्थान 

13 गाउाँघर चक्िलनक 38 स्थान 
14 मवहिा स्वास््र् स्वर्ांसेवीका २०७ जना 
१5 लनजी स्वास््र् सांस्थाहरु २४ वटा ठुिा, १६० वटा साना 
16 प्रर्ोगशािा सवहतको स्वास््र् सांस्था 10 वटा 
१7 एम्बिेुन्स सेवा ५८ वटा 



48 

 

ि. सां. स्वास््र् सांस्थाको नाम वडा नां सांस्थाको प्रकार कैवफर्त 
१० शरदपरु आ.स्वा.के. ९ आ.स्वा.के.  
११ मातचृशश ुचक्िलनक  १० सां. चक्िलनक   
१२ जिदेवी आ.स्वा.के. ११ आ.स्वा.के.  
१३ मनुाि आ.स्वा.के. १२ आ.स्वा.के.  
१४ १३ नां आ.स्वा.के. १३ आ.स्वा.के.  
१५ चशवनगर प्रा.स्वा.के. १४ प्रा.स्वा.के.  
१६ फुिबारी स्वा.िौ. १५ स्वा.िौ.  
१७ सरु्यनगर न.स्वा.के. १५ आ.स्वा.के.  
१८ मांगिपरु स्वा.िौ. १६ स्वा.िौ.  
१९ गनु्जनगर स्वा.िौ. १७ स्वा.िौ.  
२० शशीनगर आ.स्वा.के. १८ आ.स्वा.के.  
२१ शारदानगर स्वा.िौ. १९ स्वा.िौ.  
२२ भीमनगर आ.स्वा.के. २० आ.स्वा.के.  
२३ पावयतीपरु स्वा.िौ. २१ स्वा.िौ.  
२४ पवटहानी स्वा.िौ. २२ स्वा.िौ.  
२५ जगतपरु स्वा.िौ. २३ स्वा.िौ.  
२६ कसरा न.स्वा.के. २३ न.स्वा.के.  
२७ ध्रवु आ.स्वा.के. २४ आ.स्वा.के.  
२८ शिुनगर स्वा.िौ. २५ स्वा.िौ.  
२९ ददव्र्नगर स्वा.िौ. २६ स्वा.िौ.  
३० मेघौिी स्वा.िौ. २७ स्वा.िौ.  
३१ जीतपरु आ.स्वा.के. २८ आ.स्वा.के.  
३२ कवविास स्वा.िौ. २९ स्वा.िौ.  
३३ िौकीडााँडा सा.स्वा.ई. २९ सा.स्वा.ई.  
३४ देवघाट चक्िलनक १ चक्िलनक  
३५ देवघाट आ.औ. १ आ.औ.  
३६ चशवघाट आ.औ. ४ आ.औ.  
३७ गनु्जनगर आ.औ. १८ आ.औ.  
३८ पवटहानी आ.औ. २२ आ.औ.  
३९ मेघौिी आ.औ. २७ आ.औ.  
40 डािेटार आ.औ. २९ आ.औ.  

 

स्रोतः जनस्वास््र् प्रवियन शािा, भरतपरु महानगरपालिका 
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१० .सूिना तथा सञ्चारको अवस्था  

भरतपरु महानगरपालिकािाई सूिनामैत्री बनाई स्थानीर् सञ्चार माध्र्महरूको ववकास र प्रवियन 
गरीएको छ।महानगरिाई सूिना प्रववलधमैत्री बनाउन महानगरको 29 वटै वडाहरूमा नेपाि 
टेलिकमको फाइबर जडान गरीएको छ भन े सामाचजक सञ्जाि, वेवसाइट माफय त महानगरका 
सूिनाहरूिाई अद्यावलधक गरीएको छ।केन्रीर् बसपाकय  र नारार्णगढ बसपाकय मा फ्री वाइफाइको 
व्र्वस्था लमिाइएको छ।महानगरका ववलभन्न त्र् त्र्ाांकिाई लडचजटि प्रववलधमा प्रववि गरी नीलत 
लनमायण तथा शासकीर् कार्यहरूिाई सरि बनाउने अलभप्रार्िे कार्य प्रारम्भ गरीएको स्माटय-लसटी 
मास्टर प्िानिाई आगामी आलथयक वषयमा कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइने छ वडा कार्ायिर्हरूिाई प्रववलध 
मैत्री बनाई सेवा प्रवाहिाई व्र्वचस्थत र पारदशी बनाउन सबै वडा कार्ायिर्हरूमा ववद्यतुीर् नेट 
ववकय ङ्गको काम अगालड बवढरहेको छ।नगरवासीहरूको जन गनुासो सनु्नका िालग टोिफ्री नम्बर 
र हेल्प डेस्कको स्थापना गरीएको छ। 

 

तालिका 37: छापा (दैलनक) 
ि.सां. पलत्रकाको नाम  ठेगाना  सम्पादकको नाम प्रकाशकको नाम फोन नम्बर    
      
१ चितवन पोि भरतपरु–४, 

नारार्णगढ 
प्रकाश अर्ायि चितवन पोि प्रकाशन 

प्रा.लि. 
०५६५९५६२१ 

२ पारदशी भरतपरु–४ जनक अर्ायि                                                                                                                                                                                                                                   पारदशी लमलडर्ा 
सेन्टर 

 

३ कार्ाकैरन भरतपरु–१० ववनोदवाव ुररजाि कार्ाकैरन लमलडर्ा 
नेटवकय  प्रा लि 

०५६५३३१६६ 

४ िोकतन्त्र 
सन्देश 

भरतपरु–१०,  सन्तोष देवकोटा शहीद स्मलृत प्रकाशन 
प्रसारण प्रा.लि. 

०५६५२६५५४ 

५ सञ्चारपत्र भरतपरु–१० हररप्रसाद पोिरेि कृष्ण आिार्य ०५६५३३८३४ 

६ लरम्स दैलनक  भरतपरु प्रलतक्षा वस्तोिा  लरम्स इन्टरटेनमेन्ट 
लमलडर्ा ग्रपु 
 प्रा.लि. 

 

 
तालिका 38: छापा 

ि.सां. पलत्रकाको नाम  ठेगाना  सम्पादकको नाम प्रकाशकको नाम  

१ चितवन िबर भरतपरु–१२ इचन्दरा पन्त हरर काकी ०५६५२६१४० 

 

तालिका 39: छापा (साप्तावहक) 
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ि .सां.  पलत्रकाको नाम  ठेगाना  सम्पादकको नाम प्रकाशकको नाम 

१ चितवन साप्तावहक  भरतपरु–१० गोववन्दराज ववनोदी गणशेिर शमाय 
२ सिेत प्रर्ास भरतपरु–२ रोशन ववश्वकमाय सदुन नेपािी 
३ जोश भरतपरु–१२ गणुराज िालमछान े हररप्रसाद उप्रतेी 
४ िरेु सन्देश भरतपरु–११ सरेुशिन्र अलधकारी सरेुशिन्र अलधकारी 
५ राजधानी आस्था भरतपरु–१० सररता कुमारी नेपाि नवराज ढकाि 

६ अथय समािार भरतपरु–११ नारार्ण प्रसादअलधकारी नारार्ण प्रसाद अलधकारी 
८ आिमण भरतपरु–१० होमनाथ न्र्ौपान े वटकादत्त लतलमचल्सना 
९ शभेुच्छा सन्देश भरतपरु–२ मीनादेवी अलधकारी शान्ता अलधकारी 
१० चितवन ज्र्ोलत भरतपरु–११ कृष्णप्रसाद िनाि नववनबाब ुमरहट्टा 
११ चित्रवन सन्देश भरतपरु–९ समुन गैरे शोभािर काँ डेि 

१२ लबजनेश िहर िैरहनी–९ परमेश्वर ररजाि रामेश्वर ररजाि 

१३ जनअपयण भरतपरु-३ गोपाि पररर्ार गोपाि पररर्ार 
 

 

तालिका 40: छापा (मालसक) 
ि .सां.  पलत्रकाको नाम  ठेगाना  सम्पादक प्रकाशक 

१ नारार्णी टुडे भरतपरु–७ वीरेन्रमणी पौडेि वीरेन्रमणी पौडेि 

२ जीवनदशयन भनपा–१ िक्ष्मण भण्डारी िक्ष्मण भण्डारी 
 

 

तालिका 41 एफ.एम. रेलडर्ो 
 

ि.सां. रेलडर्ोको नाम ठेगाना प्रकाशन सांस्था अध्र्क्ष 

1 कालिका एफ. एम. 95.2 भरतपरु-10 कालिका एफ. एम. 
प्रा.लि. 

