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हो।प्राकृलतक श्रोत साधन र पर्यटकीर् गन्तव्र्का दृवििे पलन भरतपरुको उचत्तकै सम्भावना छ।नेपािको 
सांववधानिे लनधायरण गरेका तीन तहका सरकारहरु मध्र्े स्थानीर् तहको सरकार जनताका दैलनकीसँग नचजक 
रहेको र जनतासँग प्रत्र्क्ष सरोकार राख्न े सरकार हो।स्थानीर् सरकार गठन पलछ महानगरपालिकाको 
वस्तचुस्थलतको अवस्थािाई बावषयक 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 िे प्रत्र्ेक 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 क्षेत्रको ववकासको ववद्यमान अवस्था, सांभावना र स्रोतको सम्बन्धमा आवश्र्क सूिना व्र्वस्थापन 
गनय महानगरपालिकाको समग्र चस्थलत झचल्कने वस्तगुत वववरण तर्ार पानुय र्सको प्रमिु उद्देश्र् 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 प्रमेराज जोशी, 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 सम्पणूयमा 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  सचिवहरुिाइ 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, लबषर्गत शािा कार्ायिर्बाट समावेश प्राप्त 

त्र्ाांकहरु, श्रोतहरु, 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 ढाँिामा िा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, साँस्कृलतक 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 गाउँपालिका पचिममा चितवन राविर् लनकुञ्ज र नविपरासी चजल्िा उत्तर तनहुँ 
चजल्िा र दचक्षण चितवन राविर् लनकुञ्ज नै रहेको प्राकृलतक श्रोत साधन, जैववक ववववधता तथा 
पर्यटनका दृिीिे पलन सम्पन्न छ भने ववववध सामाचजक तथा साँस्कृलतक 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 
दइु वटा सवुवधा सम्पन्न मेलडकि किेजहरु, नमूना भरतपरु अस्पताि, बी.पी. कोइरािा मेमोररर्ि 
क्र्ान्सर अस्पताि र डेढ दजयनको हाराहारीका लनजी अस्पताि र नलसयङ्क किेजहरु र्हाँको 
स्वास््र् र मेलडकि लसटीको पररकल्पनाका आधार हनु।्कृवषप्रधान देश भएका नातािे र्हाँको 
कृवष तथा वन ववश्वववद्यािर् र्ो महानगरको अको अमूल्र् गहना हो ।महानगरपालिकािे 
स्थानीर् सरकार सञ्चािनका िालग आवश्र्क काननुहरू लनमायण गरी प्रमाणीकरण गरीसकेको 
छ।महानगरिे हािसम्म १४ वटा ऐन, ६ वटा लनर्माविी, ६ वटा लनदेचशका, ३३ वटा 
कार्यववलध, ४ वटा मापदण्ड तथा एक आिार सांवहता गरी ६४ वटा काननुहरू लनमायण गरी 
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाएको छ।  

• एलतहालसक पषृ्ठभलूम 

ववशेषगरी गण्डकी प्रदेश अन्तरगतका कास्की, िमजङु, तनहुँ, गोरिा, वाग्िङु्ग, पवयत, स्र्ाङजा 
चजल्िाबाट चितवनमा ठूिो जनसँयर्ा 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। आददबासी थारु, दराई, कुमाि, िेपाङ बाहेक प्रार्ः  
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अन्र् सबै जातजाती अन्र्त्रबाट बसाई सरी आएका समदुार् छन।्मूितः हैजा महामारी लनर्न्त्रण 
भएपलछ नै बसाई सने प्रवकर्ामा लनकै तीव्रता ल्र्ार्ो।शरुुवातको अवस्थामा र्हाँका रैथाने 
मालनएका आददवासी बालसन्दा थारु, बोटे, दराई बजारको छेउछाउमा बसोवास गरेका लथए भन,े 

बसाईसराईं गरेर आउनेहरु महानगरको सम्पूणय क्षेत्रमा छररएर रहेको पाईन्छ ।ववशेषगरी 
नारार्णगढ क्षेत्रमा बचन्दपरुबाट बसाई सरी आउने नेवार जातीको बाहलु्र्ता रहन 
गर्ो।२०३५सािमा साववक भरतपरु गाउँ पञ्चार्त र नारार्णगढ गाउँपञ्चार्तको परैु भाग र 
कल्र्ाणपरु गाउँ पञ्चार्तको केही भाग लमिेर भरतपरु नगर पञ्चार्त बनेपलछ भरतपरु र 
नारार्णगढ क्षेत्र गाउँ 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 गाउँपालिका 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 नेपाि सरकारको अको लनणयर्बाट भरतपरु महानगरपालिका 
बन्न पगु्र्ो।भरतपरु उपमहानगरपालिका बन्दैगदाय नगरपालिका बन्न पगेुका पचिम चितवनका 
चित्रवन र नारार्णी दईु नगरपालिका, ददब्र्नगर गाउँपालिका र साववक कवविास गाउँपालिका 
भरतपरु महानगरपालिकामा समावहत भए। 

 

साववक भरतपरु नगर पञ्चार्त 
स्थापना: वव. सां. २०३५साि फागनु २५ गते )१९७९ई सां ( नगर पांिार्तको रुपमा  

वडा सांयर्ा: १२ 

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

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

 

साववक भरतपरु नगरपालिका 
स्थापना: वव.सां २०४८  

वडा सांयर्ा: १४ 

कुि के्षत्रफि: ७७८८.१ 

तापिम:अलधकतम ४० लडग्री सेल्सीर्स न्रू्नतम ७ लडग्री सेल्सीर्स 

जम्मा जनसांयर्ा: १,४३,८३६(२०६८) 

जनसांयर्ा बवृिदर: ५.०३ प्रलतसत 
घरधरुी सांयर्ा ३६९३९ 
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वडागत क्षेत्रफि हेक्टरमा र जनसांयर्ा जनगणना २०६८ अनसुार भरतपरु नगरपालिकामा स्थापनाकाि 
देचिको जनसांयर्ा बवृिदर वववरण 

 

तालिका १: स्थापनाकाि देचिको जनसांयर्ा वववरण 

स्रोत: सूिना तथा सांिार प्रववलध शािा 
 

तालिका २: साववक भरतपरु नगरपालिकाको वडागत जनसयर्ा वववरण  
वडा नां क्षते्रफि/ 

 हेक्टर 

जम्मा 
घरधरुी 

जम्मा 
जनसयर्ा 

पूरुष 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 

जम्मा ७७८८.१ ३६९३९ १४३८३६ ७११७५ ७२६६१ 

सांस्थागत 
जनसांयर्ा 

  ३९४१ ३०३० ९११ 

स्रोत: सूिना तथा सांिार प्रववलध शािा 
 
 
 
 

ि.स जनगणना बषय जन सांयर्ा वववरण 

१ २०३८ २७६०२ 

२ २०४८ ५४६७० 
३ २०५८ ८९३२३ 
४ २०६८ १४७७७७ मध्र्े ३९४१ सांस्थागत जनसांयर्ा 
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साववक भरतपरु नगरपालिकाको नक्सा 

 
साववक भरतपरु उप–महानगरपालिका  

स्थापना वव स २०७१ मांसीर १६ गते 

तालिका ३: साववक उप-महानगरपलिका वडाहरु 

साववकको नगरपालिकाका वडाहरु उप–महानगरपालिकाको वडा 
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 



  

5 

 

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 
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तालिका ४: 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 

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 
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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 ५: 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 १७ 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 गाउँपालिका र साववक कवविास गाउँपालिका 
भरतपरु महानगरपालिकामा समावहत भए। 

तालिका ६ : महानगरका हािका वडाहरु 

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

महानगरको हािको वडा 

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 
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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 गाउँपालिका (उप-महानगर हुँदाको 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 गाउँपालिका सबै वडाहरु वडा–२९ 

स्रोत: सूिना तथा सांिार प्रववलध शािा 
 
तालिका ७: महानगरका हािका मयुर् मयुर् बस्तीहरु 

वडा नां. मयुर् बस्तीहरु 

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 
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स्रोत : सम्बचन्धत वडा कार्ायिर्हरु, भरतपरु महानगरपालिका 
 

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 
त्र्हाँको माटो ववशेषगरी नारार्णीको बगरिे गदाय ग्राभेि लमचश्रत रहेको छ भने मालथल्िो समथर 

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, नर्ाँबजार, 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, िौकीडाँडा, कुससमुटार, िामागाउँ, लसमिताि, भोिे 
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सतहका वडाहरु बिौटे र पानीको प्राकृलतक नािा (घोि) भएको क्षेत्र वररपरर चिमट््याइिो 
वकलसमको रहेको छ।भौगोलिक दृविकोणिे भरतपरुको माटो उवयर मालनन्छ।र्हाँको 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।र्हाँ 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।र्हाँको वावषयक औसत तापिम २५ लडग्री सेचल्सर्स रहेको 
छ।भरतपरुमा वावषयक औसत वषाय १,५०० लमलिलमटर. हनुे 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 रजेठमा 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 ८: जनसांयर्ा ववतरणको अवस्था 

श्रोतःकेन्रीर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

 

तालिका ९: वडा अनसुार घरधरुी तथा जनसांयर्ाको वववरण 

वडा 
नां. 

घरधरुी 
सांयर्ा 

परुुष मवहिा जम्मा क्षते्रफिवगय
वक.लम. 

जनघनत्व 

१ २५०६ ५९९४ ५१७५ १११६९ ३६.११ ३०९.३० 
२ ४१६८ ८४८९ ८२४२ १६७३१ १.३४ १२४८५.८२ 
३ ३५३५ ७९९२ ६८२२ १४८१४ ४.१९ ३५३५.५६ 
४ ३६३६ ६९५३ ७६०० १४५५३ ८.२२ १७७०.४४ 
५ १८८६ ३९५१ ४२९७ ८२४८ ९.९१ ८३२.२९ 
६ २६१० ५१०२ ५७२२ १०८२४ १२.२१ ८८६.४९ 

ि.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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७ २६९० ५०८७ ५४१८ १०५०५ ४.१४ २५३७.४४ 
८ १५६९ ३४०५ ३६७५ ७०८० ६६.६६ १०६.२१ 
९ २३४४ ४३६१ ४७९६ ९१५७ ५.३० १७२७.७४ 
१० ६४९७ १२३६२ ११०९६ २३४५८ ३.९४ ५९५३.८१ 
११ ५३१८ १०२३७ १०८७६ २१११३ ९.११ २३१७.५६ 
१२ १८३८ ५३७४ ५५७५ १०९४९ १२.५३ ८७३.८२ 
१३ १४८५ २८४१ ३१७७ ६०१८ ९.७० ६२०.४१ 
१४ २२९२ ४२२२ ५१०७ ९३२९ १२.०७ ७७२.९१ 
१५ २६४८ ५२७० ५८६३ १११३३ २०.५० ५४३.०७ 
१६ ३२३६ ६४१७ ७३०२ १३७१९ १७.०६ ८०४.१६ 
१७ १५१४ ३०१८ ३६९२ ६७१० ७.८७ ८५२.६० 
१८ १६७५ ३१५० ३८६८ ७०१८ १०.३३ ६७९.३८ 
१९ १४७३ २७९१ ३३८४ ६१७५ ६.२९ ९८१.७२ 
२० १५७७ ३०५७ ३६४७ ६७०४ ११.८३ ५६६.६९ 
२१ १६१४ २९३७ ३५६९ ६५०६ १०.०२ ६४९.३० 
२२ १२९४ २३७५ २८९४ ५२६९ ५.२२ १००९.३९ 
२३ १६५५ ३३१४ ३८४५ ७१५९ १२.८५ ५५७.१२ 
२४ ९८२ २०८१ २२६० ४३४१ ५.२२ ८३१.६१ 
२५ १८६३ ३६९३ ४३६४ ८०५७ १४.१६ ५६९.०० 
२६ १९३८ ३८३५ ४५६० ८३९५ १८.६३ ४५०.६२ 
२७ १७६५ ३५०६ ४३३९ ७८४५ १७.७३ ४४२.४७ 
२८ १३२३ २८७५ ३४९४ ६३६९ १२.७० ५०१.५ 
२९ ११६५ २८२२ २९९७ ५८१९ ६२.९२ ९२.४८ 
जम्मा ६९०३५ १३४००१ १४६५०१ २८०५०२ ४३२.९५ ६६५.१० 

श्रोतःकेन्रीर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

 
चित्र:१ जम्मा जनसांयर्ा  
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तालिका १०: उमेर तथा लिङ्गका आधारमा जनसांयर्ाको वववरण 

 

श्रोतःकेन्रीर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

 

 

 
चित्र :२ उमेर तथा लिङ्गका आधारमा जनसांयर्ा 

 
 
 
 
 
 
 
 

क स. उमेर समूह मवहिा परुुष जम्मा प्रलतशत 

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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तालिका ११ : 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 

स्रोतःकेन्रीर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

 
चित्र: ३ आलथयक रुपिे सविर् जनसांयर्ा 
 
तालिका १२: 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 
 

तालिका १३: मात ृभाषाको आधारमा जनसांयर्ाको वववरण 

स्रोतःकेन्रीर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

 

ि.स. मातभृाषा जनसांयर्ा प्रलतशत 

१.  नेपािी २२१९४१ ७७.८३ 

२.  थारु १४७५६ ५.१७ 

३.  गरुुङ १२०११ ४.२१ 

४.  तामाङ १००३० ३.५२ 

५.  नेवार ६३१८ २.२२ 

६.  मगर ४९६० १.७४ 

७.  भोजपरुी ४७३७ १.६६ 

८.  दराइ २२१२ ०.७८ 

९.  मैलथिी २१३२ ०.७५ 

१०. वहन्दी १९४३ ०.६८ 

११. वोटे ७३० ०.२६ 

१२. िेपाङ ३३६ ०.१२ 

 जम्मा २८०,५०२ १०० 
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तालिका १४: छानाको प्रकारको आधारमा घरधरुी सांयर्ा 

स्रोतःकेन्रीर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

 
 

तालिका १५:िानेपानीको श्रोतको आधारमा घरपररवार वववरण 

ि.स. िाने पानीको श्रोत घर पररवार सांयर्ा प्रलतशत 

१ पाइप धारा २१,०८९ ३०.५५ 

२ टर्बुवेि / हेन्डपम्प ३८,१९३ ५५.३२ 

३ ढावकएको इनार / कुवा ६,५३१ ९.४६ 

४ नढावकएको इनार/ कुवा १,९०४ २.७६ 

५ मूिको पानी १६१ ०.२३ 

६ िोिा / नदीको पानी ९५ ०.१४ 

७ अन्र् ७८० १.१३ 

८ उल्िेिनभएको २८२ ०.४१ 

 जम्मा ६९,०३५ १०० 

स्रोतःकेन्रीर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

 
 

तालिका १६: इन्धनको प्रर्ोगको आधारमा घर पररवार वववरण 

ि.स. घरको प्रकार सांयर्ा प्रलतशत 

१ फुस तथा िरिे छाएको ५,३९५ ७.८१ 

२ जस्ता / च्र्ादरिे छाएका ३३,३३७ ४८.२९ 

३ टार्ि तथा ढुांगा (Slate) छाएका ४९० ०.७१ 

४ आर सी.सी २८६९६ ४१.५७ 

५ काठिे छाएका १६७ ०.२४ 

६. अन्र् २३३ ०.३४ 

७. उल्िेि नभएको ७१७ १.०४ 

 जम्मा ६९,०३५ १०० 

ि. स. इन्धनको प्रकार घर पररवार सांयर्ा प्रलतशत 

१ दाउरा २५,२९५ ३६.६४ 

२ मट्टीतेि ६६६ ०.९६ 

३ एि. वप. ग्र्ास ३६,४१२ ५२.७४ 

४ गइुठा ८८ ०.१३ 

५ गोवर ग्र्ास ५,८८१ ८.५२ 



  

16 

 

स्रोतःकेन्रीर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

 
 

तालिका १७: बत्ती प्रर्ोगको आधारमा घर पररवार वववरण 

ि.स. बत्ती प्रर्ोगका प्रकार घर पररवार सांयर्ा प्रलतशत 

१ ववजिुी ६९,१०९ ९७.२१ 

२ मट्टीतेि १,३२३ १.९२ 

३ वार्ोग्र्ास १५७ ०.२३ 

४ सोिार ६३ ०.०९ 

५ अन्र् ८४ ०.१२ 

६ उल्िेि नभएको २९९ ०.४३ 

 जम्मा ६९,०३५ १०० 

स्रोतःकेन्रीर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 
 
 
तालिका १८: उपिब्ध सेवा सवुवधाको आधारमा घर पररवार वववरण 

६ ववजिुी १४० ०.२० 

७ अन्र् २६९ ०.३९ 

८ उल्िेिन भएको २८४ ०.४१ 

 जम्मा ६९,०३५ १०० 

ि.स. सेवा सवुवधाका वववरण घर पररवार सांयर्ा प्रलतशत 

१ कुनै सेवा सवुवधा नभएका २,४५३ ३.५५ 

२ कम्तीमा एउटा सवुवधा भएका ६५,९४१ ९५.५२ 

३ रेलडर्ो भएका ४५,२५८ ६५.५६ 

४ वट.भी भएका ४३,२३९ ६२.६३ 

५ केवि िाइन जोडेका ३४,१२२ ४९.४३ 

६ कम््र्टुर भएका १२,५५० १८.१८ 

७ इन्टरनेट सवुवधा भएका ६,९७६ १०.११ 

८ टेलिफोन नभएका ११,३७१ १६.४७ 

९ मोवाइि ५७,९९६ ८४.०१ 

१० गाडी भएका २,१६५ ३.१४ 

११ मोटर साइकि १७,६८६ २५.६२ 

१२ साइकि ४७,०४२ ६८.२० 

१३ अन्र्साधन ५५४ ०.८० 

१४ विज १९,४२३ २८.१४ 
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स्रोतःकेचन्रर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

 
तालिका १९: शौिािर् प्रर्ोगको आधारमा घरपररवार वववरण 

ि.स. िपी को  प्रर्ोग घर  पररवार  सांयर्ा प्रलतशत 

१ िपी  नभएको १,९८४ २.८७३ 

२ फ्िसभएको (सावयजलनकढि) ५७,६०५ ८३.४४३ 

३ साधारण ९,१४६ १३.२५० 

४ उल्िेि नभएको ३०० ०.४३४ 

 जम्मा ६९,०३५ १०० 

स्रोतःकेन्रीर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

 

तालिका २०: स्वालमत्वको आधारमा घरपररवारको वसोवासको अवस्था 
ि.स. स्वालमत्वको  वववरण पररवार  सांयर्ा प्रलतशत 

१ लनजी ४८,२४७ ६९.८९ 

२ भाडामा १७,०२० २४.७६ 

३ सांस्थागत १,३८६ २.०१ 

४ अन्र् २,३८२ ३.४५ 

 जम्मा ६९,०३५ १०० 

स्रोतःकेन्रीर् त्र्ाांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

 

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।र्हँा ववलभन्न क्षेत्रमा िगानी गनय 
सक्ने 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 नपेाि मानव ववकास 
प्रलतवेदन २०२० को सूिाङ्क अनसुार १८९ देशहरुमध्रे् नेपाि १४७औां स्थानमा 
रहेकोछ।ववश्वमा नेपािको मानव ववकास सूिाङ्क (Human Development Index) ०.५८७ रहेको 
छ।दचक्षण एलसर्ामा सवैभन्दा अग्रस्थानमा श्रीिांका रहेको छ भने सबै भन्दा अचन्तममा 
अफगालनस्तान रहेको छ ।देशको समग्र मानव ववकास सूिकको अवस्था हेदाय बाग्मती प्रदेशको 

१५ उल्िेि नभएका ६४१ ०.९३ 

 जम्मा ६९,०३५ १०० 
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मानव ववकास सूिाङ्क राम्रो रहेको देचिएको छ जनु ०.६६१ रहेको छ भने गण्डकी प्रदेश 
०.६१८ दोस्रो कणायिी प्रदेश ०.५३८ सबभन्दा न्र्नु अवस्था रहेको छ। त्र्सै गरी नेपािको 
िैलगांक लबकास सूिाङ्क (Gender Development Index) ०.८८६ छ भने बाग्मती प्रदेशको ०.९२९ 

रहेको छ । भरतपरु महानगरपालिका हरेक दृविकोणिे मिुकुकै केन्र लबन्दमुा रहेको र लबलभन्न 
सांभावना बोकेको महानगर भएकािे राविर् र अन्तरायविर् क्षेत्रको समेत ध्र्ान आकय षण गरी 
लबलभन्न क्षेत्रमा िगानीका अवसर हरु छन ्। भौगोलिक रुपमा सगुमता भएको कारण आवश्र्क 
भौलतक तथा सामाचजक पूवायधारको अवस्था राम्रो छ ।चशक्षा, स्वास््र्, गररबी तथा अन्र् सूिकहरु 
पलन तिुनात्मक रुपमा देशका अन्र् महानगरपालिका र नगरपालिकाको तिुनामा मजबतु 
देचिन्छ . 
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तालिका २१: आव २०७६/०७७ को आलथयक वववरण  

स्रोतः आलथयक प्रसाशन महाशािा 

आर् व्र्र् 

गत बषय 
अनमुालनत 
रकम   

गत 
वषयको 
वास्तवव 

आर् शीषयको  र्स बषयको 
अनमुालनत रकम 

र्स बषयको 
वास्तववक रकम 

रकम रु. गत 
बषय रु. 
 

व्र्र् 

शीषयको 
स्वीकृत बजेट  

(अनसुिुी ३) 
िुद ििय  पेश्की ििय अनसुिुी ३ 

 

कुि ििय 

  क)शरुु बैक मौज्दात (अनसुिुी ३)     क) िाि ुििय (अनसुिुी ३)     

  १) वाह्य अन्र् स्रोत (भारतीर् दतुावास)    केन्रीर् ववलनर्ोजन ८२,१९,१२,०००.०० ६७,७२,४८,३५७.१३ ८,७७,४७,४७९.०० ७६,४९,९५,८३६.१३ 

  २) ववषेश कोषहरु  ५,०४,९६,९७५.५०   २) वाह्य अन्र् स्रोत 
(भारतीर् दतुावास)  

२०,९०,०००.०० २०,९०,०००.००  २०,९०,०००.०० 

  ३) राजश्व बाांडफाांड  ८,६१,३५,५९१.५७   ३) लबषेश कोषहरु १६,११,३८,७२५.५८ ७,२०,००,९५५.०० १५,३२,६००.०० ७,३५,३३,५९५.०० 

  ४) आन्तररक आर्ः कर शलु्क,दस्तरु,वविी १,१५,३५,६७,९६३.२७   ४) आन्तररक आर्ः 
कर शलु्क  

१,८४,७७,४२,४९६.०० १,३८,३५,५७,८८८.४९ २६,५७,४५१.०० १,३८,६२,१५,३९९.४९ 

  ि) धरौटी  १,९८,२८,०६८.७६   ५) अन्र् आर् / 
कन्टेन्जेन्सी 

- - - - 

  शरुु बैक मौज्दात जम्मा  १,३१,००,२८,५९९.१० १,३१,००,२८,५९९.१०  जम्मा ििय २,८३,२८,८३,२२१.५८ २,१३,४८,९७,२४०.६२ ९,१९,३७,५३०.०० २,२२,६८,३४,७७.६२ 

  ग) लनकासा (अनसुिुी १)     ि) पजुीगत ििय 
(अनसुिुी २) 

    

  १) केन्रीर् ववलनर्ोजन  ८४,१४,७९,६१९.१३   १) केन्रीर् ववलनर्ोजन १०,७२,८६,०००.०० ७,३९,९०,७८३.०० २४,९३,०००.०० ७,६४,८३,७८३.०० 

  २) वाह्य अन्र् स्रोत (प्रदेश सरकार) २०,९०,०००.००   २) वाह्य अन्र् स्रोत 
(भारतीर् दतुावास) 

- - - - 

  ३) लबषेश कोषहरु  ११,०६,४१,७५०.०८   ३) राजश्व बाांडफाांड - - - - 

  ४) राजश्व बाांडफाांड  -   ४) आन्तररक आर्ः 
कर शलु्क 

२,८३,३७,०७,४०४.०० १,२२,०५,१३,५४२.२६   

  ५) आन्तररक आर्ः कर शलु्क,दस्तरु,वविी २,८७,२४,८५,१७५.०८   जम्मा पजुीगत ििय २,९४,०९,९३,४०४.०० १,४२,९५,०४,३२५.२६ १०,३७,२७,०१२.०० १,३९,८२,३१,३३७.२६ 

  ५) अन्र् आर् / 
कन्टेन्जेन्सी 

 -   (i) कुि िाि ुर 
पजुीगत ििय 

५,७७,३८,७६,६२५.५८ ३,४२,९४,०१,५६५.८८ १९,५६,६४,५४२.०० ३,६२,५०,६६,१०७.८८ 

  घ) धरौटी  १,८८,००,९६५.४८   ग) ii) धरौटी     ९४,८३,०२१.७७ 

   लनकासा  ३,८४,५४,९७,५०९.५२ ३,८४,५४,९७,५०९.५२  घ) बैक मौज्दात बाांकी (अनसुिुी ४)    

       १) वाह्य अन्र् स्रोत (भारतीर् दतुावास)   ४४,८४,२३९.५५ 

       २) लबषेश कोषहरु   ८,३१,२०,८९१.०३ 

       ३) राजश्व बाांडफाांड   - 

       ४) आन्तररक आर्ः कर शलु्क,दस्तरु 

वविी 
  १,४०,४२,२५,८३५.९२ 

       ५) धरौटी     २,९१,४६,०१२.४७ 

       (iii) जम्मा    १,५२,०९,७६,९७८.९७ 

  कुि जम्मा   ५,१५,५५,२६,१०८.६२  कुि जम्मा     ५,१५,५५,२६,१०८.६२ 
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महानगरको मयुर् आम्दानी  
महानगरपालिकाको राजस्व मध्रे् सम्पचत्त कर, व्र्वसार् कर, सेवा शलु्क तथा घरबहाि कर प्रमिु 

रूपमा  रहेका व्र्वसार् करको सम्बन्धमा शे्रणी लनधायरण गरीएको र व्र्ापारीको स्व-घोषणाको 
आधारमा कर लिने कार्य गरीएको ( पुजँी,िगानी, कारोबार तथा िोकेसनको आधारमा स्व-घोषणा) घर 
बहाि करको सम्बन्धमा कृवष प्रर्ोजनको िालग १% आवास प्रर्ोजनको िालग २% व्र्ापार प्रर्ोजनको 
िालग १०% लिइदै आएकोमा आ.व. २०७७/०७८ मा कृवष प्रर्ोजनको िालग १% आवास प्रर्ोजनको 
िालग २% व्र्ापार प्रर्ोजनको िालग ७% दर रेट कार्म गरीएको छ। महानगरपालिका लभत्र बसोवास 

गने नागररकसँग सांकिन गररने कर, दस्तरु, शलु्कबाट सांकलित रकम महानगरको प्रमिु आम्दानीको 
स्रोत हो।महानगरपालिकाका सम्पूणय करदाताहरूको त्र्ाङ्क तथा अलभिेि ववद्यतुीर् प्रणािीमा 
अद्यावलधक गरीनकुो साथै राजस्व असिुी कार्यमा ववलभन्न लनकार्हरूसँग 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 महानगरपालिका को लसफाररस 
अलनवार्य लिनपुने व्र्वस्थािाई कडाइपूवयक िागू गरीएको छ।लनजी क्षेत्र, उद्योग वाचणज्र् सांघ, 

उद्योग सांघसँगको समन्वर्मा वैज्ञालनक कर प्रणािी िागूगरी 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 लिन ेगरी कर सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्था गदै 
कर प्रशासनिाई िसु्तदरुुस्त बनाउने प्रर्ास गरीएको छ।महानगरका सबै वडा कार्ायिर्हरूबाट 
एकीकृत सम्पचत्त कर तथा अन्र् ववववध कर लतने व्र्वस्था लमिाइएको छ।घरजग्गा िररद लबकी 
, रचजिेशन, नक्सापास, सीफाररसबाट प्राप्त हनु ेराजश्व, लगटी बािवुा र ढुांगाको ठेक्काबाट हनु ेआम्दानी, 
घरबहािकर, एकीकृत सम्पत्ती कर, व्र्वसार् कर महानगरको आम्दानीका स्रोत हनु।्र्सबाहेक 

र्हाँको धालमयक, ऐलतहालसक तथा साँस्कृलतक पर्ायपर्यटन, होटि तथा रेस्टुरेन्ट, फनपाकय ,चशक्षासेवा, 
स्वास््र्सेवा र उद्योगहरुबाट सांकिन हनु े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 सकलित कर पलन आम्दानीको मयुर् स्रोत रहेको छ।महानगरिे 
२०७७/०३/३१ सम्म.मा िचक्षत गरी लबलभन्न क्षेत्रहरु बाट कर, दस्तरु, शलु्क सांकलित आन्तररक 

राजस्व रकम रु. 92,33,96,582.66 रहेको छ। िाि ु आ.व.मा महानगरको घरजग्गा 
रचजस्रेशनमा सबैभन्दा बवढ राजस्व सकां िन भएको छ भने महत्वपूणयपक्ष र्हाँका नागररकिे 

भौलतक पूवायधार ववकासको क्षेत्र (सडक, पिु, सडक बत्ती जस्ता क्षेत्र) मा जनसहभालगता जटुाएर 
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महानगरको ववकास र्ोजनािाई साथ ददँदै आएका छन।्र्सिाई समेत पूजँीकृत गदाय महानगरको 
ववकासमा र्हाँका बालसन्दाको ठूिो र्ोगदान देचिन्छ। 

 

तालिका २२: शीषयकगत आर् सांकिन वववरण (आलथयक बषय २०७७/०३/३१ सम्म) 

स्रोतःराजश्व व्र्वस्थापन महाशािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 

ि.स आर् चशषयक नाम सांकलित रकम (रु.) 

१ सम्पचत्तकर 4,41,98,116.67 

२ भलूमकर / मािपोत 1.94,10,262.68 

३ घरवहाि कर 6,83,35,853.48 
४ चशक्षा सेवा शलु्क लनचज शैचक्षक 59,000.00 
५ सवारी साधन कर (साना सवारी) 200.00 

६ बाडफाडबाट प्राप्त हनुे ववज्ञापन कर 49,76,190.00  
७ अन्र्मनोरन्जनकर  9,61,618.00 

८ व्र्वसार् रचजस्रेशन दस्तरु  47,10,5,689.00 
९ सरकारी सम्पचत्त वहाि बाट प्राप्त आर् 75,90,609.10 
१० घर जग्गा रचजस्रेशन 35,40,77,002.00 
११ अन्र् लबिीबाट प्राप्त रकम 52,27,419.00  
१२ ववद्यतु सेवा शलु्क 2,24,039.00  

१३ अन्र् सेवा शलु्क 2,30,95,203.00 

१४ पावकय ङ्ग शलु्क 65,08,583.89 

१५ नक्शा पास दस्तरु 5,16,40,176.02 

१६ लसफाररश दस्तरु 5,37,82,962.55 
१७ व्र्चिगत घटना दताय दस्तरु 2,59,929.00 

१८ नाता प्रमाचणत दस्तरु 23,32,201.00 

१९ अन्र् दस्तरु 1,54,75,993.14 

२० प्रशासलनक दण्ड, जररवाना र जफत 6,07,667.36 

२१ साना सवारी कर 750.00 

२२ अन्र् राजस्व 20,71,86,647.77 
२३ बेरुज ु 4,30,170.00 
 जम्मा 92,33,96,582.66 
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चित्र ५: शीषयकगत आर् सांकिन 

 
सावयजलनक जग्गाको  सांरक्षण तथा व्र्वस्थापन 

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 प्रर्ागमा अइरहेका छन । 

 
तालिका २३: महानगर लभत्र 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 मध्र् े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  

५ वडा नां १० भरतपरु १०/ग वक न 
६६९ को 

६ धरु  चित्रसेन टोि 
ववकास सांस्थािे 
सांरक्षण गरेको 
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६ वडा नां ११ िामा गाउँमा 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 २४: महानगरको जग्गाको वववरण 

ि. 
स. 

जग्गाको वववरण 
जग्गा प्राप्त 
हुँदाको 

प्राप्तीकोप्रकृर्ा 
(िररद/अचघग्र
हण/हस्तान्तर
ण) 

उपर्ोगकोअव
स्था (कसिे 
उपर्ोग गरेको 
छ) 

कैवफर्त 
वकत्ता 
नां. 

क्षते्रफ
ि 

इका
इ 

वकलसम लमलत मूल्र् 

१ 28 

2-
13-
16 

ववगा दोर्म   

64,560,
00।00 

नेपािसरकार 

भरतपरु 
महानगरपालिका 
मिु भवन के्षत्र 
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तालिका २५: भरतपरु महानगरपालिकामा भएका नक्सापासका वववरणहरु 

स्रोतःभवन 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 ववज्ञहरूसँग ववलभन्न िरणमा छिफि तथा अन्तविय र्ा सम्पन्न गरी 

अल्पकािीन गरुुर्ोजना बमोचजम कामहरू अगालड बढाइएको र दीघयकािीन गरुुर्ोजनाको 

लनमायणको काम भैरहेको छ।महानगरपालिका िे ववतेका तीन वषयमा साना ठूिा गरी कररब 

१८५ वकिो लमटर सडकमा नर्ाँ कािोपते्र गरेको छ भने कररब १७५ वकिोलमटर वपि        
ममयत र पनु: वपि गरी ममयत गरेको छ।र्सैगरी प्रदेश र सांघीर् बजेटबाट ९० वक.लम. सडक 
वपि भएका छन ् भने २१ वक.लम. वपि ममयत गरी कूि महानगर भरी ४७० वकिोलमटर 
सडक वपि भएका छन।्र्सैगरी कररब ४०० वकिोलमटर बाटा ग्राभेि गरीएको छ भन े१ 

आलथयक बषय नक्सा दताय सांयर्ा पास भएको सांयर्ा पास हनु वाकँी 
२०३५ देिी २०५८ सम्म ११५४१ १०४८७ १०५४ 
२०५८ देिी २०५९ सम्म ११७३ १०२१ १५२ 
२०५९ देिी २०६० सम्म ११०४ ९३६ १६८ 
२०६० देिी २०६१ सम्म ८४२ ७१९ १२३ 
२०६२ देिी २०६२ सम्म ९५६ ८६६ ९० 
२०६२ देिी २०६३ सम्म १०१२ ८८१ १३१ 
२०६३ देिी २०६४ सम्म १०७९ ९५७ १२२ 
२०६४ देचि २०६५ सम्म ११६५ ९५६ २०९ 
२०६५ देचि २०६६ सम्म १७३४ १३२६ ४०८ 
२०६६ देचि २०६७ सम्म १९६५ १३८७ ५७८ 
२०६७ देचि २०६८ सम्म १८९६ १३०१ ५९५ 
२०६८ देचि २०६९ सम्म १८२५ १२७७ ५४८ 
२०६९ देचि २०७० सम्म १८३३ १०४२ ७९१ 
२०७० देचि २०७१ सम्म १५८० ८५५ ७२५ 
२०७१ देचि २०७२ सम्म १४०४ ११०२ ३०२ 
२०७२ देचि २०७३ सम्म १६१८ १३१५ ३०३ 
२०७३ देचि २०७४ सम्म ३५६४ २६०५ ९५९ 
२०७५ देचि २०७६ सम्म १८७० १२४४ ६२६ 
२०७६ देचि २०७७ सम्म १५७७ ११२० ४५७ 
जम्मा ४१८७७ ३३१४६ ८७३१ 
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वकिोलमटर सडक ढिान गरीएको छ।त्र्स्तै महानगरिे २ वक.लम. बाटोमा पेटी लनमायण 
गरेको छ भने कररब १३ वकिोलमटर सतह ढि लनमायण भएकोछ।७ वक.लम. बाटोमा मोज्र्ाक 
टार्ि लबच्याएको छ भने मध्र्वती सामदुावर्क वनबाट जांगिी जनावरको अलतिमणबाट 
जोगाउन ३ वक.लम. पी.सी.सी. सवहत मेस जािी िगाइएको छ। महानगरलभत्र ९५वक.लम. 