वविम पाण्डे 

2 हाम्रो एफ. एम. 94 भरतपरु-11 हाम्रो एफ. एम. प्रा.लि. भोजराज कौडाि 

3 रेलडर्ो लत्रवेणी 100.6 भरतपरु-2 लत्रवेणी एफ. एम. 
प्रा.लि. 

तेजनारार्ण िरेि 

4 लसनजी एफ. एम. 91.6 भरतपरु-10 लसनजी एफ. एम. 
प्रा.लि. 

सहनिाि प्रधान 

5 रेलडर्ो ध्रवुतारा 89.8 भरतपरु-10 आमसञ्चार प्रलतष्ठान 
नेपाि 

ददनेशकुमार थपलिर्ा 

6 रेलडर्ो चितवन 94.6 रत्ननगर-२ चितवन सामदुावर्क  
सञ्चार सहकारी सांस्था 
लि. 

राजेन्र कुमार शे्रष्ठ 
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7 रेलडर्ो अपयण 104.5 रत्ननगर-२ अरुण सांिार सहकारी 
सांस्था लि. 

वेदप्रसाद आिार्य 

8 रेलडर्ो नारार्णी 105.2 भरतपरु-७ रेस नेपाि गोववन्द देवकोटा 
9 सामदुावर्क रेलडर्ो माडी 

107.6 

माडी-५, 
वसन्तपरु 

डीएमसी, माडी देवनारार्ण शाह 

10 लसराइििुी एफ. एम. 97.3 जटुपानी १ लसराइििुी लमलडर्ा 
प्रा.लि. 

पूणय बहादरु मगर 

11 कालिका 91 भरतपरु-१० कालिका एफ.एम. 
प्रा.लि. 

वविम पाण्डे 

12 ग्रटे एफ. एम. 106.4 िैरहनी-८ किा पाठशािा 
लमलडर्ा प्रा.लि. 

बािकृष्ण अर्ायि 

13 रेलडर्ो सम्पदा 90.5 गीतानगर  मनुा गरुुङ 

14 रेलडर्ो सावहनो भरतपरु-१८ आमसञ्चार प्रलतष्ठान 
नेपाि 

सजृना अर्ायि 

15 रेलडर्ो चशवशचि भरतपरु-२४, 
चशवनगर 

चशवशचि सामदुावर्क 
सांस्था 

भीमप्रसाद पोिरेि 

16 ररिेशन  रत्ननगर   

17 रेलडर्ो भरतपरु भरतपरु   

18 रेलडर्ो मनकामना इच्छाकामना   

19 इच्छाकामना  इच्छाकामना   

20 स्वदेश एफ. एम. माडी  देवअन्जन शाहा 
21 रेलडर्ो वाचल्मकी माडी  ओम प्रकाश 

िालमछान े

 

स्रोतः नेपाि पत्रकार महासांघ, चितवन शािा  ग्रपु 
 

तालिका 42  टेलिलभजन  
ि.सां. टेलिलभजनको नाम ठेगाना प्रकाशन सांस्था अध्र्क्ष 

1 बेसो भरतपरु २ एकता सांिार नपेाि प्रा.लि. ऋवषराम पाण्डे 

 आभास भरतपरु 2 ग्रीनिाइन लमलडर्ा प्रा.लि पववत्रा ढकाि 

 वट.भी कालिका भरतपरु 10  वट.भी कालिका प्रा.लि लबिम पाण्डे 

 नमस्ते भरतपरु 2 सोनसुम्राट लमलडर्ा प्रा.लि सरुज गरुुङ 

 अलभर्ान भरतपरु 10 किश टेलिलभजन  
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११.पर्यटकीर् अवस्था 
भरतपरु प्रकृलतपदत्त नदी, वनक्षेत्र, सीमसार क्षेत्र, तराई र पहाडी भभूाग रहेको ऐलतहालसक, भौगोलिक, 

धालमयक, सामाचजक, सााँस्कृलतक चस्थलतिे पर्यटकीर् सम्भावना बोकेको महानगर हो।भरतपरुमा 
ववश्वसम्पदा सूिीमा सूिीकृत चितवन राविर् लनकुञ्जको अविोकन, देवघाटधाम धालमयक स्थिका साथै 
बीसहजारी ताि जस्ता ववश्वरामसार सूिीमा सूचिकृत सांरिनाको अविोकन देचि जिमा आधररत सबै 

प्रकारका पर्यटकीर् विर्ाकिाप गनय सवकन ेमहानगर हो।नेपाि सरकारको १०० वटा पर्यटकीर् गन्तव्र् 

मध्रे्को पवटहानी क्षेत्रिाई पलन पर्यटकीर् गन्तव्र् छनौट गरेसगग र्ो क्षेत्रमा ववशेषगरी आन्तररक पर्यटकीर् 

गलतववलध बढ्दो अवस्थामा छ।लनजी क्षेत्रसाँगको साझेदारीमा नारार्णी  नदी वकनारामा लनमायणाधीन 

सामदुरक तट मोडि (Sea-beach model) सवहतको मनोरञ्जन पाकय  लनमायणको ववस्ततृ पररर्ोजना प्रस्ताव 

तर्ार भैसकेको छ भने उद्योग वाचणज्र् सांघको समेत सहकार्यमा कररव १ वक.लम. Walk Way को कार्य 
समपन्न भएको छ भने बााँकी काम लछटै्ट अगालड बढ्ने छ। महानगरपालिका लभत्ररहेका पर्यटकीर् क्षेत्रहरूको 
पवहिान गरी ती ठााँउहरूमा पूवायधार लनमायणको िालग प्रविर्ा अगालड बढाइएको, भरतपरु– २२ को घडगााँइय 
मा अम्बे्रिा चस्रट लनमायण गरीएको, गोिाघाट २९ नां. वडाको िौकीडााँडामा भ्रू्-टावर लनमायणको काम सरुु 

भएको छ।धालमयक पर्यटनको रूपमा देवघाटिाई ववकास गने र पर्ायपर्यटकको केन्र जगतपरु, मेघौिीिाई 

बनाउन ेिक्ष्र्का साथ कामहरू भैरहेका छन।्नारार्णी नदी वकनारको व्र्वस्थापन, सौन्दर्य प्रवियन, घाट 

ववकास, स्नान स्थि लनमायण, ववलभन्न वाटर स्पोट्सय प्रवियन जस्ता कार्यका िालग लनजीक्षेत्रसाँग सहकार्यिाई  

लनरन्तरता ददइएको छ।महानगरका पर्यटकीर् क्षेत्रहरूको पवहिान गरीएको छ।र्हााँका पवटहानी, 
मेघौिी, गोिाघाट, चशवघाट, िौकीडााँडा, बीसहजारी ताि, चितवन राविर् लनकुञ्जका साथै पववत्र धालमयक 

स्थि देवघाटधाम िगार्तका क्षेत्रको पर्ाय-पर्यटन र पर्यटकीर् ववकास, स्थानीर् आददवासी सांस्कृलत सांरक्षण 

एवां पर्यटकीर् मनोरञ्जन केन्रहरूको ववकासका पूवायधारमा तीव्रताका साथ कामहरू भएका छन।्  
 

महानगरको पर्यटकीर् स्थि 
भरतपरु महानगरपालिकामा धालमयक, ऐलतहालसक, केही परुाताचत्वक, प्राकृलतक तथा सााँस्कृलतक 
स्थिहरु रहेका छन भन ेहाि महानगरको ववलभन्न स्थानमा मानव लनलमयत पर्यटकीर् स्थि पलन 
लनमायण भएका छन।् 

 धालमयक स्थिहरु 
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देवघाटधाम, गणेशधाम, कालिका मचन्दर चशवघाट, पवटहानीको लसतामाई आदद धालमयक स्थिको 
रुपमा रहेका छन।्र्ी मध्रे् देवघाट क्षेत्रमा वषेनी ठूिो सांयर्ामा तीथयर्ात्रीहरू आउने हुाँदा वहन्द ु
धमायविम्बीहरुको िालग पववत्र तीथयस्थिको रुपमा पररचित छ।र्हााँ ववशेष गरी माघे सांिाचन्तमा 
ठूिो मेिा िाग्दछ। 
देवघाट 

चितवन र नेपािको मात्र नभई देवघाट समस्त वहन्दूहरूको महत्वपूणय धालमयक स्थिको रूपमा 
पररचित छ।तनहुाँ, चितवन र पूवय नविपरासीको लत्रवेणीमा रहेको र्ो  तीथयस्थि ववशेष िाडपवयहरूमा 
नेपािबाट मात्र नभई भारत िगार्त अन्र् मिुकुबाट पलन तीथय गनयको िालग मालनसहरू आउने 
गदयछन।्कािीगण्डकी र लत्रशिुी नदीको सांगमस्थिमा रहेको पववत्रतीथय स्थि नगरपालिकाको वडा 
नां.१ मा पदयछ।ववलभन्न वकलसमका वहन्दू मठ मचन्दर, गफुा र प्राकृलतक सनु्दरतािे भररएको र्ो क्षेत्र 
धालमयक तथा पर्यटकीर् दृवििे भरतपरुको िालगएक महत्वपूणय स्थि हो।देवघाट ववकास क्षेत्रका 
कार्यिम िे र्सिाई अझ व्र्वचस्थत र प्रवियनमा जोडददएको छ। 
गणेशधाम हुाँदै गरेको गणेश स्थान क्षेत्र 

भरतपरु वडा नां.११ को बसेनीमा पने र्ो अको एक धालमयक स्थि हो।पाल्पाका राजा मचणमकुुन्द 
सेनको पािामा स्थापना भएको मालनने र्ो मचन्दर धालमयक र ऐलतहालसक दृवििे महत्व 
रायदछ।पलछल्िो समर् र्ो मचन्दर क्षेत्रिाई गणेशधामको रुपमा स्थावपत गनय ववववध कार्यिम 
अगालड बढाइएको छ। 
धनगढा मचन्दर  

भरतपरु महानगरपालिकाको वडा नां.१२ धनगढा मचन्दर राजा मकुुन्दसेनिे स्थापना गरेको भने्न 
भएको ऐलतहालसक मान्र्ता छ।धालमयक र पर्यटकीर् दृविकोणिे महत्वपणुय रहेको छ।मचन्दर वररपरर 
रहेका हररतपाकय , पोिरी, पसु्कािर् र्सका आकय षण हनु। 
 

 परुाताचत्वक स्थिहरु 
भरतपरु महानगरपालिकाको वडा नां. 29 को कवविाश गढी रहेको छ ।महानगरको   

परुाताचत्वक स्थिहरु वारेमा अझै िोज अनसुन्धानको आवश्कता रहेको छ । 

 

 सााँस्कृलतक स्थिहरु 

र्स महानगरमा ववलभन्न आददवासीहरूिे बसोबास गदै आइरहेका छन।्ती मध्रे् मयुर् रूपमा 
थारु, िेपाङ्ग, वोटे, मसुहर, माझी, दराई, कुमाि आददको रहन सहन भेषभषूा र जीवनशैिी 
अध्र्र्न गनयको िालग र्ो महानगरपालिका उपर्िु सााँस्कृलतक स्थिको रूपमा रहेको छ। 

 प्राकृलतक स्थिहरु 

भरतपरु महानगरपालिकाको प्राकृलतक स्थिहरुमा चितवन राविर् लनकुञ्ज, बीसहजारी ताि, 

नारार्णी नदी, ज्ञानेश्वर सामदुावर्क वन, वव.वप. शाचन्तनगर वन, रानी पोिरी, कमि ताि आदद 
प्राकृलतक दृश्र्ाविोकनका िालग मनोरम स्थिको रूपमा लिन सवकन्छ। 
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नारार्णी नदी 
नारार्णी नदी नारार्णगढ सहरको उत्तर पचिम हुाँदै बगेको र र्ो नदी भरतपरुको प्रमिु जिधार 
हो। र्ो नदीको वकनारमा सूर्ोदर् एवम ्सूर्ायस्त हेनय पर्यटक तथा भिजन सधै नदी वकनारमा 
पगेुका हनु्छन।्नारार्णी नदीमा गोही र डचल्फन पाईन्छ।नारार्णी नदी िराहरुको अविोकनको 
िालग पलन महत्वपूणय मालनन्छ।र्हााँ बावषयक स्वदेशी ववदेशी गरर ४० हजार भन्दा बवढ पर्यटकहरु 
नदी कै अविोकन र ¥र्ाचफ्टङमा आनन्द लिन आउने गरेको त्र्ाांक छ।नारार्णगढ बजार 
लनकटको नदीतटीर् क्षेत्र केही बषय र्ता सााँझमा रमणीर् बन्न ेगरेको छ भने लबहानमा घमु्न आउने 
केन्रको रुपमा ववकास भएको छ।र्सिे आन्तररक र बाह्य पर्यटक आकषयण गनय सक्न ेप्रसस्त 
सम्भावना बोकेको छ। 
शाचन्तनगर वन 
वडा नां.३ मा रहेको शाचन्त नगर वन नारार्णी नदीको दईु भांगािो टापमुा रहेको अको महत्वपूणय 
क्षेत्र हो।दवैु तफय  नदीको भांगािाहरु रहेको र्ो स्थान व्र्वचस्थत गनय सकेको िण्डमा र्सिे 
आन्तररक तथा बाह्य पर्यटन प्रवियनमा ठूिो टेवा ददन सक्न ेदेचिन्छ।महानगरिे र्स क्षेत्रिाई 
मनोरम पर्यटवकर् क्षते्र बनाउन बहृत र्ोजना तर्ार गरेको छ ।  
ज्ञानेश्वर सामदुावर्क वन 

प्राकृलतक स्रोतको सरांक्षण मा नमनुास्थि, आन्तरररक पर्यटन तथा वपकलनक स्थिको रुपमा ज्ञानेश्वर 
सामदुावर्क वन पररचित भइसकेको अवस्था छ।ज्ञानेश्वर सामदुावर्क वन नारार्णी नदीको वकनारमा 
पदयछ। र्ो क्षेत्र सानो गडीको रुपमा पलन पररचित हदैुछ । 

राप्ती नदी 
राप्ती नदी पवुी पचिम गरी चितवन रावरर् लनकुञ्जको उत्तर तफय  हुाँदै महानगरको दचक्षण पूवी सीमा 
बनेर बगेको छ।चितवन राविर् लनकुञ्ज हुाँदै बग्ने र्ो नदी आन्तररक तथा बाह्य पर्यटकहरुको िालग 
जांगिी जनावर, जििर, सररशृ्रप, उभर्िर र पन्छीको अविोकनको िालग महत्वपूणय मालनन्छ। 
बीस हजारी ताि 

लबस हजारी ताि जैववक ववववधताको एक उदाहरणीर् स्थान हो।मनोरम दृष्र्, प्राकृलतक स्रोत,ववववध 
िराहरुको वासस्थान, वन्र्जन्त,ु आदद र्हााँका महत्वपूणय आकषयण हनु।्ववश्व सीमसारसूिीमा सूिीकृत 
सीमसारको अनपुम नमूना र्ो क्षेत्र साईबेररर्ा देचि आउने आगन्तकु िराहरुको िालग समेत ववश्व 
प्रलसि छ। 

पर्यटकीर् गन्तव्र् मध्रे्को पवटहानी क्षेत्र 

नेपाि सरकारको १०० वटा पर्यटकीर् गन्तव्र् मध्रे्को पवटहानी क्षेत्रिाई पलन पर्यटकीर् गन्तव्र् 
छनौट गरे सगग र्ो क्षेत्रमा ववशेष गरी आन्तररक पर्यटकीर् गलतववलध बढदो अवस्थामा छ।हािै 
मात्र सरकारिे पर्यटकीर् गन्तब्र् पवटहानीमा पर्यटक सरुक्षाको िालग पर्यटन प्रहरी िौकी स्थापना 
गरेको छ।पवटहानी क्षेत्रको कमिपोिरी र्हााँको अको एक आकषयक स्थि हो। 
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 ऐलतहालसक स्थिहरु 

भरतपरु महानगरपालिकाको परुानो बजार नारार्णगढ ऐलतहालसक स्थिको रुपमा रहेको 
छ।महानगरपालिकाको मयुर् व्र्ापाररक केन्रको रुपमा स्थावपत र्ो बजारमा मयुर् गरी नेवार 
समदुार्को बसोवास रहेको छ।त्र्सैगरी ऐलतहालसक स्थि ददर्ािो वांगिा भरतपरु वडा नां.१, 

आाँपटारी, नारार्णी नदीको वकनारमा पदयछ।त्र्सैगरी भरतपरु महानगरपालिका वडानां २९मा 
पने कवविासगढी पलन महत्वपूणय ऐलतहालसक पर्यटकीर् स्थि हो । वडानां.१६ज्ञानेश्वर 
सामदुावर्क वनमा रहेको सानोगढी पलन ऐलतहालसक पर्यटकीर् स्थिको रुपमा रहेको छ। 