ररङरोड र लिङ्करोड कामको सरुुवात गरी १० वक.लम. ररङरोड र ६५वक.लम. लिङ्करोड १अवय 
५६ करोडको िागतमा लनमायण भैरहेको छ।अन्र् स्थानमा ई.आई. ए. र  लडवपआर तर्ार भइय 
र्सै आ. व. लभत्र टेन्डर प्रविर्ामा जाने तर्ारी भैरहेको छ।पलु्िोक देचि गोन्राङ्ग सम्म 
हररर्ािी सवहतको ६ िेनको बाटो फुटपाथ र सलभयस रर्ाक लनमायणको िालग १ अबय ९८ 
करोड ७३ िािको िागतमा लनमायण कार्य सरुू भएको छ।िौवीस कोठी-िनौिी-मेघौिी 
सडक सहार्क राजमागयमा स्तरोन्नलत भएको छ।महानगरिे ठूिा पूवायधार लनमायणहरूमा ववशेष 
जोड ददएकोछ।अत्र्ाधलुनक सवुवधा सम्पन्न लसटीहि लनमायणको िालग २अबय १८ करोडको 
िागतमा टेन्डर प्रविर्ामा रहेको छ । “सम्मेिन पर्यटन” ववकासमा समेत टेवा प¥ुर्ाउन आफ्न ै
लसटीहि बनाउने िक्ष्र् अनरुूप शहरी ववकास मन्त्रािर्बाट वडा नम्बर १० मा लनमायण 
कार्य शरुु गने कार्यको अचन्तम िरणमा पगेुको छ।नेपाि सरकार, सांघ, प्रदेश, महानगरपालिका 
र धमुुयस-सनु्तिी फाउन्डेसनको सहकार्यमा अन्तराविर् स्तरको गौतम बिु अन्तरायविर् विकेट 
रांगशािा लनमायणको काम तीव्र गलतमा अगालड बवढरहेको छ।महानगरिे र्स अवलधमा 
महानगरका वडा नां. ७, ८, १३, १७, २२, २४, २८ का नर्ाँ वडा कार्ायिर् भवन बने भन े
वडा नां. २, ५, १०, १२, २३, २९ वडा कार्ायिर्का भवन चशिान्र्ास भइय तीब्र गलतमा 
भवन लनमायण कार्य भइरहेको छ।र्स्तै वडा नां. १, ९, २१, २५, २६का कार्ायिर् भवनमा 
तिा थप तथा ववस्तार गरीएका छन ् । महानगरिे १२७ वटा ववलभन्न ववद्यािर् तथा 
सांघसांस्था आददको भवन लनमायणमा समेत सहर्ोग प¥ुर्ाएको छ।प्रदेश र सांघीर् बजेटबाट 
समेत स्रोत जटुाइय महानगर लभत्रका ववलभन्न क्र्ाम्पस, ववद्यािर्, पाकय , मठ, मचन्दर, गमु्बा, सत्ति 
आददको ममयत सम्भार, रङ रोगन, कम्पाउण्ड वाि आदद गरी १६८ सांस्थाका भवन लनमायण 
भएका छन।् नागरीक उड्यर्न प्रालधकरणसँगको समन्वर्मा भरतपरुिाई प्रादेचशक 
ववमानस्थिको रूपमा स्तरोन्नलत र ववकासको िालग लडवपअर र अचन्तम िरणमा रहेको 
छ।सहरी ववकास तथा भवन लडलभजन कार्ायिर्सँगको समन्वर्नमा देवाघाटमा ९ करोड ९० 
िाि रुपैर्ाँको िागतमा अत्र्ाधलुनक शव दाह गहृ लनमायणको काम अगालड बवढरहेको 
छ।नारार्णगढको िार्न्सिोक चस्थत तरकारी बजारमा रहेको कररब १० कठ्ठा जग्गामा 
सावयजलनक लनजी साझेदारी मोडिमा भरतपरु मेरो ्िाजा लनमायणका िालग प्रस्ताव प्राप्त भएको 
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र छनौटको अचन्तम िरणमा पगेुको छ। भरतपरु वडानां.१९ चस्थत रानीपोिरी पाकय  लनमायण 
सवहतको पहुँि मागय, केन्रीर् बस टलमयनि, भरतपरु ६ मा रहेको िक्ष्मी नारार्ण मचन्दरको 
कररब २९ करोड ५४ िाि रुपैर्ाँको गरुु र्ोजना तर्ारी भइय कार्य अगालड बवढरहेको 
छ।सवुवधा सम्पन्न अटो ल्र्ाण्ड लनमायणको िालग ३ नां. वडा अन्तगयत नारार्णी नदी वकनारमा 
प्रविर्ा अगालड बढाइएको छ।महानगरपालिकाको गोन्राङ र िौबीस कोठीमा सावयजलनक 
उपभोगका िालग स्माटय ट्वाइिेट र ओपन चजम लनमायण कार्य अगालड बढाइएको छ।बजारमा 
अव्र्वचस्थत रहेको पावकय ङको व्र्वस्थापन पिुिोक, शहीदिोक र िार्न्सिोकमा गरी तीन 
स्थानमा गरीएको साथै रक पावकय ङको िालग न्रू्रोडमा पावकय ङको व्र्वस्था गरीएको 
छ।नारार्णगढ बजार र राजमागयको मयुर् २० वटा स्थानमा रावफक आइसल्र्ाण्ड लनमायण 
गरीएको छ।र्सिे बजारिाइय सफा र व्र्वचस्थत बनाउन मित पगेुको छ।िरका छाना 
मिु महानगर बनाउने कार्यिाइय अगालड बढाइएको छ।जनता आवास कार्यिम अन्तरगत 
८०० वटा लबपन्न समदुार्को घर लनमायण कार्य कार्ायन्वर्नको िरणमा छ। सडकपेटीमा 
व्र्वसार् गरी रहेकािाई लनरूत्सावहत गदै बािकुमारी कन्र्ा मा.वव.को जग्गामा व्र्वस्थापन 
गरीएको छ। सवारी दघुयटना र मयुर् राजमागयमा समस्र्ाको रूपमा तीन पाङ्ग्ग्र े सवारी 
साधनको व्र्वस्थापन गरीएको छ।सडकहरूिाइय साइकि मैत्री बनाउन र्स वषय ३ वटा 
सडकिाइय साइकि रर्ाक सवहत लनमायण गने काम थालिएको छ। 

सडक सांजािको ववद्दमान अवस्था 
भरतपरु महानगरपालिमा पवूय 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 २६: सडक सांजािको ववद्दमान अवस्था 
ि.स. सडकको वगीकरण िमब्ाई वक. लम. सडकिे सेवा पगेुका वडाहरु 

१ जम्मा सडक िम्बाई  १४५०  

२ सडक ग्राभेि ८९९ १–२९ 

३ सडक कािो पते्र ८४९ १–२९ 
४ कच्िी सडक १०५ १–२९ 

५ सडक ढि  ११ १–२९ 

६ ढिान ५ १–२९ 
स्रोतः शहरी ववकास पूवायधार ववकास महाशािा, भरतपरु महानगरपालिका 
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चित्र ६: सडकको वगीकरण 

 

तालिका २७: पवूायधारहरु  

स्रोतः शहरी ववकास पूवायधार ववकास महाशािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 
 
 
 

ि.स. पूवायधारहरु सांयर्ा 
१ जम्मा झोिङु्गे पिु १० वटा 
२ सावयजलनक शौिािर् १४ वटा ( केचन्रर् बसपाकय , िौलबस कोठी, गेिहाउस,   

रामनगर, आपँटारी, नारार्णी नदी कीनार, गणेशस्थान, 

पिुिोक, देवघाट, सचब्जमण्डी, रकपाकय , बािकुमारी 
तरकारी बजार, पोिरा बसपाकय , सस्तोबजार) र्स आलथयक 
वषयमा महानगरका ३ वटा स्थानमा (भरतपरु अस्पताि 
िोक, एर्रपोटय िोक र गोन्रङ्गमा) स्माटय शौिािर्को 
लनमायण कार्य सरुु 

३ ढि ११ वकलम 
४ ढि प्रशोधन केन्र ३ वटा (नारार्णी नदीको वकनारमा) 
५ डचम्पङ्साईट २ ( नारार्णी नदीको वकनार र धबुयमा ) 
६ स्र्ानीटरी ल्र्ानड्वफि साईट १आपँटारीमा लनमायणाधीन 
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तालिका २८: ववमानस्थि 

ि.स. वववरण स्थान ववमानस्थि अवस्था 
१ भरतपरु 

ववमानस्थि 

भरतपरु १० सांिािनमा  रहेको तथा मयुर्तः  बिु एर्रको ६ 
वटा लनर्लमत उडान काठमाडौं र  हप्ताको ५ ददन 
पोिरा १ वटा उडान एलतएर्रको पलन लनर्लमत 
२/३ वटा उडान रहेको 

२. मेघौिी 
ववमानस्थि 

भरतपरु २७ हाििाई स्थगन 

स्रोतः भरतपरु नागररक उड्डर्न कार्यिर् , भरतपरु  

 

तालिका २९: 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 कार्याािर् िोक 

३ जगतपरु बसपाकय  भरतपरु–२३,  जगतपरुनर्ाँबस्ती 
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 

८ रक पाकय  भरतपरु–३ 

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

स्रोतः शहरी ववकास पूवायधार ववकास महाशािा, भरतपरु महानगरपालिका 

तालिका 30: फनपाकय हरु तथा वपकलनक स्थि 

ि.

स. 

पाकय तथा फनपाकय  
रहेको वडा न 

पाकय  तथा फनपाकय को नाम स्थान 

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

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

५ ८ जानकी चिल्रेन पाकय  जानकी टोि 

६ ९ पूजाफनपाकय  सांगमटोि 

७ ११ नव जागलृत फनपाकय  कमिादेवी प्रगलतपथ 

८ १२ धनगढा एकीकृत ववकाश नौरङ्गे 
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स्रोतःसम्बचन्धत वडा कार्ायिर्हरु, भरतपरु महानगरपालिका 
तालिका ३१: िेिमैदान तथा रांगशािा 

स्रोतःसम्बचन्धत वडा कार्ायिर्हरु, भरतपरु महानगरपालिका 
 

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 

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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महानगरमा िानेपानीको अवस्था 
• भरतपरु महानगरपालिकाको समन्वर् भरतपरु िानेपानी बोडय सांघीर् सरकारको सह-िगानीमा 

भरतपरु महानगरपालिका वडा नां. ११जिडीमाई, वडा नां. १२को धनगढा र वडा नां. २६मा 
ओभर हेड टांकी सवहतको िानेपानी आर्ोजनाहरू कार्ायन्वर्नको िरणमा रहेका छन।् 

• महानगरलभत्रका कररब ७१,७९६ घरधरुी मध्रे् ३०,१७१ ग्राहक माफय त कररब 
१,७६,००० जना जनसयर्ाांिे बोडयबाट शदु्द र ब्र्वचस्थत िानेपानी सेवा उपिब्ध भएको 

• कररब १०७९७४ जनसांयर्ा साववक नगरपालिका लभत्रका मेघौिी, शिुनगर, जगतपरु, 

शारदानगर, रामनगर,  दठमरुा, देवघाट िगार्त अन्र् ववलभन्न िानेपानी उपभोिा सलमलत बाट 
सांिालित स-साना िानेपानीको र्ोजना माफय त सवुवधा पगेुको 

• महानगर लभत्रका मेघौिी, शिुनगर, जगतपरु, शारदानगर, चशबनगर र कवविासमा लबलभन्न 
िानेपानीको र्ोजना माफय त सेवा पगेुको 

• सांस्थागत र व्र्चिगत लडपबोररङ्ग माफय त महानगर लभत्रका ७५ प्रलतशत जनसांयर्ािाई शिु 
िानेपानी सवुवधा लिएका, कररब १० प्रलतशतिे िानेपानीको पाईप भएर पलन सेवा नलिएको, 
१५ प्रलतशतिाई डीप बोररङको सवुवधा छैन र र्सको माग बढ्दो रहेको। 

• सांचघर् िानपेानी तथा ढि ब्र्वस्थापन आर्ोजना चितवन र िानेपानी तथा सरसफाई 
लडलभजन कार्ायिर्, मकवानपरु, हेटौडाको साझेदारीमा लबकास गरेका आर्ोजनाहरु मध्रे् 
प्रमेबस्ती, गौरीगजां, तोरीिेत, कैिाशनगर, आनन्दपरु, िक्ष्मीपरु, धनगढा, जिढीमाई र पवटहानी 
लनमायण सम्पन्न भई सेवा लबतरण शरुु  

• िानेपानी तथा सरसफाई लडलभजन कार्ायिर्, मकवानपरु, हेटौडाको साझेदारीमा लगतानगर र 
देवनगरमा आर्ोजनाहरु हाि लनमायणको िरणमा 

• सांचघर् िानेपानी तथा ढि ब्र्वस्थापन आर्ोजना, चितवन माफय त पवटहानीमा ४५० घन लमटर 
क्षमताको ओभरहेड पानी टकीां लनमायण सम्पन्न 

• भरतपरु ७ प्रमेबस्तीमा बागमती प्रदेश सरकार, िानेपानी तथा सरसफाई लडलभजन कार्ायिर् र 
बोडयको साझेदारी कार्ायिर् भवन लनमायण सम्पन्न 

• भरतपरु ५ कैिाशनगरमा जेनेरेटर सेड लनमायण सवहत ८२.५ केलभए क्षमताको जेनेरेटर िररद 

• कैिाशनगर मध्र् इन्रपरुी, पारशनगर र फुिबारीका केवह क्षेत्रहरुमा कैिाशनगर पम्पबाट 
थप पाइपिाइन लबस्तार गरी आचशांक सेवा ददएको 

• िानेपानी तथा सरसफाई लडलभजन कार्ायिर्बाट मगांिपरु र रामपरु क्षेत्रमा िानेपानी सेवा 
लबस्तार गनय २५ एिवप क्षमताको लडप बोररड. लनमायण गरी ५० केलभए क्षमताको रान्फरमर 
सवहत ववधतु िाइन जडान गरी र बोररड. सांिािन गरी िानेपानी लबतरण भैसकेको 

• मगांिपरु, पारशनगर, इन्रपरुी, फुिबारी क्षेत्रका बाकी केवह भागहरुमा बोडयको मौजदुा प्रणािी 
लबस्तार गरी सेवा लबस्तार गररएको 
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• िानेपानी तथा सरसफाई लडलभजन कार्ायिर्को बावषयक कार्यिममा आबः२०७२/०७३ देचि 
नै  पावयतीपरु, फुिबारी, लगतानगर, शारदानगर, चशबनगर, र पवटहानीमा िानपेानी आर्ोजना 
समाबेश भएका छन । 

 

महानगरमा ववधतुको अवस्था 
तालिका ३२: शहरी ववधलुतकरण 

स्रोतः ववधतु प्रालधकरण चितवन 

 

तालिका ३३: घर नक्सापासका वववरण(आलथयक बषय २०७६/०७७) 

स्रोतः भवन तथा भवन सांवहता एवां लनमायण इजाजत शािा, भरतपरु महानगरपालिका 

ि.सां. वववरण पररमाण (सांयर्ा) 
१  ग्राहस्थ िाईन  ५३४१८ 

२  औद्योलगक िाइन  ११२५ 

३  व्र्ापाररक सांयर्ा  ८०३ 

४  ग्रहै व्र्ापाररक  २८१ 
५  मचन्दरमा ववतरीत  १५२ 

६  िानेपानी  ३९ 

७  लसांिाई  २६९४ 

८  सडक वचत्त  ९३ 

९  अस्थार्ी वचत्त  २३ 

१०  ग्रहै ग्राहस्थ  ३७ 

११  आन्तररक िपत  ११ 

१२  र्ातार्ात  १ 
१३  सामदुावर्क  २४ 
१४  मनोरन्जन  ५ 

जम्मा ग्राहक  ५८७०६ 

 

 

चस्वचिङस्टेशन–   २ 

  रान्सफमयर सांयर्ा  (नेपाि ववधतु प्रालधकरण)   ३७४ 

 रान्सफमयर सांयर्ा  (प्राइबेट)  ३८९ 

 नक्सादताय तथा  पास सांयर्ा 
२०७६ देचि २०७७ सम्म १५७७/११२० 

लनमाणय सम्पन्न १६१ 

अलभिेचिकरण ५७ 

घर नक्शा   नामसारी  १७७ 

वकत्ता सशोंधन/नक्शा सशोंधन  १२१ 

प्रलतलिपी  २८ 
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तालिका ३४: स्थापना देिी भएका नक्सापासका वववरणहरु 

स्रोतःभवन तथा भवन सांवहता एवां लनमायण इजाजत शािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 

 

६=कृवष तथा पशपुन्छी क्षते्र 

भरतपरु महानगरपालिका कृवष तथा पशजुन्र् उत्पादन तथा बजारीकरणमा नेपािकै अग्रणी 
स्थानमा रहेको छ।महानगरको व्र्वचस्थत कर प्रणािीिे पलन र्हाँका उत्पादनिे महानगरको 
आलथयक अवस्थामा सन्तोषजनक र्ोगदान ददएको देचिन्छ।कृवषमा आधाररत पर्ायपर्यटनको उचत्तकै 
सम्भावना छ, महानगर देशकै मध्र् भागमा रहेको तथा सडकको सहज पहुँिका कारण देशको 
सबै क्षेत्रसांग सडक सांजािीकरण रहेकोिे र्हाँको 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 तर्गरेको छ।कुवष क्षते्रिाई आधलुनवककरण 

आलथयक बषय नक्सा दताय सांयर्ा पास भएको सांयर्ा पास हनु वाकँी 
२०३५ देिी २०५८ सम्म ११५४१ १०४८७ १०५४ 
२०५८ देिी २०५९ सम्म ११७३ १०२१ १५२ 
२०५९ देिी २०६० सम्म ११०४ ९३६ १६८ 
२०६० देिी २०६१ सम्म ८४२ ७१९ १२३ 
२०६२ देिी २०६२ सम्म ९५६ ८६६ ९० 
२०६२ देिी २०६३ सम्म १०१२ ८८१ १३१ 
२०६३ देिी २०६४ सम्म १०७९ ९५७ १२२ 
२०६४ देचि २०६५ सम्म ११६५ ९५६ २०९ 
२०६५ देचि २०६६ सम्म १७३४ १३२६ ४०८ 
२०६६ देचि २०६७ सम्म १९६५ १३८७ ५७८ 
२०६७ देचि २०६८ सम्म १८९६ १३०१ ५९५ 
२०६८ देचि २०६९ सम्म १८२५ १२७७ ५४८ 
२०६९ देचि २०७० सम्म १८३३ १०४२ ७९१ 
२०७० देचि २०७१ सम्म १५८० ८५५ ७२५ 
२०७१ देचि २०७२ सम्म १४०४ ११०२ ३०२ 
२०७२ देचि २०७३ सम्म १६१८ १३१५ ३०३ 
२०७३ देचि २०७४ सम्म ३५६४ २६०५ ९५९ 
२०७५ देचि २०७६ सम्म १८७० १२४४ ६२६ 
२०७६ देचि २०७७ सम्म १५७७ ११२० ४५७ 
जम्मा ४१८७७ ३३१४६ ८७३१ 
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गरी उत्पादकत्व ववृि गने लबषेश कार्यिमहरु सिाांिन गररएको छ।दगु्ध उत्वादक 
वकसानहरुिाई नगद अनदुानको ब्र्वस्था, तरकारी, फिफुि, माछा, िाद्यान्न उत्पादनमा िागेका 
वकसानहरुिाई औजार, लसिाांई िगार्तमा अनदुानको ब्र्वस्था 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।्घाँसमा आधाररत पशपुािन प्रवधयनको िालग वहउदे घाँस, जै घाँस ववतरण, पशसेुवा कार्यिमतफय  
पशपुािक वकसानहरुिाई प्रोत्साहन गनय दूध उत्पादनको आधारमा प्रलतलिटर १ रुवपर्ा अनदुान, गोठ 

र िोर सधुार कार्यिम, मेलडकि उपिार, िोप तथा सलभयिेन्स कार्यिम, पशपुािनसँग सम्बचन्धत डेरी, 
औषधी पसि, मासपुसि अनगुमन, लनरीक्षण िगार्त ववववध कार्यिम रहेका छन।्वकसान र वकसान 

समूह र कृषक सहकारीहरुिाई महानगरिे अनदुानहरु ददइरहेकोछ। 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 ४३२.९५वगय वक.लम. मध्रे् १३९.४० वगय 
वक.लम.जलमन िेतीर्ोग्र् रहेको छ।भरतपरु महानगरपालिकामा ववषेशगरर लबजववृि (धान, मकै, 

गहुँ, िाद्यान्न उत्पादन, माछापािन, तरकारी िेती, केरा िेती, मौरी पािन, तोरी िेती, च्र्ाऊ िेती, 
राजमा िेती व्र्वसावर्क रुपमा गररदै आएको छ।भरतपरु महानगरपालिकािे धान, गहुँ र मकै 
लबऊ मध्र् नपेािका ववलभन्न चजल्िामा लनर्ायत गदै आएको छ।र्ी वाहेक भरतपरु 
महानगरपालिकामा प्रधानमन्त्री कृवष आधलुनकीकरण पररर्ोजना अन्तगयतका तीनवटा जोन 
(तरकारी, मौरी, केरा), एकवटा ब्िक (माछा) र ववलभन्न बािीका १७ वटा पकेट कार्यिम 
सांिािनमा आएकाछन।्वसोवासको बवढ िाप भएको भरतपरुमा जथाभावी जग्गा ्िवटङ्ग गने र 
िेती रे्ग्र् जमीनमा ग्राभेि गरी घडेरी बनाउने बढदो प्रवचृत्तिे कृवष र्ोग्र् भलूम ववस्तारै कम हुँदैं 
गएको देचिन्छ । 

 

कृवष तथा पशजुन्र् उत्पादन  

कृवष तथा पशजुन्र् उत्पादनमा महानगरको अवस्था उपिब्धीमिुक रहेकोछ।र्हाको मिु 
उत्पादन कृवष तथा पशजुन्र् उत्पादनमा मकै र गहुँ 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 
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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। 

तालिका ३५: 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 

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 (वडानां १८ 
िनौिी, वडानां २४ केरुङ्गा, वडानां ३ नारार्णघाट बािकुमारीमा) रहेका छन।् 
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तालिका ३६: हाटबजार िाग्ने स्थान 

स्रोतः कृवष तथा पशपुांछी व्र्वसार् प्रवियन शािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 
 
तालिका ३७: कृवष लसिाांई 
ि.स. लसिाांईको स्रोतको नाम हेक्टर 
१ िगेरी नहर लसिाई र्ोजना ३९०० 
२ नारार्णी नहर लिफट लसिाई र्ोजना  ४७०० 
३ गगाांनगर लसिाई र्ोजना २५० 
४ पवटहानी पसाय लसिाई र्ोजना ५७२ 
स्रोतः कृवष तथा पशपुांछी व्र्वसार् प्रवियन शािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 
 
 
 
 

ि.स. हाट बजार िाग्ने स्थान वडा नां. 
१ नविन्रमा हाटबजार (शाचन्तिोक) 1 
२ लतनिोिे हाटबजार 2 
३ धमयिोक बाट लभत्र राउन िोक 4 
४ ववकास िोक  ७ 
५ पारसनगर डेरी िोक 8 
६ गौतमिोक , भरतपरु 10 
७ नहरिोक 11 
८ लमिनिोक 12 
९ रामपरु पेरोि पम्प पछाडी 15 
१० मांगिपरु बजार 15 
११ बिानिोक 19 
१२ मनकामना िघौरा 19 
१३ गञु्जानगर ववद्यािर् नचजक 20 
१४ पावयतीपरु बजार 21 
१५ पवटहानी बजार 22 
१६ अमतृिोक 25 
१७ ज्र्ोलतनगर बजार 26 
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वडा न.२८ 
८२५ ५३० ० १४५० ५२५ ३५० २००५ ३५० ० 

वडा न.२९ 
५४० ३४० ० ६५२० ७५० ३५० ३५४२ १५० ० 

जम्मा 
३८६२० १४४३९ ३७३५ ९४५३१ ७६९७ ९१०५ १०१८९९ १३२१६ २१४८ 

स्रोतः कृवष तथा पशपुांछी व्र्वसार् प्रवियन शािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 
 
 

 
चित्र ७: वडा स्तररर् पशपुन्छी 
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तालिका ३९: भरतपरु महानगरपालिकाको बावषयक दधु उत्पादन वववरण 
ि.स. उत्पादन क्षते्र सांयर्ा बावषयक उत्पादन तथा िपत कैवफर्त 

१ दगु्ध सहकारी   १ करोड ५० िाि लि.   

२ लनचजफमय ६० १५०००लि.*३६५=५४७५००० 

दैलनक उत्पादन २५० 
लि./फमय 

३ घरार्सी िपत २०००० 

३५००० 
लि.*३६५=१२७७५००० ६०००० घरधरुी 

४ जम्मा ३ करोड ३२ िाि लि. 
जम्मा दधुाि ुपश ु
सांयर्ा=२०००० 

स्रोतः कृवष तथा पशपुांछी व्र्वसार् प्रवियन शािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 
तालिका ४०: पशजुन्र् उत्पादन वववरण 
ि.सां. उत्पादन वववरण इकाई उत्पादन पररमाण 

१ दधु मे.टन ३३२००.०० 

२ मास ु मे.टन ४६१४.०० 

३ अण्डा हजार गोटा १५५५६८.०० 

स्रोतः कृवष तथा पशपुांछी व्र्वसार् प्रवियन शािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 
तालिका ४१: लबलबध 

स्रोतः कृवष तथा पशपुांछी व्र्वसार् प्रवियन शािा, भरतपरु महानगरपालिका 

ि.स वववरण जम्मा कैवफर्त 

१ व्र्वसावर्क भैंसी 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   

८ पशपुांक्षी दाना उद्योगहरूको वववरण २६   

९ एग्रोभेटहरूको वववरण १००   

१० दैलनक दधु सांकिन ४९८४३ लिटर 

 

 



  

42 

 

 

चित्र ८: व्र्वसावर्क फामय 
 

 

 

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 ४२: 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 राविर् 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 हनु ेअवस्थामा पगेुको दिुयभ एकलसांगे गैडाको बासस्थान 

पलन र्सै लनकुञ्ज लभत्रछ।त्र्स्तै दिुयभ वन्र्जन्तकुो रूपमा सूिीकृत बाघिे पलन र्सै लनकुञ्जिाई आफ्नो 
्र्ारो बासस्थान वनाएको छ।९५२.६३ वगय वक.मी. क्षेत्रमा फैलिएको लनकुञ्ज लभत्र हात्ती प्रजनन 
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केन्र, लगि तथा घडीर्ाि गोही प्रजनन तथा सांरक्षण केन्र, वविम बाबा मचन्दर, िामी ताि, तमोर ताि 

रहेका छन।्४०० भन्दा वढी 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 आउन े गदयछन।्चितवन राविर् लनकुञ्ज क्षेत्रमा हाि आएर 

्िाविक लनषेध गरेको छ। 

 

 ७.सहकारी गलतववधी 
सहकारी स्थापनाको सांस्थापक चजल्िा रहेको छ,  भरतपरु महानगरपालिका वडा नां २० मा रहेको 
बिान बहउुदे्दश्र्ीर् सहकारी नेपािकै पवहिो सहकारी हो भने हाि नेपाि सरकारबाट र्ो 
सहकारीिाई म्र्चुजर्मको रुपमा स्थावपत गने विर्ाकिापहरु भैरहेको छ।महानगरमा सबभन्दा बढी 
बित तथा ऋण सहकारी  रहेको, त्र्सैगरी दगु्ध सहकारी दोस्रोमा रहेको छ।महानगरमा जम्मा ३५७ 
वटा सहकारी रहेका  छन ्जसमा ८ वटा सहकारी अन्र् स्थालनर् तहमा मयुर् कार्ायिर् रही 
भरतपरु महानगरपालिकामा सन्िालित सदस्र् सेवाकेन्र रहेका छन।्भरतपरु महानगरपालिका, 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सहकारी तथा रोजगार प्रवधयन शािाबाट लनर्लमत रुपमा तालिम 
तथा अन्तरविर्ा कार्यिमहरु सिाांिन  भैरहेका छन।वर्नीहरूको क्षमता  ववकास र प्रभावकारी  
लनर्मनको  व्र्वस्था  लमिाइय   सहकारी  ऐन, लनर्मावािी, कार्य ववलध पाररत गरीएको छ।सहकारी 
सांघ/सांस्थाहरूको एकीकरण प्रविर्ािाई प्रोत्साहन गदै सहकारी लसिान्तिाई व्र्वहारमा उताने नीलत 

अविम्बन गरीएको छ।स्थालनर् तहमा हस्तान्तरण भए पिात सहकारी सस्था एवककरण हनुे िम 
जारी छ । आब २०७६/०७७ मा २३ वटा सहकारी सस्था एवककरण भई ११ वटा 
सहकारी सांस्था भएका छन। त्र्सैगरी रुपान्तरण अथवा लबषर् पररवतयन भएका ६ सहकारी 
सस्थाहरु रहेका छन ्।  
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तालिका ४३: वडागत सहकारी 

वडा 
नां. 

ज
म्मा 
सां
यर्ा 

सहकारी प्रकार 

बि
त 

दु
ग्ध 

कृ
वष 

बहउुद्दे
श्र्ीर् 

साना 
वक
सान 

उपभो
िा 

जलडबु
टी 

सामाचजक
उद्यमी 

सां
िार 

मौ
री 

मा
छा 

लनमाय
ण 

तर
कारी 

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             
ज
म्मा 

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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चित्र १०: 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 ल्र्ाउने िक्ष्र् लिएको छ।महानगरिे  भरतपरुमा ििुा ववश्वववद्यािर् स्थापना गने 

उदे्दश्र्का साथ सम्भाव्र्ता अध्र्र्नको  कार्य सम्पन्न भएको र सो का िालग आवश्र्क जग्गाको िोजी 
भइरहेको छ।गत आलथयक वषय २०७६/७७मा मातै्र सांघ, प्रदेश र महानगरको िगानीमा चशक्षा क्षेत्रको 
समग्र ववकासमा १८ करोड रुपैर्ाँभन्दा बढी बजेट पररिािन गरीएको लथर्ो।चशक्षा क्षेत्रिाई व्र्वचस्थत 

गणुस्तरीर् र प्रलतस्पधी बनाउनका िालग आवश्र्क नीलत लनमायण र लनर्मन गरीदैँ िगेको साथै ववषेश 

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 बािबालिकासँग 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। 
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तालिका ४४: ववद्यािर्हरुको वववरण (सामदुावर्क तथा सांस्थागत)  

ि.स. प्रकार बा.वव.के. १−५ १−८ १−१० १−१२ जम्मा 
१ सामदुावर्क १२३ ५० २२ २० ३१ १२३ 

२ सांस्थागत ९३ ८ ९ - ७६ ९३ 

जम्मा २१६ ५८ ३१ २० १०७ २१६ 

स्रोतः शैचक्षक प्रशासन महाशािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 
तालिका ४५: सामदुावर्क ववद्यािर् तथा बािकेन्रको वववरण 

वडा नां. ि.स. ववद्यािर्को नाम तह 

वडानां. १ 

 
१ भान ुमा.वव ०–१२ 

2 रामनगर मा .वव . ०–१० 

3 लसताराम मा .वव . ०–१० 

4 दठमरुा आधारत ०–५ 

5 नदद वकनार नारार्णी ०–५ 

6 बािकुमारी कन्र्ा ०–१२ 

वडा नां. 2 1 बािकुमार मा. वव. ०–१२ 

वडा नां. 3 १ िमिेीदेवी आ. ववद्यािर् ०–८ 

वडा नां. 4 १ िक्ष्मी मा. वव. ०–१२ 

2 श्री बाह्रघरे मा. वव. ०–१० 

3 आधारभतू वव. र्ज्ञपरुी ०–५ 

4 नवज्र्ोलत आधारभतू ०–१० 

वडा नां. ५ 

 
१ कैिाशनगर मा. वव. ०–१० 

2 तोरीिेत मा. वव. ०–१० 

3 आधारभतू वव. भरकुमारी ०–५ 

४ आधारभतू आनन्दपरु १ 

वडा नां. ६ १ अरुणोदर् मा. वव. ०–१२ 

२ श्री इन्रपरुी मा. वव. ०–१० 

३ सवहद स्मलृत मा. वव. ०–१० 

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 
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२ नारार्णी मा. वव. ०–१२ 

३ चितवन मा. वव. ०–१२ 

४ चित्रसेन आधारभतू ०–५ 

५ वािमचन्दर ०–५ 

वडा नां. ११ १ नर्ाँवकरण मा. वव. ०–८ 
२ लसविववनार्क मा. वव. ०–८ 

३ वहमािर्लन. मा. वव. ०–८ 

४ नवजागलृत प्रा. वव. ०–५ 

५ स्ववववके आधारभतू ववद्यािर् िामा टोि ०–५ 

६ जिडीमाई प्रा. वव ०–५ 

७ गणेशथान प्रा. वव. ०–५ 

८ वािववकास केन्र ०–५ 

वडा नां. १२ १ मोहन मा. वव. ०–१० 

वडा नां. १३ 

 
१ वहमािर् मा. वव. ०–१२ 
२ गांगानगर मा. वव. १० 

३ आधारभतू वव. उज्विनगर ०–८ 

४ आधारभतू वव. ब्रम्हपूरी ०–८ 

वडा नां. १४ १ ना. वव. म. मा. वव ०–१२ 
२ शचि आधारभतू वव. राधापरु १–८ 

३ आधारभतू ववद्यािर् हनमुाननगर ०–८ 

४ आधारभतू ववद्यािर् सनु्दरबचस्त ०–८ 

५ आधारभतू वव.शाचन्तपरु ०–६ 

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

३ रामपरु मा. वव. १–१० 

४ गौतम आ. ववद्यािर् फुिवारी ०–८ 

५ राविर् आ. ववद्यािर् सूर्यनगर ०–५ 

६ रा. आ. ववद्यािर् मांगिपरु ०–५ 

७ गोपािगञ्ज आ. गोपािगञ्ज १–३ 

वडा नां. १६ १ दगुाय शेषकान्त मा. वव. १ – १२ 
२ श्री ढड्डाघारी मा. वव. १ – १० 

३ आधारभतू वव. ब्रम्हपरु ०–८ 

४ आधारभतु (मोहनपरु) ०–८ 

५ बसनु्धरा आधारभतु वव. ०–५ 

६ आधारभतू वव. शरणपरु १ – ६ 

वडा नां. १७ १ आधारभतू ववद्यािर् िगौन्टा ०–५ 
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वडा नां. १८ १ गञु्जानगर मा. वव. १–१२ 
२ शशीनगर मा. वव. १–१० 

३ भवुनबचस्त आधारभतु ०–८ 

वडा नां. १९ 

 
१ शारदा मा. वव. १२ 
२ अमर जगां मा. वव. १२ 

३ श्री चजवनज्र्ोलत आ. ववद्यािर् १–५ 

वडा नां. 20 १ भीमनगर मा. वव. १–१२ 
२ लभमिन्र आधारभतू ०–५ 

३ आधारभतू वव. दरानी ०–५ 

४ आधारभतू वव. लसमिटाडी १–३ 

वडा नां. 2१ १ आधारभतू वव. कन्िनवस्ती ०–५ 
२ अन्नपणुय मावव. १० 

३ भान ुमा. वव. १० 

४ कालिका आधारभतू ववद्यािर् मलनपरु ०–८ 

५ आधारभतू ववद्यािर् शांकरिोक १–३ 

६ आधारभतू .वव. रङगीिा ०–५ 

७ आधारभतू .वव. लसतापरु ०–५ 

वडा नां. २२ १ आ.वव. धनौजी ०–८ 

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

वडा नां. २३ १ िक्ष्मी मा. वव. १–१२ 

२ सरस्वती मा. लब. १–१० 

३ कदम आधारभतू वव. िडगौिी ०–८ 

४ आधारभतू घेिाघारी ०–५ 

५ आधारभतू विेहठ्ठा १–३ 

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

३ लसिाथय मा.वव. १–१० 

वडा नां. २५ १ प्रभात मा. वव. १०+२ 
२ जनज्र्ोलत मा. वव. १०+२ 

३ माध्र्लमक ववद्यािर् सोसी १० 

४ आभारभतू वर्रघारी ०–५ 

५ आभारभतू वव. िेबरनगर ०–५ 

वडा नां. २६ १ आदयश मा. वव. १–१२ 
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स्रोतःशैचक्षक प्रशासन महाशािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 
 
 

 २ र्वुा मा. वव. १–१० 

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 जमनलसग स्मलृत आ.वव. ०–५ 

९ मजलडर्ा आधारभतू ०–५ 

वडा नां. २७ १ जानकी मा. वव. १२ 
२ श्री काजीमान आधारभतू ०–८ 

३ धरमपरु आधारभतू वव. ०–५ 

वडा नां. २८ १ साझापरु मा. लब. १२ 

२ सरस्वतीमा. लब. १२ 

३ आधारभतू वव.अन्रौिी ०–५ 

४ लससावास आधारभतू ववद्यािर् ०–८ 

५ आधारभतू. वव. िौिरी ०–३ 

वडा नां. २9 १ आधारभतू ववद्यािर् कुसमुटार ०–५ 
२ आधारभतु ववद्यािर् कमिपरु ०–५ 

३ आधारभतू ववद्यािर् भोिायङ 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 

९ आधारभतू ववद्यािर् जिदेवी ०–३ 

१० आधारभतू ववद्यािर् भोिे ०–३ 

११ आधारभतू ववद्यािर् ढोडेनी ०–५ 

१२ आधारभतू ववद्यािर् डुम्र े ०–३ 

१३ कवविाश माध्र्लमक ववद्यािर् जगेुडी ०–१२ 

१४ आधारभतू ववद्यािर् िामागाउ ०–४ 
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तालिका ४६: सामदुावर्क ववद्यािर्मा अध्र्र्नरत छात्रछात्राहरुको वववरण(२०७७) 

स्रोतःशैचक्षक प्रशासन महाशािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चित्र ११: सामदुावर्क ववद्यािर्मा अध्र्र्नरत छात्रछात्राहरुको 
 

तालिका ४७: सामदुावर्क ववद्यािर् चशक्षक दरवन्दीको वववरण 

ि.स प्रकार वप्र स्कुि १−५ ६−८ ९−१० ११−१२ जम्मा 

१ सामदुावर्क २०० ७३८ २६९ २१७ ५९ १२८३ 

जम्मा २०० ७३८ २६९ २१७ ५९ १२८३ 

स्रोतःशैचक्षक प्रशासन महाशािा, भरतपरु महानगरपालिका 

ि.सां कक्षा छात्र छात्रा जम्मा 
१ प्रीस्कुि २३९४ २२३६ ४६३० 
२ १ १६१३ १३७२ २९८५ 
३ २ १३६६ ११७८ २५४४ 
४ ३ १३८० १२६७ २६४७ 
५ ४ १४२९ १३६९ २७९८ 
६ ५ १५३८ १४४२ २८०० 
७ ६ १४८२ १४६१ २९४३ 
८ ७ १५९१ १६५३ ३२४४ 
९ ८ १६०२ १७९२ ३३९४ 
१० ९ १९६१ २०५३ ४०१४ 
११ १० १५२८ १८७६ ३४०४ 
१२ ११ १०९० १२५९ २३४९ 
१३ १२ ७७४ ९११ १६८५ 
 जम्मा १९५४७ १९८९० ३९४३७ 
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तालिका ४८: सांस्थागत ववद्यािर् चशक्षक दरवन्दीको वववरण 

ि.स प्रकार वप्र स्कुि १−१२ जम्मा 

१ सांस्थागत ३२० १६१२ १९३२ 
जम्मा  जम्मा १९३२ 

स्रोतःशैचक्षक प्रशासन महाशािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 

तालिका ४९: सामदुावर्क लसकाई केन्रको वववरण २०७५ 

स्रोतःशैचक्षक प्रशासन महाशािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 
 

तालिका ५०: सांस्थागत ववद्यािर्को वववरण 

िस ववद्यािर्को नाम वडा नां सञ्चालित कक्षा 

१ कवविास सामदुावर्क ई.बो.स्कुि २९ ०-८ 

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 २७ ०-१० 

६ ब्राइट फ्रू्िर ई.बो.स्कुि २७ ०-१० 

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 ्र्ाराडाइज ई.बो.स्कुि २१ ०-१२ 

१६ सनिाइट ई.बो.स्कुि २१ ०-१० 

ि.स. सामदुावर्क लसकाई केन्रकोनाम ठेगाना 
१ गीतानगर सामदुावर्क लसकाइ केन्र भ.म.न.पा.६ 

२ ववश्वज्र्ोलत सामदुावर्क लसकाइ केन्र भ.म.न.पा१४ 

३ शारदानगर सामदुावर्क लसकाइ केन्र भ.म.न.पा१९ 
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१७ िािी गुरँास 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 

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 
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५३ इडन गाडेन ई.बो.स्कुि १० ०-१२ 

५४ अरोमा ई.बो.स्कुि १० ०-१२ 
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तालिका ५१: ववश्वववद्यािर् तथा किेजहरु तथा ववषर् अनरुुपको लबवरण 

ि.स. उ.मा.वव, 

किेजको नाम 

ठेगाना सञ्चालित कार्यकम र 
तह 

मयुर्लबषर् लबश्वलबद्यािर् 

१ कृवषवन 
ववश्वववद्यािर् 

रामपरु स्नातक, स्नातकोत्तर, 

वपएिलड 

कृवष, पश ुर वन 
ववज्ञान 

कृवष वन 

२ लसएमलस 
अस्पताि 

भरतपरु स्नातक,स्नातकोत्तर, 

वपएिलड 

जनरि, मेलडकि, 

डेन्टि, लबचशविकृत 

लत्रभवुन 

३ लसएमएस भरतपरु एम.लब.ब.एस,एमलड, 

लडएमसपुरस्पेशलिितह 

जनरि, मेलडकि, 

डेन्टि, लबचशविकृत 

काठमाडौं 

४ ववरेन्रव.क्र्ाम्पस भरतपरु स्नातक, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र,ववज्ञान, 

कम््र्टुर,चशक्षा, 
व्र्वस्थापन, 

चजर्ोिोजी 

लत्रभवुन 

 ५ रामपरु 
ईचन्जलनर्ररङ्ग 
किेज 

भरतपरु स्नातक कम््र्टुर  
ईचन्जलनर्ररङ्ग 

लत्रभवुन 

 ६ सप्तगण्डकी 
वहमुिुी क्र्ाम्पस 

भरतपरु स्नातक, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र,ववज्ञान, 

स्वास््र्,कम््र्टुर, 

चशक्षा,व्र्वस्थापन, 

ग्रालमणववकास, 

पत्रकारीता 

लत्रभवुन/ 

पोिरा/  

पूवायन्िि 

७ बािकुमारी व 
क्र्ाम्पस 

भरतपरु स्नातक, स्नातकोत्तर ववज्ञान, स्वास््र्, 

कम््र्टुर, चशक्षा, 
व्र्वस्थापन 

लत्रभवुन/  

पोिरा/ 

पूवायन्िि 

८ मैर्ादेवी कन्र्ा भरतपरु स्नातक, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र, लत्रभवुन/ 
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क्र्ाम्पस स्वास््र्,  चशक्षा, 
व्र्वस्थापन, नलसयड. 

पोिरा/ 

पूवायन्िि 

९ लमिेलनर्म किेज भरतपरु स्नातक, स्नातकोत्तर कम््र्टुर, 

सामाचजक कार्य,  
व्र्वस्थापन, 

पत्रकारीता 

लत्रभवुन 

१० प्रसेीडेन्सीकिेज भरतपरु स्नातक कम््र्टुर, 

व्र्वस्थापन 

पोिरा/ 

पूवायन्िि 

११ प्रज्ञावक्र्ाम्पस भरतपरु स्नातक ववज्ञान, स्वास््र्,  

कम््र्टुर, 

व्र्वस्थापन 

पोिरा/  

पूवायन्िि 

१२ अरुणोदर् व 
क्र्ाम्पस 

लगतानग
र 

स्नातक ववज्ञान, स्वास््र्,  

कम््र्टुर 

लत्रभवुन 

१३ अमर जनशचि व 
क्र्ाम्पस 

पवटहानी स्नातक कम््र्टुर, चशक्षा लत्रभवुन 

१४ शवहदस्मारक व 
क्र्ाम्पस 

शारदान
गर 

स्नातक स्वास््र्, कम््र्टुर, 

चशक्षा 
लत्रभवुन 

१५ उमावढीआदशयशेर
िनवक्र्ाम्पस 

ददव्र्नग
र 

स्नातक स्वास््र्,  

कम््र्टुर, चशक्षा 
लत्रभवुन  

१६ प्रमेवस्ती व 
क्र्ाम्पस 

भरतपरु स्नातक स्वास््र्, कम््र्टुर, 

चशक्षा, व्र्वस्थापन 

लत्रभवुन 

१७ हररकुमार स्मारक 
किेज 

मांगिपरु स्नातक स्वास््र्, कम््र्टुर, 

चशक्षा 
पोिरा 

१८ अन्नपूणय व 
क्र्ाम्पस 

पावयतीपु
र 

स्नातक चशक्षा, व्र्वस्थापन पूवायन्िि 

१९ वोस्टन किेज भरतपरु स्नातक ववज्ञान, कम््र्टुर, 

व्र्वस्थापन 

पोिरा/ 

पवुायन्िि 

२० र्नुाइटेड 
टेचक्नकि किेज 

भरतपरु स्नातक ववज्ञान, कम््र्टुर, 

चशक्षा, व्र्वस्थापन 

पवुायन्िि 

२१ श्री मेलडकि 
किेज 

भरतपरु स्नातक स्वास््र्, नलसयड., 

ल्र्ाब 

पोिरा/ 

पूवायन्िि 

२२ चितवन क्र्ाम्पस भरतपरु १०+२ स्वास््र्,  

कम््र्टुर, 

व्र्वस्थापन 

लत्रभवुन 

२३ अवकय ड साइन्स 
किेज 

भरतपरु १०+२ ववज्ञान, व्र्वस्थापन  

२४ चितवन साइन्स भरतपरु १०+२ ववज्ञान, व्र्वस्थापन  
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स्रोतःशैचक्षक प्रशासन महाशािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 
९. स्वास््र्  अवस्था 
चितवनिाई मेलडकि लसटीको रूपमा अगालड बढाउने सांघीर् सरकारिे पररकल्पना गरे अनसुार 

भरतपरुका स्वास््र् सांस्थाहरूिाई व्र्वचस्थत र प्रभावकारी बनाउन पहि गरीएको छ भन े भरतपरु 

अस्पताििाई केन्रीर् अस्पतािको रूपमा ववकास गरी सोही बमोचजम काम भैरहेको र वी.पी. कोइरािा 
मेमोररर्ि क्र्ान्सर अस्पताििाई प्रलतष्ठानको रूपमा ववकास गनय प्रविर्ा अगालड बढाइएको छ। 
महानगरपालिकामा भरतपरु केन्रीर् अस्पतािमा मवहिा तथा विृहरूिाई ओ.पी.डी. वटकटको 
लनःशलु्क व्र्वस्थापन सेवाप्रवाह गदै आएकोमा गत ०७७ असार  मसान्त सम्ममा १ िाि १४ हजार 

३४८ जना  मवहिाहरू र २१ हजार ४७२ जना ज्रे्ष्ठ नागरीकहरू र्ो सेवाबाट िाभचन्वत भएका 
छन।्आगामी ददनमा पलन र्सिाई लनरन्तरता ददइने कार्यिम रहेको छ।आ.व. २०७७/०७८ देचि 

अपाङ्गता भएका व्र्चिहरूिाई पलन लन:शलु्क ओवपडी वटकटको व्र्वस्था लमिाउन े कार्यिम रहेको 
छ।कोरोना भाइरस (COVID 19) द्वारा लसचजयत सङ्कटका सामना कोरना  महामारीको न्रू्नीकरण, 

सङ्ग्िलमतहरूिाई उपिारको िालग आइसोिेसन गहृ सञ्चािन, वडा वडामा क्वारेन्टाइन स्थापना र राहत 

ववतरण गरी को छ।महानगरको अगवुाइमा चितवन उद्योग सांघको प्रदशयनीकक्षमा भरतपरु कोरोना ववशेष 

(अस्थार्ी) अस्पताि तथा वप.सी.आर. प्रर्ोगशािा स्थापना, र्ोगी नरहररनाथ र्ोग तथा प्राकृलतक 

चिवकत्सािर्मा आइसोिेसन केन्र सञ्चािनगरी महानगर र आसपासका स्थानीर् तह तथा  चजल्िाका 
सांिलमत व्र्चििाई उपिार उपिब्ध गराइएको, भरतपरु महानगरपालिकािाइय लमलत २०७६ कालतयक ९ 

गते सहर्ोगापेक्षी सडक मानवमिु घोषणा गरी मानव सेवा आश्रमको सहकार्यमा सडकमा रहेका 
असहार्हरूिाई पनु:स्थापना गरीएको छ।२०७७ असार मसान्त सम्म र्स कार्यिमबाट ५३ जनाको 
हेरिाह, स्र्ाहार ससुार, १५ जनाको पाररवाररक पनु:लमयिन गराउनकुा साथै र २ जनाको मतृ्र् ुपिात 

दाहसांस्कारको व्र्वस्था गरीएको छ।भरतपरु अस्पतािमा ६ करोड ८१ िािको िागतमा सवुवधा 
सम्पन्न लबरामी कुरुवाघर लनमायण सम्पन्न हनु ेिरणमा रहेको छ।सरकारी स्वास््र् सांस्थामा सतु्केरी हनु े

मवहिािाई लन:शलु्क र्ातार्ात/एम्बिेुन्स ििय उपिब्ध गराउने कार्यिम प्रभावकारी भएको छ भन े

आगामी ददनमा पलन र्सिाई लनरन्तरता दददै नगरका सबै गभयवती मवहिािाई क्र्ाचल्सर्म तथा गणुस्तरीर् 

झिु ववतरण गरीनकुा साथै सबै नगरवासीको रगतमा ग्िकुोजको मात्रा  परीक्षण लन:शलु्क रूपमा 

किेज 

२५ एपेक्स एकेडेमी भरतपरु एिेभि ववज्ञान, कम््र्टुर, 

व्र्वस्थापन 

 

२६ जेलभर्र किेज बेििो
क 

१०+२ ववज्ञान,कम््र्टुर,   

२७ शान्ती एकेडेमी 
किेज 

भरतपरु स्नातक ववज्ञान, व्र्वस्थापन  
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गरीनेछ।महानगर लभत्र रहेको स्वास््र् सांस्थाहरूको लनर्मन र अनगुमनको काम प्रभावकारी रूपमा 
अगालड बढाइएको छ।  

    
तालिका ५२: स्वास््र् सांस्थाहरु (सरकारी, गैरसरकारी,सामदुावर्क, लनजी)को वववरण 

स्रोतः जनस्वास््र् प्रबियन शािा, भरतपरु महानगरपालिका 

तालिका ५३: सरकारी स्वास््र् सेवा केन्रहरुको वववरण (वडागत) 

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

अस्पताि– वडा न. ७ 
३ चशक्षण अस्पताि २ वटा 
४ प्राथलमक स्वास््र् केन्र १ वटा 
५ आधारभतू स्वास््र् केन्र ८ वटा 
६ स्वास््र् िौकी १३ वटा 
७ सामदुावर्कस्वास््र् ईकाई १ वटा 
८ नगर स्वास््र् केन्र २ वटा 
९ आर्वेुद औषधािर् ६ वटा 
१० २४ घण्टे बलथयङ्ग सेन्टर ५ स्थान –अस्पताि बाहेक 

(१४, १७, १९, २३ र २७ वडाका स्वास््र् सांस्थामा) 
११ िोप केन्र ७९ स्थान 

१२ मवहिा स्वास््र् स्वमसेवीका २०७ जना 
१३ लनजी स्वास््र् सांस्थाहरु २४ वटा ठुिा, १६० वटा साना 
१४ एम्बिेुन्स सेवा ५८ वटा 

ि. स. वववरण (सांयर्ा) वडानां स्थान 

१ प्राथलमक स्वास््र् केन्र १४ चशवनगर 

२ स्वास््र् केन्र ९ शरदपरु 

 

३ 

 

 

स्वास््र् िौकी  (१३) 

 

६ लगतानगर 

८ भरतपरु 

१५ फुिबारी 
१६ मांगिपरु 

१७ गञु्जनगर 

१९ शारदानगर 

२१ पावयतीपरु 

२२ पवटहानी 
२३ जगतपरु 

२५ शिुनगर 
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तालिका ५४: ववध्र्मान स्वास््र् सेवाहरु  
ि.सां स्वास््र् सेवा सांयर्ा बेड सांयर्ा 
१ चजल्िा जनस्वास््र् कार्ायिर् १ 

 

२ सरकारी अस्पताि १ 
 

३ प्रसतुी गहृ   

४ वाि अस्पताि   

५ आर्बेुद अस्पताि   

६ प्राकृलतक चिवकत्सा १ 
 

७ स्वास््र् िौकी १३ 
 

८ आधारभतू स्वास््र् केन्र ८ 
 

९ प्राथलमक स्वास््र् स्र्ाहार केन्र   

१० लनचज अस्पताि   

११ फामेसी   

१२ चिवकत्सक सांयर्ा   

१३ चिवकत्सक अनपुात   

१४ चक्िलनक 
  

१५ बलथिंङ सेन्टरः ५(महानगरको स्वास््र् िौकी मात्र ) 

२६ ददव्र्नगर 

२७ मेघौिी 
२९ कवविास 

४ 
आधारभतू स्वास््र् केन्र (८) 

 

१ दठमरुा आधारभतू स्वास््र् केन्र 

२ आापँटारी आधारभतू स्वास््र् केन्र 

४ दगुायिोक आधारभतू स्वास््र् केन्र 

५ कैिाशनगर आधारभतू स्वास््र् केन्र 

५ तोरीिेत नगर स्वास््र् केन्र 

११ जिदेवी आधारभतू स्वास््र् केन्र 

१८ शशीनगर आधारभतू स्वास््र् केन्र 

२३ कसरा नगर स्वास््र् केन्र 

५ सामदुावर्क स्वास््र् ईकाई (१) २९ िौकीडाांडा कवविास 

६ 

 

आर्वेुद औषधािर् (६) 
 

१ देवघाट 

४ चशवघाट 

१८ गञु्जनगर 

२३ पवटहानी 
२७ मेघौिी 
२९ डािेटार 
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१६ पोलि चक्िलनक   

१७ स्वास््र् सांस्थामा सतु्केरी गराउने प्रलतशत िगभग १०० 
 

१८ दक्ष स्वास््र्कमी बाट सूत्केरी गराउने प्रलतशत िगभग १०० 
 

१९ सडेुनीवाट सतु्केरी गराउने प्रलतशतः ० प्रलतशत 
 

२० लभसीटी केन्र सांयर्ाः   

२१ मवहिा स्वर्म सेववका सांयर्ाः २०७ 
 

२२ वट.बी. उपिार केन्रः १० 
 

२३ 

पररवार लनर्ोजनका ५ लबधी र ३ लबधीको सेवा 
उपिब्ध स्वास््र् सांस्था सांयर्ाः 

२५ 
 

२४ लब.ओ.सी.(आधारभतु) १ 
 

२५ लस.ई.ओ.सी.(अपरेसन सेवा)उपिब्ध स्वास््र् सांस्था १ 
 

२६ गभयवती जाँि पवहिो पटकको प्रलतशतः ६५.५ (आ.ब 
२०७७/०७८ 

पवहिो ६ मवहना) 

 

२७ गभयवती जाँि िौथो पटक सम्मको प्रलतशतः २०.२ 
 

28 सतु्केरी पिात जाि गराउन आउने प्रलतशतः ४०.३  

29 औसत आर्ःु .... वषय 
मवहिाः....वषय परुुषः.... वषय 

72  
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तालिका ५५: िोप सेवाको वववरण 
ि.सां.  

   वववरण 

आ.व. 
२०७४/०७५ 

आ.व. 
२०७५/०७६ 

आ.व. 
२०७६/०७७ 

प्रलतशत प्रलतशत प्रलतशत 
१ वव.लस.चज. १२२.८ १२० १३१.८ 

२ लड.वप.वट. 3rd   ७९ ७५.५ ७२.२ 

३ हेपाटाइवटस “वव”    

४ दादरुा 2nd  ८०.२ ८०.७ ९२.८ 

५ पोलिर्ो ३ ७५.१ ७०.९ ७२.२ 

6 वट.वट (गभयवती मवहिा) ४६.९ ४७ ४३.६ 
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तालिका ५६: िोप सेवा छोडने बािबालिकाको अबस्था 
ि. 
सां. 

वववरण 

 

आ.व. 
२०७४/०७५ 

आ.व. 
२०७५/०७६ 

आ.व. 
२०७६/ 

०७७ 

प्रलतशत प्रलतशत प्रलतशत 
1 वव.लस.चज. र दादरुा ३९.७ ३७.८ ४१ 

2 लड.वप.वट /हेपटाइवटस वव./ 
एि.आइ.लभ १ र लड.वप.वट/हेपटाइवटस 
वव./एि.आइ.लभ. ३ 

१६.४ १.७ ४.१ 

3 िोप निगाएका बािबालिका ० ० ० 

स्रोतः जनस्वास््र् प्रबियन शािा, भरतपरु महानगरपालिका 

 

तालिका ५७: ववगत ३ वषयहरुको पोषणको अवस्था 
सिुकाांकहरु २०७४।०७५  २०७५। ०७६ २०७६।०७७ 

५ वषय भन्दा मलुनको बवृि अनगुमन (पटक) ३ ३ ३ 

गभयवती मवहिाहरुका िालग आइरन िक्की         

ववतरण(जना) 
४८ ३३ ३२ 

गभयवती  मवहिाहरुिे  प्राप्त  गरेको   

जकुाको औषधी (जना) 
१०० १०० १०० 

सतु्केरी  भएका  मवहिाहरुका  िालग   

लभटालमन ए ववतरण (जना) 
२४ २२ ३० 

६ मवहना देचि ५ वषय सम्मका वच्िाहरुिाई  

िवुाएको लभटालमन ए(प्रलतशत) 

८९ ९१ ९४ 

१ देचि ५ वषय सम्मका वच्िाहरुिाई  

िवुाएको जकुाको औषधी कभरेज(प्रलतशत) 
89 90 9१ 

स्रोतः जनस्वास््र् प्रबियन शािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 

१०. सूिना तथा सञ्चारको अवस्था  

 भरतपरु महानगरपालिकािाई सूिनामैत्री बनाई स्थानीर् सञ्चार माध्र्महरूको ववकास र 
प्रवियन गरीएको छ।महानगरिाई सूिना प्रववलधमैत्री बनाउन हािसम्म २८ वटा वडाहरूमा 
नेपाि टेलिकमको फाइभर जडान गरीएको छ भने बाँकी रहेको वडा नां. २९ मा पलन जडान गने 
काम प्रविर्ामा रहेको छ।सामाचजक सञ्जाि, वेभसाइट माफय त महानगरका सूिनाहरूिाई 
अद्यावलधक गरीएको छ।केन्रीर् बसपाकय  र नारार्णगढ बसपाकय मा िी 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 
्िानिाई आगामी आलथयक वषयमा कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइने छ वडा कार्ायिर्हरूिाई प्रववलध मैत्री 
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बनाई सेवा प्रवाहिाई व्र्वचस्थत र पारदशी बनाउन सबै वडा कार्ायिर्हरूमा ववद्यतुीर् नेट 
ववकय ङ्गको काम अगालड बवढरहेको छ।नगरबासीहरूको जन गनुासो सनु्नका िालग टोिवि नम्बर 
र हेल्प डेस्कको स्थापना गरीएको छ। 

 

तालिका ५८: 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 कार्ाकैरनलमलडर्ा 
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 लरम्सइन्टरटेनमेन्ट 
लमलडर्ा ग्रपु प्रा.लि. 

 

 
तालिका ५९: छापा (अधय साप्तावहक) 
ि.सां. पलत्रकाको नाम  ठेगाना  सम्पादकको नाम प्रकाशकको नाम  

१ चितवन िबर भरतपरु–१२ इचन्दरा पन्त हरर काकी ०५६५२६१४० 

 

तालिका ६०: छापा (साप्तावहक) 
ि .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 सररताकुमारी नेपाि नवराज ढकाि 

६ अथय समािार भरतपरु–११ नारार्णप्रसादअलधकारी नारार्णप्रसाद 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 कँडेि 

१२ लबजनेश िहर िैरहनी–९ परमेश्वर ररजाि रामेश्वर ररजाि 
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तालिका ६१: छापा (मालसक) 
ि .सां .  पलत्रकाको नाम  ठेगाना  सम्पादक प्रकाशक 

१ नारार्णी टुडे भरतपरु–७ वीरेन्दमणी पौडेि वीरेन्रमणी पौडेि 

२ जीवनदशयन भनपा–१ िक्ष्मण भण्डारी िक्ष्मण भण्डारी 
 

तालिका ६२: एफ .एम.  रेलडर्ो 
ि.सां. रेलडर्ोको नाम  ठेगाना प्रकाशन सांस्था अध्र्क्ष 

१ कालिकाएफ.एम. 
९५.२ 

भरतपरु–१० कालिका एफ एम प्रा.लि. लबिम पाण्डे 

२ हाम्रो एफ.एम. ९४ भरतपरु ११ हाम्रो एफ एम प्रा.लि. भोजराज कौडाि 

३ रेलडर्ो लत्रवेणी 
१००.६ 

भरतपरु–२ लत्रवेणी एफ एम प्रा.लि. तेजनारार्ण िरेि 

४ लसनजी एफ.एम. 
९१.६ 

भरतपरु–१० लसनजी एफ.एम. प्रा.लि. सहनिाि प्रधान 

५ रेलडर्ो ध्रवुतारा 
८९.८ 

भरतपरु–१० आमसञ्चार प्रलतष्ठान नेपाि ददनेशकुमार 
थपलिर्ा 

६ रेलडर्ो चितवन 
९४.६ 

रत्ननगर–२ चितवनसामदुावर्क सञ्चार 
सहकारी सांस्था लि. 

राजेन्रकुमार शे्रष्ठ 

७ रेलडर्ो अपयण१०४.५ रत्ननगर–२ अरुण सांिार सहकारी सांस्था 
लि. 

बेदप्रसाद आिार्य 

८ रेलडर्ो नारार्णी  
१०५.२ 

भरतपरु–७ रेस नेपाि  गोववन्द देवकोटा 

९ सामदुावर्क रेलडर्ो 
माडी १०७.६  

माडी–५, 

बसन्तपरु 
डीएमसी, माडी देवनारार्ण शाह 

१० लसराइििुी एफएम 
९७.३ 

जटुपानी १ लसराइििुी लमलडर्ा प्रा.लि. पूणय बहादरु मगर 

११ कालिका ९१ भरतपरु–१० कालिका एफ एम प्रा.लि. लबिम पाण्डे 

१२ ग्रटे एफएम १०६.४ िैरहनी–८ किा पाठशािा लमलडर्ा 
प्रा.लि. 

बािकृष्ण अर्ायि 

१३ रेलडर्ो सम्पदा ९०.५ गीतानगर  मनुा गरुुङ 

१४ रेलडर्ो साहीनो  भरतपरु १८ आम सांञ्चार प्रलतष्ठान नेपाि  सूजना अर्ायि  
१5 रेलडर्ो चशवशचि  भरतपरु–२४, 

चशवनगर 
चशवशचि सामदुावर्क सांस्था भीमप्रसाद 

पोिरेि 

१6 ररिेशन एफएम रत्ननगर   

१7 रेलडर्ो भरतपरु भरतपरु   

१8 रेलडर्ो मनकामना इच्छाकामना   
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१9 इच्छाकामना एफएम इच्छाकमना    

20 स्वदेश एफएम माडी   देवअन्जन शाहा 
२1 रेलडर्ो वाल्मीकी माडी  ओमप्रकाश 

िालमछान े

 

 

तालिका ६३: टेलिलभजन 
ि .सां. टेलिलभजनको नाम  ठेगाना  प्रकाशन सांस्था अध्र्क्ष 

१ बेसो  भरतपरु–२ एकता सांिार नेपाि 
प्रालि 

ऋवषराज पाण्डे 

२ आभास भरतपरु–२ ग्रीनिाइन लमलडर्ा प्रालि पववत्रा ढकाि 

३ वटभी कालिका भरतपरु–१० वटभी कालिका प्रा .लि .  लबिम पाण्डे 

४ नमस्ते भरतपरु–२ सोनसुम्राट लमलडर्ा प्रालि सरुज गरुङ 

५ अलभर्ान भरतपरु–१० किश टेलिलभजन   

 

 

तालिका ६४: अनिाइनहरु 

ि.सां. दताय लमलत अनिाइनको नाम सञ्चािक सांस्था सञ्चािकको 
नाम 

१ २०७०/०६/०९ 
www.chitwankhabar.com अलडर्ो लभजअुि 

एण्ड सफ्टवरे्र 
सलभयसेज 

अरववन्द 
भगत 

२ २०७३/०२/२७ 
www.narayanionline.com नारार्णी लमलडर्ा 

हाउस प्रालि 

कृष्ण 
आिार्य 

३ २०७३/०९/२४ 
www.nepalikoaawaj.com एमएस लमलडर्ा एण्ड 

एडभरटाइचजङ प्रालि 

महेश पाण्डे 

४ २०७३/१०/१७ 
www.swornakhabar.com स्वणयिबर लमलडर्ा 

प्रालि 

अलमर 
रामदाम 

५ २०७३/१०/२४ 
www.nepalgnews.com ज्ञानेश्वर लमलडर्ा 

प्रालि 

सदुन पौडेि 

६ २०७४/०१/१८ 
www.filmypati.com नौिो सन्देश 

मचल्टलमलडर्ा प्रा.लि. 
सागर 
ढुांगाना 

७ २०७४/०२/०५ 
www.ishanmedia.com ईशान लमलडर्ा ग्रपु 

प्रालि 

सन्तोष 
राजभण्डारी 

८ २०७४/०६/२६ 
www.khabarsamriddhi.com समवृि लमलडर्ा 

हाउस प्रा.लि. 
बलबता 
िनाि 

९ २०७४/०८/११ 
www.khabarabhiyan.com िबर अलभर्ान लबि 
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लमलडर्ा नेटवकय  
सलभयस प्रा.लि. 

बहादरु 
अलधकारी 

१० २०७४/०८/१३ 
www.krishiabhiyan.com िबर अलभर्ान 

लमलडर्ा नेटवकय  
सलभयस प्रा.लि. 

लबि 
बहादरु 
अलधकारी 

११ २०७४/०९/१४ 
anewteaching.com अ न्रू् वटचिङ प्रालि वटकाराम 

रेग्मी 
१२ २०७४/११/०३ 

nepalmynepal.com नेपाि माइ नेपाि 
लमलडर्ा प्रा.लि. 

सचन्दप 
पोिरेि 

१३ २०७४/१२/२९ 
safalkhabar.com लभजन लमलडर्ा 

नेटवकय  प्रा.लि. 
सरेुशिन्र 
अलधकारी 

१४ २०७५/०२/०२ 
saurahaonline.com अलग्रम लमलडर्ा 

नेटवकय  प्रा.लि. 
राजेन्र 
आिार्य 

१५ २०७५/०५/१४ 
chitwandaily.com चितवन डेिी प्रालि लबिम 

पौडेि 

१६ २०७५/०९/०८ 
a2zsamachar.com केवटभी 

एडभरटाइचजङ 
एजेन्सी एण्ड लमलडर्ा 
सलभयस प्रालि 

वकशोरिन्र 
सापकोटा 

१७ २०७५/१०/२७ 
khabartaranga.com ससूुचित लमलडर्ा 

प्रा.लि. 
सरस्वती 
िामा 

१८ २०७५/१०/२९ 
chitwansamachar.com नेपाि पार्ोलनर्र 

लमलडर्ा प्रा.लि. 
शालिग्राम 
नेपाि 

१९ २०७५/११/०९ 
everyonekhabar.com एलिवन लमलडर्ा 

नेपाि प्रालि 

सिुोज बाब ु
िलनर्ा 

२० २०७५/१२/१० 
ichchhakhabar.com इच्छाकामना लमलडर्ा 

नेटवकय  प्रालि 

सञ्जर् 
पोिरेि 

२१ २०७५/१२/२० 
kalikadainik.com कालिका 

ब्रोडकाचस्टङ नेटवकय  
प्रा.लि. 

चशचशर 
लसांिडा 

२२ २०७५/११/२९ 
newsvitto.com कृलत लमलडर्ा प्रालि कृष्ण लगरी 

२३ २०७६/०४/१२ 
merokhabarsathi.com ब्रम्हपरु लमलडर्ा 

प्रालि 

रववना 
पौडृेि 

२४ २०७६/०५/१४ 
shasankhabar.com अदव लमलडर्ा प्रालि राधेश्र्ाम 

िलतवडा 
२५ २०७६/०५/२६ 

omkarkhabar.com लसजयना सञ्चार केन्र लसजयना 
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प्रालि अर्ायि 

२६ २०७६/०७/२४ 
samabesikhabar.com चितवन स्टार 

लमलडर्ा प्रालि 

ववकास 
पौडेि 

२७ २०७६/०८/२० 
swastikkhabar.com स्वचस्तक ररसिय एण्ड 

लमलडर्ा नेटवकय  प्रालि 

बािगोववन्द 
न्र्ौपान े

२८ २०७६/०८/३० 
satyakalam.com सार्रा लमलडर्ा एण्ड 

इभेन्ट्स प्रालि 

रमेश 
वस्ताकोटी 

२९ २०७६/०९/१६ 
narayanidainik.com नारार्णी लमलडर्ा 

एण्ड टेक्नोिोजी 
प्रालि 

लत्रवविम 
रेग्मी 

३० २०७६/०९/२७ 
newsprabah.com लब एण्ड लब लमलडर्ा 

नेटवकय  प्रालि 

बलबिाि 
तामाङ 

३१ २०७६/०४/१२ 
khabarprawaha.com िबर प्रवाह लमलडर्ा 

नेटवकय  प्रालि 

सरेुन्र 
कँुवर 

३२ २०७६/११/०८ 
kayakairan.com कार्ाकैरन लमलडर्ा 

नेटवकय  प्रालि 

प्रववण 
बराि 

३३ २०७६/११/१८ 
chitwanonlinekhabar.com चितवन लमलडर्ा 

नेटवकय  प्रालि 

ववकास 
पौडेि 

३४ २०७७/११/२१ 
chitwanpati.com हलन लमलडर्ा नेटवकय  

प्रालि 

मकुुन्दप्रसाद 
भषुाि 

३५ २०७७/०४/१२ 
chhyajalonews.com याजािो लमलडर्ा 

ग्रपु प्रालि 

चित्रबहादरु 
गरुुङ 

३६ २०७७/०४/२२ 
nayachhal.com नर्ाँछाि लमलडर्ा 

प्रालि 

ईश्वर पाण्डे 

३७ २०७७/०४/२७ 
bharatpurpost.com वेदान्त मचल्टपपोज 

कम्पनी प्रालि 

ववष्णमुार्ा 
पाण्डे 

३८ २०७७/०६/२५ 
khabarmuluk.com गहृनगर पचब्िकेसन्स 

प्रालि 

केशवप्रसाद 
कँडेि 

३९ २०७७/०८/१९ 
ujyaalonepalnews.com उज्र्ािोनेपाि 

एडभरटाइचजङ एण्ड 
ब्रोडकाचस्टङ प्रालि 

लनराजन 
चघलमरे 

४० २०७७/०८/२१ 
aarushikhabar.com आरुषी लमलडर्ा एण्ड 

इण्टरटेन्मने्ट प्रालि 

सन्तोष 
वस्ताकोटी 

४१ २०७७/०९/२२ 
edevdarshan.com देवदशयन नेटवकय  

प्रालि 

गोमा 
सापकोटा 

४२ द.नां.२२८३ 
https://kantipurhealth.com/ ब्रोड ब्रोडकाचस्टङ लतिकराम 
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प्रालि ररमाि 

४३ द.नां.२२९६ 
https://www.chitrawannews.com/ चित्रवन सन्देश 

साप्तावहक 

लसतादेवी 
गैरे कँडेि 

४४ द.नां.२३१४ 
http://www.chitwanpatra.com/ चितवनपत्र साप्तावहक हररप्रसाद 

पोिरेि 

४५ 
 सरोकार अनिाइन भरतपरु १० अलनि 

ढकाि 

४६ 
 वकल्क िवर डटकम भरतपरु प्रस्ताव 

सवुदेी  

४७ 
 हल्कारो समािार डटकम हल्कारो  लमलडर्ा प्रा 

िी  
कोपीिा 
सवुदेी 

४८ 
 लमडीर्ा भाब डट कम 

 भाबना 
लतमल्सेना 

स्रोतः नेपाि पत्रकार महासांघ, चितवन शािा 
 

तालिका ६५: टेलिफोन, मोबाइि र इन्टरनेट प्रर्ोगकतायको वववरण 

स्रोतः नेपाि टेलिकम, भरतपरु 

 

तालिका ६६: टेलिफोन, मोबाइि र इन्टरनेट सेवा प्रदार्क वववरण 

ि. स. टेलिफोन, मोबाइि र इन्टरनेट प्रर्ोग कतायको सांयर्ा 
१ िेन्डिाईनफोन २२०३६ 
२ मोबाइि–वप्र-पेड/पोिपेड ३६७८९१/२५१९८ 
३ लसलडएमए मोबाइि– वप्रपेड/पोिपेड  
४ इन्टरनेट– 

एफएिएि/FHH 

एलडएसएि  
वाईम्र्ाक्स 

 
५६०३ 
१०८३२ 
७९६ 

ि. स. सेवा प्रदार्क लनकार् सम्पकय नां. 
१ नेपाि टेलिकम ०५६–५२०३०३ 

२ क्िालसक टेक प्रा. लि. ९८०२९२२३०३ 

३ टेकमाइन्ड प्रा. लि. ०५६–५२२२२२ 

४ वडयलिांक कम्र्लुनकेसन प्रा. लि.  ०५६–५७११७२ 

५ भाएनेट कम्र्लुनकेसन प्रा. लि. ९८०१०४६४१० 

६ डोइननेट प्रा. लि.  ०५६–५२६६५५ 

७ सलुबसनुेट प्रा. लि. ०५६–५२२४९९ 
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स्रोतः नेपाि टेलिकम, भरतपरु 

 

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

धालमयक, सामाचजक, साँस्कृलतक 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 सवकने महानगर हो।नेपाि सरकारको १०० वटा पर्यटकीर् 

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

पर्यटकीर् गलतववलध बढदो अवस्थामा छ।लनजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा नारार्णी  नदी वकनारामा 
लनमायणाधीन सामदुरक तट मोडि (Sea-beach model) सवहतको मनोरञ्जन पाकय  लनमायणको ववस्ततृ 

पररर्ोजना प्रस्ताव तर्ार भैसकेको छ भन ेउद्योग वाचणज्र् सांघको समेत सहकार्यमा कररव १ वक.लम. 