पर्यटकीर् गलतववलध एवम पर्यटकीर् सांम्भावना 
भरतपरु महानगरको ऐलतहालसक, भौगोलिक, धालमयक, सामाचजक, सााँस्कृलतक चस्थलतिे पर्यटकीर् 
गलतववलधहरुको सम्भावना बोकेको हो।र्ो क्षेत्रहरुमा ववशेषगरी आन्तररक पर्यटकीर् गलतववलध बढ्दो 
अवस्था छ। देवघाट धाममा बषेनी १ िाि भन्दा बढी आन्तररक तथा बाह्य धालमयक पर्यटक 
आउने गरेको पाइन्छ । नारार्णी नदीको देवघाटदेचि गोिाघाटसम्म बावषयक ५० हजार भन्दा 
बढी र चितवन राविर् लनकुञ्जको कसारा क्षेत्रमा करीब 20 हजार आन्तररक तथा बाह्य 
पर्यटकहरुको आगमन हनु ेगरेको पाइन्छ । पर्यटकीर् गन्तव्र् पवटहानी क्षते्रमा आन्तररक तथा 
बाह्य पर्यटनको बढ्दो अवस्था छ । त्र्सैगरी नारार्णी र राप्ती नदीको समागम स्थि गोिाघाट 
देचि २९नम्बरको िौकीडााँडाको पहाडी पररवेश, ऐलतहालसक, भौगोलिक, आलथयक, सामाचजक, 

सााँस्कृलतक चस्थलतिे गदाय भरतपरु महानगरपालिकािे पर्यटनका िालग लनकै सम्भावना बोकेको 
छ।भौगोलिक रुपिे भरतपरु बजारबाट मात्र ८ र १० वकिोलमटरको दरुीमा फरक प्रकृलतको 
हावापानी र वातावरण रहेको पाइन्छ ।त्र्सैिे पलन महानगरिे ववववध प्राकृलतक, सामाचजक तथा 
सााँस्कृलतक ववववधता बोकेको पाइन्छ।धालमयक तथा पर्यटकीर् क्षेत्रहरुको अवचस्थलतिे र्स 
महानगरपालिकािाई आलथयक ववकास र समवृिका िालग र्ोगदान ददइरहेको छ।बहजुाती र 
सााँस्कृलतक वहसाबिे पलन ववववधता भएको महानगरका केही महत्वपूणय क्षेत्रमा होमस्टेको राम्रो 
सांम्भावना रहेको छ।त्र्सैगरी महानगर लभत्र नै कृवष तथा वन ववज्ञान ववश्व-ववद्यािर् समेत रहेकोिे 
अन्र् महानगरिे भन्दा भरतपरुिे कृवष र र्स क्षेत्रको ववकासको िालग बहआुर्ालमक महत्व बोकेको 
छ।र्सका अिावा दईुवटा ठूिो मेलडकि चशक्षा ददन ेकिेज, ववचशिीकृत सेवा सवहतको क्र्ान्सर 
अस्पताि, समदुार्बाट सांिािीत आाँिा अस्पताि र र्हााँ सांिािनमा रहेका १८ वटा भन्दा बढी 
स्वास््र् चशक्षा र व्र्वसावर्क सीप लसकाउन े केन्रका कारण चितवन त्र्समा पलन मयुर् गरी 
भरतपरु महानगर स्वास््र्को बहआुर्ालमक केन्र र शैचक्षक पर्यटनको हब बन्न सक्ने देचिन्छ। 
 
महानगरलभत्रका सांभाववत पर्यटकीर् स्थिहरु 

 पहाडी क्षेत्रमा भरतपरु २९ िौकी डााँडा र कवविासगढी 
 देवघाटधाम क्षेत्र 

 नारार्णी नदी जिववहार र नदी तटीर् अविोकन 
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 ददब्र्नगर थारु सांग्रहािर् र थारु साांस्कृलतक 

 गोिाघाट (राप्ती नारार्णी सांगम क्षेत्र) 
 मेघौिी होमस्टे 

 पवटहानी अम्रिेा स्रीट 

पर्यटकीर् पूवायधार 
भरतपरु महानगर भौगोलिक रुपमा सगुमता भएको कारण आवश्र्क भौलतक तथा सामाचजक 
पूवायधारको अवस्था सन्तोषजनक छ।वडा नां.२८ गोिाघाट देचि वडा नां.२९ िौकी डााँडासम्मको 
पर्यटकीर् र्ोजना रहेको महानगरिे पूवायधारहरुको सधुार गदै आएको छ।लनजीक्षेत्रिे पलन सांस्थागत 
रुपमै ववलभन्न पररर्ोजनाहरु सांिािन गरररहेका छन।्महानगरको लरम र्ोजना अन्तगयतका अन्तरायविर् 
विकेट मैदान, व्र्वचस्थत लसटीहि, महानगरीर् ररङ्ग र लिांङ्क रोड, बहउुदे्दश्र्ीर् बहतुिे सवपङ्ग कम्िेक्स, 

व्र्वचस्थत फोहर व्र्वस्थापन र्ोजना, पिुिोक देचि गोन्राङ्गसम्मको ६िेनको हररतमागय सवहतको 
व्र्वचस्थत सडक, हावकम िोक देचि कसरा पिुसम्मको हिुाकी मागय महानगरका पाइप िाईनमा 
पररसकेका महत्वपूणय ववकासे र्ोजनाहरु हनु।्    
 
 
तालिका 43: पर्यटवकर् होटि तथा ररसोटयको वववरण 

ि.स. होटि तथा ररसोटय वडा 
१ कवविास ररसोटय भरतपरु २९  

२ प्रलेसडेन्सी ररसोटय भरतपरु १ 

३ रोर्ि सेन्िरुी भरतपरु १० 
४ भरतपरु गाडेन ररसोटय भरतपरु १० 
५ सेन्रि प्िाम ररसोटय भरतपरु ३ 
६ आइजिैण्ड होटि ररसोटय भरतपरु १० 
७ ग्िोवि होटि भरतपरु १० 
८ चितवन गाडेन ररसोटय भरतपरु १० 
९ नारार्णी सफारी ररसोटय भरतपरु २२ 
१० इनटेभो द वाइल्ड ररसोटय भरतपरु २२ 
११ पवटहानी ररसोटय भरतपरु २२ 
१२ कसरा ररसोटय भरतपरु २२ 
१३ जांङ्गि लभल्िा ररसोटय भरतपरु २२ 
१४ जगतपरु िज भरतपरु २३ 
१५ टाइगर िैण्ड ररसोटय भरतपरु २३ 

१६ वाराही ररसोटय मेघौिी  भरतपरु २८ 
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१७ मेघौलि सेराइ ररसोटय भरतपरु २८ 

१८ होटि सारङ्गा ररसोटय भरतपरु २८ 

19  चितवन लमड टाउन ररसोटय भरतपरु  
 

१२. महानगरका स्थानीर् मौलिकता र सांस्कृलत 

तालिका 44: िाडयपवय जात्रा र मेिाहरुको वववरण 

ि.स. िाडयपवय मनाइन ेमवहना मनाउन ेजातजालत 

१ बौिपूचणयमा वैशाि बौिमागी 
२ न्वागी भदौ िेपाङ्गसमदुार् 

३ जनैपणुीमा, साउन वहन्दधुमायिवम्वी 
४ चजतीर्ा भदौ थारुसमदुार् 

५ दशै, लतहार असोज - काचत्तक वहन्द ुधमायिवम्वी/ बौिमागी 
६ छठपवय काचत्तक थारुसमदुार् वहन्द ुधमायिवम्वी 
७ तमलु्होसार पषु गरुुङसमदुार् 

८ विष्मस पषु विचष्िर्न 

९ माघी माघ थारुसमदुार् 

१० सोनामल्होसार माघ तामाङ 

स्रोतः सम्बचन्धत वडा कार्ायिर्हरु ,भरतपरु महानगरपालिका 
तालिका 45: मेिा तथा जात्रा 
ि.स. मेिा तथा जात्राहरु मेिा तथा जात्रा िाग्न ेस्थान िाग्न ेमवहना मनाउन ेजातजालत 

१ िािेजात्रा, गाईजात्रा नारार्णघाट,पावयतीपरु, 

फुिवारी, मांगिपरु 

भदौ नेवार 

२ छठपवय नारार्णी वकनार काचत्तक मधेसी समदुार् 

३ फुिताने मेिा देवघाट,नारार्णघाट 
नारार्णी वकनार, चशसवुार, 

काभ्रघेाट 

कालतयक वहन्द ुधमायविम्वी 

४ ठूिो एकादशी देवघाट माघ सवै जातजाती  

५ चििडा महोत्सव ददव्र्नगर लसस्वार माघ थारु समदुार् 

६ माघे सांकान्ती देवघाट मेिा माघ सवै जातजाती 
७ िैते दशग जगतपरु वविम वावा मेिा िैत्र सवै जातजाती 