Walk Way को कार्य समपन्न भएको छ भने बाँकी काम लछटै्ट अगालड बढ्ने छ। महानगरपालिका 
लभत्ररहेका पर्यटकीर् क्षेत्रहरूको पवहिान गरी ती ठाँउहरूमा पूवायधार लनमायणको िालग प्रविर्ा अगालड 

बढाइएको, भरतपरु– २२ को घडगाँइय मा अम्बे्रिा चस्रट लनमायण गरीएको, गोिाघाट २९ नां. वडाको 
िौकीडाँडामा भ्रू्-टावर लनमायणको काम सरुु भएको छ।धालमयक पर्यटनको रूपमा देवघाटिाई ववकास गने 

र पर्ायपर्यटकको केन्र जगतपरु, मेघिैीिाई बनाउन ेिक्ष्र्का साथ कामहरू भैरहेका छन।्नारार्णी नदी 
वकनारको व्र्वस्थापन, सौन्दर्य प्रवियन, घाट ववकास, स्नान स्थि लनमायण, ववलभन्न वाटर स्पोट्सय प्रवियन 

जस्ता कार्यका िालग लनजीक्षेत्रसँग सहकार्यिाई  लनरन्तरता ददइएको छ।महानगरका पर्यटकीर् 

क्षेत्रहरूको पवहिान गरीएको छ।र्हाँका पवटहानी, मेघौिी, गोिाघाट, चशवघाट, िौकीडाँडा, 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 तीब्रताका साथ कामहरू भएका छन।्  
 

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

• धालमयक स्थिहरु 

८ बोडय लिांक ९८१११६५०६२ 

९ जचस्कना नेट सलभयस सेन्टर ०५६–५२४८३ 

१० एववड नेट प्रा. लि. ९८०२५२५२७४ 
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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 हुँदा वहन्द ु
धमायविम्बीहरुको िालग पववत्र तीथयस्थिको रुपमा पररचित छ।र्हाँ ववशेष गरी माघे सांिाचन्तमा 
ठूिो मेिा िाग्दछ। 
देवघाट 

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

भरतपरु वडा नां.११ को बसेनीमा पने र्ो अको एक धालमयक स्थि हो।पाल्पाका राजा 
मचणमकुुन्द सेनको पािामा स्थापना भएको मालनन े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 । 

 

• साँस्कृलतक 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 साँस्कृलतक 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 हुँदै 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।र्हाँ 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 साँझमा रमणीर् बन्न ेगरेको छ भने लबहानमा घमु्न आउन े
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 क्षते्र सानो गडीको रुपमा पलन पररचित हदैुछ । 

राप्ती नदी 
राप्ती नदी पवुी पचिम गरी चितवन रावरर् लनकुञ्जको उत्तर तफय  हुँदै महानगरको दचक्षण पूवी 
सीमा बनेर बगेको छ।चितवन राविर् लनकुञ्ज हुँदै बग्न े 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 र्हाँका 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 सगैं 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 र्हाँको 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, आपँटारी, 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, साँस्कृलतक 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 िौकीडाँडाको पहाडी पररवेश, ऐलतहालसक, भौगोलिक, आलथयक, सामाचजक, 

साँस्कृलतक 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 
साँस्कृलतक ववववधता बोकेको पाइन्छ।धालमयक तथा पर्यटकीर् क्षेत्रहरुको अवचस्थलतिे र्स 
महानगरपालिकािाई आलथयक ववकास र समवृिका िालग र्ोगदान ददइरहेको छ।बहजुाती र 
साँस्कृलतक 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 ददने किेज, ववचशिीकृत सेवा 
सवहतको क्र्ान्सर अस्पताि, समदुार्बाट सांिािीत आिँा अस्पताि र र्हाँ सांिािनमा रहेका १८ 
वटा भन्दा बढी स्वास््र् चशक्षा र व्र्वसावर्क सीप लसकाउने 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 डाँडा र कवविासगढी 
• देवघाटधाम क्षेत्र 
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• नारार्णी नदी जिववहार र नदी तटीर् अविोकन 

• ददब्र्नगर थारु सांग्रहािर् र थारु साांस्कृलतक 

• गोिाघाट (राप्ती नारार्णी समागम 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 डाँडासम्मको 
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 ६७: 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 ्िाम 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 
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१५ टाइगर िैण्ड ररसोटय भरतपरु २३ 

१६ वाराही ररसोटय मेघौिी  भरतपरु २८ 

१७ मेघौलि सेराइ ररसोटय भरतपरु २८ 

१८ होटि सारङ्गा ररसोटय भरतपरु २८ 

१२. महानगरका स्थानीर् मौलिकता र सांस्कृलत 

तालिका ६८: िाडयपवय जात्रा र मेिाहरुको वववरण 

ि.स. िाडयपवय मनाइने 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 ६९: मेिा तथा जात्रा 
ि.स. मेिा तथा जात्राहरु मेिा तथा जात्रा िाग्न े

स्थान 

िाग्ने मवहना मनाउने 
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, 

कािघेाट 

कालतयक वहन्द ुधमायविम्वी 

४ ठूिो एकादशी देवघाट माघ सवै जातजाती  

५ चििडा महोत्सव ददव्र्नगर लसस्वार माघ थारु समदुार् 

६ माघ ेसांकान्ती देवघाट मेिा माघ सवै जातजाती 
७ िैते दशैं जगतपरु वविम वावा मेिा िैत्र सवै जातजाती 
स्रोतःसम्बचन्धत वडा कार्ायिर्हरु , भरतपरु महानगरपालिका 
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तालिका ७०: 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, टाचस्िङ्ग्वौि 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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१३.उद्योग सम्बन्धी अवस्था 
भरतपरु महानगरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम सञ्चािन भइरहेको छ भने महानगर    

मैरोजगार सांर्ोजकको व्र्वस्था गरी बेरोजगारहरूको िगत सांकिन, उद्योग तथा  

व्र्वसार्ीहरूको समन्वर्मा रोजगारी अलभववृिमा जोड ददइनेछ। महानगरपालिकामा चितवन    

उद्योग सांघमा दताय भएका जम्मा ४१६ उद्योगहरु रहेको छन।्पोल्री फमय,  ह्यािरी फमय, डेरी,   
हस्तकिा, राइस लमि, िाद्य उद्योग गाईपािन, मसिा उद्योग, तेि लमि, पोशाकउद्योग, टेिसय,     
रांग उद्योग, लबउलबजन उद्योग,  इचन्जलनर्ररड,होटि एण्ड ररसोटय, फलनयिर, हचस्पटि, मेटि     

तथा लग्रि वकय शप,  ब्िकउद्योग, ब्र्टुीपाियर, आदद रहेका छन।् 

 

तालिका ७१: महानगरको उद्योगहरु 

ि.सां. उद्योगको नाम प्रमिु व्र्चिकोनाम ठेगाना फोन नम्बर 

1.  गोिाय मौरी डा. िेमराज न्र्ौपान े भरतपरु-१, चितवन 
०५६-५९९००८,   

९८५५०५६१७७ 

2.  न्र् ुचितवन पोल्रीफामय श्री तारानाथ कँुवर भरतपरु-१, चितवन 
०५६-५७१६८६,   

९८५५०५५६२८ 

3.  होटि इमजे श्री राजेन्र कुमार वपर्ा भरतपरु-१, चितवन 
०५६-५२२०३१,   

९८५५०५७३९७ 

4.  होटि सतनििुी प्रा.लि. श्री बरी अलधकारी भरतपरु-१, चितवन 

०५६-
५२११५१९८५५
०५७५३३ 

5.  अरस ुइिेचक्रकि सलभयसेज श्री लमन बहादरु पौडेि भरतपरु-१, चितवन 
०५६-५६९२७६,   

९८४५१५४८४९ 

6.  कमि पाउरोटी उद्योग श्री जीवराज अलधकारी भरतपरु-१, चितवन 
०५६-५२३३७७,   

९८५५०५५०५४ 

7.  चितवन लमल्क प्रा.लि. श्री राज ुबाबशेु्रष्ठ भरतपरु-१, चितवन ९८४१२०१६१३ 

8.  अमतृ लमनरि वाटर श्री केशव चघलमरे भरतपरु-१, चितवन ९८५५०५८९४० 

9.  न्र् ुलडजाइनर फलनयिर 
उद्योग 

श्री लििा शे्रष्ठ भरतपरु-१, चितवन 
०५६-५३२७२९,   

९८४५०२३५३८ 

10.  प्रधान ब्र्ाग उधोग श्री सकुन्तिा प्रधान 
भरतपरु -१, 

ददर्ािोरोड 

९८४५७०६६७०, 

९८४५९४७०६६ 

11.  हेररटेज ज्वेिसय 
इन्टरनसेनि 

श्री चजबन ज्र्ोलत 
ववश्वकमाय 

भरतपरु-१, 

भकुृटीपथ 
९८५५०५७६२० 

12.  सनराइज कपी उद्योग 
प्रा.लि. श्री रामकृष्ण ढकाि भरतपरु–१, चितवन ९८५५०५२७०२ 

13.  आफ्नै फलनयिर उद्योग श्री शैिेस पराजिुी भरतपरु-१ , 

चितवन 
९८५५०५५६७४ 
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14.  एलिना िेलडज टेिसय श्री सलुमत्रा जोशी 
महजयन 

भरतपरु-१, चितवन 
९८४५०५३१०१, 

०५६-५२०८२४ 

15.  स्वस्ती व्रू्टीपाियर एण्ड 
रेलनङ सेन्टर 

श्री लसजयना सोती भरतपरु-१, चितवन 
९८५५०७५२५७, 

९८४५०८५२५७ 

16.  लब. टी. सनुिाँदी तथा 
पाउज ुउद्योग 

श्री टेकिाि वव.क. भरतपरु-२, चितवन 

०५६-
५२४०६८९८५५
०६००६८ 

17.  न्र् ुअन्नपणुय फलनयिर उद्योग श्री पषु्पा देवीगरुुङ भरतपरु-२, चितवन ९८५५०५८४८२ 

18.  नारार्णी इचन्जलनर्ररङ श्री र्ज्ञ प्रसाद चघलमरे भरतपरु-२, चितवन 

०५६-
५२४३९०९८५५
०५९४७० 

19.  प्रकाश इचन्जलनर्ररङ श्री भालगरथ उपाध्र्ार् भरतपरु-२, चितवन 
०५६-५२१७५८,   

९८४५०५०८५२ 

20.  गोरिा इचन्जलनर्ररङ वक्सय श्री हररशरण शे्रष्ठ भरतपरु-२, चितवन 
०५६-५२७९८५,   

९८५५०५७०५१ 

21.  वारसी गामेन्ट उद्योग श्री मेहबबु िान भरतपरु-२, चितवन 
९८५५०६०६०२, 

५२२७८६ 

22.  न्र् ुववश्वशचि औजार 
उद्योग 

श्री ववश्वनाथ लसांह भरतपरु-२, चितवन 
०५६-५२५१२९,   

९८४५०८३२९१ 

23.  न्र् ुकुन्दन मसिा उद्योग श्री उमशे अग्रवाि भरतपरु-२, चितवन ९८४५०५१६५६ 

24.  राज ुमसिा उद्योग श्री ओम प्रकाश गपु्ता भरतपरु-२, चितवन ९८४५०२६९७२ 

25.  होमटेक प्रा.लि. श्री सोमराज मरहठ्ठा भरतपरु-२, चितवन 

०५६-
५७०५४४,९८५५
०५५३४९ 

26.  मोडयन इिेक्रीक पावर 
इचन्जलनर्रीरङ 

श्री शम्भ ुप्रसाद लतवारी भरतपरु-२, चितवन 
९८५५०६३५८७, 

९८४५०२३७६४ 

27.  अनमोि तर्ारी पोशाक 
उद्योग 

श्री रामहरर कोइरािा भरतपरु-२, चितवन ९८६५३४८२०१ 

28.  आधलुनक झर्ाि ढोका 
तथा चस्टि रेलिङ्ग 

श्री सोम कुमारशे्रष्ठ भरतपरु-२, चितवन ९८४५१४७९०६ 

29.  चशवम ््िाविक श्री बचत्तस प्रसादशे्रष्ठ भरतपरु-२, चितवन ९८५५०५५९१६ 

30.  हाम्रो ्िाविक उद्योग श्री वववश वपर्ा भरतपरु-२, चितवन ९८५५०५५५४९ 

31.  मास्टर सोफा एन्ड फलनयिर 
उद्योग 

श्री केशवराज पौडेि भरतपरु-२, चितवन ९८५५०५१४२९ 

32.  ए लब सी नेपाि 
इचन्जलनर्रीङ कन्सल्टेन्सी 

श्री इन्र थापा मगर / 

लबजर् शाही भरतपरु-२, के्षत्रपरु 
९८४५२१९१२५, 

९८५५०८११०८ 
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33.  चितवन िोकि तेि 
उत्पादन सघ -बस्तगुत 

श्री सधुयशन पौडेि भरतपरु-२, चितवन ९८५५०६३९२९ 

34.  माँ कालिका गामेन्ट 
उद्योग 

श्री लमना गरुुङ भरतपरु-२, चितवन ९८४११८२०६५ 

35.  होटि व्र्वसार्ी सांघ–

चितवन, वस्तगुत 
श्री ददिकुमार शे्रषठ 

भरतपरु-०२, 

चितवन 
९८५५०१४१८० 

36.  वहमािर् रू्लनफमय हाउस 
प्रा.लि. श्री सन्तोष थापा भरतपरु–२, 

लििािोक, चितवन 
९८५५०४८६१० 

37.  नेपो वफलनलसङ इण्डविज श्री लबिम कुमार वपर्ा भरतपरु-३, चितवन 

०५६-
५२०७७२९८५५
०६०७०७ 

38.  चितवन गरुाँस इनभेिमने्ट 
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113.  श्री आर्य फुड्गस श्री वविम सापकोटा भरतपरु-४, चितवन ९८५५०५८७२२ 

114.  िक्ष्मी इचन्जलनर्ररङ 
कार्यशािा श्री नववन वपर्ा भरतपरु-४ , 

चितवन 

०५६-५७०६८७,   

९८५५०६४५८७ 

115.  कृष्ण डेरी उद्योग श्री नववन कां डेि भरतपरु-४, चितवन ९८५५०५९४१५ 

116.  भगवती फुडप्रोडक्ट्स श्री र्ोगेन्र पौडेि भरतपरु-४, चितवन ९८५५०५६४७२ 

117.  कालिक इचञ्जलनर्रीङ्ग 
श्री चिि प्रसाद 
बस्ताकोटी भरतपरु-४, चितवन ९८५५०५००९६ 

118.  फालमयङ एण्ड एग्रीकल्िर 
ररसोसय म्र्ानजेमने्ट प्रा.िी डा. रेवन्त कुमारभट्टराई भरतपरु-४, चितवन ९८५५०५५५७२ 

119.  अरुण मेटि र्न्त्रशािा श्री माधव अर्ायि भरतपरु-४, चितवन ९८५५०६३८६३ 

120.  इमेज व्रू्वर पाियर श्री र्ोलगता शे्रष्ठ (वपर्ा) भरतपरु-४, चितवन ९८४५०५०८५४ 

121.  जगदम्बा ्िाविकइण्डविज श्री आकाश शमाय भरतपरु-४, चितवन ९८५५०६०६२० 

122.  सन केलमकि इण्डविज श्री रामजी चघलमरे भरतपरु-४, चितवन ९८५५०५५२०२ 

123.  एभरेि किर प्रा.लि. श्री बदरनाथ पोिरेि भरतपरु-४, चितवन ९८५५०६४४५५ 

124.  टाटा मेटि एण्ड िाफ्टस ्
प्रा.लि. श्री नेसन िरेि भरतपरु-४, चितवन 

९८५११४९९१३, 

९८०११८२४४५ 

125.  प्रोफेसनि लमलडर्ा श्री नबीन राज पौडेि भरतपरु-४, चितवन ९८०१०२९८८५ 
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126.  मौिाकालिका फेशन 
गामेण्ट 

श्री सन्तोष कुमारपाण्डे भरतपरु-४, चितवन ९८५५०६०३४६ 

127.  श्रीकृष्ण वार्र नेवटङ 
प्रा.लि. श्री रुकेश सापकोटा भरतपरु-४, चितवन ९८५५०८२०१० 

128.  ए. लस. पावर सोिसुन श्री राजेन्र िौद्यरी भरतपरु-४, चितवन ९८४५२४८०९८ 

129.  सेफ होम इण्डविज प्रा.लि. श्री मनोहर काकी भरतपरु-०४ ९८५५०५९५०८ 

130.  पचब्िक पचब्िकेशन एण्ड 
मसिन्द उद्योग प्रा.लि. 

श्री वहमराज िनाि 
/मोहन सापकोटा भरतपरु-४, चितवन 

९८५५०६०१२६, 

९८५६०२८२२८ 

131.  अटोमेवटक रोलिांगप्रा लि 
श्री हररकृष्ण ढकाि, 

रालधका अलधकारी 
भरतपरु -४, चशिर 
टोि चितवन 

९८६०७४५७५०, 

९८५५०६०१२६ 

132.  
नारार्णी पोल्री फमय एण्ड 
ह्यािरी श्री केशवराज िनाि 

भरतपरु–४, 

िक्ष्मीपरु, चितवन 
९८५५०६०१६३ 

133.  लत्रवविम फुड्गस प्रोडक्ट 
प्रा.लि., एसोलसर्ट 

श्री सचुशि सापकोटा भरतपरु-४, िांकु, 

चितवन 
९८५५०५८५४२ 

134.  मन्जशु्री पल्स एण्ड 
प्रोसेलसङ इण्डविज प्रा.लि. श्री गजानन्द डागा भरतपरु-०४, 

बेििोक, चितवन 
९८५५०५५२८९ 

135.  श्री मिेबा कोल्ड रररेड श्री राम िेहनी भरतपरु-४, चितवन ९८५५०५११२३ 

136.  एिो केमइण्डविज प्रा.लि. श्री राम कुबर 
भरतपरु-४, 

िक्ष्मीपरु, चितवन 
९८६९५०१२३२ 

137.  श्री दरबार फुड इण्डविज 
प्रा.लि. 

श्री िक्ष्मण प्रसाद 
अर्ायि 

भरतपरु–४, चितवन 9855056385 
 

138.  श्री ्िाविक पाइप उद्योग श्री केदार शे्रष्ठ भरतपरु-५, चितवन 

०५६-
५२५९३०९८५५
०५५१२० 

139.  श्रीराम हाइचजन एण्ड सोप 
प्रा.लि. श्री राम प्रसाद सवुदेी भरतपरु-५, चितवन ९८५१०८४०४१ 

140.  कालिका एग रे श्री र्वुराज पौडेि भरतपरु-५, चितवन 
०५६-५२४६६०,   

९८५५०५६९१५ 

141.  मनकामना एग रे श्री बैकुण्ठराज बराि भरतपरु-५, चितवन 
९८५५०५४६०६, 

९८४५२७५५७१ 

142.  
लबराज मोज्र्ाक टार्ि 
ब्िक उद्योग 

श्री बाबरुाम ढकाि भरतपरु-५, चितवन 
०५६-५७२०६६,   

९८५५०५५११३ 

143.  भागवत लसमने्ट सामग्री 
उद्योग 

श्री भालगरथ कां डेि भरतपरु-५, चितवन ९८४५०६६५४५ 

144.  न्र् ुचितवन ह्यमु पाइप 
उद्योग प्रा.लि. श्री भानभुि शमाय भरतपरु-५, चितवन 

०५६-
५७०७७८९८५५
०५५२७८ 
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145.  सागर फाइि उद्योग श्री सागर पौडेि भरतपरु-५, चितवन 

०५६-
५७०९३३९८४५
०९१६०७ 

146.  सरस्वती जािी उद्योग श्री िक्ष्मण कुमार शे्रष्ठ भरतपरु-५, चितवन ९८५५०६४९१४ 

147.  चितवन पोलिपाइप 
इण्डविज 

श्री राम प्रसाद गजरेुि भरतपरु-५, चितवन ९८५५०५७१७५ 

148.  जस्मीन पेन्ट्स प्रा.लि., 
एसोलसर्ट 

श्री िक्ष्मण प्रसाद 
अर्ायि 

भरतपरु-५, चितवन 
०५६-५३१४४५,   

९८५५०५६३८५ 

149.  सवुणय म्र्ाि फ्र्ाक्री 
प्रा.लि. श्री रुपेश कृष्ण शे्रष्ठ भरतपरु-५, चितवन 

०५६-
५७०२१५९८५१
०२६३०४ 

150.  नारार्णी नेपाि पेपर 
प्रोडक्ट प्रा.लि. श्री र्वुराज लसांिडा भरतपरु-५, चितवन ९८५५०६०१२६ 

151.  रोशन फलनयिर उद्योग श्री नारार्ण शे्रष्ठ भरतपरु-५, चितवन 
०५६-५२८०८६,   

९८५५०५७७१८ 

152.  नारार्णी इिेक्रोमेकालनक 
एण्ड कृवष औजार उद्योग 

श्री ददनेश कुमारशाह भरतपरु-५, चितवन 
०५६-५७१७८०,   

९८५५०५४३७६ 

153.  नेपाि एग्रो लसड्गस एण्ड 
इन्पटु्स कम्पनी प्रा. लि. श्री हरर राज भट्टराई भरतपरु-५, चितवन ९८५५०५७३४६ 

154.  सरु्यवकरण कां विट उद्योग 
श्री गोलबन्द प्रसाद 
कां डेि 

भरतपरु-५, चितवन 
९८४५६९८९२८, 

०५६-४१२०५३ 

155.  माता िक्ष्मी पोलिमर 
प्रा.लि 

श्री प्रववन कुमार शे्रष्ठ भरतपरु-५, चितवन ९८५५०५७४३६ 

156.  गोरिकालि एग रे श्री िड्ग वाँलनर्ा भरतपरु-५, चितवन ९८४५०५५२९० 

157.  न्र् ुइिेक्रो टेक 
इचन्जलनर्रीङ्ग प्रा.लि. 

श्री गोकुि बहादरु 
पचण्डत, िेिनाथ 
सापकोटा 

भरतपरु-५, चितवन 
९८५५०५३७७३, 

९८४५०२४४७५ 

158.  सलुनि पोल्री फमय श्री सलुनि कुमार क्षेत्री भरतपरु-५, चितवन 
९८४१२७४७५६, 

९८५५०४६७५६ 

159.  रोजन ब्िक उद्योग श्री रोशन दवाडी भरतपरु–५, चितवन ९८५५०६५०४० 

160.  
िौतारी क्र्ाफे एण्ड 
रेिुरेण्ट 

श्री गोमा िामा तामाङ, 

श्री ददपेन्र न्र्ौपान े
भरतपरु-५, चितवन ९८४३१६०६२८ 

161.  लब.डी.लस. फूड श्री देवरथ बराि भरतपरु-५, चितवन ९८६४३१४६६५ 

162.  बाग्िङु गोिाय कालिका स–

लमि 
श्री हेमन्त पराजिुी भरतपरु-५, चितवन ९८५५०५९०७२ 

163.  िरेि उडन एण्ड मेटि श्री गणुाकर िरेि भरतपरु-६, चितवन ०५६-



  

84 

 

फलनयिर इ. प्रा. लि., 
एसोलसर्ट 

५२१०५६९८४१
४८७४९० 

164.  एग्री केर्र नेपाि प्रा. लि. श्री कृष्ण प्रसाद 
अलधकारी भरतपरु-६, चितवन 

०५६-५२२१२७,   

९८५५०५५३१४ 

165.  िाइभ केर्र नेपाि प्रा.लि. 
श्री कृष्ण प्रसाद 
अलधकारी भरतपरु-६, चितवन 

०५६-५२२१२७,   

९८५५०५५३१४ 

166.  रत्निक्ष्मी स्टोन रेलिङ श्री रत्न प्रसाद देवकोटा भरतपरु-६, चितवन ९८५५०५४५३६ 

167.  सभुरा फाइि तथा 
स्टेशनरी उद्योग 

श्री सरस्वती चघलमरे भरतपरु-६, चितवन ९८५५०५६८४० 

168.  लग्रन हाइचजन नेपाि प्रा. 
लि. 

श्री कृष्ण प्रसाद 
अलधकारी भरतपरु-६, चितवन 

०५६-५२२१२७,   

९८५५०५५३१४ 

169.  तारा इन्भेिमने्ट कम्पनी 
प्रा.लि. 

श्री प्रमे कुमारी 
अलधकारी भरतपरु-६, चितवन 

०५६-५२२१२७, 

९८५५०५५३१४ 

170.  न्र् ुसप्तरांगी कापी उद्योग श्री मचुिनाथ पोख्रिे भरतपरु-६ ९८४५०४५६७६ 

171.  सूर्ोदर् पेन्ट्स नेपाि 
प्रा.लि. 

श्री ऋवषराम 
िपाई/लमत्रिाि 
िापागाई 

भरतपरु–६, 

गीतानगर, चितवन 

९८५५०५१३२६, 
९८५५०५००१६ 

172.  न्र्ौपाने नमनुा गाईफमय श्री रत्नमणी न्र्ौपान े लगतानगर, चितवन ९८४५३५७७७० 

173.  आइ.के.एस.राइस लमि 
श्री सरु्य प्रसाद 
कोइरािा लगतानगर, चितवन ९८५५०५७१०५ 

174.  अमतृ सागर राइस लमि श्री िाररकानाथ लमश्र लगतानगर, चितवन ९८४५०४८४०५ 

175.  पौडेि राइस एण्ड फ्िोर 
लमि 

श्री इन्रप्रसाद पौडेि 
लगतानगर-६, 

चितवन 
९८४५०४४६५४ 

176.  आभाष कां विट उद्योग 
श्री वसन्त बहादरु 
ढकाि 

लगतानगर -६, 

भरतपरु 
९८५५०६१८७४ 

177.  न्र् ुकाजि मसिा उद्योग श्री रामबाब ुजैसवाि लगतानगर, चितवन ९८५५०६०८१७ 

178.  िोक बजार ब्िक उद्योग श्री महेश्वर लतवारी लगतानगर, चितवन ९८५५०५७११९ 

179.  र्लुनभसयि फलनयिर 
इण्डविज 

श्री नेहा भगत भरतपरु-७, चितवन 
९८१४६४५५१३, 

९८५५०१५९९२ 

180.  िोहनी एण्ड ब्रदशय प्रा.लि., 
एसोलसर्ट 

श्री शकां र प्रसाद िोहनी भरतपरु-७, चितवन 

०५६-
५२४०६१९८५५
०५५१९२ 

181.  एशोलसर्ट इचञ्जलनर्ररङ 
फलब्रकेटसय प्रा.लि 

श्री शकां र प्रसाद िोहनी भरतपरु-७, चितवन 

०५६-
५२५१६०९८५५
०५५१९२ 
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182.  गोल्डेन एग्रो प्रा.लि. श्री मदन चघलमरे भरतपरु-७, चितवन 

०५६-
५२६५१४९८४५
५०६०१४० 

183.  न्रू् सवुदेी लसमेन्ट साम्रगी 
उद्योग 

श्री धनबहादरु सवुदेी भरतपरु-७, चितवन 
०५६-५३१५८९, 

९८५५०५५१८५ 

184.  शाही राईस आर्ि एण्ड 
फ्िोर लमि 

श्री लमन बहादरु शाही भरतपरु-७, चितवन 
९८४५०६३९११,

०५६-४१८१६७ 

185.  ददपकिश मसिा तथा 
दािमोठ उद्योग 

श्री पावयती कां डेि भरतपरु-७, चितवन 
०५६-५३११७८, 

९८४५०८७६८२ 

186.  बिुम ्कवप उद्योग श्री नववन ररजाि भरतपरु-७, चितवन ९८५५०५१७५४ 

187.  दाजभुाई लनमायण सेवा श्री वसन्त िरेि भरतपरु-७, चितवन ९८५५०६३१६२ 

188.  ए टु जेड लग्रि उद्योग श्री भिुन अांसारी भरतपरु-७, चितवन ९८०२९९२५१७ 

189.  चशव शचि ह्यािरी श्री सरस्वती लगरी भरतपरु-७, चितवन   

190.  कञ्चनजङ्गा पेन्ट्स इण्डविज 
प्रा.लि. श्री ज्ञान हरर चघलमरे भरतपरु-७, चितवन ९८५५०५४६१० 

191.  कृती फोटो स्टुलडर्ो श्री कृष्ण प्रसाद न्र्ौपान े भरतपरु-७, चितवन ९८५५०८३५६३ 

192.  टाटा पेन्ट्स एण्ड 
केलमकि इण्डविज 

श्री प्रकाश आिार्य भरतपरु-०७, 

बदु्दिोक 
९८५५०५८९८७ 

193.  चितवन लडचजटि फोटो 
एांड फ्िेक्स 

श्री गणुराज दाहाि 
भरतपरु -७, 

कृष्णपरु 

९८५५०६१९८३.
९८१११४१६३९ 

194.  सांगम इण्डविज श्री सरु्यमचण पौडेि 
भरतपरु -७, 

कृष्णपरु 
०५६-५२८९२६ 

195.  
के.वट.लब.एड्गभरटाइचजङ्ग 
एजेन्सी एण्ड लमलडर्ा 
सलभयस प्रा.लि. 

श्री वकशोरिन्र 
सापकोटा भरतपरु-७, चितवन ९८५५०६०९२४ 

196.  मनकामनारू्.वप.लभ.लस.झ्र्ाि 
ढोका सांसार 

श्री लनरज सबेुदी भरतपरु-७, 

बदु्दिोक, चितवन 
९८५५०८०६१८ 

197.  िनाि स-लमि 
श्री मोवहनी प्रसाद 
िनाि 

भरतपरु-७, 

कृष्णपरु, चितवन 
९८५५०६०६२१ 

198.  िनाि मेटि एांड फलनयिर 
उधोग 

श्री मोवहनी प्रसाद 
िनाि 

भरतपरु-७, 

कृष्णपरु, चितवन 
९८५५०६०६२१ 

199.  दशयन स्वीट्स एण्ड बेकसय श्री मनोज कुमार 
भण्डारी भरतपरु–७, चितवन ९८४५६५३७०१ 

200.  ररजाि वकां िट ब्िक 
उदे्यग 

श्री इश्वरी प्रसाद ररजाि भरतपरु-८, चितवन ९८४५०८३५७० 

201.  लबराज पेन्ट्स प्रा.लि. श्री लनि प्रसाद ढुङ्गाना भरतपरु-८, चितवन ९८५५०६४८०९ 
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202.  नवगांगा दाना उद्योग प्रा. 
लि. श्री शांिर प्रसाद कां डेि भरतपरु-८, चितवन 

०५६-
५७०५५१,९८५५
०५६७९६ 

203.  रुमी ग्रीि सटर वकसप श्री लबष्ण ुप्रसाद कां डेि भरतपरु ८चितवन ९८५५०६०२४८ 

204.  दगुाय लग्रि तथा सटर 
उद्योग 

श्री श्र्ाम दरै भरतपरु-८, चितवन ९८५५०८१७१५ 

205.  ओम शाचन्त फूड्गस प्रोडक्ट श्री तारा िाि शे्रष्ठ भरतपरु-८ ९८४५०२३६०५ 

206.  
भरतपरु रेलडलमक्स एांड 
वप्रकास्ट कां विट इण्डविज 
, वप्रलमर्म एसोलसर्ट 

श्री चजबन लधताि भरतपरु -८चितवन ९८५११२१०७० 

207.  
बज्र ्िाि इण्डविज 
प्रा.लि. एसोलसर्ट 

श्री शांकर 
नेपाि/प्रकाश गौतम 

भरतपरु-८, चितवन 
९८५५०५५६७७, 

९८५५०६४३४९ 

208.  उत्तम पोल्री फमय श्री शरण पन्त भरतपरु-८, चितवन ९८५५०५९४०५ 

209.  उज्र्ािो लमलडर्ा हाउस श्री सन्तोष देवकोटा भरतपरु-८, चितवन ९८५५०५५१३५ 

210.  मनुाि वोनइण्डविज श्री गांगादत्त कँडेि 
भरतपरु-०८, 

चितवन 
९८४५०५६३९१ 

211.  न्र् ुसगरमाथा काष्ठ 
फलनयिर उद्योग 

श्री लसता कां डेि 
भरतपरु -९, 

चितवन 
९८४५११७००६ 

212.  मार्ाज एण्ड सन्स प्रा.लि. श्री मोहन िन्र बख्रिे भरतपरु-९, चितवन ९८५१०६२०४९ 

213.  सरु्यवकरण फाइबर 
इन्डविजप्रा.लि., एसोलसर्ट 

श्री सरु्य प्रसाद न्र्ौपान े भरतपरु-९, चितवन 
०५६-५२४११०, 

९८५५०५९६१६ 

214.  के.एस.र्वुपलभसी उद्योग श्री कमिराज िम्साि भरतपरु-९, चितवन ९८५५०६३९१३ 

215.  लत्रशिु इट्टा उदे्यग 
श्री नारार्ण 
प्रसादसापकोटा भरतपरु-९, चितवन ९८५५०५५४५५ 

216.  अल्टरनेवटभ कन्से्ट 
नेपाि प्रा.लि., एसोलसर्ट 

श्री भचत्तराम अलधकारी भरतपरु-९, चितवन 
०५६-५९२५२२,  

९८५५०६५०१७ 

217.  लसस्टसय एग्री फ्िोर 
इन्टरप्राइजेज 

श्री कल्र्णी लमश्र भरतपरु-९, चितवन ९८५५०६५१३७ 

218.  सफि कां विट उद्योग श्री रमाकान्त कोइरािा भरतपरु-९, चितवन 
०५६-५३३०७९, 

९८५५०५७३९६ 

219.  पपिुर छापािाना श्री उत्तम िन्रवाग्िे भरतपरु-९, चितवन ९८४५०५०६५६ 

220.  मनुिाइट फुटवरे्र श्री धनराज कां डेि भरतपरु-९, चितवन ९८४५१७६३९८ 

221.  एपोिो पेन्ट्स प्रा.लि. श्री बवुि बहादरु के.सी. भरतपरु-९, चितवन 

०५६-
५३१७६०,९८५५
०५६६८१ 

222.  रोर्ि पेन्ट्स प्रा.लि. श्री प्रमेश्वर भण्डारी भरतपरु-९, चितवन ९८५५०६१५९२ 
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223.  चितवन सलमि तथा 
फलनियर उद्योग 

श्री ओम प्रकाश गौिन भरतपरु-९, चितवन 
०५६-२४९९९,  

९८५५०५५७८९ 

224.  सविर् राइस लमि श्री बािकृष्ण पौडेि भरतपरु-९, चितवन ९८५५०५०४०५ 

225.  न्र् ुओम शाचन्त कां विट 
उद्योग 

श्री अमतृ राज पाण्डे भरतपरु-९, चितवन ९८४५३६६४१४ 

226.  छपनी मोज्र्ाक टार्ल्स 
उद्योग 

श्री िन्रदत्त सापकोटा भरतपरु-९, चितवन ९८४५८०२८१० 

227.  मालिका फुड्गस प्रा.लि. श्री िडुामचण ढकाि भरतपरु-९, चितवन 
०५६-५२७५५५, 

९८५५०४६९३७ 

228.  लरम वकय  सोिसुन श्री सन्तोष जोसी भरतपरु-९, चितवन ९८४५५४७२७७ 

229.  मनकामना स्टीि उद्योग श्री महेश वराि भरतपरु-९, चितवन ९८५५०६३६७५ 

230.  न्र्ौपाने कां विट उद्योग श्री नारार्ण न्र्ौपान े भरतपरु-९, चितवन ९८५५०५०१०८ 

231.  चज.वप.िेलडज टेिसय श्री पावयती पौडेि भरतपरु-९, चितवन ९८४५३६०९६० 

232.  पशपुलत इचञ्जलनर्ररङ वक्सय श्री रामकुमार महतो 
थारु 

भरतपरु-९, चितवन ९८४५०२६१८१ 

233.  एस.के.इिेचक्रक 
इचन्जलनर्ररङ्ग टेक्नोिोजी श्री गीताकुमारी िामा भरतपरु-९, चितवन ९८५५०५७४८२ 

234.  सागा नेपाि इचन्जलनर्ररङ्ग 
प्रा लि 

श्री सम्बियन गौिी भरतपरु-९, चितवन ९८५५०५६५८४ 

235.  ॐ स–लमि श्री देवीप्रसाद कां डेि भरतपरु-९, चितवन ९८५१०५६५६१ 

236.  दगुाय जमनुा ि्पि उद्योग 
श्री सजृना 
पौडेि/प्रशान्त सवुदेी 

भरतपरु–०9, 

चितवन 

९८४५५१७७२४,  

९८४४६३०११७ 

237.  नेपाि लमट प्रोसेलसङ 
इण्डविज प्रा.लि., एसोलसर्ट 

श्री सरुज लसांह ठकुरी भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८५५०५०५७४ 

238.  सम्राट आइरन इण्डविज श्री राज ुपडुासैनी भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८५५०६४३२८ 

239.  राघव िाद्य उद्योग श्री चिमिाि भण्डारी भरतपरु-१०, 

चितवन 

०५६-५२१४०५,  

९८५५०५५१०५ 

240.  नेपाि उजाय ववकास 
कम्पलन प्रा.लि. श्री रामिन्र गौतम 

भरतपरु-१०, 

चितवन 

०५६-५२१५६३, 

९८५५०५६७५८, 

९८५१०८६६५६ 

241.  राविर् गोवर ग्र्ाँस लनमायण 
तथा सेवा प्रा.लि. श्री प्रकाश िन्र शे्रष्ठ 

भरतपरु-१०, 

चितवन 

०५६-५२१५६३, 

९८५५०५५१५० 

242.  चशवशचि मौरी पािन तथा 
मह उत्पादन स्रोत केन्र 

श्री र्वुराज शे्रष्ठ 
भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८५५०५६७१३ 

243.  सवुदेी िाद्य उद्योग श्री चिरचञ्जवव सवुेदी भरतपरु-१०, ०५६-५२२४६३, 
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चितवन ९८५५०५६६६३ 

244.  अजुयन िाद्य उद्योग श्री गोववन्रप्र.िरेि 
भरतपरु-१०, 

चितवन 
०५६-५२३६९१ 

245.  चज.एि.फुड्गस श्री अलनि अग्रवाि 
भरतपरु-१०, 

चितवन 

०५६-५२४१८१ 

,९८५५०५०५३६ 

246.  क्वालिटी प्रसे 
श्री अजुयन 
प्रसादसापकोटा 

भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८५५०५८०४८ 

247.  लब.वट. ्िाविक उद्योग श्री कमि वव.क. भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८४५०४८६७८ 

248.  जे.बी.स.सलमि श्री मचञ्जि बाब ुमास्के 
भरतपरु-१०, 

चितवन 

०५६-५२६४७१, 

९८५५०५५१६६ 

249.  हररदास बाबा स-लमि श्री ध्रवकुमार भजुशेु्रष्ठ 
भरतपरु-१०, 

चितवन 

०५६-५२०३५८, 

९८४५०६६४४६ 

250.  गह्रौं कालिका फलनयिर 
उद्योग 

श्री िक्ष्मी प्रसाद 
िालिसे 

भरतपरु-१०, 

चितवन 

०५६-५२७२९७, 

९८४५०९०५१६ 

251.  आशा अस्पताि श्री नारार्ण लसांह कां वर 
भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८५५०५५९६८ 

252.  चितवन होटि टेलनङ्र 
सेन्टर 

श्री सदुदप भट्ट 
भरतपरु-१०, 

चितवन 

०५६-५२३०८५, 

९८५५०५९८६५ 

253.  होटि रोर्ि सन्िरुी 
प्रा.लि. श्री सभुाष प्रधान 

भरतपरु-१०, 

चितवन 

०५६-५२५१६५, 

९८५५०६३८५५, 

९८४५०४५०५० 

254.  प्रशान्त ररजभेजन श्री सरु्स ओस्ती भरतपरु-१०, 

चितवन 

०५६-५२०३४१, 

९८४५०६८८०० 

255.  चशवबाबा काष्ठ फलनयिर 
उद्योग 

श्री िेमराज अर्ायि 
भरतपरु-१०, 

चितवन 

०५६-५२४७४६, 

९८४५०८७८५६ 

256.  पाथ अवे राभल्स एण्ड टुसय श्री कवपि चघलमरे 
भरतपरु-१०, 

चितवन 

०५६-५२२५१२, 

९८५५०६१६२६ 

257.  नारार्णी सामदुावर्क 
हचस्पटि लिलमटेड 

श्री िडुामचण िनाि 
भरतपरु-१०, 

चितवन 

०५६-५२५५१७, 

९८५५०५८७१२ 

258.  भरतपरु सेन्रि हचस्पटि 
प्रा लि 

श्री इन्रराज गैरे 
भरतपरु-१०, 

चितवन 

९८५५०५४७०० 
, ५२४२२२ 

259.  नेपाि कािट एण्ड 
फाइवर इण्डविज 

श्री गौरीश्वर सापकोटा भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८५५०३३०४० 

260.  होटि अशोका श्री अशोक अलधकारी भरतपरु–१०, 

चितवन 
९८५५०५५६५९ 

261.  शवहद स्मलृत प्रकाशन श्री सन्तोष देवकोटा भरतपरु-१०, ९८५५०५५१३५ 
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प्रशारण प्रा.लि. चितवन 

262.  
हेण्डसम वारबार 
व्रू्वरकेर्र एण्ड रेलनङ 
सेन्टर 

श्री भवुि राना भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८४५३९२९२४ 

263.  भण्डारी लग्रि उद्योग श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८४५०५८९५५ 

264.  प्रकृती कपास तथा लसरक 
डसना उद्योग 

श्री िन्दना कोइरािा भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८५१२२२०९३ 

265.  अ्सरा वाटर इन्रविज 
प्रा.लि. श्री ददपक िन्र आिार्य भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८५५०५७२९२ 

266.  ज्र्ोत्सना गामेन्ट श्री अ्सरा आिार्य 
भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८५५०५७२९२ 

267.  र्थु लभजन इन्भेस्टमने्ट 
कम्पनी प्रा.लि., एसोलसर्ट 

श्री इश्वोर राज 
अलधकारी 

भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८४५२१८७७९ 

268.  गल्फ आल्मलुनर्म वकिेन 
डेकोर 

श्री देबी प्रसाद गैरे 
भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८५५०५२९२५ 

269.  नेशनि आिँा अस्पताि डा.राजने्र बहादरु शे्रष्ठ भरतपरु-१० ९८५५०५७८३७ 

270.  सनराइज ्िाचस्टक उधोग 
श्री जनक कुमार 
ढकाि 

भरतपरु -
१०चितवन 

९८५५०५५६५६ 

271.  मान्रो नेपाि श्री अचम्बका लधताि 
भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८४५०५६११३ 

272.  इको पोलिमसय प्रा लि -

वप्रलमर्र एसोलसर्ट 

श्री ददनपु कुमार 
बराि/अलनि कुमार 
बराि 

भरतपरु-१०, 

चितवन 

९८५५०५९०९३, 

९८५१०१७२३५ 

273.  तमसु्र्ो ब्रू्टी पाियर एण्ड 
टेलनङ्ग सेन्टर 

श्री अन्ज ुगरुुङ 
भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८४५०५६३९३ 

274.  एक्सेि इचन्जलनर्ररङ्ग वक्र्स श्री जीतबहादरु बाईबा भरतपरु–१०, 

चितवन 

९८४५०७७५२३,
९८०२९५८११४ 

275.  दशयन गामेन्ट श्री सन्तोष रुवािी भरतपरु–१०, 

चितवन 
९८२४२९०८१७ 

276.  स्पा इचन्जलनर्ररङ्ग 
कन्सल्टेन्सी 

श्री अजर् पोिरेि 
भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८५५०६३६१२ 

277.  एसवन लबल्डसय एण्ड 
स्िार्सय श्री सरुज न्र्ौपान े

भरतपरु-१०, 

ददपेन्रिोक, 

चितवन 

९८५५०१८७५० 

278.  कालिका लडजाइन 
इचन्जलनर्ररङ्ग कन्सल्टेन्सी 

श्री ईश्वर कुमार शे्रष्ठ, 

श्री कमि चघलमरे 

भरतपरु-१०, 

चितवन 

९८५५०५२५५२, 

९८५५०५४२१० 
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प्रा.लि. 

279.  ससुचज्जत किेक्सन प्रा.लि. श्री सलुमत्रा पौडेि 
भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८५१२१६५७६ 

280.  भवानी नेशनि ववल्डसय 
प्रा.लि. श्री चशव प्रसाद िौडारी भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८५५०८४८५४ 

281.  सम्पूणय फलनयिर उद्योग श्री अचम्बका िालमछान े

भरतपरु-१०, 

ददपेन्र िोक, 

चितवन 

९८५७०३४६३३ 

282.  फाईभ स्टार फाउन्डेशन 
प्रा.लि. लबनोद पन्त 

भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८५५०६००७४ 

283.  िाँदनी रेिुरेण्ट श्री अचम्बका िाि शे्रष्ठ 
भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८५५०६१५४४ 

284.  अनमोि पावर प्रोडक्ट श्री लबमिा पन्त 
भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८५१०७८६८४ 

285.  अलग्रम सपुर फेशन 
लडजाइनर 

श्री लबमिा पन्त 
भरतपरु-१०, 

चितवन 
९८५१०७८६८४ 

286.  चशव शचिकाष्ठ फलनयिर 
उद्योग 

श्रीदगुाय गरुुङ 
भरतपरु-१०, 

नहरिोक, चितवन 
९८४५१९७८८८ 

287.  आर्षु्मा एण्ड सशुाांक 
तर्ारी पोशाक स्टोसय 

श्री कल्पना 
अलधकारी/शशीराम 
बाबि 

भरतपरु–१०, 

िौबीसकोठी, 
चितवन 

९८४५८५६२७६ 

९८५५०४६२४५ 

288.  गोरिा मसरुम तथा 
तरकारी फमय श्री गोि बहादरु गरुुङ 

भरतपरु-११, 

चितवन 
९८४५३९२४३८ 

289.  नारार्णी पाइप इण्डविज श्री ठाकुर वपर्ा भरतपरु-
११,चितवन 

०५६-५९३५०५, 

९८५१२८०६८०, 

९८०१०७९४३२ 

290.  कौडेि ब्रदशय कन्सिवटङ्ग 
इचञ्जलनर्सय ई. इयश्वरी प्रसादकौडाि 

भरतपरु-
११,चितवन 

०५६-५३३९९७, 

९८५५०५७८३५ 

291.  नेपाि पल्प एण्ड 
िेटइण्डविज प्रा.लि. श्री हेमन्त के.सी. भरतपरु-११, 

चितवन 
९८५५०५५७७० 

292.  चितवन कां विट उद्योग श्री हरर प्रसाद सवुेदी 
भरतपरु-११, 

चितवन 

०५६-५२४६१२, 

९८५५०५५६१५ 

293.  गणेश फ्िोर एण्ड 
राइसलमि 

श्री गणेश शमाय भरतपरु-११, 

चितवन 

०५६-५२४३२८, 

९८४५०४६०५४ 

294.  प्रलतक्षा िाद्य उद्योग श्री पदम प्रसाद सवुदेी भरतपरु-११, 

चितवन 
९८४५३६९९०४ 

295.  साथी ्िाविक उद्योग श्री बचत्तस प्रसाद शे्रष्ठ भरतपरु-११, ०५६-५३२०९१, 
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चितवन ९८५५०५५९१६ 

296.  आर.के.पोल्री फमय श्री रवववकरण िालमछान े
भरतपरु-११, 

चितवन 
९८५५०५८००३ 

297.  देव आइरन उडइण्डविज श्री इन्रकिा शे्रष्ठ 
भरतपरु-११, 

चितवन 
९८६१७३६३३३ 

298.  लभजन डेरी श्री सरेुश िन्र 
अलधकारी 

भरतपरु-११, 

चितवन 
९८५५०५८०६८ 

299.  राजेन्र सटर लग्रि उद्योग श्री मोहनिाि शे्रष्ठ 
भरतपरु-११, 

चितवन 
९८४५११०१६२ 

300.  
मिेवा वपसफूि 
कटेजरेिुरेन्ट एण्ड पावटय 
्र्ािेस 

श्री ईमान्द ुवराि 
भरतपरु-११, 

चितवन 

  

301.  न्रू् नारार्णी कां विट व्िक श्री लतथराज वतौिा भरतपरु-११, 

चितवन 
९८५५०६४१३९ 

302.  वप.एस.के.रेडसयएण्ड िाद्य 
उद्योग 

श्री केशवराज पौडेि 
भरतपरु-११, 

चितवन 
९८४५७०६३४२ 

303.  अनमोि ्र्ाकेचजङ श्री बरीकुमार शे्रष्ठ 
भरतपरु–११, 

चितवन 
९८४५१५६७३५ 

304.  जागरण िघ ुउद्योग श्री अचम्बका िाि शे्रष्ठ 

भरतपरु–११, 

बाइपासरोड, 

चितवन 

9855061544 

305.  बागेश्वरी मोज्र्ाक टार्ल्स 
उद्योग 

श्री रोजी शे्रष्ठ भरतपरु-12, चितवन 
९८५५०६०७८०, 

९८०२९६०८८१ 

306.  लनिकमि इचञ्जलनर्ररङ श्री ऋवषराम लतलमल्सेना भरतपरु-१२, 

चितवन 
९८५५०६४३५८ 

307.  चशवम ्सेफ एण्ड 
मेटिइण्डविज 

श्री ददि बहादरु शे्रष्ठ 
भरतपरु-१२, 

चितवन 

०५६-५२०१७५, 

९८५५०५५६९३ 

308.  एस.वट.इ.टचक्नकि 
इचञ्जलनर्ररङ 

श्री रामजी सापकोटा भरतपरु-१२, 

चितवन 

०५६-५२२८३०, 

९८५५०५६०२० 

309.  सन्देश फलनयिर उद्योग श्री पावयती कँुवर 
भरतपरु-१२, 

चितवन 
९८४५२७४५४९ 

310.  सभुाष फलनयिर उद्योग श्री पदम बहादरु काकी भरतपरु-१२, 

चितवन 

०५६-५२२९४४, 

९८५५०६०२९९ 

311.  सौजन्र् काष्ठ फलनयिर 
उद्योग 

श्री रमेश चघलमरे 
भरतपरु-१२, 

चितवन 
९८४५०४६२११ 

312.  हाम्रो ह्रर्ािरी प्रा.लि. श्री केशव ढकाि 
भरतपरु-१२, 

चितवन 

०५६-५७०८०८, 

९८५५०५८०५१ 
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313.  हस्तकिा नेपाि प्रा.लि. श्री समुन दाहाि 
भरतपरु-१२, 

चितवन 
९८५५०५४५४१ 

314.  हाम्रो नमनुा गल्सय होस्टि श्री सम्झना रेग्मी भरतपरु-१२, 

चितवन 
९८४५०२३०३३ 

315.  श्री भगवती कां विट उद्योग श्री सरेुश अलधकारी भरतपरु-१२, 

चितवन 
९८५५०८३९१७ 

316.  अलभर्ान टेलिलभजन श्री बेद प्रसाद आिार्य भरतपरु-१२, 

चितवन 
९८५५०५८५७० 

317.  चशवम ्मेटि उद्योग श्री राजाराम िौधरी भरतपरु-१२, 

चितवन 
९८५११६९५२८ 

318.  आशा पोल्री फामय श्री िक्ष्मी राणा भरतपरु-१२, 

चितवन 
९८५५०५५३८० 

319.  हाम्रो पोल्री फमय श्री रोचजता रेग्मी भरतपरु-१२, 

हाम्रोिोक चितवन 
९८०१३०९४४० 

320.  मेलडलसवट इचन्जलनर्ररङ्ग 
प्रा.लि. 

श्री गोकुि बहादरु 
पचण्डत, श्री औतार लसां 
तो्िन 

भरतपरु-१२, 

चितवन 

९८४९७१९६७७
०५६-५२०१८५ 

321.  अचस्मिेलडज टेिसय श्री गोमा कुमारी 
िड्गका 

भरतपरु-१२, 

चितवन 
९८४५१५७९९५ 

322.  सवुोध तोरी लमि श्री ददपकराज कोइरािा 
भरतपरु–१२, 

आनन्दिोक, 

चितवन 

९८४५१५४४५४ 

323.  रत्नश्री ्र्ाकेचजङ उद्योग 
प्रा.लि 

श्री रामिन्र सापकोटा भरतपरु-१३, 

चितवन 

०५६-५९२४११, 

९८५५०८५०८२, 

९८५५०५५१४३ 

324.  नवचजवन पोल्री फमय 
प्रा.लि. श्री प्रमे प्रसाद गैरे 

भरतपरु-१३, 

चितवन 
९८५५०५७०१९ 

325.  नेपाि वेिहोप एग्रीटेक 
प्रा.लि. श्री टेकनाथ पाण्डे 

भरतपरु-१३, 

चितवन 
९८०२९०२८६७ 

326.  रोज वप्रचन्टङ 
एण्ड्र्ाकेचजङ, एसोलसर्ट 

श्री राज ुपौडेि 
भरतपरु-१३, 

चितवन 
९८५५०५६३९४ 

327.  फाइटोकेर्र इन्टरनेशनि, 

एसोलसर्ट 
श्री राज ुपौडेि 

भरतपरु-१३, 

चितवन 
९८५५०५६३९४ 

328.  कामना कां विट उद्योग श्री ववष्ण ुप्रसाद न्र्ौपान े
भरतपरु-१४, 

चितवन 
९८५५०६३२०३ 

329.  सिुभ बोरा उद्योग श्री ववष्ण ुप्रसाद पौडेि 
भरतपरु-१५, 

चितवन 
९८५५०५५०१७ 
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330.  कामधेन ुएग्रो लमल्स 
प्रा.लि., वप्रलमर्म एसोलसर्ट 

श्री लबष्ण ुप्रसाद पौडेि 
भरतपरु-१५, 

चितवन 
९८५५०५५०१७ 

331.  सपुर चितवन ्र्ाकेचजङ 
एण्ड बोरा उद्योग 

श्री नरेन्रराज आिार्य भरतपरु-१५, 

चितवन 
९८४५०४६३७९ 

332.  ररजाि पोल्री फमय श्री चशव प्रसाद ररजाि 
भरतपरु-१५, 

चितवन 
९८५५०५१७५४ 

333.  अलतलथ पाटी ्र्ािेस श्री मकुुन्दहरर गौतम 
भरतपरु-१५, 

चितवन 
९८५५०५५३५० 

334.  आचशयवाद पाइप इण्डविज 
प्रा.लि 

श्री गोपाि गौतम 
भरतपरु-१५, 

चितवन 
९८५५०६०३०४ 

335.  कामधेन ुएग्रो लमल्स 
प्रा.लि., वप्रलमर्म एसोलसर्ट 

श्री लबष्ण ुप्रसाद पौडेि 
भरतपरु-१५, 

चितवन 
९८५५०५५०१७ 

336.  सपुर चितवन ्र्ाकेचजङ 
एण्ड बोरा उद्योग 

श्री लबष्ण ुप्रसाद पौडेि 
भरतपरु-१५, 

चितवन 
९८४५०४६३७९ 

337.  अलतलथ पाटी ्र्ािेस श्री मकुुन्दहरर गौतम 
भरतपरु-१५, 

चितवन 
९८५५०५५३५० 

338.  कुमकुम मसिा उद्योग श्री ववकाश र्ादव 
भरतपरु-१६, 

चशवघाट, चितवन 
९८४५०८३२८९ 

339.  वहमािर्न कां विट उद्योग श्री बरी प्रसाद िापागाई 
भरतपरु-१६, 

चितवन 
९८४५०५४७३१ 

340.  चितवन रे एण्ड ्र्ाकेचजङ 
इ.प्रा.लि. श्री दण्डपानी भट्ट 

भरतपरु-१६, 

चितवन 
९८५५०५५५७४ 

341.  अिलसि पोल्रीउद्योग श्री रालधका कां डेि 
भरतपरु-१६, 

चितवन 
९८५५०५६५७४ 

342.  नौिो पोल्री फमय प्रा.लि. श्री ज्ञान बहादरु गरुुङ 
भरतपरु-१६, 

चितवन 
९८५५०५७८३३ 

343.  सरुक्षा ्र्ाकेचजङ् इण्डविज श्री धमयदत्त दवाडी भरतपरु–१६, 

चितवन 
९८५५०५३०६३ 

344.  व्र्स्त मेटि उद्योग श्री बाबरुाम बोहोरा भरतपरु-१६, 

चितवन 
९८५५०८४१८३ 

345.  सांसार पोलिमसय प्रा.लि., 
एसोलसर्ट 

श्री कृष्ण थपलिर्ा भरतपरु-१६, 

चितवन 
९८५५०५५६८६ 

346.  पौडेि काटी उद्योग श्री तिुाराम पौडेि 
भरतपरु-१६, 

चितवन 
९८४५७३०९७६ 

347.  पद्यम श्री ग्रपु 
अफइण्डविज प्रा.लि. श्री सांदेश थपलिर्ा भरतपरु-१६ ९८५५०८३६६० 

348.  शभुकामना पोल्री फमय श्री रुना बस्नते भरतपरु -१६, ९८४५९२१८०० 
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चितवन 

349.  अलभषेक मेटि उद्योग श्री शालिकराम पौडेि 
भरतपरु-१६, 

चितवन 
९८४५५९०७२३ 

350.  
जगन्नाथ गरुुप 
अफइण्डविज प्रा.लि., 
एसोलसर्ट 

  
भरतपरु-१६, 

चितवन 
९८४९८०६२३१ 

351.  पबन डेरी उद्योग 
श्री पबन प्रसाद 
बास्तोिा 

भरतपरु-१६, 

लबजर्िोक, चितवन 

९८५५०५७२५०, 

०५६-५९२५११ 

352.  ररभरसाइड रेिुरेण्ट वार 
एण्ड ररसोटय श्री कुसमुदेवी गौतम 

भरतपरु-१६, 

चितवन 
९८५५०५०७७९ 

353.  शभुिक्ष्मी एग रेउद्योग लछररङ तमाङ 
भरतपरु १६ 
चितवन 

९८४५५४१७१५
९८४३५५२३६७ 

354.  लसदाथय सह लमि 
श्री इश्वर बहादरु 
ररजाि 

भरतपरु–१६,  

चितवन 
९८५५०१२०६६ 

355.  न्र् ुदवाडी कां विट उद्योग श्री शेषकान्त दवाडी भरतपरु-१७, 

चितवन 
९८५५०५७९२१ 

356.  चज.आर.एम.आइसविम 
उद्योग 

श्री गणेश प्रसाद 
लसिांडा 

भरतपरु-१७, 

चितवन 
९८४५०९०१०१ 

357.  िक्ष्मी फलनयिर उद्योग 
श्री नारार्ण दत्त 
देवकोटा 

भरतपरु-१८, 

चितवन 
९८५५०६०८०१ 

358.  आर्शु वकां िट उद्योग श्री िडानन्द अलधकारी भरतपरु-१९, 

चितवन 
९८४५४४०१६४ 

359.  सांजीवनी पोल्री फमय श्री नारार्ण प्रसाद 
दवाडी 

भरतपरु-२०, 

लभमनगर 

९८४५०४४९६०, 

९८६५२४४८७० 

360.  साइबाबा स-लमि उद्योग 
श्री अम्बर बहादरु 
गरुुङ 

पावयतीपरु, चितवन 
०५६-६९२१९२,  

९८१८६०९५७८ 

361.  वहमाि कां विट एण्ड ब्िक 
उद्योग 

श्री राम प्रसादचघलमरे पबयलतपरु, चितवन ९८५५०६५१२१ 

362.  िौधरी सलमि तथा फलनयिर 
उद्योग 

श्री गणुराज महतो पावयतीपरु, चितवन ९८४५०७०११९ 

363.  तारा राइस लमि श्री भरत प्रसाद नेपाि 
पावयतीपरु-२१, 

चितवन 
९८४५१४१६६० 

364.  ए.लभ.र्न ह्रर्ािरी श्री केसब पोिरेि पावयतीपरु, चितवन ९८५५०६३२१५ 

365.  भवानी पोल्री फमय श्री मदन चिररञ्जीवी 
पोिरेि 

पावयतीपरु, चितवन ९८५५०६४४२४ 

366.  लसिाथय पोल्री फमय श्री सांलगता श्रष्ठ 
भरतपरु-२१, 

चितवन 
९८४५१६०३१८ 
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367.  अर्ायि ह्यर्ािरी श्री बसन्त अर्ायि 
भरतपरु-२२, 

पवटहानी, चितवन 
९८५५०५१२९३ 

368.  सभ्र्ता कां विट उद्योग श्री लबष्ण ुप्रसाद आिार्य भरतपरु-
२२चितवन 

९८५५०२२३५६ 

369.  देवकोटा राइस लमि श्री रामहरर देवकोटा जगतपरु, चितवन ९८४५०६७५८२ 

370.  वेती राइस लमि उद्योग श्री ददि बहादरु शे्रष्ठ 
जगतपरु २३, 

चितवन 
९८५५०५७३६४ 

371.  मोडेि पोल्री उद्योग 
प्रा.लि., एसोलसर्ट 

श्री ददपक कां डेि जगतपरु, चितवन ९८५५०५५४७४ 

372.  कसरा जङ्गि ररसोटय 
प्रा.लि., वप्रलमर्म एसोलसर्ट 

श्री िोक कँुवर जगतपरु, चितवन ९८४५७२१७९४ 

373.  बाबा कां विट ब्िक उद्योग श्री आनन्द कुमार शे्रष्ठ 
भरतपरु-२६, 

चितवन 
९८४५३५९६२२ 

374.  महत्तो ररङ व्िक कां विट श्री जगदनाथ महत्तो भरतपरु-२७, 

चितवन 
९८५५०६४५८९ 

375.  ऋवि िोिा ढुङग्रा िानी 
उद्योग 

श्री ववर बहादरु कुमाि 
भरतपरु-२९, 

चितवन 
९८५५०५८९४२ 

376.  महानगर बािवुा उधोग 
श्री बिराम शमाय 
िनाि 

भरतपरु-२९, 

चितवन 

९८५५०६२९८०, 

९८६५००५१८० 

377.  श्रीनगर होटि एांड रेिुरेण्ट श्री थानेश्वर सापकोटा भरतपरु-२९, 

चितवन 
९८५११६२२११ 

378.  साथयक कां विट प्रा.लि., 
एसोलसर्ट 

श्री आचशष 
सवुदेी/मनुाशमाय 

भरतपरु–२९, 

जगेुडी, चितवन 

९८५१०९२२०० 

९८५११००००० 

379.  दशरथ िाद्य उद्योग श्री िािकृष्ण भण्डारी मेघौिी, चितवन ९८५५०६३९६२ 

380.  ववष्ण ुआर्वेुद हबयि 
उत्पादन फामय श्री डण्डपाणी काफ्िे मेघौिी, चितवन ९८४५०४४६३४ 

381.  िौधरी मेकालनकि एण्ड 
ग्रीि उद्योग 

श्री इश्वरिन्र महत्तो मेघौिी, चितवन 
९८४५०५४८२१, 

९८४५३६५३८६ 

382.  ददव्र्ज्र्ोती बहमुिुी राइस 
लमि 

श्री लगरीधरी शमाय ददव्र्नगर, चितवन ९८४५१४५५६० 

383.  प्रददप काष्ठ तथा फलनयिर 
उद्योग 

श्री तिुाराम महत्तो ददव्र्नगर, चितवन ९८४५५०५०८३ 

384.  दगुाय कालिका ग्रीिसटर 
उद्योग 

श्री दगुाय प्रसाद चघलमरे ददव्र्नगर, चितवन 
०५६-६९०४०३, 

९८५५०६४८४१ 

385.  पशपुलत स-लमि तथा 
फलनयिर उद्योग 

श्री फचणन्रप्रसाद 
िनाि 

ददव्र्नगर, चितवन ९८५५०२१४७३ 

386.  लत्रशिु काष्ठ तथा फलनयिर श्री सलतराम महत्तो ददव्र्नगर, चितवन ९८४५३६४९२८ 
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उद्योग 

387.  लमिन सलमि तथा फलनयिर 
उद्योग 

श्री महेन्र िापागाई गञु्जनगर, चितवन ९८४५०४६०३१ 

388.  राना काष्ठ फलनयिर उद्योग श्री बाबरुाम राना गञु्जनगर, चितवन ९८५५०५६९७७ 

389.  न्र् ुढकाि राइस एण्ड 
तेि उद्योग 

श्री छवविाि ढकाि गञु्जनगर, चितवन ९८५५०५७५४५ 

390.  जर्श्री िनाि िाद्य उद्योग श्री अजुयन िनाि गञु्जनगर, चितवन ९८५५०६५२९४ 

391.  भवानी इचञ्जलनर्ररङ 
इण्डविज 

श्री गोववन्द थापा गञु्जनगर, चितवन 
०५६-५९११०१, 

९८५५०५८५६० 

392.  जर् महाकािी स-लमि श्री भोिा लगरी गञु्जनगर, चितवन 
०५६-५८१५१०, 

९८४५०४७०४३ 

393.  चशवशचि ब्िक उद्योग श्री रेवती ढकाि चशवनगर, चितवन 
९८४५२४८२७७, 

९८५५०८१८२५ 

394.  गरुुङ फलनयिर उद्योग श्री दानबहादरु गरुुङ शारदानगर, चितवन ९८४५११७२१९ 

395.  न्र् ुिामा फलनयिर उद्योग श्री सन्तोष िामा शारदानगर, चितवन ९८५५०५३२५१ 

396.  वविां मबाबा राइस लमि श्री िन्र बहादरु राना शिुनगर, चितवन ९८०४२५६०३८ 

397.  मोडि िाद्य उद्योग श्री िक्ष्मण महत्तो शिुनगर, चितवन ९८५५०५८८६० 

398.  लब.ब.एस.काष्ठ फलनयिर 
उद्योग 

श्री प्रकाश महत्तो शिुनगर, चितवन ९८४५२४४०९६ 

399.  रेग्मी राइस लमि श्री चिन्ता मचण रेग्मी शिुनगर, चितवन ९८४५०६४७२९ 

400.  ववकास काष्ठ 
फलनयिरउद्योग 

श्री ववजर् कुमार भजुिे शिुनगर, चितवन ९८४५०४८४५५ 

401.  समुन राइस लमि श्री वटकाराम महत्तो शिुनगर, चितवन ९८५५०६४९७१ 

402.  चशवसाई स-लमि श्री शांकर प्रसाद भट्ट शिुनगर, चितवन ९८५५०६३६८७ 

403.  चजवन िाद्य उद्योग श्री चजवन राम महत्तो शिुनगर, चितवन ९८४५०६९४०२ 

404.  सापकोटा व्िक उद्योग 
श्री ववष्ण ुप्रसाद 
सापकोटा शारदानगर, चितवन ९८४५३३१८६६ 

405.  दाजभुाईव्िक उद्योग श्री कृष्ण भण्डारी चित्रवन नपा-०८   

406.  प्रमे कां विट उद्योग 
श्री नारार्ण प्रसाद 
सवुेदद 

नारार्णीनगरपालि
का-११ 

९८५५०५०९२५ 

407.  सम्राट कां विट उद्योग श्री सरेुन्र ढकाि 
चशवनगर-१४,  

िम्साि िोक 
९८४५०२६३६४ 

408.  कोइरािा कां विट उद्योग श्री समनु कोइरािा इन्रपरुर, चितवन ९८४५०४८७७२ 

409.  िस्ता व्रू्वर होम एण्ड 
रेलनङ् सेन्टर 

श्री पदम केसरी 
प्रजापलत 

चित्रवन-३ ९८४५५८२०४७ 

410.  िम्साि पोल्री फमय श्री पोषराज िम्साि ददव्र्नगर-०७, ९८५५०५४९०१ 
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चितवन 

411.  
लसवि ववनार्क ्र्ाकेचजङ्ग 
एण्ड वप्रचण्टङ्ग इण्डविज 
प्रा.लि., एसोलसर्ट 

श्री छलबिाि लसटौिा 
/श्री वकशोर कुमार 
शे्रष्ठ 

कल्र्ाणपरु, चितवन 
९८५१२४४६३४,  

९८५१०००००० 

412.  ओम श्री पोल्रीप्रा.लि. श्री भमुा आिार्यपोख्रिे भरतपरु , चितवन ९८४५२१८००० 

413.  ओम श्री दाना उधोग 
श्री मदन चिरन्जीवी 
पोख्रिे 

भरतपरु , चितवन ९८५५०६४४२४ 

414.  आर्षु तरकारी िेती फमय 
तथा आर्षु पशपुािन फमय श्री टेक बहादरु नेपािी 

फुिबारी-१५, 

चितवन 
९८४५६५३०४२ 

415.  ओम श्रीववज वृवि कम्पनी 
प्रा.लि 

श्री चिरन्जीवी पोख्रिे भरतपरु , चितवन ९८५५०६३४१३ 

416.  फलनयटेकनेपाि श्री हररशिन्र अलधकारी के्षत्रपरु-२, चितवन ९८५५०८८९०४ 

स्रोतः चितवन उद्योग सांघ तथा सम्बचन्धत वडाहरु, भरतपरु महानगरपालिका 
 

 

१४. वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापनको अवस्था  

महानगरिे वातावरण तथा सरसफाईमा ववशेष ध्र्ान दददै वहृत कार्यिमहरु गदै आईरहेको 
छ।महानगरको वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन महाशािाको लतनवटा शािाहरु मयुर्तः 
सरसफाई वातावरण व्र्वस्थापन शािािे सम्बचन्धत वडाका टोि ववकास सांस्थाहरु, र्वुाक्िब, 

सम्बचन्धत गैरसरकारी सांस्थाहरु, सांिारकलमयहरुसांग प्रभावकारी समन्वर् गदै वातावरण व्र्वस्थापन, 

फोहोर व्र्वस्थापन, सरसफाई, वातावरण अलभमिुीकरण, कौसी िेती, हररतपाकय  जस्ता 
विर्ाकिापहरु गदै लनर्लमत आईरहेको छ।वातावरणमैत्री वडाका िालग ववववध विर्ाकिाप, 

कौसी िेती, हररतपाकय को स्थापना, फोहोरवाट मोहोर, साप्तावहक सरसफाईजस्ता कार्यिमहरु रहेका 
छन।्फोहरमैिा व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउदै आपांटारीमा रहेको महानगरपालिकाको 
जलमनमा फोहोरबाट उजाय उत्पादन गने कार्यिम लछटटैसरुु गने िक्ष्र् महानगरपालिकािे लिएको 
र र्सको िागी कोरीर्ािी सरकारसगांको सहकार्यमा सडुोकोनसगांको लडवपआर सम्झौता भई काम 
भैरहेको छ । सांिािन अनरुुप महानगरिे कार्यिमको र्ोजनाहरु तर् गररसकेको छ।ववलभन्न 
सांघसांस्थाहरुको सविर्तामा २०५९ सािदेचि सञ्चालित वडानां १, २, ३ र ४ बाट सरुु भएको 
सईुरो कार्यकम िमशः वडानां ७, १०, ११ र १२ मा पलन ववस्तार गररएको छ । फोहोर मैिा 
व्र्वस्थापनको वतयमान अभ्र्ासमा से्रतमै फोहोर वलगकय रण, फोहोर सांकिन, ढुवानी,अचन्तमववसजयन 
(Open Dumping Site) रहेको छ ।महानगरपालिकामा Sewage Treatment Plant लनमायण भएको, 
िलु्िा ददसामिु (ODF) क्षते्र घोषणा भएको र अस्थार्ी रुपमै भएपलन नारार्णी नदी वकनारमा भएको 
ल्र्ाण्डवफि साइट नचजक भएको हुँदा फोहर ढुवानी ििय कम िाग्न ेजस्ता फोहरमैिा व्र्वस्थापनका 
सबि पक्षहरु रहेका छन।्त्र्सैगरी हािसम्म स्थाई रुपमा स्र्ानीटरी ल्र्ाण्डवफि साइट लनमायण हनु 