स्रोतःसम्बचन्धत वडा कार्ायिर्हरु , भरतपरु महानगरपालिका 
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तालिका 46: स्थालनर् धालमयक स्थि, मठमचन्दर,  गमु्बा, ििय को वववरण 

वडानां. धालमयक मठ मचन्दर, गमु्बा, िियर मचस्जत 

१ हररहर मचन्दर, देवघाट, ववश्वकमाय मचन्दर, गौरेश्वर चशवािर् मचन्दर, वागेश्वरी 
२ रामेश्वरमचन्दर, िचक्ष्मनारार्ण मचन्दर, लतनिोिे बौि गमु्बा, मचस्जत 

३ बाह्रघरे दगुायमचन्दर, राधेराधे धाम, ििय 
४ िचक्ष्मना रार्ण मचन्दर, देवी मचन्दर 

५ कल्र्ाणी देवी मचन्दर, उगैनछेदङु्गु गमु्बा 
६ िक्ष्मी नारार्ण, इच्छापूणय भगवलत 

७ श्रीकृष्ण आध्र्ालमक प्रलतष्ठान,  श्री पन्िेश्वर महादेव मचन्दर, सम्वालिङ्गी गमु्बा, ििय 
८ ब्रम्हदेव मचन्दर, नागेश्वरचशव पन्िाएन, पारसनगर बौि गमु्बा 
९ चशवमचन्दर, काडा घारी पञ्चचशि महाबौि गमु्बा 
१० मालिका मचन्दर, देवीमचन्दर, महाकािेश्वर मचन्दर 

११ गणेशथान मचन्दर (धाम) , पांिचशि गमु्बा, छेच्र्थुपायलिङ्ग ुगमु्बा 
१२ धनगढा मचन्दर, लनिकण्ठ मचन्दर 

१३ कमि पोिरी मचन्दर, ववश्वकमाय बाबा मचन्दर 

१४ चशवपञ्चार्मचन्दर, मगरसमाजगठुी, लछतामाई 

१५ अथयगणेश मचन्दर, टाशीक्षेलिङ्ग गमु्बा 
१६ र्लुछरीङ गमु्बा, राधाकृष्ण मचन्दर, मचस्जत, ििय 
१७ मनकामना मचन्दर, ििनथापा स्मलृत प्रलतष्ठान 

१८ तामाङ्गगमु्बा, माहासन्दपुरुी (गमु्बा) , लभमेश्वर मचन्दर 

१९ िक्ष्मी नारार्ण मचन्दर, टाचस्िङ्वौि गमु्बा, ििय 
२० र्यजाम्वलुिङ गमु्बा, श्रीगणेश चशव पावयलत मचन्दर 

२१ चशतापरु गमु्बा, पञ्चरत्न बौि, गमु्बाचशव मचन्दर 

२२ चशवािर् मचन्दर, पदमपोिरी चशव मचन्दर, ििय 
२३ घैिाघारी मचन्दर, वविमवावा थान, कसरा मचन्दर 

२४ ववशेश्वर महादेव मचन्दर, देवथलिङ्ग गमु्वा 
२५ बौि गमु्बा, चशवमचन्दर, गणेश मचन्दर 

२६ भगडी परवेदेश्वर, चशवािर्लत्ररि, हवाइर्कु्बौि गमु्बा 
२७ राधाकृष्ण मचन्दर, भोजबारा मचन्दर 

२८ रारेढुङगेदेवव मचन्दर, चशवािर् मचन्दर 

२९ जिदेवी, िन्रसरु्य गमु्वा 
स्रोतःसम्बचन्धत वडा कार्ायिर्हरु, भरतपरु महानगरपालिका 
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१2. फोहोरमैिा व्र्वस्थापनको अवस्था  

महानगरिे फोहोरमैिा व्र्वस्थापनको िालग पााँि वषयको अवलधमा हािसम्म लनम्नलिचित कार्य 
सम्पादन गरेको छ। 

 

 प्िाचस्टकजन्र् फोहोरको न्रू्नीकरण गने उदे्दश्र्िे प्िाचस्टकजन्र् फोहोरबाट ढक्की िकटी 
िगार्तका ववलभन्न वकलसमका हस्तकिा सामाग्रीहरू लनमायण सम्बन्धी 3 वटा तालिमहरू 
सञ्चािन गररदै आएको जसबाट 105 जनािाई तालिम ददएको। 

 वडा नां 1,10, र 25 मा 3 वटा सावयजलनक शौिािर् लनमायण गररएको 
 1 देचि 29 नां वडाहरूका गररब वचस्तहरूमा 715 वटा शौिािर् लनमायण गररएको 
 फोहोरको वगीकरण गरी फोहोर उत्सजयन स्थानमा नै व्र्वस्थापन गने उदे्दश्र्िे वडा नां. 

1 देचि 29 सम्म 3381 थान कम्पोि च्र्ाम्बर ववतरण कार्यिम सम्पन्न भएको छ। 

 वडा नां. 2, 4, 8, 10 र 12 मा धालमयक, सावयनचजक स्थानहरूमा 300 थान डस्टलबन 
ववतरण कार्यिम सम्पन्न भएको छ। 

 प्रदेश सरकारको सहर्ोगमा वडा नां.29 मा 51 थान सधुाररएको ििुो ववतरण कार्यिम 
सम्पन्न भएको छ। 

 प्रदेश सरकार र वैकचल्पक उजायको सहर्ोगमा 13 वटा टोिमा 13 थान लमलन बार्ो ग्र्ास 
प्िान्ट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ। 

 वडा न. 15 मा फोहोरमैिा सेवा केन्र स्थापना गररएको छ। 

 महानगरको अग्रसरतमा सांघीर् सरकारको िगानीमा वडा नां. 1 र 28 मा शवदह गहृ 
लनमायण कार्य लनमायणाधीन अवस्थामा रहेको छ। 

 क्षेत्रीर् अस्पताि भरतपरुको बेवाररसे अवस्थामा आएका शवहरूको महानगरबाट स्रोत 
व्र्वस्थापन गरी पााँि वषयमा 696 वटा वेवाररसे िासहरूको व्र्वस्थापन गररएको छ। 

वातावरण सांरक्षणसाँग सम्बन्धी देहार्का काननु लनमायण गरी अलभमिुीकरण कार्यिम कार्ायन्वर्नमा 
ल्र्ाएको छ। 

 वातावरण सांरक्षण ऐन, 2078 

 हररर्ािी प्रवियन तथा वकृ्षारोपण कार्यववलध, 2078 

 टोि सधुार सलमलत गठन कार्यववलध, 2076 
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नसयरी सम्बन्धी वववरण 

महानगर र मािी दाई सांस्थाको सहकार्यमा कृवष वन नसयरी सिािनमा रहेको छ । लडलभजन वन 
कार्ायिर्को पलन आफ्नै नसयरी रहेको छ जसमा ववशेष गरी वन सम्बन्धीका ववलभन्न प्रकारका 
लबरुवाहरु पाईन्छन।् त्र्सै गरी सामदुावर्क वनहरुको पलन वन नसयरी रहेको छ।लनजी रुपमा 
भरतपरु महानगरमा ववलभन्न नसयरीहरु छन न्जसमा मयुर्तः फूि, सजावटका लबरुवाहरुमा केचन्रत 
छन।्मौिा कालिका नसयरी, आधार नसयरी, तपस्र्ा नसयरी, मनकामना नसयरी, सभ्र्ता नसयरीहरु मयुर् 
रहेका छन।् 
 

तालिका 47: सावयजलनक पाटी पौवा र िौतारा सम्वन्धी वववरण 

ि.सां सावयजलनक वस्त ुवववरण स्थान उपर्ोग कैवफर्त 

१ कररब १०० िौतारी १ देचि २९ वडा   राम्रो  

२ कररब २५ वटा पाटी पौवा    

स्रोतः वडा कार्यिर् 

 

१3. काननुी मालमिा विर्ाकिाप  

न्र्ावर्क सलमलतिे काननुिे तोकेको प्रविर्ाबाट गरेका लनणयर्हरू सन्तोषजनक रहेका छन।्सलमती 
द्दारा ववववध मदु्दाहरुमा न्र्ार्को िागी सहचजकरण गरेको छ।सामदुावर्क मेिलमिाप सम्बन्धी 
सलमलत गठन र विर्ाकिापहरु सिािनमा रहेका छन।् 

भरतपरु महानगरपालिका न्र्ावर्क सलमलतिे स्थानीर् सरकार सांिािन ऐन 2074 को दफा उपदफा 
(1) र (2) बमोचजमका ववववध मदु्दाहरू मध्रे् 47 वटा मदु्दाहरू न्र्ावर्क सलमलतको इजिासबाट 
वकनारा िगाएको छ।र्सका साथै ठाडो लनवेदनबाट उजरुी प्राप्त भएका 201 वटा लनवेदनउपर 
दवैु पक्षको छिफिबाट आपसी समझदारी कार्म गराई मेिलमिाप सलमलतमाफय त सम्बचन्धत 
पक्षिाई न्र्ार् ददिाईएको छ भने न्र्ावर्क सलमलतको लनणयर्उपर चित्त नबझुी चितवन चजल्िा 
अदातिमा ररट लनवेदन दताय भएका नौवटै मदु्दामा न्र्ावर्क सलमलतिे गरेको लनणयर् नै सदर भै 
आएको छ। 

 

तालिका 48 महानगरिे ववगत पााँि वषयमा लनमायण गरेका ऐन लनर्महरू 

वववरण वटा 
ऐन 23 

लनर्माविी 5 

लनदेचशका 10 

कार्यववलध 62 

मापदण्ड 10 

अन्र् 2 

जम्मा 112 
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१4.सामाचजक ववकास,  सामाचजक पररिािन तथा सामाचजक सरुक्षा के्षत्र 

भरतपरु महानगरपालिका िैलगांक समानताको िालग र्ोजनावि तथा कार्यिमगत रुपमा अगालड बढेको 
छ । महानगरिे मवहिा तथा ज्रे्ष्ठ नागररकिाई स्वास््र्मा पहिु प-ुर्ाउने उदे्दश्र्िे लनशलु्क बवहरगां 
सेवा शरुु गरेको छ । मवहिाहरुको नेततृ्व ववकास, सशचिकरण, उद्यमचशिता तथा सीप ववकासका 
गलतववलधिाई जोड ददएको छ । मवहिा जनप्रलतलनधीहरुिाई नेततृ्वदार्ी भलुमका बहन गनय चजम्मेबारी 
तथा अलधकार ददएको छ ।"हाम्रा बािबालिका हाम्रो भववष्र्" भन्न ेमिु नारा सवहतका कृर्ाकिापहरु 
एवम ्बािबालिकाका िालग महानगर छात्रवलृत कार्यिम ल्र्ाएको छ । िचक्षत वगय कार्यिममा जोड 

ददएको छ ।िैलगांक समानताको कार्यिमिाई उपिचव्धमिुक बनाउन महानगरिे ववलभन्न अन्तराविर्, 

रावरर् सघां सस्थाां, र्वुा, मवहिा सञ्जाि, सिाांर माध्र्महरुसाँग सहकार्य एवम ्समन्वर् गदै आईरहेको छ 

। मवहिा वहसाां, शोषण, बेिलबिन, दुयव्र्वहार अन्त्र्का िालग लनलत अविम्वन गने र्ोजना रहेको छ । 

न्र्ार्ीक सलमलतिे पलन सविर् रुपमा आफ्ना कार्यहरु गदै आईरहेको छ । मयुर्तः मवहिा तथा ज्रे्ष्ठ 

नागररकिाई लनशलु्क बवहरगां सेवा, वकशोरी चशक्षा, आददबासी, दलितहरुको क्षमता अलभवदृद्द, लसमान्कृत, 

वपछडा वगयको िालग सामदुावर्क सीप ववकास, बाि ववकासका विर्ाकिापहरु, मवहिा जनप्रलतलनधी 
क्षमता ववकास, िैलगांक वहसाां न्र्नुीकरणका विर्ाकिाप, मचुस्िम मवहिा क्षमता ववकास, वपछडा वगय 
चशक्षा तथा छात्रवलृत कार्यिम आदी रहेका छन ्। 
 

ऐन 
21%

लनर्माविी
4%

लनदेचशका
9%

कार्यववलध 
55%

मापदण्ड  
९%

अन्र् 
2%

नीलतलनर्म सम्बन्धी बनेका ऐन लनर्महरू  
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सांघ सांस्था समन्वर् तथा सामदुावर्क पररिािनमा महानगर 

िाि ुआ.व. 2078/79 मा १४ वटा गैरसरकारी सांघ सांस्थािाई कार्यिम सञ्चािन गने अनमुलत प्रदान 
गररएको छ। र्स आ.व. मा जम्मा ६७ वटा सामाचजक सांघ सांस्थािे वावषयक कार्यिम र बजेट सवहत 
सूिीकृत भएका छन।् जसमध्रे् १८ वटा मवहिासाँग सम्बचन्धत सांस्था रहेका छन ्भने स्वास््र् के्षत्रसाँग 
सम्बचन्धत १२ वटा, ववलभन्न ववषर् र के्षत्रमा अध्र्र्न र अनसुन्धानसाँग केचन्रत सामाचजक सांघ सांस्था 
१२ वटा र अनाथ, असहार् बािबालिकाको चशक्षा स्वास््र् र पोषणसाँग सम्बचन्धत १९ वटा सांस्थाहरू 
रहेका छन।्  

महानगरपालिकाको अलभन्न अङ्गका रूपमा २९ वटा वडामा जम्मा ६४१ वटा टोि ववकास सांस्थाहरू 
गठन भई लनर्लमत रूपमा विर्ाशीि रहेका छन।् 

 

तालिका 49: बािक्िबहरुको वववरण 

स्रोतःमवहिा बािबालिका तथा समाज कल्र्ाण शािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 
 
 
 

तालिका 50: बाि सञ्जािको अवस्था 

स्रोतःमवहिा बािबालिका तथा समाज कल्र्ाण शािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 

तालिका 51: पररवार ववहीन बािबालिकाको अवस्था 

वववरण   
बालिका बािक

  

जम्मा कैवफर्त 

पाररवाररक सांरक्षणववहीन बािबालिकाको कूि सङयर्ा
     

    

पररवारमा  वर्स्क  व्र्चि  नभइ  बािबालिका      

समदुार्मा आधाररत वािक्िवहरु ववद्यािर्मा आधाररत वािक्िवहरु कैवफर्त 

बािक्िबको 
कूि सङ्यर्ा 

बालिका 
सदस्र् 
 

बािक 
सदस्र् 
 

जम्मा बािक्िब
को कूि 
सङ्यर्ा 
 

बालिका 
सदस्र्  बािक 

सदस्र् 

जम्मा
  

 

11 वटा
  

63 62 125     ११ वटा वडामा मात्र  
वडास्तरीर् बािसांजाि 
पूनगयठन भएको 

ि.स. बाि सञ्जािको वववरण सदस्र्सांयर्ा जम्मा 
िगलगक आधार सामाचजक आधार 

बािक बालिका दलित जनजाती अन्र् 
! नगर बाि सांजाि 14 12 1 5 20 26 
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मात्र  भएको 
अवस्थामा रहेका बािबालिका      

आफन्तको सांरक्षणमा रहेका बािबालिका 7 4 11 
 

सांस्थागत सांरक्षणमा रहेका बािबालिका ४15 ३40 755 बािगहृमा रहेको 
सडक बािबालिका   25 25 अनाथ बािबालिकाको िालग 

प्रहरी नागररक अलभर्ान 

जेिमा रहेका     

वहांसा /र्ातना पीलडत 35 3 38 आदशय गहृ तथा मन्ज ुश्री 
असार् केन्र 

अिपत्र वा वेवाररसे अवस्थामा फेिा परेका     

बेिवविनमा परेका बािवालिका     

स्रोतःमवहिा बािबालिका तथा समाज कल्र्ाण शािा, भरतपरु महानगरपालिका 
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तालिका 52: नगरस्तरीर् बािसांजाि 

ि.सां. पद नाम 

1 अध्र्क्ष आदशय लतवारी 
2 उपाध्र्क्ष कल्र्ाणी पौडेि 

3 सचिव स्वचस्तका शमाय पाठक 

4 सह-सचिव सोलसता वकरण अलधकारी 
5 कोषाध्र्क्ष कुशि सवेुदी 
6 सदस्र् सावहर लमर्ा 
7 सदस्र् लनलिमा महत्तो 
8 सदस्र् नौसरी कुमाि 

9 सदस्र् मलनस ओझा 
10 सदस्र् लसजन िालमछाने 
11 सदस्र् प्रज्वि आिार्य 
12 सदस्र् कृतज पौडेि 

13 सदस्र् शजुय थापा 
14 सदस्र् आर्यन पौडेि 

15 सदस्र् शभु सन्ध्र्ा सनु्दास 

 
 
 
 

सामाचजक सरुक्षा तथा पचन्जकरणको  वववरण  

तालिका 53: आ.व २०७७÷०७८ को व्र्चिगत घटना दताय 

 वडा 
नां. 