नसक्न,ु नारार्णी नदीको वकनारमा फोहोरहरुको ववसजयन हनु,ु हचस्पटि जन्र् फोहरको उचित व्र्वस्था 
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हनु नसक्न,ु एकीकृत फोहरमैिा व्र्वस्थापनको अवधारणा िागू हनु नसक्न,ु समर्ानकूुि भौलतक 

साधनको कमी, घर धरुीबाट शलु्क उठाउने कार्य प्रभावकारी नभएकोिे आलथयक भार थप भएको, 
सेवाग्राहीहरुमा नगर सरसफाइको चजम्मेवारी हाम्रो पलन हो भन्न ेभावना राम्रोसँग ववकास गनय नसवकएको 
जस्ता फोहरमैिा व्र्वस्थापनका सधुार गनुय पने पक्षहरु रहेका छन।् 

• सावयजलनक शौिािर्: ५ वटा 
• फोहरपानी प्रशोधनशािा : ३ वटा 
• पीउने पानी प्रशोधनशािा : ८ वटा 

 
 

महानगरको फोहोर उत्पादनको अवस्था 
फोहोरउत्पादनप्रलतददन-६५०० घनलमटर 

o जैववकफोहोरM ५० प्रलतशत  
o ्िाविकM ३०प्रलतशत  
o कागजM ७ प्रलतशत  
o चशशाM ३ प्रलतशत  
o धातMु ५प्रलतशत 

o छािा र रवरM ३ प्रलतशत 

o अन्र्M २ प्रलतशत 

 

 

 

 

 

चित्र १२:  फोहोर उत्पादनको अवस्था 
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तालिका ७२: फोहरमैिा ब्र्वस्थापन 

पाररवाररक 
वववरण 

नदद वा 
िोल्सामा 

सडकमा फोहोर 
थपुाने ठाांउ, 

कन्टेनर 

घरमा नै 
लिन 
आउछ 

आफ्नै 
कम्पाउण्डमा 

कम्पोि मि 
वनाईन्छ 

थाहा 
छैन 

प्रलतशत  १ 
प्रलतशत 

 १०० 
प्रलतशत 

 ७० 
प्रलतशत 

 

स्रोतः सरसफाई व्र्वस्थापन शािा  
      

तालिका ७३: शवदाह तथा पश ुवधशािाको वववरण 

लस.नां. वववरण स्थान अवस्था  कैवफर्त 

१ शवदाह भनपा १ लनमायण कार्य शरुु   

२ पश ुवधशािा   

स्रोतः सरसफाई व्र्वस्थापन शािा  
     
 

ववपद् व्र्वस्थापन 

कोरोना महामारी लनर्न्त्रणका िालग महानगरका ववलभन्न स्थानमा ४८ वटा क्वारेचन्टन 
स्थिहरूको व्र्वस्थापन गरीएको, र्ोगी नरहररनाथ प्राकृलतक चिवकत्सािर्मा आइसोिेसन केन्र 
सञ्चािन गरीएको, सरुक्षा सामाग्रीहरू उपिब्ध गराइएको, कोरोना महामारीकै कारण समस्र्ामा 
रहेकाहरूिाई राहत ववतरण, पीसीआर परीक्षण, आरडीटी परीक्षण, भीटीएम िररद आदद 
गरीएको।कोरनाकै कारण मतृ्र् ु भएका चितवन चजल्िाका ६० जनाको शव व्र्वस्थापन 
गनयसहर्ोग गरीएको।महानगरमा आपतकािीन केन्र स्थापनाको िममा रहेको र ववपद्का बित 
क्वीक रेस्पोन्स टीमको व्र्वस्थापन गरीएको।वषायदका बिद आएको बाढी र पवहरोबाट 
प्रभाववतहरू िाई तत्काि उिार गरी  राहत र पनुःस्थापनाको व्र्वस्था लमिाइएको छ। 

 

भरतपरु महानगरिे हरेक वडामा एक उद्यानको र्ोजना अनसुार पलन भैरहेको पाकय हरुिाई 
व्र्वचस्थत गने र उचित स्थानमा नर्ाँ पाकय  बनाउन ेकार्यिम अचघ सरेको छ।जोर कुसमुपाकय , 
जिदेवी पाकय , नव जागलृतफन पाकय , रतनबाि पाकय , बराईिोक पाकय , गोिाघाट पाकय , चशवािर् 
पाकय , देवीस्थान पाकय , महानगर बेटर चितवन, मालि दाइ, पररिर् सस्थाके सहकार्यमा हाि मात्र 
लनलमयत अस्पताि रोड पाकय  महानगरको स्थानीर् नागररकहरुिाई टहलिन,े सकारात्मक उजाय ददने 
तथा वपकलनक स्थिको रुपमा रहेका छन।्एक घर एक लबरुवा कार्यिम अलभर्ानकै रूपमा 
अगालड बढाइएको छ भने One State One Colour कार्यिमको सरुुवात गरीएको छ। एक वडा एक 
पाकय  र एक वडा र एक पोिरी लनमायणको कामिाई अगालड बढाइय काम भैरहेको छ। 
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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 ७४: 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 

 

१५. 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। 

 

तालिका ७५: काननुी मालमिाको अवस्था 
ि.सां. वववरण पररमाण  कैवफर्त 

१ दता गरेका मदु्दा सयर्ाां 
१३ 

लनणयर् भएको ९   

२ ठाडो लनवदेन पेश गरेको 
मदु्दा ३९ 

लनवेदनको प्रकृलतहेरी सम्बचन्धत व्र्चििाई 
पत्रािार गरी र टेलिफोन माफय त सम्पकय  गरी दवैु 
पक्षिाई सँगै राचि छिफि गराईएको मदु्दाथान 
२५ जसबाट कुनै लनरोपणभएको र कुनै बाँकी 
रहेको र कुनै मदु्दा मेिलमिाप सलमलतको 
लनरोपणको िालग लसफाररस गरी पठाइएको 

रकम िेनदेन र आफ्नो  
घरमा काम िगाई 
पाररश्रलमक नददएको 
श्रीमलतिाई चझकाइ 
छिफि गराइददने 
श्रीमान चझकाइ छिफि 
गराइददने र लछमेकी-
लछमेकी बीिको झगडा 
लमिाइ ददन ुआदी 

 न्र्ावर्क सलमलतमा परेको 
मदु्दा लनणयर् भई पनुरावदेन 
परी महानगरपालिकाको 

मदु्दा सांयर्ा थान ४ घर बहाि र मानािामि 
मदु्दा र लमिापत्र 
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न्र्ावर्क सलमलतको 
लनणयर्िाई नै सदर 

 महानगरपालिका 
कार्ायिर्को नाममा परेको 
मदु्दा सांयर्ा थान ११ 

चितवन चजल्िा अदाितिे िारेज गरेको मदु्दा 
सांयर्ा थान३  

तारेिको िममा रहेको 

 महानगरबाट जारी भएकाः 
• ऐन १४थान 

• लनर्माविी ६थान 

• लनदेचशका ६ 

• कार्यववलध ३३ र 
मापदण्ड ४ 

• आिारसांवहता 
• जम्मा थान६४ 

वटा  

 उल्िेचित एने लनर्मा 
लनदेचशका कार्यववलध 
िगार्त स्थानीर् 
राजपत्रमा प्रकाशन भई 
कार्ायन्वर्नमा आएको 

स्रोतः काननुी मालमिा शािा   

१६.सामाचजक लबकास,  सामाचजक पररिािन तथा सामाचजक सरुक्षा क्षते्र 

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 माध्र्महरुसँग 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 ्। 

िैंलगक तथा घरेि ुवहांसाको अवस्था 
चितवन चजल्िा लभत्र अझपलन िरम िैंलगक तथा घरेि ुवहांसा व्र्ाप्त छन जनु जबरजस्ती करणी, 
जबरजस्ती करणी उद्योग, बहलुबवाह, बालिका बिात्कार, र्ौनदवु्र्यहार, कार्यस्थिमा हनु े
दवु्र्यवहार, मानलसक र्ातना, वैदेचशक रोजगारी गएका परुुषहरुमा पने वहांसा रहेका छन।्ववशेषत 
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मवहिा तथा घरेि ु वहँसाको अवस्थामा िान िाउन नददएको, गािी बेइज्जती, कुटवपट, 
टेलिफोनबाट अचश्लि गािी, र्ातना ददई सम्बन्ध लबच्छेद, परस्त्री सम्बन्ध, बािबच्िािाई बेवास्ता 
रहेको छ । चजल्िामा आलथयक वषय २०७६/०७७ मा जम्मा २०७ वटा घटनाको मदु्दा दार्र 
भइ न्र्ार् पाएको अवस्था छ।चजल्िा प्रहरी कार्ायिर्िे िैंलगक वहांसा न्र्लुनकरणाको िालग हाि 
door to door कार्यिम सन्िािन गरेको छ । 
 
 

तालिका ७६: िैंलगक वहांसाको वववरण    

घरेि ुवहांसाको सम्बचन्ध लनबेदन सयर्ाां  

अन्र् लनबेदन 

िान िाउन 
नददएको 
उजरुी 

कुटवपट गािी 
बेइज्जती ufnL a]OHhtL 

जम्मा  लमिापत्र काम 
बाकी 

जम्मा 
लमिापत्र 

काम 
बाकी 

२५ 

३३ २६ ८४ ८४ ० १२३ १२३ ० 

स्रोत: चजल्िा प्रहरी कार्ायिर् चितवन 
 

तालिका ७७: बािक्िबहरुको वववरण 

स्रोतःमवहिा बािबालिका तथा समाज कल्र्ाण शािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 
 
 

तालिका ७८: बाि सञ्जािको अवस्था 

स्रोतःमवहिा बािबालिका तथा समाज कल्र्ाण शािा, भरतपरु महानगरपालिका 

समदुार्मा आधाररत वािक्िवहरु ववद्यािर्मा आधाररत वािक्िवहरु कैवफर्त 

बािक्िबको 
कूि सङ्ग्यर्ा 

बालिका 
सदस्र् 
 

बािक 
सदस्र् 
 

जम्मा बािक्िब
को कूि 
सङ्ग्यर्ा 
 

बालिका 
सदस्र्  बािक 

सदस्र् 

जम्मा
  

 

१५         वडा तथा नगर बाि 
सजाांि सवहत 

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

बािक बालिका दलित जनजाती अन्र् 
! नगर बाि सजाि ३ १० २ २ ९ १३ 

hDdf  ३ १० २ २ ९ १३ 
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चित्र १३: िैंलगक आधारमा बाि सञ्जािको अवस्था                       चित्र: १४ सामाचजक आधार बाि सञ्जािको अवस्था 
 
 
 

तालिका ७९: पररवार ववहीन बािबालिकाको अबस्था 

वववरण   
बालिका बािक

  

जम्मा कैवफर्त 

पाररवाररक सांरक्षणववहीन बािबालिकाको कूि सङयर्ा
     

    

पररवारमा  वर्स्क  व्र्चि  नभइ  बािबालिका  मात्र  
भएको 

    

अवस्थामा रहेका बािबालिका      

आफन्तको सांरक्षणमा रहेका बािबालिका     

सांस्थागत सांरक्षणमा रहेका बािबालिका ४३९ ३९७ 
  

सडक बािबालिका   ३५ 
  

जेिमा रहेका     

वहांसा /र्ातना पीलडत १४ १ 
  

अिपत्र वा वेवाररसे अवस्थामा फेिा परेका     

बेिवविनमा परेका बािवालिका     

स्रोतःमवहिा बािबालिका तथा समाज कल्र्ाण शािा, भरतपरु महानगरपालिका 
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तालिका ८०: नगर स्तरीर् बाि सांजाि  

 

स्रोतःमवहिा बािबालिका तथा समाज कल्र्ाण शािा, भरतपरु महानगरपालिका 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ि.स. पद नाम 

१ अध्र्क्ष आर्षुा रामदाम 

२ उपाध्र्क्ष श्रवण बसौिा 
३ सचिव कल्र्ाणी िोककल्र्ाणी 
४ सह–सचिव एचन्जिा िौिागाई 

५ कोषाध्र्क्ष मसु्कान रौलनर्ार 

६ सदस्र् आस्था पाण्डे 

७ सदस्र् आकृलत न्र्ौपान े

८ सदस्र् ववपना स्र्ाङ्गताङ्ग 
९ सदस्र् कृपा दाहाि 

१० सदस्र् वववपसा भण्डारी 
११ सदस्र् केवि अर्ायि 

१२ सदस्र् स्वचस्तका जमर कटे्टि 

१३ सदस्र् सौरभ लबक 

१४ सदस्र् अियना सापकोटा 
१५ सल्िाहकार िशुी नेपािी 

रोहन वगािे 

सववन वगािे 

अपेक्षा कोईरािा 
ववकास िडका 
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सामाचजक सरुक्षा तथा पचन्जकरणको  वववरण  

तालिका ८१: आब २०७६÷०७७ को व्र्चँिगत घटना दताय 

स्रोतः सामाचजक सरुक्षा तथा पचन्जकरणा शािा  

 

 

 

 

 

 

 

 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 जम्मा 
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तालिका ८२: वसाई सराई सम्वन्धी वववरण 

वसाई सराई वववरण जम्मा पररवार सदस्र् सयांर्ा 

न.पा लभत्र आएका ४८०५ १७६४० 

न.पा वाट बावहर गएका ६८१० २१२० 

जम्मा १५२१५ १९७६० 

स्रोतः सामाचजक सरुक्षा तथा पचन्जकरणा शािा 
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तालिका ८३: भरतपरु महानगरपालिका वडा अनसुार सामाचजक सरुक्षा भत्ता पाउने व्र्िीहरुको वववरणआ.व.२०७६/२०७७ 

वडा नां. जेष्ठ नागरीक दलित जेष्ठ नागरीक एकि मवहिा ववधवा पणुय अपाङ्क आांचशक अपाङ्ग 

वा
िव

ालि
का

 
सरु

क्षा
 भ

त्ता
 

दलि
त 

 जे.
ना
. औ

षध
ी 

उप
िा
र 
भत्त

ा 
 

कुि जम्मा 
 

मवहिा परुुष जम्मा मवहिा परुुष जम्मा मवहिा परुुष जम्मा मवहिा परुुष जम्मा  
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तालिका ८४: सामचजक सरुक्षाको वकलसम 

ि.सां. सामचजक सरुक्षाको वकलसम मालसक भत्ता दर (रु.) 
१ जेष्ठ नागररक भत्ता (दलित) २००० 

२ जेष्ठ नागररक एकि मवहिा २००० 
३ जेष्ठ नागररक भत्ता(७०बषयमालथ) २०००+१००० जे.ना. औषधी 

उपिार भत्ता 
४ जेष्ठ नागररक के्षत्र तोवकएको २००० 
५ अपाङ्गता भत्ता (क बगय) ३००० 

६ ि बगय (आलथयक सहार्ता) १६०० 
७ ववधवा (आलथयक सहार्ता) २००० 

८ िोपोन्मिुजालत ३००० 
९ बाि पोषण भत्ता ४०० 

स्रोतः सामाचजक सरुक्षा तथा पचन्जकरणा शािा  
 

 
१७. स्थानीर् राजनैलतक दिहरु 

१.नेपाि कम्र्लुनि पाटी (नेकपा) 
२.नेपािी काांग्रसे 

३.राविर् प्रजातन्त्र पाटी 
४.नेकपा मािे 

५.राविर्ज नमोिाय 
६.समाजवादी पाटी 
७.नेपाि मजदरु वकसान पाटी 

 
१८.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 
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• मेड नेपाि 

• फरवाडय नेपाि 

• नारी उत्थान केन्र 

• नारी अम्र्दुर् केन्र 

• र्थु क्िव 

• आदशय नारी लबकास केन्र 

• मन्ज ुअसहार् मवहिा तथा बािबालिका सरक्षाण केन्दां 
• मेरी स्टो्स 

• 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 गरुाँस 

• माईती नेपाि 

• पररिर् 

• सावरी उत्थान  
• अपाङ्ग समाज  
• पैरवी मन्ि 

• बेटर चितवन 

• नेपाि पमायकल्िर समहु 

• चितवन सविर् मवहिा प्रलतष्ठान 

• मवहिा सशचिकरण तथाःपररवतनयशीि सस्था नेपाि  
• नेपाि लबकास समाज 
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१९. 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 

• PokharaMetropoliatan City, Nepal 

Sister City, 2072 Ashad 25or 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,  

स्रोतः सूिना तथा सञ्चार प्रववलध शािा  
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२०. 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 नर्ाँ 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 पहुँि, 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 बनाउने 
र्ोजना तर्ारी । 

• नारार्णी र राप्ती नदी सँगै जोलडएको हुँदा जि र्ातार्ात िगार्त मनोरन्जन स्थिको 
ववकास गनय सवकने प्रसस्त सम्भावना भएकािे र्सको दीघयकािीन सोिको ववकास 
भइरहेको। 
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• नारार्णी नदीको वकनारको उचित व्र्वस्थापन गरी आन्तररक, बाह्य पर्यटक आकषयण क्षेत्र 
बनाउने तर्ारी । 

• वडानां. २९ को पहाडी क्षते्र, ढुांगािानी िगार्त िानपेानीको 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 ् सास्कृलतक 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 । 

•  

२१.िनुौतीहरु 

• गा.वव.स.बाट लसधै महानगरपालिकामा गालभएका क्षेत्र हरु समेत भएका कारण 
समानपुालतक ववकासमा िनुौती। 

• आवश्र्कता अनसुारको कार्ायिर् भवन र कोठाको अभाव । 

• अव्र्वचस्थत आवास ्िालनङ्गिे 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 । 

• अलधकाांश सडकहरू सतहढि वववहन,सावयजलनक र्ातार्ातको अभाव । 
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• ििुा स्थानको कमी पर्यटनको राम्रो अवस्था रहेको महानगरमा सावयजलनक शौिािर्को 
अभाव । 

• गणुस्तरीर् अलभिेि व्र्वस्थापनको आवश्कता । 

२२.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 पहुँि, 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 िैंलगक बजेटको ब्र्वस्था । 

• नारार्णी नदी वकनार दीघयकािीन र्ोजनाको तर्ारीको लतब्रता । 
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२३ . महानगरपालिकाको नक्साभरतपरु  

 
 
 
 

२२ .अनसुिुी 
 

अनसूुिीः१ महानगरको प्रमिु, जनप्रलतलनलध तथा कमयिारीको वववरण 

महानगरपालिकाको स्थापनाकाि देचि हािसम्मका प्रमिुको वववरण  

ि.स . नाम कार्य अवलध लनवायचित र मनोलनत 

१ प्रथम प्रधान पञ्च–मचुििाि िकेु २०३५ लनवायचित 

२ अध्र्क्ष–इन्रिाि शे्रष्ठ २०३६ लनवायचित 

३ प्रधानपञ्च–मचुििाि िकेु २०३७ लनवायचित 

४ प्रधानपञ्च–वहम बहादरु वपर्ा २०४२ लनवायचित 

५ नगरप्रमिु–मचुििाि िकेु २०४९ लनवायचित 

६ नगरप्रमिु–वहम बहादरु वपर्ा २०५४ लनवायचित 

७ नगरप्रमिु–रेन ुदाहाि २०७४ लनवायचित 
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प्रमिु वडा ,उप प्रमिु ,अध्र्क्षहरुको वववरण 

ि  .सां .  नाम थर सम्पकय  नम्बर शािाको नम्बर ईमेि 
१ प्रमिु श्री रेन ुदाहाि ९८५५०११३१

१ 

९८५११६६०० 

५२५८७९ dahalrenu33@gmail.com 

२ उप–प्रमिु श्री पावयती 
शाह ठकुरी 

९८५५०११४१
१ 

९८५५०६१३५ 

५२०७१०  
Parbati.shah2017@gmail.com 

वडा 
नां . 

वडा अध्र्क्षहरुका 
नामाविी 

सम्पकय  नम्बर सम्पकय  नम्बर ईमेि 

१ श्री जर् राम शे्रष्ठ ९८४५०२६६७
८ 

९८५५०१३१
४१ 

ward1@bharatpurmun.gov.np 

२ श्री पूणय बहादरु शे्रष्ठ ९८५५०५७८९
७ 

९८५५०१३१
४२ 

ward2@bharatpurmun.gov.np 

३ श्री िन्र लमत्र पचण्डत ९८५५०६०३९
३ 

९८५५०१३१
४३ 

ward3@bharatpurmun.gov.np 

४ श्री हरर प्रसाद आिार्य ९८५५०६१३८
८ 

९८५५०१३१
४४ 

ward4@bharatpurmun.gov.np 

५ श्री पदमपाणी सवुेदी ९८५५०६१५५
७ 

९८५५०१३१
४५ 

ward5@bharatpurmun.gov.np 

६ श्री हरर लबिास कोईरािा ९८५५०८१८३
४ 

९८५५०१३१
४६ 

ward6@bharatpurmun.gov.np 

७ श्री राजेन्रमचण काफ्िे ९८५५०५७५२
८ 

९८५५०१३१
४७ 

ward7@bharatpurmun.gov.np 

८ श्री दामोदर न्र्ौपान े   ९८५५०१३१
४८ 

ward8@bharatpurmun.gov.np 

९ श्री र्मिाि कडेि ९८५५०५७८६
३ 

९८५५०१३१
४९ 

ward9@bharatpurmun.gov.np 

१० श्री अरुण पीलडत भण्डारी ९८४५०४८२७
४ 

९८५५०१३१
५१ 

ward10@bharatpurmun.gov.np 

११ श्री बाबरुाम अलधकारी ९८५५०५५०५
१ 

९८५५०१३१
५० 

ward11@bharatpurmun.gov.np 

१२ श्री नरेन्र कन्दङ्ग्वा ९८४५०८१५२
१ 

९८५५०१३१
५२ 

ward12@bharatpurmun.gov.np 

१३ श्री प्रकाश दवाडी ९८५५०४६०८
३ 

९८५५०१३१
५३ 

ward13@bharatpurmun.gov.np 
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१४ श्री ओमप्रसाद पोख्रिे ९८४५७०३५८
९ 

९८५५०१३१
५४ 

ward14@bharatpurmun.gov.np 

१५ श्री शम्भ ुबहादरु भण्डारी ९८५५०५२८०
१ 

९८५५०१३१
५५ 

ward15@bharatpurmun.gov.np 

१६ श्री अलम्रत हमाि ९८५५०५५००
० 

९८५५०१३१
५६ 

ward16@bharatpurmun.gov.np 

१७ श्री िलित मान तामाङ्ग ९८४५०६५०७
९ 

९८५५०१३१
५७ 

ward17@bharatpurmun.gov.np 

१८ श्री दीपक िामा ९८४५१७९०२
४ 

९८५५०१३१
५८ 

ward18@bharatpurmun.gov.np 

१९ श्री कणय बहादरु गरुुङ ९८५५०५५२३
४ 

९८५५०१३१
५९ 

ward19@bharatpurmun.gov.np 

२० श्री र्ज्ञ चघलमरे (का.वा) ९८४५०८५०६
९ 

९८५५०१३१
६० 

ward20@bharatpurmun.gov.np 

२१ श्री चित्रसेन अलधकारी ९८४५०५२६२
४ 

९८५५०१३१
६१ 

ward21@bharatpurmun.gov.np 

२२ श्री लबष्ण ुराज महतो ९८५५०५०९६
२ 

९८५५०१३१
६२ 

ward22@bharatpurmun.gov.np 

२३ श्री नरी नारार्ण पौडेि ९८५१०११४६
४ 

९८५५०१३१
६३ 

ward23@bharatpurmun.gov.np 

२४ श्री कान्छा मल्ि ९८५५०६०४६
८ 

९८५५०१३१
६४ 

ward24@bharatpurmun.gov.np 

२५ श्री ववजर् भजुेि ९८५५०६१९०
५ 

९८५५०१३१
६५ 

ward25@bharatpurmun.gov.np 

२६ श्री ज्ञान प्रसाद िनाि ९८५५०६१४५
५ 

९८५५०१३१
६६ 

ward26@bharatpurmun.gov.np 

२७ श्री गोववन्द तामाङ्ग ९८५५०५४२०
२ 

९८५५०१३१
६७ 

ward27@bharatpurmun.gov.np 

२८ श्री आश बहादरु कुमाि ९८४५०५६५५
२ 

९८५५०१३१
६८ 

ward28@bharatpurmun.gov.np 

२९ श्री मान बहादरु मगर ९८४५३३३८३
९ 

९८५५०१३१
६९ 

ward29@bharatpurmun.gov.np 

 

नगर कार्यपालिका सदस्र्को वववरण 

ि .स . नाम फोन नां. फोन नां. 
१ श्री िि रुिाि ९८५५०५६५३९ ९८५५०१३१७० 

२ श्री  टेकिाि वव.क. ९८५५०६००६८ ९८५५०१३१७१ 
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३ श्री  मन बहादरु वव.क. ९८०२०७०४२६ ९८५५०१३१७२ 

४ श्री  धन कुमारी वव.क ९८४५२००५२१ ९८५५०१३१७३ 

५ श्री  ववना गरुुङ्ग ९८५५०५५०१६ ९८५५०१३१७४ 

६ श्री  पावयती  वव.क ९८४५२७७९८१ ९८५५०१३१७५ 

७ श्री  पववत्रा के.सी ९८४५०५०९५५ ९८५५०१३१७६ 

८ श्री  लगता कुमारी शमाय ९८५५०५०३५९ ९८५५०१३१७७ 

 

नगर कार्यपालिकाका वडा सदस्र्हरुको नामाविी र सम्पकय  नां . 

वडा नां. मवहिा सदस्र् द  .मवहिा सदस्र्  सदस्र् सदस्र् 

१ राममार्ा वपर्ा गांगादेवी पोख्रिे र्म बहादरु वािे मगर शिु कुमार शे्रष्ठ 

फो  .नां.  ९८४५०४९८६७ ९८०७२५२६६३ ९८४५०५४५३२ ९८५५०५५७८८ 

२ सररता सवेुदी धन कुमारी लब .क .  लबष्ण ुप्रसाद अलधकारी मन बहादरु राना 

फो  .नां.  .. ९८४५२००५२१ ९८५५०५७५१७ ९८११८६८५११ 

३ इन्द ुपचण्डत सकुमार्ा पररर्ार भरत प्रसाद िालमछाने रलबन्र गौतम 

फो .नां.  ९८४५०३२७६५ ९८५५०८२२५० ९८४५०४४१५५ ९८५१००७४१२ 

४ पववत्रा के .लस .  कोवपिा पररर्ार अपयण पोख्रिे  

फो .नां.  ९८४५०५०९५५ ९८०६८७९२४ ९८५५०५३१२५  

५ मनुा कुमारी शे्रष्ठ शारदा नेपािी पररर्ार दामोदर सवेुदी रलबिाि भट्टराई 

फो .नां.  ९८४५२४५७१४ ९८४५२१९३८६ ९८५५०५८०४२ ९८४५०८५३९७ 

६ आईती मार्ा राना सलमयिा पररर्ार बाबरुाम न्र्ौपाने देव लमत्र पचण्डत 

फो .नां.  ९८४५०५६१०० ९८६५२५५२०५ ९८४५०८४५३५ ९८५५०५५९९८ 

७ सररता कु .सवेुदी  पाठक रीता दचजय बवुि प्रसाद सापकोटा 
राजेन्र बहादरु 

तामाङ्ग 

फो .नां.  ९८४५०४५४९२ ९८६५२५६९१४ ९८४५०८७३४२ ९८४५०७८११७ 

८ िाि कुमारी सवेुदी गौतम सालबत्री लब .क.  लडल्िी राम िालमछाने 
लतिक ब  .दिायमी  
मगर 

फो .नां.  ९८४५०५५७३१ ९८४५९६५७०३ ९८४५०४७१२३ ९८४५१११५४५ 

९ रत्न.कु  अलधकारी  लतवारी सलुमता कुमारी लब .क .  सरु्य प्रसाद िनाि वकशोर सापकोटा 

फो .नां.  ९८६७८१४५०३ ९८४५१५३२५९ ९८४५०८६४४७ ९८४५०५२९६३ 

१० नरी मार्ा तामाङ मार्ा नेपािी कृष्ण प्रसाद अलधकारी बिराम चज .लस .  

फो .नां.  ९८६५००४८८० ९८४५६११६३८ .. ९८४५०८५७९८ 

११ ववना गरुुङ लबमिा लब .क.  चिन्तामणी िम्साि ज्ञान बहादरु कुमाि 
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फो .नां.  ९८५५०५५०१६ ९८४५१४४१३८ ९८४५०८१०३९ ९८४५०५११०४ 

१२ लबमिा भट्टराई देवी पररर्ार कृष्ण बहादरु अलधकारी ईश्वर ररमाि 

फो .नां.  ९८४५१९७९०४ ९८४५०५११८६ ९८४५११४६७७ ९८५५०६०१७८ 

१३ कुमारी मार्ा िो लसता दचजय वकसोर पौडेि गजराज न्र्ौपाने 

फो .नां.  ९८४५१४५३१२ ९८४५१८१४२१ ९८४५१९८००१ ९८४५२१४०७६ 

१४ सरस्वती भण्डारी पौडेि सन्ज ुपररर्ार प्रकाश गरुुङ मञ्जु महतो 

फो .नां.  ९८४५०६४४७४ ९८०६८९५१६८ ९८४५०४४६५९ ९८४५०८२५८० 

१५ सजृना अलधकारी लसता सापकोटा पररर्ार भरत अलधकारी लबर बहादरु िामा 

फो .नां.  ९८४५०७८८११ ९८०६६२६०३९ ९८५५०६४८४७ ९८५५०५७००९ 

१६ सालबत्री देवी देबकोटा िन्रमार्ा नेपािी ओम बहादरु रावि राम प्रसाद ढकाि 

फो .नां.  ९८४५१९७४०४ ९८०६९०३४३६ .. ९८४५२०४८४४ 

१७ िक्ष्मी देवी महतो सरस्वती सनुार राज कुमार तामाङ्ग मांगिध्वज गरुुङ्ग 

फो .नां.  ९८४५३२८४४१ ९८४६०३२६९५८ ९८४३४२४६२६ ९८४११९९१७३ 

१८ ज्र्ोत्सना अलधकारी ढकाि सररता नेपािी जीत बहादरु तामाङ्ग बाबरुाम राना 

फो .नां.  ९८४५१२०६१२ ९८४५४२३९२७ ९८५५०४७५९१ ९८५५०५६९७७ 

१९ साधना पराजिुी िनु्िा पररर्ार जर् नारार्ण शे्रष्ठ रोण गरुुङ्ग 

फो .नां.  ९८४५२७५८३० ९८६५३९९७०२ ९८४५६९०३१६ ९८४५०५३१२० 

२० मचन्दरा पोख्रिे मठै पररर्ार र्ज्ञ प्रसाद चघलमरे िोकेन्र गरुुङ्ग 

फो .नां.  ९८४५२४८३६६ ९८४५२०८९६६ ९८४५०८५०६९ ९८०६८२४४८६ 

२१ शान्ती पराजिुी फुिकुमारी पररर्ार कृष्ण कुमार गरुङ्ग राज ुतामाङ्ग 

फो .नां.  ९८४५१४१३८७ ९८११८६७१७१ ९८४५८८३१८२ ९८४५०२३३६९ 

२२ लसता पनु देउमार्ा लब .क .  प्रमे बहादरु थापा सोम बहादरु गरुुङ्ग 

फो .नां.  ९८४५०५४६७२ ९८१२७६५९०८ ९८४५२७६७६० ९८४६३३४०६३ 

२३ लबन्द ुदराई अन्ज ुपररर्ार जीत बहादरु बस्नेत बाबिुाि लथङ्ग 

फो .नां.  ९८४५२०३८२२ ९८४५६३२७७७ ९८४५०८२७७९ ९८४५०४६१९९ 

२४ वहरा कुमारी लब .क .  लबम कुमारी लब .क .  अलबर बहादरु लब .क .  बिुिाि चघलसङ्ग 

फो .नां.  ९८४५१९६११२ ९८१९३२००६ ९८१९२३०८७० ९८५५०५०८४४ 

२५ गौरी जमरकटे्टि पावयती लब .क .  कमि बहादरु गोदार र्वुराज िौधरी 

फो .नां.  ९८४५३२२४५४ ९८४५२७७९८१ ९८४५०८२७३० ९८४५१५५०५८ 
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२६ गीता कुमारी शमाय पौडेि सीता कुमारी दजी राम कृष्ण िौधरी लििाधर पौडेि 

फो .नां.  ९८५५०५०३५९ ९८४५५९५४१६ ९८४५४६६०९३ ९८४५२२०७१७ 

२७ राधा क्षेत्री लति कुमारी सनुार राज बहादरु भण्डारीक्षेत्री सन्त बहादरु महतो 

फो .नां.  ९८४५९४८३४७ ९८४५९५०९५८ ९८४५०६८१७७ ९८४५२१२९९४ 

२८ लसता कुमारी बस्र्ाि शाचन्त दजी नेत्र प्रसाद आिार्य भीम बहादरु कुमाि 

फो .नां.  ९८५५०१३९११ ९८११२६२७५५ ९८४५३३०५८२ ९८४४१६३८५७ 

२९ लभम कुमारी थापा मगर मार्ा कामी बिराम तामाङ राम बहादरु मगर 

फो .नां.  ९८२११५३१४७ ९८४५८०७४६६ ९८४५२०५३१३ ९८४५०५३४३३ 

 

भरतपरु महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाकोकार्ायिर्मा कार्यरत कमयिारी वववरण 

ि.सां. 
कमयिारीको नाम, 

थर  पद शे्रणी/ तह मोवाईि नां . स्थार्ी ठेगाना 

१ 
प्रमे राज जोशी प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत रा.प प्रथम ९८५५०५८०६६ 

टोिा न.पा  .४ , 

काठमाडौं 

२ 
महेन्र प्रसाद 
पौड्याि अलधकृत (चशक्षा 

अलधकृतस्तर 

दशौं ९८५५०६९९८६ भ  .म .न. पा  .९ , चितवन 

३ 
रत्न प्रसाद 
िालमछाने 

लसलनर्रलडलभजनि 
इयचन्जलनर्र रा.प वितीर् ९८४१४५४६०० नामजङु ८, गोरिा 

४ 
तेजेन्र प्रसाद 
पौडेि वररष्ठ कृवष अथय ववज्ञ रा.प वितीर्     

५ 
शान्ता कुमारी 
पौडेि प्र  .म. वव  .अलधकृत  

अलधकृतस्तर 

नवौं ९८४००५८८८३ भ  .म .न. पा  .६ , चितवन 

६ 
सशुीिा वाग्िे 
िनाि मवहिा ववकास अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

आठौं ९८४५७०३८७७ 

रत्ननगर न.पा  .१३ , 

चितवन 

७ 
किावती ओझा मवहिाववकास अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

आठौं ९८४५०५०५६७ भ  .म .न. पा  .५ , चितवन 

८ 
ददपक लसग्देि अलधकृत (चशक्षा( 

अलधकृतस्तर 

आठौं ९७५१००५५०५ लभमाद न.पा  .१ , तनहुँ 

९ 
ऋवषराम शमाय अलधकृत (चशक्षा( 

अलधकृतस्तर 

आठौं ९८५५०४८६८४ भ  .म .न. पा  .२ , चितवन 

१० 
मेघराज ढकाि पश ुववकासअलधकृत )पशु(  

अलधकृतस्तर 

आठौं ९८५५०३३२७७ भ  .म .न. पा  .४ , चितवन 

११ 
राजकुमार पाण्डे इचन्जलनर्र 

अलधकृतस्तर 

आठौं ९८४९२४९५६३ 

भ  .म .न. पा  .२२ , 

चितवन 

१३ 
भरत कुमार आिार्य वररष्ठईचन्जलनर्र 

अलधकृतस्तर 

सातौं ९८५५०६०८५६ 

भ  .म .न. पा  .१० , 

चितवन 
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१४ 
ववस ुरामकँुवर वररष्ठआ .िे .प .अलधकृत  