जन्म मतृ्र् ु

सम्बन्ध 

लबच्छेद वववाह  बसाई सरी आएको  बसाई सरी जाने  बेवाररसे जम्मा 

परुूष मवहिा  
तेश्रो 
लिङ्ग जम्मा परुूष मवहिा  

तेश्रो 
लिङ्ग जम्मा जम्मा जम्मा 

दताय 
सांयर्ा 

सदस्र्को 
सांयर्ा 

दताय 
सांयर्ा 

सदस्र्को 
सांयर्ा 

वेवाररसे 
जम्मा 

 

 १ 82 68   150 33 22   55 3 46 24 84 23 95   301 

 २ 120 105   225 50 38   88 16 90 101 371 45 177   565 

 ३ 68 55   123 32 21   53 10 64 66 235 32 124   348 

 ४ 104 120   २24 57 37   94 10 96 79 298 38 124   541 

 ५ 92 80   172 23 22   45 7 75 84 306 29 87   412 

 ६ 167 131   298 60 53   113 7 102 54 207 37 116   611 

 ७ 85 60   145 24 9   33 7 67 93 368 18 52   363 

 ८ 93 63   156 28 
18 

   46 5 65 76 295 33 86   381 

 ९ ६6 51   १17 24 16   40 3 52 114 418 27 70   353 

 १० १19 96   215 42 30   72 7 90 100 294 103 314   587 

 ११ १93 172   365 67 46   113 23 157 241 837 35 122   934 
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स्रोतः सामाचजक सरुक्षा तथा पचन्जकरण शािा  

 

 

तालिका 54: वसाई सराई सम्वन्धी वववरण 

वसाई सराई वववरण जम्मा पररवार सदस्र् सयांर्ा 

न.पा लभत्र आएका २१९३ ७८९७ 

न.पा वाट बावहर गएका ११२७ ३४८४ 

जम्मा ३३२० ११३८१ 

स्रोतः सामाचजक सरुक्षा तथा पचन्जकरण शािा  
 
तालिका 55: सामचजक सरुक्षाको वकलसम 

ि.सां. सामचजक सरुक्षाको वकलसम मालसक भत्ता दर (रु.) 
१ जेष्ठ नागररक भत्ता (दलित) २६६० 
२ जेष्ठ नागररक एकि मवहिा २६६० 
३ जेष्ठ नागररक भत्ता(७०बषयमालथ) ४००० 

४ जेष्ठ नागररक के्षत्र तोवकएको २६६० 
५ अपाङ्गता भत्ता (क बगय) ३९९० 

६ ि बगय (आलथयक सहार्ता) २१२८ 

 १२ 107 104   211 34 29   63 12 72 126 444 51 163   535 

 १३ 8५ 61   146 33 21   54 4 71 90 279 25 81   390 

 १४ 124 120   244 36 32   68 11 98 101 367 54 135   576 

 १५ 117 107   224 45 43   88 14 101 78 314 58 196   563 

 १६ 156 132   २88 74 50   124 12 148 92 396 30 109   694 

 १७ 95 90   १85 32 28   60 4 77 38 159 20 62   384 

 १८ 89 89   178 38 22   60 10 73 50 170 48 124   419 

 १९ 58 58   116 32 22   54 7 54 56 198 31 91   318 

 २० 101 105   206 30 26   56 8 80 62 183 27 81   439 

 २१ 75 74   149 43 37   80 13 72 43 175 17 56   374 

 २२ 71 52   123 26 21   47 3 56 52 153 37 77   318 

 २३ 117 ८9   206 38 29   67 4 77 31 111 34 95   419 

 २४ 79 61   140 31 36   67 5 69 180 641 22 58   483 

 २५ 144 133   277 44 26   70 5 99 40 127 73 248   564 

 २६ 142 147   289 44 37   81 8 98 52 209 69 175   597 

 २७ 118 109   227 39 28   67 2 107 41 156 41 120   485 

 २८ 115 105   220 43 24   67 9 91 12 42 53 179   452 

 २९ 82 99   १81 45 36   81 3 77 17 60 17 67   376 

 जम्मा 3064 2736 ० 5800 1147 859 ० 2006 232 2424 2193 7897 1127 3484 ० 13782 
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७ ववधवा (आलथयक सहार्ता) २६६० 
८ िोपोन्मिुजालत ३९९० 
९ बाि पोषण भत्ता ५३२ 

स्रोतः सामाचजक सरुक्षा तथा पचन्जकरण शािा  

 

१5.महानगरपालिकाका वडाहरुमा कार्यरत रहेका सांघ सांस्थाहरु  
 नेपाि रेडिस,  
 र् ुएन लड पी 
 नेपाि क्षर्रोग लनवारण सांस्था 
 उद्योग वाचणज्र् सांघ चितवन 

 चितवन उद्योग सांघ 

 ददर्ािो पररवार, नारार्णगढ 

 र्थु क्िव नारार्णगढ 

 भिािार ववरुिको अलभर्ान 

 मेड नेपाि 

 फरवाडय नेपाि 

 नारी उत्थान केन्र 

 नारी अम्र्दुर् केन्र 

 र्थु क्िव 

 आदशय नारी लबकास केन्र 

 मन्ज ुअसहार् मवहिा तथा बािबालिका सरक्षाण केन्दां 
 मेरी स्टोप्स 

 नमूना कल्र्ाण आश्रम 

 जनकल्र्ाण र्वुा 
 के आई नेपाि 

 ओइन्सडि बािगहृ 

 सामाचजक पररवतयन केन्र 

 सजृनचशि समाज 

 प्रकृलत तथा लबसहजारी ताि सांरक्षण सलमलत 

 मवहिा समन्वर् सलमलत  
 सेतो गरुााँस 

 माईती नेपाि 

 पररिर् 
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 सावरी उत्थान  
 अपाङ्ग समाज  
 पैरवी मन्ि 

 बेटर चितवन 

 नेपाि पमायकल्िर समहु 

 चितवन सविर् मवहिा प्रलतष्ठान 

 मवहिा सशचिकरण तथाःपररवतनयशीि सस्था नेपाि  
 नेपाि ववकास समाज  

 

१6. अन्र् 

अन्तरायविर्  सम्बन्ध  एवां  भलगनी  सम्बन्ध  ववस्तार 

 Sister City and Friend Ship City 

Geermu( Golmud City) of  Qinghai Provience of China 

 Sister City, 5th February 2017 

Xining Municipality,of Qinghai Provience of China     

Friendship City, 29 April 2016 

 Siping City, Jilin Provience of China Sister City, May 13th 2018 for 5 years from the 

agreement signed date 

 Pokhara Metropoliatan City, Nepal 

Sister City, 2072 Ashad 25 or 5years 

 Lumbini Cultural Municipality, Nepal 

Agreement for Inter Municipal cooperation and tourism Promotionऽ 2076 Mangsir 18 

Agreement with International Institutions 

1. WU Lan County (Ulan County), China  

 Friendly  cooperation framework Agreement 

 May 9th 2018 

2. Central South University, China  

 Educational Scholarship Agreement 

 April 10th 2018 

3. Jengshi Group Shandang,China 

 Agreement 

 May 29 2018 

Membership of various international forums: 

1. CITYNET  

 Full Member 

2.  WeGO  ( World Smart Sustainable Cities Organization 

 Member,12th October 2016 

3. ICLEI  (Local Governments for Sustainability) 

           Member, 8th March 2017 

4.  LUCI (Lighting Urban Communities International) 

 Member,11th March 2018 

5. APCAT (Asia Pacific Cities Alliance for Tobacco Control and NCDs Prevention) 

 Member,  
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स्रोतः सूिना तथा सञ्चार प्रववलध शािा  
 

17. भरतपरु महानगरका उपिब्ध सवुवधा/ अवसर 
 लसटी हि लनमायणाधीन र्ोजना। 

 अन्तरायविर् विकेट रांगशािा लनमायणाधीन । 

 बहउुदे्दशीर् बहतुिे व्र्वसावर्क भवन लनमायणधीन । 

 नारार्णगढको पिुिोक देचि गोन्राङ्गसम्म हररतमागय सवहतको ६ िेनको सडक । 

 हिुाकी मागय(हावकमिोक देचि जगतपरु राप्ती पिु कसरा सम्म)। 

 मयुर् सडकमा, सडक बत्ती । 

 महानगर उप–प्रमिुको सांर्ोजकत्वमा गदठत अनगुमन सलमलतद्वारा प्रभावकारी भलूमका 
लनवायह। 

 स्र्ालनटरी ल्र्ाण्डवफल्ड साइट लनमायणको िालग सम्भावना अध्र्र्न भई लड.वप.आर. तर्ार 
भएको । 

 भरतपरुको समग्र ववकासको िालग सघन शहरी ववकास कार्यिम कार्ायन्वर्नमा 
सहजीकरण भैरहेको। 

 सडक लनमायणमा लनमायणको नर्ााँ प्रववलधको प्रर्ोग भैरहेको । 

 वातावरण व्र्वस्थापन तथा सरसफाईका िालग वहृत विर्ाकिाप। 

 पूवय पचिम राजमागय, भरतपरु माडी–ठोरी हिुाकी सडक, भरतपरु–रामपरु–गोिाघाट सडक, 

बाईपास सडक। 

 महानगरीर् ररङ्ग रोडको र लिांक रोडको लनमायणशरुु । 

 भ–ूउपर्ोग र्ोजना तर्ारी अचन्तमिरणमा । 

 औद्योलगक ग्रामस्थापनाको तर्ारी । 

 अलधकाांश मयुर् सडक कािो पते्र, केचन्रर् बस टलमयनि सधुार र्ोजनाजारी। 

 सावयजलनक र्ातार्ातको सरि पहुाँि, बस पावकय ङको उचित व्र्वस्थाको तर्ारी । 

 चितवन राविर् लनकुञ्ज, वरण्डाभार क्षेत्रिाई समेत पर्ाय–पर्यटन क्षेत्रको रुपमा ववकासगने 
तर्ारी । 

 नारार्णी नदी तटर नदी क्षेत्रमा रहेका शाचन्तनगर वन जस्ता आइल्र्ाण्डहरुको प्रवियनका 
िालग र्ोजना लनमायण र छिफि शरुु। 

 भरतपरु ववमानस्थि स्तर ववृिको िालग छिफि भइ रहेको । 

 मयुर् बजार क्षेत्रमा िानेपानी, सतहढि, फोहोर पानी ढिको व्र्वस्था अन्र् स्थानमा सतह 
ढिको व्र्वस्था। 

 देवघाट एक प्रमिु धालमयक तीथयस्थि रहेको र र्सको महत्विाई अझ उच्ि बनाउन े
र्ोजना तर्ारी । 
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 नारार्णी र राप्ती नदी साँगै जोलडएको हुाँदा जि र्ातार्ात िगार्त मनोरन्जन स्थिको 
ववकास गनय सवकने प्रशस्त सम्भावना भएकािे र्सको दीघयकािीन सोिको ववकास 
भइरहेको। 

 नारार्णी नदीको वकनारको उचित व्र्वस्थापन गरी आन्तररक, बाह्य पर्यटक आकषयण क्षेत्र 
बनाउने तर्ारी । 

 वडानां. २९ को पहाडी क्षते्र, ढुांगािानी िगार्त िानेपानीको महुान िगार्त भ्र् ुटावर 
लनमायण र पर्यटन ववकास। 

 पोल्री व्र्वसार्, पशपुािन, मत्स्र्पािन, अन्र्साना, मझौिा र ठूिा उद्योगहरुको स्थापना । 

 प्रिरु उत्पादनशीि कृवष जलमनको भरपरु उपभोगको िालग महानगरबाट कृषक प्रोत्साहन 
कार्यिम सांिािन। 

 कृवष तथा पशजुन्र् उत्पादन तथा बजारीकरण साथै तरकारी सकां िन केन्र एवम  दईु 
तरकारी बजार सञ्चािनको तर्ारीमा । 

 ऐलतहालसक तथा धालमयक एवम ् साांस्कृलतक महत्व राख्न ेस्थिहरू र पर्यटकीर् आकषयणका 
यर्ालत प्राप्त स्थिहरू पवहिान भइसकेको अवस्था । 

 अन्र् नगरपालिकाको तिुनामा महानगरपालिका तिुनात्मक रुपमा नेततृ्व, चशक्षा, स्वास््र्, 

सामाचजक, आलथयक ववकासमा अगालड बवढरहेको । 

 बढ्दो सहरीकरण र नेपािकै सबै भन्दा धेरै बसाईसराईको िाप रहेको सहर । 

 

18.िनुौतीहरु 

 गा.वव.स.बाट लसधै महानगरपालिकामा गालभएका क्षेत्रहरु समेत भएका कारण समानपुालतक 
ववकासमा िनुौती। 

 आवश्र्कता अनसुारको कार्ायिर् भवन र कोठाको अभाव । 

 अव्र्वचस्थत आवास प्िालनङ्गिे गदाय प्रिरु उत्पादनशीि कृवष जलमन टुिाउने काम 
अत्र्लधक रहेको । 

 राजमागयमा रावफक व्र्वस्थापनमा कमी, अत्र्ालधक गलतको कारण दघुयटना । 

 केन्रीर् वस टलमयनि सञ्चािनमा कमजोरी । 

 बढ्दो सहरी करण र नेपािकै सबैभन्दा धेरै बसाई सराईको िाप रहेकािे शहरी 
ववकासमा केही समस्र्ा हनुसक्ने । 

 शहरी गररबी एव सकुुम्बासीहरुको व्र्वस्थाको आवश्र्कता । 

 अलधकाांश लभत्री सडकहरू मातहत ढिको कमी, जथाभावी लभत्री सडक िोल्ने िमजारी । 

 आवश्र्कमात्रामा लनमायण उपकरणहरुको कमी। 

 मापदण्ड पूरानगरी अझै पलन घरहरु लनमायण हदैु । 

 नदी कटान िगार्त बाढीिे प्रभाव पाने र तटबन्धनको िालग बजेटको कमी। 

 वन्र्जन्त ुर मानव वीिको द्वन्द, िेती बािी िगार्त अन्र् धनजनको क्षलत । 



70 

 

 अलधकाांश सडकहरू सतहढि वववहन,सावयजलनक र्ातार्ातको अभाव । 

 ििुा स्थानको कमी पर्यटनको राम्रो अवस्था रहेको महानगरमा सावयजलनक शौिािर्को 
अभाव । 

 गणुस्तरीर् अलभिेि व्र्वस्थापनको आवश्कता । 

19.अपेचक्षत अवस्था  

 जनप्रलतलनलधहरुको क्षमता अलभववृि आवश्र्कता । 

 जलमनको वगीकरण गरी सोही अनसुारको व्र्वस्थापन आवश्र्क। 

 नदी कटान िगार्त, बाढीको प्रभाव अन्त्र् गने तटवन्धन सवहतको कार्यिम र वजेटको 
र्ोजना । 

 वन्र्जन्त ुर मानव वीिको द्वन्द, धनजनको क्षलत कम गनयको िालग प्रभावकारी र्ोजना। 

 जांगिी जनावर र नदी कटानबाट भएको क्षलतको तत्काि राहत व्र्वस्था। 

 सकुुम्बासीका समस्र्ा समाधान गरी बस्ती र बसोवास व्र्वस्थापन । 

 नगर सडक मासतह ढिको व्र्वस्था,सम्पूणय स्थानमा िानेपानीको व्र्वस्था। 

 वडा कार्ायिर् भवन नभएका स्थानहरुमा भवन लनमायण । 

 सम्पूणय क्षेत्रमा िानेपानीको पहुाँि, महानगरलभत्रका सबै सडक कािो पते्र गनय आवस्र्क । 

 पूणय सरसफाईको िालग सडकहरुमा ढिको व्र्वस्थापन। 

 स्र्ानेटरी ल्र्ान्डवफिको सांिािन आवश्र्क । 

 सहरी क्षेत्रमा आवश्र्कता अनसुारका सावयजलनक शौिािर्को लनमायण । 

 पैदि र्ात्र,ु अपाङ्ग मैत्री सडक, साइकि िेनको व्र्वस्था सवहतको सडक। 

 गणुस्तरीर् अलभिेि व्र्वस्थापन। 

 िैलगक समानता तथा समावेशी करणको िालग िगलगक बजेटको ब्र्वस्था । 

 नारार्णी नदी वकनार दीघयकािीन र्ोजनाको तर्ारीको लतब्रता । 

 

20. भरतपरु महानगरपालिकाको नक्सा 
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