अलधकृतस्तर 

सातौं ९८५५०५२६८५ 

भ  .म .न. पा  .१२ , 

चितवन 

१५ 
ववराट चघलमरे वररष्ठईचन्जलनर्र 

अलधकृतस्तर 

सातौं ९८५५०५६०३५ भ  .म .न. पा  .९ , चितवन 

१६ 
अनजु चघलमरे अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

सातौं ९८४९६२३८२७ 

गोदावरी न.पा  .११ , 

िलितपरु 

१७ 
असीम रेग्मी अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

सातौं ९८५११६८६४२ 

का  .म .न. पा  .२९ , 

काठमाडौं 

१८ 
झिक कुमार शे्रष्ठ अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

सातौं ९८६१३४५१८२ पािङुटार६, गोरिा 

१९ 
िक्ष्मण अलधकारी अलधकृत (िेिा) 

अलधकृतस्तर 

सातौं ९८४६१२३९७७ भ  .म .न. पा  .६ , चितवन 

२० 
जगन्नाथ अर्ायि अलधकृत (िेिा) 

अलधकृतस्तर 

सातौं ९८५१०८३७२७ रेसङु्गान  .पा .१० , गलु्मी 

२१ 
चजविाि कँुवर अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

सातौं ९८४५०८८५२८ 

भ  .म .न. पा  .११ , 

चितवन 

२२ 
लबष्णपु्रसाद आिार्य वररष्ठकववराज लनरीक्षक 

अलधकृतस्तर 

सातौं ९८४१४३४८३८ 

भ  .म .न. पा  .१० , 

चितवन 

२३ 
ददपक सवेुदी जनस्वास््र्अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

सातौं ९८५७६२२११९ जैलमनी न.पा  .४ , बाग्िङु 

२४ 
अजुयन िालमछान े अलधकृत (िेिा( 

अलधकृतस्तर 

सातौं ९८४१३१७३०९ माडी न.पा  .३ , चितवन 

२५ 
चशवहरर अलधकारी ईचन्जलनर्र 

अलधकृतस्तर 

सातौं ९८४५०८७२७३ भ  .म. न. पा  .६ , चितवन 

२६ 
सरु देवी  शमाय ईचन्जलनर्र 

अलधकृतस्तर 

सातौं ९८४७६७१४६१ 

रत्ननगर न.पा  .४ , 

चितवन 

२७ 
घनश्र्ाम लमश्र ईचन्जलनर्र 

अलधकृतस्तर 

सातौं ९८५११३८६५१ 

विवा न.पा  .११ , 

महोत्तरी 

२८ 
सन्तोष आिार्य ईचन्जलनर्र 

अलधकृतस्तर 

सातौं ९८४९८३०९९५ पसायगढीन  .पा .३ , पसाय 

२९ 
सांगीता ढकाि ईचन्जलनर्र 

अलधकृतस्तर 

सातौं ९८४५५७०५०२ 

भ  .म .न. पा  .११ , 

चितवन 

३० 
श्र्ामराज देवकोटा पशचुिवकत्सक )पशु(  

अलधकृतस्तर 

सातौं ९८४५०६६६०६ गाइयिरु७, गोरिा 

३१ 
डम्बरबहादरु 
ववश्वकमाय अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

सातौं ९८५११५२३५३ गजरुी गा.पा  .१ , धाददङ 

३२ 
िक्ष्मी कुमारी 
ठगनु्ना वातावरणलनरीक्षक रा .प.ततृीर्  ९८४१६१०२४९ 

िन्रालगरीन .पा .७ , 

काठमाडौं 

३३ 
िगेश्वर अलधकारी कानूनअलधकृत 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८५५०६००३७ 

भ  .म . न.पा  .१० , 

चितवन 
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३४ 
लििारा जिरेि अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८५५०६१०६९ भ  .म .न. पा  .७ , चितवन 

३५ 
रामकृष्ण ढकाि अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८४०७०१६८८ 

भ  .म .न. पा  .१८ , 

चितवन 

३६ 
कृष्णबहादरु मल्ि 
ठकुरी ईचन्जलनर्र 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८५५०५७५८२ भ  .म .न. पा  .९ , चितवन 

३७ 
ईश्वरकुमार 
राजभण्डारी ईचन्जलनर्र 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८५५०६३३०७ भ  .म .न. पा  .२ , चितवन 

३८ 
मधरुामदवुाडी अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८४५१३७०५३ भ  .म .न. पा  .३ चितवन  

३९ 
तिुसीप्रसाद शे्रष्ठ आ .िे.प. अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८४५०२४००९ 

गैंडाकोटन  .पा .२ , 

नविपरु 

४० 
सूर्यप्रकास िामा ईचन्जलनर्र 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८५५०५९३३६ 

भ  .म .न. पा  .११ , 

चितवन 

४१ 
अचस्मता िनाि अवायन्िानर 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८५५०५०७७६ भ  .म .न. पा  .२ , चितवन 

४२ 
ज्र्ोलत िम्साि स्रक्िरिईचन्जलनर्र 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८५११८४११६ कोहिपरु११, बाँके 

४३ 
मेनका पचण्डत सूिनाअलधकृत 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८५५०४९३०० 

भ  .म .न. पा  .११ , 

चितवन 

४४ 
सूर्यप्रसाद लतवारी हे .अ.छैठौं  

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८५८०३५०३५ भ  .म .न. पा  .९ , चितवन 

४५ 
रुपमलत आिे स्टाफ नसय 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८६११९३७९४ भ  .म .न. पा  .७ , चितवन 

४६ 
ठानेश्वर सापकोटा अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८४५२७७१४७ भ  .म .न. पा  .७ , चितवन 

४७ 
र्ोगराज सापकोटा अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८४५०७८०५५ भ  .म .न. पा  .७ , चितवन 

४८ 
राम कृष्णपाण्डे अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८४५०२३९८२ 

भ  .म .न. पा  .१५ , 

चितवन 

४९ 
प्रधबु्नकुमार 
िड्गका अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८४५०५०६८५ भ  .म .न. पा  .४ , चितवन 

५० 
नवराज िनाि अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८४५१५०५४८ भ  .म .न. पा  .६ , चितवन 

५१ 
रामबाब ुपौडेि अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८५५०६३२२४ भ  .म .न. पा  .७ , चितवन 

५२ 
कम ुप्रसाद िौधरी अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८४५०५००८८ 

भ  .म .न. पा  .२८ , 

चितवन 

५३ 
माधव सवेुदी अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८४५७३६५५५ 

गैंडाकोटन  .पा .१ , 

नविपरु 



  

122 

 

५४ 
भोजराज रेग्मी अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८४५४०८९९९ 

भ  .म .न. पा  .११ , 

चितवन 

५५ 
ददपक कुमार 

ढकाि अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८४५१९४०५३ भ  .म .न. पा  .७ , चितवन 

५६ 
अरुणराज गौतम अलधकृत (चशक्षा) 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८४५६९०८०८ 

भ  .म .न. पा  .२८ , 

चितवन 

५७ 
रामहरर िड्गका अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८५११३९२२२ 

िलितपरु म.न  .पा .
२५, ि .पु .  

५८ 
अलनमा चघलमरे अलधकृत (चशक्षा) 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८४५०७१९८६ भ  .म .न. पा  .९ , चितवन 

५९ 
भरत 
प्रसादकँुईकेि अलधकृत 

अलधकृतस्तर 
छैठौं ९८४१७७७९४७ 

का  .मनो. नगरपालिका 
४, काठ . 

६० 
बाबरुाम शमाय अलधकृत 

अलधकृतस्तर 
छैठौं ९८५७६२४२५० कुश्मान .पा .१४ , पवयत 

६१ 
चशवराज अर्ायि अलधकृत (पश)ु 

अलधकृतस्तर 
छैठौं ९८५६०२६७०१ 

भ  .म .न. पा  .१८ , 

चितवन 

६२ 
नरेन्र बहादरु 
पाण्डे अलधकृत (पश)ु 

अलधकृतस्तर 
छैठौं ९८५५०३३७२९ भ  .म .न. पा  .७ , चितवन 

६३ 
भरत प्रसाद 
अलधकारी इयचन्जलनर्र 

अलधकृतस्तर 
छैठौं ९८५५०५४६५६ 

भ  .म .न. पा  .१६ , 

चितवन 

६४ 
परुुषोत्तम लतवारी अलधकृत(कृषी) 

अलधकृतस्तर 
छैठौं ९८४६०१६९६९ भ  .म .न. पा  .७ , चितवन 

६५ 
बन्धरुाज अलधकारी अलधकृत (पश)ु 

अलधकृतस्तर 
छैठौं ९८५५०७०८११ 

भ  .म .न. पा  .१५ , 

चितवन 

६६ 
ववकास चघलमरे कम््रू्टर अलधकृत 

अलधकृतस्तर 
छैठौं ९८६००३२३४४ भ  .म .न. पा  .७ , चितवन 

६७ 
वटकाराम कँडेि अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८४५०९०६७२ 

भ  .म .न. पा  .१२ , 

चितवन 

६८ 
अचस्मता लतवारी 
चघलमरे अलधकृत 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८६५१२९८४५ 

भ  .म .न. पा .13, 

चितवन 

६९ 
अजुयनलसांह मडै ववद्यािर् लनरीक्षक 

अलधकृतस्तर 

छैठौं ९८४८७८५०९० 

सरुनर्ाँ गाउँपालिका ५, 

बैतडी 

७० 
ववष्ण ुप्रसाद कां डेि इचन्जलनर्र 

अलधकृतस्तर 

छैठौं     

७१ 
नारार्णप्रसाद 
िौडारी िेिापाि 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०६९६४३ भ  .म .न. पा  .७ , चितवन 

७२ 
जानकुा थापा सरसफाइ सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५२०९१६३ भ  .म .न. पा  .४ , चितवन 

७३ 
दलधराम शमाय नार्ब सबु्बा 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०८४६११ भ  .म .न. पा  .९ , चितवन 



  

123 

 

७४ 
सरुजराज पौडेि नार्ब सबु्बा 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८५५०५७६५२ 

भ  .म .न. पा  .११ , 

चितवन 

७५ 
िािरुाम सापकोटा नार्बसबु्बा 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०४९९३० भ  .म .न. पा  .४ , चितवन 

७६ 
रोजी के .सी  नार्बसबु्बा 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८५५०६४३८४ 

भ  .म .न. पा  .१० , 

चितवन 

७७ 
सीता अलधकारी िेिापाि 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०५४९३९ 

भ  .म .न. पा  .१२ , 

चितवन 

७८ 
जर्न्ती आिार्य नार्ब सबु्बा 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०२६०४७ भ  .म .न. पा  .४ , चितवन 

७९ 
ववजर्राज 

अलधकारी नार्ब सबु्बा 
सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५२०२४०० 

भ  .म .न. पा  .१४ , 

चितवन 

८० 
िन्रकिा  शमाय नार्ब सबु्बा 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५१९४९८३ भ  .म .न. पा  .२ , चितवन 

८१ 
नारार्ण बहादरु 
सवेुदी नार्ब सबु्बा 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८५५०६०३७२ 

भ  .म .न. पा  .११ , 

चितवन 

८२ 
महेन्र बहादरु 
काकी नार्ब सबु्बा 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०४६६२५ 

भ  .म .न. पा  .१२ , 

चितवन 

८३ 
सोम बहादरु िामा िेिापाि 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०५१०८७ 

भ  .म .न. पा  .१६ , 

चितवन 

८४ 
फचणन्र प्रसाद 
िनाि िेिापाि 

सहार्कस्तर 

पाँिौ ९८५५०२१४७३ 

भ  .म .न. पा  .२६ , 

चितवन 

८५ 
माधव प्रसाद 
अर्ायि िेिापाि 

सहार्कस्तर 

पाँिौ ९८५५०८०८७८ माडी न.पा., चितवन 

८६ 
केशवराज बराि िेिापाि 

सहार्कस्तर 

पाँिौ ९८५५०८१४६७ भ  .म .न. पा  .७ , चितवन 

८७ 
कृष्ण प्रसाद 
लसग्देि सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं 
९८४५०६२६२१ भ  .म .न. पा  .११ , 

चितवन 

८८ 
माधव प्रकाश 
पोख्रिे सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं 
९८४५७२१७१६ भ  .म .न. पा  .१४ , 

चितवन 

८९ 
िन्र प्रसाद आिार्य नार्ब सबु्बा 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०५११८५ 

भ  .म .न. पा  .२१ , 

चितवन 

९० 
काशीराम कां डेि नार्ब सबु्बा 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०४५३५४ भ  .म .न. पा  .९ , चितवन 

९१ 
तिुसी प्रसाद पौडेि नार्ब सबु्बा 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०५३२८३ 

भ  .म .न. पा  .१० , 

चितवन 

९२ 
िगेन्रराज 

िालमछाने नार्ब सबु्बा 
सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५१९८५०१ भ  .म .न. पा  .७ , चितवन 

९३ 
चशवजी अलधकारी नार्ब सबु्बा 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५४२१४३१ 

भ  .म .न. पा  .११ , 

चितवन 
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९४ 
पदम प्रसाद 

अलधकारी नार्ब सबु्बा 
सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०४५३३२ भ  .म .न. पा  .४ , चितवन 

९५ 
बािकृष्ण थपलिर्ा नार्ब सबु्बा 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०५११२७ भ  .म .न. पा  .१ , चितवन 

९६ 
प्रकाश िालमछाने सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०२३८०६ माडी न.पा., चितवन 

९७ 
सन्ज ुप्रसाद शमाय सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५१५५८९१ 

गैंडाकोटन  .पा . , 

नविपरु 

९८ 
प्रकाश रेग्मी सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४६४४१२३६   

९९ 
लमना अर्ायि िनाि सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८५७०४४३५१ बटुवि, रुपन्देही 

१०० 
सररता देवी अर्ायि सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०४७०८८ 

भ  .म .न. पा  .१९ , 

चितवन 

१०१ 
जनकराज पाठक सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०४६३९७ 

भ  .म .न. पा  .१५ , 

चितवन 

१०२ 
िक्ष्मी कुमारी 
गरुुङ सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८५५०४८३४१ 

भ  .म .न. पा  .१७ , 

चितवन 

१०३ 
पूणय कुमारी गरुुङ सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०८३७४१ 

भ  .म .न. पा  .१८ , 

चितवन 

१०४ 
िडुामणी भण्डारी सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०८०६५१ 

भ  .म .न. पा  .२६ , 

चितवन 

१०५ 
पञ्चमार्ा तामाङ्ग सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८५५०७९१९५ 

भ  .म .न. पा  .१८ , 

चितवन 

१०६ 
बाबरुाम अलधकारी सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०५२६६७ भ  .म .न. पा.  , चितवन 

१०७ 
अलनता शे्रष्ठ सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०५४९७८ भ  .म .न. पा  .३ , चितवन 

१०८ 
जर्राम भण्डारी सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०४६८५३ भ  .म .न. पा  .५ , चितवन 

१०९ 
ओम प्रकाश 

न्र्ौपाने सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०६३७९२ 

भ  .म .न. पा  .१० , 

चितवन 

११० 
देवेन्रराज रेग्मी 

सहार्क (सवेुदार 
वारुणर्न्त्र( 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८५५०४६५८३ भ  .म .न. पा  .३ , चितवन 

१११ 
केश बहादरु तमाङ्ग सब-ईचन्जलनर्र 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०८५०९६ 

भ  .म .न. पा  .२५ , 

चितवन 

११२ 
हस्त वहादरु ववि सब-ईचन्जलनर्र 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४८२७१९०५ बासी ९, दैिेि 

११३ 
चस्मता शे्रष्ठ सब-ईचन्जलनर्र 

सहार्कस्तर 

पािँौं ९८४६५७२५९२ पािङुटार४, गोरिा 
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११४ 
ददपेन्र अलधकारी सब-ईचन्जलनर्र 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०४७१८७ 

भ  .म .न. पा  .१५ , 

चितवन 

११५ 
रामेश्वर सापकोटा सब-ईचन्जलनर्र 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८५५०५७६६७ 

भ  .म .न. पा  .११ , 

चितवन 

११६ 
अशोक कुमार 

र्ादव सब-ईचन्जलनर्र 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८१६८६१२२८ मिांगवा १०, सिायही 

११७ 
सचुष्मता गरुुङ सब-ईचन्जलनर्र 

सहार्कस्तर 

पाँिौं     

११८ 
ववकास देवकोटा सभेर्र 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८५१०४३८५८ आपँवपपि २, गोरिा 

११९ 
मीना सनुार प्राववलधकसहार्क )चशक्षा(  

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५६७२७२९ 

भ  .म .न. पा  .११ , 

चितवन 

१२० 
िन्रकान्त 
कोइरािा सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८५५०६०९९१ भ  .म .न. पा  .६ , चितवन 

१२१ 
कुन्ता शमाय दाहाि प्राववलधकसहार्क )कृवष(  

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४१६३६४८४ भ  .म .न. पा  .४ , चितवन 

१२२ 
लसता िम्साि सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४६५७०५२० 

भ  .म .न. पा  .२१ , 

चितवन 

१२३ 
अ्सरा देवकोटा मवहिाववकास लनररक्षक 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०४६५९७ 

भ  .म .न. पा  .१० , 

चितवन 

१२४ 
सकुन्तिा पोिरेि 
चघलमरे मवहिाववकास लनररक्षक 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०८४६०७ भ  .म .न. पा  .७ , चितवन 

१२५ 
कमिा गौतम सभेक्षक 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४३३७१४०७ 

िौ  .सा. न .पा .४ , 

लसन्धपुाल्िोक 

१२६ 
सिेतिनुेिी कुमाि कम््र्टुरअपरेटर 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५८८३१०१ 

भ .म  .न. पा  .११ , 

चितवन 

१२७ 
रेशम राजपाण्डे सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५९२२२८४ 

लसरानिोकगा  .पा .७ , 

गोरिा 

१२८ 
भीमा कुमारी 
सापकोटा नार्बसबु्बा 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५२४५५२८ भ  .म .न. पा  .४ , चितवन 

१२९ 
कैिाश रेग्मी सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४१८८९४८४ 

भ  .म.  न.पा  .१६ , 

चितवन 

१३० 
चशवहरर भट्टराइ िेिापाि 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८५५०८१८३० भ  .म .न. पा  .४ , चितवन 

१३१ 
मीना पौडेि सहार्क 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४६५५३२६९ 

भ  .म .न. पा  .२६ , 

चितवन 

१३२ 
लनमा िड्गका 

सहार्क मवहिा ववकास 
लनरीक्षक 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५२७८९०१ 

भ  .म . न.पा  .१० , 

चितवन 

१३३ 
िक्ष्मी भट्टराइय 

सहार्कमवहिा ववकास 
लनरीक्षक 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४६२३२६२२ 

भ  .म .न. पा  .१२ , 

चितवन 
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१३४ 
शोभा ढकाि 

सहार्कमवहिा ववकास 
लनरीक्षक 

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५१२४६०६ 

भ  .म .न. पा  .११ , 

चितवन 

१३५ 
प्रकाश ढकाि प .स्व. प्रा . 

सहार्कस्तर 
पाँिौं ९८५५०६५३२६ भ  .म .न. पा  .९ , चितवन 

१३६ 
र्वुराज पौडेि प .स्वा.प्रा .  

सहार्कस्तर 
पाँिौं ९८४५०२६७७९ भ  .म .न. पा  .६ , चितवन 

१३७ 
बैकुण्ठ अलधकारी प .स्वा.प्रा .  

सहार्कस्तर 

पाँिौं ९८४५०८११७३ 

भ  .म .न. पा  .२५ , 

चितवन 

१३८ 
राजशेु्रष्ठ िररदार 

सहार्कस्तर 

िौंथो ९८४५२०९१६० भ  .म .न. पा  .५ , चितवन 

१३९ 
वहमलनलध पौडेि िररदार 

सहार्कस्तर 

िौंथो ९८६५०३८४६४ भ  .म .न. पा  .३ , चितवन 

१४० 
लमत्र बहादरु 
तामाङ्ग सहार्क (नगर प्रहरी) 

सहार्कस्तर 
िौंथो ९८४५०६६५४९ भ  .म .न. पा  .४ , चितवन 

१४१ 
सचुशि प्रसाद 
बराि सहार्क (चशक्षा) 

रा  .प. अनां .
वितीर् ९८४५०५०६३३ भ  .म .न. पा  .५ , चितवन 

१४२ 
गीता देवी 
अलधकारी सहार्क (पश)ु 

सहार्कस्तर 
िौंथो ९८४५२०२९३८ 

भ  .म .न. पा  .११ , 

चितवन 

१४३ 
चशवराम बराि सहार्क (सपुरभाइजर) 

सहार्कस्तर 
िौंथो ९८४५०८१४७५ भ  .म .न. पा  .५ , चितवन 

१४४ 
अजर् पौडेि सहार्क 

सहार्कस्तर 
िौंथो ९८५५०६५५०५ भ  .म .न. पा  .९ , चितवन 

१४५ 
िक्ष्मीदेवी शमाय 
पचण्डत सहार्क 

सहार्कस्तर 
िौंथो ९८४५०५३३६३ भ  .म .न. पा  .७ , चितवन 

१४६ 
बवुिसागर न्र्ौपाने सहार्क 

सहार्कस्तर 
िौंथो ९८४५०६४२८६ भ  .म .न. पा  .१ , चितवन 

१४७ 
अरुण थापा सहार्क 

सहार्कस्तर 
िौंथो ९८४५०६८६५३ 

भ  .म .न. पा  .१२ , 

चितवन 

१४८ 
महेन्रराज पोिरेि अ .सब-ईचन्जलनर्र 

सहार्कस्तर 
िौंथो ९८५५०५०२६१ 

भ  .म .न. पा  .१५ , 

चितवन 

१४९ 
प्रमे ओिी अलमन 

सहार्कस्तर 
िौंथो ९८६६९२३३६०   

१५० 
इन्द ुपन्थी अलमन 

सहार्कस्तर 
िौंथो  ९८४५६७६१८०   

१५१ 
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सहार्कस्तर 
िौंथो ९८४५७७९९०० भ  .म .न. पा  .७ , चितवन 
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िौंथो ९८४०१६७३६६ भ  .म .न. पा  .६ , चितवन 
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िौंथो ९८१०९३१३०५ राप्ती गा.पा  .५ , दाङ 
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सहार्कस्तर 
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१६० 
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सहार्कस्तर 
तेश्रो ९८४५०८४१९९ 
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चितवन 
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चितवन 
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१६३ रामभि माझी हे .स.िा.  पाँिौ ९८४५०४४९२४ भ  .म .न. पा .3, चितवन 

१६४ वहरािाि कां डेि हे .स.िा.  िौंथो ९८४५०५०४२५ भ  .म .न. पा  .९ , चितवन 
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चितवन 
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बगािे का  .स.  पािौ ९८४५१७८९९० भ  .म .न. पा  .४ , चितवन 
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गरुुङ्ग का  .स.  पािौं ९८४५२४४३२२ भ  .म .न. पा  .७ , चितवन 

१७० राम ुपररर्ार का  .स.  पािौ ९८४५०४९८४८ भ  .म .न. पा  .३ , चितवन 

१७१ प्रकाशभर पचण्डत का  .स.  पािौं ९८४५६१७१११ भ  .म .न. पा  .६ , चितवन 
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नारार्ण बहादरु 
देवकोटा का  .स.  पािौ ९८४५२१३८२० भ  .म .न. पा  .१ , चितवन 
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वीर बहादरु 
तामाङ्ग का  .स.  पािौं ९८४५०७८७९२ भ  .म .न. पा. ३, चितवन 

१७४ 
मांगि बहादरु 
तामाङ्ग का  .स.  पािौं ९८४५९२१०१४ भ  .म .न. पा  .७ , चितवन 

१७५ िन्र बहादरु बोटे वनपािे पािौं ९८४५३६९३१० भ  .म .न. पा  .३ , चितवन 
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चितवन 
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चितवन 

१८५ सरु्य प्रसाद पन्त नगर प्रहरी दोस्रो ९८४५५०१८०५ भ  .म .न. पा  .४ , चितवन 

१८६ उपेन्र दराई का  .स.  दोस्रो ९८४५०८३०८७ भ  .म .न. पा  .९ , चितवन 
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रमेश दमै का  .स.  दोस्रो ९८४५५८१३२१ 

भ  .म .न. पा  .१० , 

चितवन 

१८८ 
िन्रप्रसाद 
अलधकारी का  .स.  दोस्रो ९८४५०७८३०८ भ  .म .न. पा  .५ , चितवन 

१८९ 
टांक प्रसाद पन्थी का  .स.  दोस्रो ९८६९०५८६६२ 

भ  .म .न. पा  .११ , 

चितवन 

१९० सकुिाि गरुुङ्ग का  .स.  दोस्रो ९८४५०२६२७९ भ  .म .न. पा  .७ , चितवन 

१९१ 
लमन बहादरु शे्रष्ठ का  .स.  दोस्रो ९८४५१५५९८४ 

भ . म .न. पा  .११ , 

चितवन 

१९२ 
मान बहादरु दराई का  .स.  दोस्रो ९८४५७१२८७७ 

भ  .म .न. पा  .१२ , 

चितवन 

१९३ जान ुमहतो का  .स.  दोस्रो ९८४५१४४६७२ भ  .म .न. पा  .८ , चितवन 
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राजेन्र प्रसाद 
सापकोटा का  .स.  दोस्रो ९८४५०६२९०४ 

भ  .म .न. पा  .११ , 

चितवन 

१९५ 
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रार्माझी का  .स.  दोस्रो ९८४५१५६९६६ दामन, मकवानपरु 

१९६ माधव प्रसाद पन्थी का  .स.  दोस्रो ९८४५०६७८६४ भ  .म .न. पा  .८ , चितवन 

१९७ देवी गरुुङ्ग का  .स.  दोस्रो ९८४५६७२१३२ भ  .म .न. पा  .४ , चितवन 

१९८ जोिुमिी डोम का  .स.  दोस्रो ९८११२६३००३ पसाय 
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२२९ पववत्रा राउत का .स .  शे्रणी वववहन ९८४५१५१३३६   

२३० 
बािध्वज 
सापकोटा का .स .  शे्रणी वववहन ९८६५०३६४८३   

२३१ राम प्रसाद ररमाि का .स .  शे्रणी वववहन ९८४५२०५७८१   
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भरतपरु महानगरपालिकाका वडा सचिवको सम्पकय  नम्बर 

वडा 
नां. 

नाम, थर तह 
कार्ायिर्को फोन 
नां. 

सम्पकय नम्बर Email ID 

१ मधरुाम दवुाडी अलधकृतस्तर छैठौं ५२५८२९ 
९८५४१३७०५३ madhuramduwadi@yahoo.com  

२ माधव सवेुदी अलधकृतस्तर छैठौं ५२०३०५ ९८४५७३६५५५  

३ िीिाराज िरेि अलधकृतस्तर छैठौं ५७१९९० 
९८५५०६१०६९ 

 

४ भोजराज रेग्मी अलधकृतस्तर छैठौं ५७१४२७ ९८४५४०८९९९ bhojrajregmi820@gmail.com  

५ 

नारार्ण बहादरु 
सवेुदी सहार्कस्तर पाँिौं ५०३०८१ ९८५५०६०३७२ subedinarayan.000@gmail.com  

६ सरुजराज पौडेि सहार्कस्तर पाँिौं ४००३४० ९८५५०५७६५२ 
surajrajpoudel@gmail.com  

७ िन्र प्रसाद आिार्य नार्ब सबु्बा ४१८०६९ ९८४५०५११८५ chandra.acharya@gmail.com  

८ जर्न्ती आिार्य नार्ब सबु्बा ४१५०१२ 
९८४५०२६०४७ acharyajayanti88@gmail.com 

९ चशवजी अलधकारी सहार्कस्तर पाँिौं ५२१६५५ ९८४५४२१४३१  

१० रामहरर िड्गका अलधकृतस्तर छैठौं ५२१८४५ ९८५११३९२२२  

११ 

ओम प्रकाश 
न्र्ौपान े नार्ब सबु्बा ४२१२८८ 

९८४५०६३७९२ opneupanemadi@gmail.com 

१२ 

महेन्र बहादरु 
काकी नार्ब सबु्बा ५२६२८२ 

९८४५०४६६२५ karki.mahendra2023@gmail.com 

१३ प्रकाश रेग्मी सहार्कस्तर पाँिौं  ९८४६४४१२३६ 

 

१४ 

िन्रकान्त 
कोइरािा सहार्कस्तर पाँिौं  

९८५५०६०९९१ koirala030@gmail.com 

१५ 

श्री जनकराज 
पाठक सहार्कस्तर पाँिौं ५९१०३० ९८५५०४८३४१  

१६ 

प्रधबु्न कुमार 
िड्गका अलधकृतस्तर छैठौं ५०२०२३ 

९८४५०५०६८५ bharatpurwardoffice@gmail.com 

१७ 

िक्ष्मी कुमारी 
गरुुङ सहार्कस्तर पाँिौं ५९२००५ ९८५५०४८३४१ laxmigurung668@gmail.com  

१८ रामकृष्ण ढकाि अलधकृतस्तर छैठौं ५९२६०६ 
९८४०७०१६८८ 

 

१९ बाबरुाम शमाय अलधकृतस्तर छैठौं ५९१००७ ९८५७६२४२५० 

 

२० रामकृष्ण पाण्डे अलधकृतस्तर छैठौं ५९१३१४ 
९८४५०२३९८२ pandey.ramkrishna778@gmail.com  

२१ पञ्चमार्ा तमाङ्ग नार्ब सबु्बा ५९१९५१ 
९८४५०७९१९५ panchamaya15@gmail.com 

२२ नवराज िनाि अलधकृतस्तर छैठौं ४०१०३२ 
९८४५१५०५४८ nawarajkhanalward10@gmail.com 

२३ 

भरत प्रसाद 
कँुईकेि अलधकृतस्तर छैठौं ४११०६० 

९८४१७७७९४७ kuinkelbharat@gmail.com  
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२४ 

माधव प्रकाश 
पोख्रिे सहार्कस्तर पाँिौं  

९८४५७२१७१६ pokhrelmadhav2244@gmail.com  

२५ टीकाराम कँडेि अलधकृतस्तर छैठौं ६२००१५ ९८४५०९०६७२ 
tikarambmc@gmail.com  

२६ िडुामचण भण्डारी नार्ब सबु्बा ४१६२२२ 
९८४५०८०६५१ chuda26mani@gmail.com 

२७ कमपु्रसाद िौधरी अलधकृतस्तर छैठौं  
९८४५०५००८८ kpchaudhari2075@gmail.com 

२८ बाबरुाम अलधकारी सहार्कस्तर पाँिौं  ९८४५०५२६६७ 
baburamadhikari063@gmail.com  

२९ कैिाश रेग्मी सहार्कस्तर पाँिौं  ९८५५०१३१४० 
Kailashregmi50@gmail.com  

 
 

करार कमयिारीको वववरण 

ि .सां .  कमयिारीको नाम, थर पद मोवाइि नां . 

१ सन्तोष पाण्डे इचन्जलनर्र ९८४१४३७७९६ 

२ प्रववन शे्रष्ठ ईचन्जलनर्र ९८५११६८९४९ 

३ चशचशर सवुदेी ईचन्जलनर्र ९८५११७८२४५ 

४ लनरु वराि सब-ईचन्जलनर्र ९८४५४६७१४४ 

५ ववश्वराज भण्डारी सब-ईचन्जलनर्र ९८५५०६५५८० 

६ र्म बहाद ुरराना सब-ईचन्जलनर्र ९८४५०४६३९५ 

७ कुििन्र पौडेि सब-ईचन्जलनर्र ९८४५४७८६०५ 

८ प्रवीण बोहरा सब-ईचन्जलनर्र ९८५५०८१५९२ 

९ प्रमे बहादरु गरुुङ कम््रू्टर अपरेटर )पाँिौं(    

१० ररतेन्र सनुवुार MIS अपरेटर (पाँिौं) ९८४५३६७७११ 

११ सरोज कँडेि MIS अपरेटर (पाँिौं) ९८४५२१०६५३ 

१२ मसु्कान मल्ि िररदार ९८४५६८९४७० 

१३ सकुदेव ढकाि सहार्कस्तर पाँिौं ९८५५०८२७६८ 

१४ देव कुमारी जोशी सहार्कस्तर पाँिौं ९८४५४३६०५१ 

१५ िक्ष्मी सोती सहार्कस्तर िौथो ९८४५०७०२७७ 

१६ जेनी कुमारी महतो कम््रू्टर अपरेटर )िौंथो(  ९८४५२४६०६४ 

१७ अपारपाण्डेर् कम््रू्टर अपरेटर )िौंथो(  ९८४५०६६७९७ 

१८ लसमा शमाय सहार्कस्तर िौथो ९८४५१५५४१० 

१९ सीता सवुदेी पाण्डे सहार्कस्तर िौथो ९८४५२७८२१२ 
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mailto:Kailashregmi50@gmail.com
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२० पावयती लधताि )रेग्मी(  सहार्कस्तर िौथो ९८४५०५३५२७ 

२१ मचुिनाथ सवुेदी अलमन ९८४५३३१२९९ 

२२ नमकिा भषुाि अलधकारी अ .हे.ब .न . स्वा .केन्र कसरा ९८४६२८३८१० 

२३ ववमिा कँुवर अनमी न .स्वा  .केन्र कसरा  ९८४५५८५९६३ 

२४ सकुन्तिा अलधकारी टेलिफोन अपरेटर ९८४५५१८१४२ 

२५ ववलनता थापा सहार्कस्तर तेश्रो ९८६९४०६१३८ 

२६ कल्पना िड्गका क्षेत्री कम्रू्टर अपरेटर तेस्रो ९८६५१२१००२ 

२७ कृलत कँुवर वफल्ड सहार्क (MIS) ९८४५४६९७३० 

२८ रत्ना परुी उद्यम ववकास सहजकताय )िौंथो(    

२९ अजुयन पाठक हेभी सवारी िािक ९८५५०७७९७३ 

३० नारार्ण आिार्य हेभी सवारी िािक ९८४५८४९५०० 

३१ लतिक प्रसाद भण्डारी हेभी सवारी िािक ९८४५०८६८९५ 

३२ उत्तम गरुुङ हिका सवारीिािक ९८४५८४९५५० 

३३ लनमयि तमाङ कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४५१५४७४६ 

३४ अलबनाश शे्रष्ठ नगर प्रहरी ९८४५८१७७५० 

३५ हररराम कुमाि ग्रडेर अपरेटर ९८४५९२८८३१ 

३६ लगता सापकोटा कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४५३३००५२ 

३७ डोिमार्ापन्थी कार्ायिर् सहर्ोगी ९८६६३४८६८० 

३८ गांगा कां डेि कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४५२०४७७८ 

३९ कृष्णबहादरु कुमाि कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४५११२०४६ 

४० ववश्वास कुमाि कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४०१३६५८५ 

४१ कमिा लसग्देि कार्ायिर् सहर्ोगी ९८६५४१८०९८ 

४२ िन्रकिा कोइरािा कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४५२१२२७९ 

४३ अलसत कुमाि कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४५१४३२९४ 

४४ तारा तामाङ वव .क .  कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४५७९९९२४ 

४५ लनमयिा शमाय िालमछान े कार्ायिर् सहर्ोगी ९८६८८३८३७७ 

४६ बरी भजुिे कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४५६९६५०० 

४७ बेद प्रसाद पौडेि कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४५२४७९९९ 
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४८ िक्ष्मीमार्ा नेपािी कार्ायिर् सहर्ोगी ९८१६२४५०३६ 

४९ लगता बास्तोिा कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४५१७५८८३   

५० टेक प्रसाद दवाडी सरुक्षा गाडय ९८४५१७८३४८ 

५१ हररिाि शे्रष्ठ सरुक्षा गाडय ९८१३८७९८३२ 

५२ मीना िौधरी कार्ायिर् सहर्ोगी ९८१३८७०८३२ 

५३ दि बहादरुआिे मगर कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४५१४३०४५ 

५४ ददपकराजमहतो कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४५०८८९५२ 

५५ शोभा िामा कार्ायिर् सहर्ोगी ९८११२९४१७४ 

५६ लसता तामाङ कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४५९२२८३३ 

५७ रुपा दरै कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४५०९०४१३ 

 

कम््र्टुर अपरेटरहरुको वववरण 

ि  .सां .  नाम फोन नां . ईमेि वडा नां . 
१ दशयन गरुुङां  ९८१७२५०६३७ gurungdarshan123@gmail.com १ 

२ भवुानी राज कडेंि ९८०७२७९१८७ bhuwanraj.kandel@gmail.com २ 

३ सालिक राम सापकोटा ९८४५२००७५८ shalikram751@gmail.com ३ 

४ लगता देवी शमाय ९८४१९८४३९१ gitasharma.pc@gmail.com ४ 

५ सलमर कुमार महतो ९८६५२१८१४९ mahatokaran11@gmail.com ५ 

६ लमना शे्रष्ठ ९८४५०७९८६३  shresthamia656@gmail.com ६ 

७ लगता चघलमरे ९८४५१४३२७४ merogeet15@gmail.com ७ 

८ ववलनता शे्रष्ठ ९८६७८७२५०१ stha.binita1@gmail.com ८ 

९ प्रज्ञा शमाय लत्रपाठी ९८४५३५९७८७ tripathipragya10@yahoo.com ९ 

१० अमतृा पन्त ९८४५५६७७५३ amritapanta75@gmail.com १० 

११ शरद चघलमरे ९८४३५०३१६५ friendsharad1@gmail.com ११ 

१२ अन्जना कडेंि ९८४५२०४६०६ anjkandel46@gmail.com १२ 

१३ प्रलतमा ओझा ९८४५१७६८६४ ojha.pratima@gmail.com १३ 

१४ सभुाष पोिरेि ९८५५०६३७७३ lovelysuvash@gmail.com १४ 

१५ राज ुकुमार िौधरी ९८४५५६३४०३ raju123chau@gmail.com १५ 

१६ अ्सरा िरेि ९८४९४५६८७७ apukharel@gmail.com १६ 

१७ ददलिप चघलमरे ९८६०३४७८६८ dilipghimire8@gmail.com १७ 

१८ सलुनि पलडांत ९८४५८१३५४६ sunilpandit13546@gmail.com १८ 

१९ आचशष दराई ९८६५३४४८९० daraiashish04@gmail.com १९ 

२० कृपा चश्रमि ९८६५०३९११२ kripasreemal1214@gmail.com २० 

२१ लभम रावि ९८५८४२१८१८ rb2040@gmail.com २१ 
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२२ िक्ष्मी ररजाि ९८४५०४५८४३ LaxmiRijal2019@gmail.com २२ 

२३ अलनशा पन्त ९८४५१७४६३० anisha.pant579@gmail.com २३ 

२४ अनन्त मचण ढकाि ९८४५९५६३८८ babuananta62@gmail.com २४ 

२५ सलबता पौडेि ९८६९२४१८७१ savitapoudel71@gmail.com २५ 

२६ शोभा पररर्ार ९८६५२४८३६२ silvishova@gmail.com २६ 

२७ टकां  प्रसाद पौडेि ९८५५०५४४८४ ptanka@gmail.com २८ 

२८ सषुमा गरुुङ ९८४५२७७४०४ susigurung77@gmail.com २९ 

२९ 
लनशा पौडेि ९८४५१५३०७० nishat750@gmail.com मयुर् 

कार्ायिर् 

 

ज्र्ािादारीको कमयिारीको वववरण 

भरतपरु महानगरपालिका कार्ायिर्मा कार्यरत ज्र्ािादारी कमयिारीहरुको वववरण 

ि  .सां .  कमयिारीको नाम, थर पद स्तर मोवाईि कैवफर्त 

१ सरुज देवकोटा इचन्जलनर्र छैठौं ९८५५०८०९८३   

२ आचशष गरुुङ्ग इचन्जलनर्र छैठौं ९८४५२४७९४७   

३ ववजर्राज न्र्ौपान े इचन्जलनर्र छैठौं ९८५६०६१३९३  

४ रवव थापा मगर स्टक्िरि इयचन्जलनर्र छैठौं ९८६५०४६६२८   

५ ववकि पचण्डत इचन्जलनर्र छैठौं ९८५५०८१६८८  

६ समुन पोिरेि इचन्जलनर्र छैठौं ९८५५०६४२१०   

७ वकलतय वाग्िे सब– इचन्जलनर्र पािौं ९८४५४४३५०१   

८ प्रददप सापकोटा सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८५५०८१०२०   

९ ववजर् शाही सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८५५०८११०८   

१० आचशष सापकोटा सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८४५१७९०९९   

११ साजन काकी सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८६५०४१२९१   

१२ गणेश प्रसाद कडेि सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८४५२०३२७७   

१३ वकरण न्र्ौपान े सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८४५३९१५७१   

१४ सनुीि दाहाि सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८४७८४५३८३   

१५ लनशा पाठक सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८५५०१४७९५   

१६ ददनेश वांशी सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८६०३०००५७   

१७ प्रकाश गरुुङ सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८४५२०९९९८   

१८ वहमाििन्र न्र्ौपान े सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८४५३३०००१   

१९ सचुशि वास्ताकोटी ल्र्ाब टेचक्नलसर्न पािौं ९८५५०५१००९   

२० अमतृा पन्त कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५५६७७५३   

२१ सवुास पोिरेि कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८५५०६३७७३   

२२ लगता देवी शमाय कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४१९८४३९१   

२३ लमना शे्रष्ठ कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५०७९८६३   

२४ प्रलतमा ओझा कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५१७६८६४   
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२५ शालिक राम सापकोटा कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५२००७५८   

२६ अनन्तमणी ढकाि कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५९५६३८८   

२७ गीता चघलमरे कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५१४३२७४   

२८ सषु्मा गरुुङ्ग कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५२७७४०४   

२९ शरद चघलमरे कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४३५०३१६५   

३० िक्ष्मी ररजाि कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५०४५८४३   

३१ कृपा श्रीमि कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८६५०३९११२   

३२ दशयन गरुुङ्ग कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८१७२५०६३७   

३३ प्रज्ञाशमाय लत्रपाठी कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५३५९७८७   

३४ शोभा पररर्ार कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८६५२४८३६२   

३५ ववलनता शे्रष्ठ कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८६७८७२५०१   

३६ आचशष दराई कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८६५३४४८९०   

३७ राज कुमार िौधरी कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५५६३४०३   

३८ अ्सरा िरेि कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४९४५६८७७   

३९ भवुन राज कां डेि कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८०७२७९१८७   

४० अन्जना कां डेि कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५२०४६०६   

४१ सलुनि पचण्डत कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५८१३५४६   

४२ लभम रावि कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८०४५२३९९५   

४३ अलनसा पन्त कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५१७४६३०   

४४ लनशा पौडेि कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५१५३०७०   

४५ टांक प्रसाद पौडेि कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८५५०५४४८४   

४६ प्रलतभा देवकोटा कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५९५६३३०   

४७ तारासङ्ग्ग्रौिा दवाडी कम््रू्टर अपरेटर पािौं     

४८ सलमयिा िालमछान े कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४६१५७६०६   

४९ सजुन शे्रष्ठ कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५१५२३०२   

५० ददनेश कँुवर कम््रू्टर अपरेटर पािौं     

५१ प्रददप कुमार महतो कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५१५६३४९   

५२ दगुायदेवी चघलमरे सहार्क पािौं     

५३ अनपु थारु अलमन िौथो ९८७७९०१४९०   

५४ पावयती िड्गका अलमन िौथो ९८६७२५०८२२   

५५ वहमाि लगरी अलमन िौथो ९८५७०४१०२६   

५६ वीरेन्र बहादरु कठार्त अलमन िौथो ९८४४८३४५१६   

५७ लनमयि िौधरी अलमन िौथो ९८६८४७३०२६   

५८ सागर कँुवर सहार्क क .अ .  िौथो ९८२१८२६६२९   

५९ अववरि पोिरेि हे  .स .िा .    ९८५५०१४७९५   

६० गीता प्रसाद न्र्ौपान े हे  .स .िा .        
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६१ सरेुश बहादरु मोहोरा ह  .स .िा .    ९८४९२४५२६४   

६२ ददपक िामा तमाङ ह  .स .िा .    ९८५५०६५५०७   

६३ िन्रप्रकाश लतलमचल्सना लबजिुी लमस्त्री   ९८४५४२१७९५   

६४ शाचन्त बोटे का स       

६५ रेनकुा भजुिे का स       

६६ अांश ुशे्रष्ठ फार्रमेन       

६७ सोन ुिामा फार्रमेन       

६८ मनुा मोहोरा का स       

६९ साववत्री थापा का स       

७० अमतृ पौडेि का स       

७१ िडानन्द उपाध्र्ार् का  .स .        

७२ ववलनता वव .क .  का  .स .    ९८११२२०१९५   

७३ अभर् लतमचल्सना सरसफाइ सपुरभाइयजर   ९८४५८१७२२०   

७४ करुणािर दवाडी फार्रमेन       

७५ कृष्ण बहादरु तामाङ फार्रमेन       

७६ सवुास ठोकर फार्रमेन   ९८१९२७९८१०   

७७ अलमता भण्डारी स्वीपर   ९८४५४०७८४६   

७८ िक्ष्मी रसाइिी स्वीपर   ९८२७१२०१०९   

७९ ववकास स्र्ाङतान स्वीपर    

८० िक्ष्मण तामाङ स्वीपर    

८१ मनोज तामाङ स्वीपर    

८२ शिुािार्य चघलमरे स्वीपर    
 

२०७७ साि असारसम्मको डोर हाचजर कमयिारीहरु 

१ रोशन तामाङ सपुरभाइजर तेस्रो 

२ बवुिसागर सवुेदी स्वीपर शे्रणी ववहीन 

३ ववष्णदेुवी देवकोटा स्वीपर शे्रणी ववहीन 

४ काशीराज पौडेि स्वीपर शे्रणी ववहीन 

५ सरुज घिे गरुुङ स्वीपर शे्रणी ववहीन 

६ छवविाि शे्रष्ठ मािी(हाि ह .स .िा . ) शे्रणी ववहीन 

७ सन्तोष अलधकारी स्वीपर शे्रणी ववहीन 

८ सकु बहादरु दजी मािी शे्रणी ववहीन 

९ लनरन्जन सवुेदी का  .स .  शे्रणी ववहीन 

१० अन ुकुमारी वािे मगर मािी शे्रणी ववहीन 
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११ अमतृ कुमाि स्वीपर शे्रणी ववहीन 

१२ केशव पोडे मािी शे्रणी ववहीन 

१३ इन्र बहादरु शे्रष्ठ मािी शे्रणी ववहीन 

१४ िाि बहादरु कुमाि स्वीपर शे्रणी ववहीन 

१५ राजन शे्रष्ठ मािी शे्रणी ववहीन 

१६ सीता थापा मािी शे्रणी ववहीन 

१७ अमतृा राइय स्वीपर शे्रणी ववहीन 

१८ सागर मचल्िक स्वीपर शे्रणी ववहीन 

 
  

स्वास््र्को करार कमयिारी वववरण 

ि .सां .  पद नाम थर कार्यरत स्वास््र् सांस्था सांस्था ठेगाना वडा 
नां . कैवफर्त 

१ अ .हे.व .  रोमस िालमछान े
दठमरुा आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका १   

२ अ .हे.व .  सम्झना ढकाि 
आपँटारी आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका २   

३ अ .हे.व .  
गणेशप्र साद 
रेग्मी 

दगुायिोक आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका ४   

४ अ .हे.व .  
बािकृष्ण 
लतवारी 

कैिाशनगर  आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका 

5   

५ हे .अ .  सलतश ढकाि 
शरदपरु आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका ९   

६ अ .हे.व .  चिरचञ्जवी कां डेि 
जिदेवी आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका ११   

७ अ .हे.व .  रुपा दराई 
१३ नां आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका १३   

८ अ .हे.व .  िोकासापकोटा शशीनगर आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका 

18   

९ अ .न.मी .  ररतागरुुङ्ग 
दठमरुा आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका 

1   

१० अ .न.मी .  रिना भट्ट 
आपँटारी आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका 

2   

११ अ .न.मी .  िक्ष्मी घिे दगुायिोक आधारभतु भरतपरु 4   
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स्वास््र् केन्र महानगरपालिका 

१२ अ .न.मी .  सषु्मा दवुाडी कैिाशनगर आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका 

5   

१३ स्टाफ नसय मलनषा शे्रष्ठ 
शरदपरुआधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका ९   

१४ अ .न.मी .  प्रभा पाण्डे 
जिदेवीआधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका 

11   

१५ स्टाफ नसय कन्िन पौडेि 
१३ नांआधारभतु स्वास््र् 
केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका १३   

१६ अ .न.मी .  जलुन मार्ा राना शशीनगर आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका 

18   

१७ का .स .  लतथय मार्ा मगर 
दठमरुा आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका 

1   

१८ का .स .  मचणराम ढकाि 
आपँटारी आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका 

2   

१९ का .स .  सपना थापा दगुायिोक आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका 

4   

२० का .स .  
ववष्णमुार्ा 
दिुाि 

कैिाशनगर आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका 

5   

२१ का .स .  
शलमयिावस्ती 
पौडेि 

शरदपरु आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका ९   

२२ का .स .  सीता दाहाि 
जिदेवी आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरुमहानगरपालिका 11   

२३ का .स .  सान्तोना पौडेि 
१३ नां आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका १३   

२४ का .स .  आइती गरुुङ 
शशीनग रआधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका 

18   

२५ अ .न.मी .  
ववष्णमुार्ा राना 
थापा मेघौिी स्वास््र् िौकी भरतपरु 

महानगरपालिका २७   

२६ अ .न.मी .  
रेणकुाशमाय 
आिार्य जगतपरु स्वास््र् िौकी भरतपरु 

महानगरपालिका २३   

२७ अ .न.मी .  ददिमार्ा थापा गञु्जनगर स्वास््र् िौकी भरतपरु 
महानगरपालिका १७   

२८ अ .न.मी .  उमा ढकाि 
शारदानगर स्वास््र् 
िौकी 

भरतपरु 
महानगरपालिका १९   

२९ िो .का .  
र्मनाथ 
लतलमचल्सना 

देवघाट आर्वेुद 
औषधािर् 

भरतपरु 
महानगरपालिका १   
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३० िो .का .  
कृष्ण कुमारी 
थापा 

दठमरुा आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका १   

३१ िो .का .  नरमार्ा पनु 
आपँटारीनगर स्वास््र् 
केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका २   

३२ िो .का .  सरस्वती पौडेि 
जिदेवी आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका ४   

३३ ल्र्ा .टे .  
शभुकामना 
भट्टराई 

स्वास््र् कार्ायिर्, 

चितवन 

भरतपरु 
महानगरपालिका १०   

३४ ववद्यािर्नसय सञ्जु लतलमचल्सना नारार्णी नमनुा मा .वव .  
भरतपरु 
महानगरपालिका १०   

३५ ववद्यािर्नसय मध ुकुमारी 
पौडेि 

दगुायशेषकान्त अलधकारी 
मा .वव .  

भरतपरु 
महानगरपालिका 

१६   

३६ ज .स्वा.अ .  केशव प्रसाद भट्ट 
भरतपरु महानगरपालिका 
वा अन्तगयत 

भरतपरुम 
हानगरपालिका 

    

३७ ज .स्वा.अ .  सचिना पौडेि 
भरतपरु महानगरपालिका 
वा अन्तगयत 

भरतपरु 
महानगरपालिका 

    

३८ क .स .  बलबता रेग्मी जनस्वास््र् प्रवियन 
शािा 

भरतपरु 
महानगरपालिका १०   

३९ क .स .  ववनर् शे्रष्ठ 
जनस्वास््र् प्रवियन 
शािा 

भरतपरु 
महानगरपालिका १०   

४० स्टाफ नसय बधु्द िक्ष्मी शे्रष्ठ मात ृचशशचुक्िलनक 
भरतपरु 
महानगरपालिका १०   

४१ अ .हे.व .  ज्र्ोती बांशी तोरीिेत नगर स्वास््र् 
केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका 

5   

४२ अ .हे.व .  नमकिा भसुाि 
कसरा नगर स्वास््र् 
केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका 

23   

४३ अ .हे.व .  मलनष घिे 
िौकीडाडँा सामदुावर्क 
स्वास््र् इकाई 

भरतपरु 
महानगरपालिका २९   

४४ अ .न.मी .  अलनता बराि 
तोरीिे तनगर स्वास््र् 
केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका 

5   

४५ अ .न.मी .  ववमिा कँुवर 
कसरा नगर स्वास््र् 
केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका 

23   

४६ का .स .  पूणय बांशी तोरीिे तनगर स्वास््र् 
केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका 

5   

४७ का .स .  रमा न्र्ौपान े
कसरा नगर स्वास््र् 
केन्र 

भरतपरु 
महानगरपालिका 

23   

४८ का .स .  वीर बहादरु िौकीडाडँा सामदुावर्क भरतपरु २९   
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गरुुङ स्वास््र् इकाई महानगरपालिका 

४९ ल्र्ा .टे .  
सन्तोष 

लतलमचल्सना 
भरतपरु महानगरपालिका 
वा अन्तगयत 

भरतपरु महानगरपालिका ९   

५० ल्र्ा .अ .  सलगर हवारी चशवनगर प्राथलमक 

स्वास््र् केन्र 
भरतपरु महानगरपालिका १४   

५१ ल्र्ा .अ .  
ववनोद कुमार 
िौधरी मेघौिी  स्वास््र् िौकी भरतपरु महानगरपालिका २७   

५२ ल्र्ा .अ .  
ववष्ण ुमार्ा 
िापागाँई 

शवहद गणेश स्वास््र् 
िौकी भरतपरु महानगरपालिका ६   

५३ ल्र्ा .अ .  सांगीता लगरी फुिबारी  स्वास््र् िौकी भरतपरु महानगरपालिका १५   

५४ ल्र्ा .अ .  रोचजना िड्गका मांगिपरु स्वास््र् िौकी भरतपरु महानगरपालिका १६   

५५ ल्र्ा .अ .  
समुन कुमारी 
आिे 

ददव्र्नगर स्वास््र् िौकी भरतपरु महानगरपालिका २६   

५६ ल्र्ा .अ .  उषा िौधरी पवटहानी  स्वास््र् िौकी भरतपरु महानगरपालिका २२   

५७ ल्र्ा .अ .  
मोहन प्रसाद 
लतवारी शारदानगर स्वास््र् िौकी भरतपरु महानगरपालिका १९   

५८ ल्र्ा .अ .  सररता ढकाि 
१३ नां आधारभतु 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु महानगरपालिका १३   

५९ का .स .  पावयती पौडि शारदानगर स्वास््र् िौकी भरतपरु महानगरपालिका १९   

६० का .स .  वहमा अलधकारी मांगिपरु स्वास््र् िौकी भरतपरु महानगरपालिका १६   

६१ का .स .  सीता राना पावयतीपरु स्वास््र् िौकी भरतपरु महानगरपालिका २१   

६२ का .स .  िैसरा अलधकारी ददव्र्नगर स्वास््र् िौकी भरतपरु महानगरपालिका २६   

६३ का .स .  शान्ती महतो शिुनगर स्वास््र् िौकी भरतपरु महानगरपालिका २५   

६४ का .स .  
सनु्तिी  राना 
मगर 

गञु्जनगर स्वास््र् िौकी भरतपरु महानगरपालिका १७   

६५ का .स .  सरस्वती िम्साि 
शवहद गणेश स्वास््र् 
िौकी भरतपरु महानगरपालिका ६   

६६ का .स .  
सन्त कुमारी 
तामाङ्ग 

कवविास स्वास््र् िौकी भरतपरु महानगरपालिका २१   

६७ का .स .  पववत्रा ढकाि पवटहानी  स्वास््र् िौकी भरतपरु महानगरपालिका २२    

६८ का .स .  
गम बहादरु 

गरुुङ 

चशवनगर प्राथलमक 
स्वास््र् केन्र 

भरतपरु महानगरपालिका १४   

६९ का .स .  िक्ष्मी देवकोटा जगतप ुरस्वास््र् िौकी भरतपरु महानगरपालिका २३   

७० का .स .  शोभा िनाि 
डािेटार आर्वेुद 
औषधािर् 

भरतपरु महानगरपालिका २९   

७१ का .स .  ममता महतो मेघौिी आर्वेुद 
औषधािर् 

भरतपरु महानगरपालिका २७   
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महानगर शािाको नाम र नम्बर 

ि .स .  शािाहरुको नाम फोननां . 
१ मेर्र  ९८५५०११३११,५२५८७९ 

२ उप-मेर्र ९८५५०११४११,५२०७१० 

३ प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत ५२०१६७ 

४ सूिना तथा सांिार प्रववलध शािा ५२५७७१ 

५ प्रशासन तथा जनशचि ववकास शािा ५२१४६७ 

६ र्ोजना अनगुमन तथा सूिना प्रववधी महाशािा ५२०७१४ 

७ आलथयक प्रशासन महाशािा ५२२९४६ 

८ सरसफाइ व्र्वस्थापन शािा ५२०६९१ 

९ र्ोजनातथा शािा ५२१०१३ 

१० 

भवन तथा भवन सवहांता एवां लनमायण इजाजत 
)लडजाइन समेत(शािा  ५२१०८० 

११ राजस्व व्र्वस्थापन महाशािा ५२६९५१ 

१२ आन्तररक व्र्वस्थापन तथा िररदशािा ५२२२५२ 

१३ जनस्वास््र् प्रवधयन शािा ५३०२४१ 

१४ सहकारी तथा रोजगार प्रवधयन शािा ५३२१३९ 

१५ बारुण र्न्त्र शािा ५२१०८३/९८४५१४३८७८ 
१६ दताय ५३००६२ 

१७ 
टोिवि नम्बर 

 

१६६०५६५२२२२ 

 

 
 

सरकारी कार्ायिर्को नाम , टेलिफोन वववरण 

लस.नां कार्ायिर् फोननां. 
१ चजल्िा प्रशासन कार्ायिर् ५२१९४४ 

२ चजल्िा समन्वर् सलमलतको कार्ायिर् ५२०३३२ 

३ चजल्िा अदाित ५३१९०८ 

४ चजल्िा प्रहरी कार्ायिर् ५२०९९९ 

६ कृवषज्ञान केन्र कार्ायिर् ५२६२२६ 

७ घरेि ुतथा साना उद्योग कार्ायिर् ५२०१३६ 

८ चितवन चजल्िा हिुाक कार्ायिर् ५२०२६१ 

९ लडलभजन वन कार्ायिर् २०२१५ 

१० चजल्िा सरकारी ववकिको कार्ायिर् ५२०३२२ 
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११ लसिाांई लडलभजन ५को कार्ायिर् ५२०७४९ 

१२ ववद्यतु प्राववलधकरण भरतपरु ५२५३८० 

१३ जि उत्पन्नप्र. लन. लडलभजन ५३२४९९ 

१४ जनताको तटबन्धन कार्यिम ५२४४६१ 

१५ कोष तथा िेिा लनर्न्त्रण कार्ायिर् ५२०७२९ 

१६ आन्तररक राजस्वका र्ायिर् ५२०१०६ 

१७ भरतपरु ब्र्ारेक ५२०७८३ 

१८ मािपोत कार्ायिर् ५२०१९१ 

१९ सशस्त्र प्रहरी बि गवढमाई गण ५५०४९९ 

२० सीमासरुक्षा कार्ायिर्, भरतपरु ५२०५४४ 

२१ चजल्िा रावफक कार्ायिर् ५२४८९९ 

२२ भरतपरु अस्पाताि ५२७९५९ 

२३ होटेि व्र्वसार्ी सांघ ५८०३२३ 

२४ रा. अनसुन्धान चजल्िा कार्ायिर् ५२६३५३ 

२५ र्ाचन्त्रक कार्ायिर् ५२६५६१ 

२६ आिँा अस्पताि ५२०३३३ 

२७ नागररकउड्यन प्रालधकरण ५२०२५४ 

२८ चजल्िा लनवायिन कार्ायिर् ५२५७९१ 

२९ उद्योग वाचणज्र् सांघ चितवन ५२०१०८ 

३० नेपाि पत्रकार महासांघ चितवन ५२०१८८ 
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अनसुचुि २ : भरतपरु महानगरपालिका लभत्र रहेका भलुमवहन दलित, भलुमवहन सकुुम्बासी र अव्र्चस्थत 
पररवारहरुको वडागत वववरण   

ि.न. वडा नां. भलुमवहन दलित भलुमवहन 
सकुुम्बासी 

अव्र्चस्थत 
पररवार 

जम्मा 

१ १ 
– – – २०३ 

२ २ ११७ ४२३ ५५ ५९५ 

३ ३ २० ३३ 
– ५३ 

४ ४ २४ ४७ ११ ८२ 

५ ५ ८३ १०८ १९१ ३८२ 

६ ६ 
– – – ३३० 

७ ७ ८ 
– ८ १६ 

८ ८ ३७ ३३ २०२ २७२ 

९ ९ २३ ५६ २६ १०५ 

१० १० २ ४३ १ ४६ 

११ ११ २०९ ७४७ ४४५ १४०१ 

१२ १२ १६ ८४ १ १०१ 

१३ १३ २११ २६३ २५८ ८५० 

१४ १४ 
– – – ८६३ 

१५ १५ ९४ ६९ 
– ३२६ 

१६ १६ ५० १५० १७६ ३७६ 

१७ १७ ७७ ६५ ११५ २५७ 

१८ १८ ९ २९ २३ ६१ 

१९ १९ ५ ३२ 
– ३७ 

२० २० 
– – १६८ १६८ 

२१ २१ 
– ३ २८३ २८६ 

२२ २२ ७५ ८५ ४५ २०५ 

२३ २३ २४ ३५ ६९९ ७५८ 

२४ २४ ४२ १४ १७७६ १८७६ 

२५ २५ ११९ १२४ १२५ ३६८ 

२६ २६ ७ २१ १०१ १२९ 

२७ २७ ४८ १०५ १८ १७१ 

२८ २८ ८८ ४९४ ४४ ६२६ 

२९ २९ २३ १११ ११५७ १२९१ 

जम्मा १२२३४ जना 
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अनसुचुि ३: कोलभड-१९ को कारण ववदेशबाट फवकय एका व्र्चिहरुको वववरण-२०७७ 

 
ि.स. चजल्िा गाउँपालिका 

नगरपालिका 
वडा 
नां 

टोि नाम थर उमेर लिङ्ग शैचक्षक र्ोग्र्ता ववदेश रहदा 
सांिग्न भएको 
लसप वा तालिम 

कुन मिुकुबाट 
फवकय एको हो 

फवकय नकुोकारण सम्पकय  नां 

रोजगारी 
गमेुको 

अध्र्र्न 
गरर 
फकेको 

1.  चितवन भ.म.न.पा २ लमिन टोि सलुनि शे्रष्ठ २३ परुुष १२ कक्षा माकेवटङ दबुई हो     

2.  चितवन भ.म.न.पा २ लमिन सन्तोष राउत ३५ परुुष ८ कक्षा कुक दबुई हो     

3.  चितवन भ.म.न.पा २ लमिन चशविाि थापा ३८ परुुष ७ कक्षा माकेवटङ साउदी हो     

4.  चितवन भ.म.न.पा २ लमिन महेश रानाभाट ३५ परुुष ७ कक्षा वेटर कुवेत हो     

5.  चितवन भ.म.न.पा ३ बाह्रघरे ददनेश बालनर्ा ३२ परुुष माध्र्लमक राईभर कतार हो     

6.  चितवन भ.म.न.पा ३ बाह्रघरे बसन्त िामा २८ परुुष माध्र्लमक ईिेचक्रलसर्न साउदी हो   ९८०४२२२९०४ 

7.  चितवन भ.म.न.पा ३ चशवषथ सरु्यप्रसाद गौतम २८ परुुष   ्िाविक उद्योग मिेलसर्ा हो   ९८४५१४३५३० 

8.  चितवन भ.म.न.पा ७   राज कुमार लगरी ४३ परुुष माध्र्लमक सेक्र्रुरटी कुवेत हो   ९८६५३८१०२९ 

9.  चितवन भ.म.न.पा ७   सलुनि न्र्ौपान े ३० परुुष माध्र्लमक राईभर दबुई हो   ९८४५१४३३६७ 

10.  चितवन भ.म.न.पा ७   हररिन्र भटराई ४९ परुुष स्नाकेत्तर सेक्र्रुरवट कतार हो   ९८६५१७८१५९ 

11.  चितवन भ.म.न.पा ७   वकसान वहादरु मगर ४१ परुुष माध्र्लमक आवटयस्ट   हो   ९८६६४८८७९० 

12.  चितवन भ.म.न.पा ७   िक्ष्मण सेढाई ४८ परुुष   सेक्र्रुरवट   हो   ९८१३७४३७२१ 

13.  चितवन भ.म.न.पा ७   सचन्दप सेढाई २७ परुुष १२ कक्षा   जापान   हो ९८४४९४७६४५ 

14.  चितवन भ.म.न.पा ७   ओम बहादरु थापा ३९ परुुष ८ कक्षा अपरेटर साउदी हो   ९८१४१२८०६८ 

15.  चितवन भ.म.न.पा ७   प्रमे बहादरु गरुुङ ३० परुुष १२ कक्षा सेक्र्रुरवट कतार हो   ९८४५३६५८९५९ 

16.  चितवन भ.म.न.पा ७   सोम बहादरु मगर २२ परुुष ७ कक्षा गामेन्ट भारत हो   ९८१५२३६५१२ 

17.  चितवन भ.म.न.पा ७   वटकाराम न्र्ौपान े ३९ परुुष माध्र्लमक सेक्र्रुरटी कतार हो   ९८६५९९७७८९ 
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18.  चितवन भ.म.न.पा ७   ददपक बास्तोिा ४५ परुुष माध्र्लमक सेक्र्रुरटी कतार हो   ९८४५२४५१३७ 

19.  चितवन भ.म.न.पा ७   दगुाय प्रसाद पौडेि ४० परुुष ८ कक्षा राईभर कतार हो   ९८५५००१२९८ 

20.  चितवन भ.म.न.पा ७   परुुषोतम अलधकारी ३५ परुुष स्नातक राईभर कतार हो   ९८५५००१२९८ 

21.  चितवन भ.म.न.पा ७   रामकान्त िालमछान े ५२ परुुष   सेक्र्रुरवट कतार हो     

22.  चितवन भ.म.न.पा ७   सांददप ढकाि ३० परुुष १२ कक्षा कुक मिेलसर्ा हो   ९८४५३७०६६६ 

23.  चितवन भ.म.न.पा ७   कुवेर लसांह अलधकारी ३२ परुुष ८ कक्षा   मिेलसर्ा हो   ९८१२२३४२९५ 

24.  चितवन भ.म.न.पा ७   लबिम गरुुङ ३१ परुुष १२ कक्षा   भारत हो   ९८१२२८८५०२ 

25.  चितवन भ.म.न.पा ७   ददपक आिार्य ४४ परुुष १३ कक्षा ्िचम्बङ दबुई हो   ९८५५०७७५६५ 

26.  चितवन भ.म.न.पा ७   राम प्रसाद आिार्य ४० परुुष माध्र्लमक ईिेचक्रलसर्न साउदी हो   ९८४५५४३९७७ 

27.  चितवन भ.म.न.पा  रालप्त ववक्की रानाभाट २६ परुुष माध्र्लमक     हो     

28.  चितवन भ.म.न.पा  रालप्त केशव रानाभाट ३३ परुुष   कम््र्टुर   हो     

29.  चितवन भ.म.न.पा  रालप्त चशवरा नाभाट ४० परुुष ९ कक्षा िेबर   हो     

30.  चितवन भ.म.न.पा  रालप्त नेत्र प्रसाद अलधकारी ४० परुुष माध्र्लमक िेबर   हो     

31.  चितवन भ.म.न.पा  रालप्त ददपक लत्रपाठी ३० परुुष माध्र्लमक िेबर   हो     

32.  चितवन भ.म.न.पा  रालप्त सरुज दचजय २५ परुुष उच्ि माध्र्लमक कमी   हो     

33.  चितवन भ.म.न.पा  रालप्त अलनि महतो २६ परुुष साक्षर िेबर   हो     

34.  चितवन भ.म.न.पा  रालप्त रमेश तमाङ ३३ परुुष साक्षर िेबर   हो     

35.  चितवन भ.म.न.पा  रालप्त शलनदप महतो २३ परुुष साक्षर िेबर   हो     

36.  चितवन भ.म.न.पा  रालप्त हरर अलधकारी ५० परुुष लब ए     हो     

37.  चितवन भ.म.न.पा  रालप्त लनशन मदयलनर्ा २३ परुुष साक्षर िेबर   हो     

38.  चितवन भ.म.न.पा  बाटुिी पोिरी अचन्जत अर्ायि ३३ परुुष माध्र्लमक राईभर   हो     

39.  चितवन भ.म.न.पा  बाटुिी पोिरी र्गेुन्र पचण्डत ३८ परुुष माध्र्लमक राईभर अफगालनस्तान हो     
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40.  चितवन भ.म.न.पा  पािरुी बाबरुाम अलधकारी ३२ परुुष उच्ि माध्र्लमक     हो     

41.  चितवन भ.म.न.पा  पािरुी राजन ढकाि २६ परुुष माध्र्लमक कुक दबुई हो     

42.  चितवन भ.म.न.पा  पािरुी ववनर् घिे २५ परुुष माध्र्लमक सेक्र्रुरटी कतार हो     

43.  चितवन भ.म.न.पा  पािरुी कृष्णिन्र पौडेि ४४ परुुष माध्र्लमक ईिेचक्रलसर्न कतार हो     

44.  
चितवन भ.म.न.पा  पािरुी अमतृाववि न्र्ौपान े ३० मवहिा उच्ि माध्र्लमक माकेवटङ जापान हो  ९८४३१२६९९९ 

45.  चितवन भ.म.न.पा  पािरुी प्रददप न्र्ौपाने ४३ परुुष माध्र्लमक सेक्र्रुरटी दबुई हो   ९८६५१८९७४१ 

46.  चितवन भ.म.न.पा  पािरुी सरु्यप्रसाद लतवारी ४३ परुुष माध्र्लमक सेक्र्रुरटी कतार हो   ९८६६३५८६२२ 

47.  चितवन भ.म.न.पा  जस्केिो लमन राज आिार्य ४० परुुष     मिेलसर्ा हो   ९८४५२४४३१८ 

48.  चितवन भ.म.न.पा  जस्केिो सदुदप गरुुङ २५ परुुष     साउदी हो   ९८९४४९६५२०४ 

49.  चितवन भ.म.न.पा  जस्केिो सलुन िगरुुङ २९ परुुष     साउदी हो   ९८६७९७७१५१ 

50.  चितवन भ.म.न.पा  जस्केिो समुन गरुुङ २८ परुुष     मिेलसर्ा हो   ९८६५२०८३४२ 

51.  चितवन भ.म.न.पा  जस्केिो िक्ष्मण दवाडी ४४ परुुष     मिेलसर्ा हो   ९८४५०८२१४९ 

52.  चितवन भ.म.न.पा  जस्केिो ववजर् गरुुङ ३६ परुुष     दबुई हो   ९८४५१९८९५० 

53.  चितवन भ.म.न.पा  उज्जव पोषराज पौडेि ४१ परुुष साक्षर ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ कतार हो   ९८४५०६२७०० 

54.  चितवन भ.म.न.पा  बह्मपरुी सदािर पौड्गि २५ परुुष साक्षर कुक दबुई हो   ९८४५८१३५८४ 

55.  चितवन भ.म.न.पा  बह्मपरुी मन ुकुमार शे्रष्ठ ३९ परुुष माध्र्लमक िेबर दबुई हो   ९८२७२७५१२९ 

56.  चितवन भ.म.न.पा  बह्मपरुी रोशन गरुुङ २७ परुुष माध्र्लमक ह्याण्डि कतार हो   ९८४४५०३४६२ 

57.  चितवन भ.म.न.पा  रामजानकी रचन्जत ववि २९ परुुष उच्ि माध्र्लमक कुक दबुई हो   ९८६५४२३९६३ 

58.  चितवन भ.म.न.पा  रामजानकी हरर ववि ३८ परुुष साक्षर डकमी भारत हो   ९८६५२३०३९० 

59.  चितवन भ.म.न.पा  रामजानकी अशोक कुमाि ३१ परुुष साक्षर कुक भारत हो   ९८४४२२६८१२ 

60.  चितवन भ.म.न.पा  पृ् वी बवुिनाथ पौडेि ४३ परुुष साक्षर ईिेचक्रलसर्न साउदी हो   ९८०६६२१३९६ 

61.  चितवन भ.म.न.पा  पृ् वी थानेश्वर अलधकारी २३ परुुष साक्षर राईभर कतार हो   ९८४५३५९७८३ 



  

148 

 

62.  चितवन भ.म.न.पा  पृ् वी ववष्ण ुदवाडी ३६ परुुष उच्ि माध्र्लमक   भारत हो   ९८६५०४२८४६ 

63.  चितवन भ.म.न.पा  पृ् वी भरत दहाि ४२ परुुष उच्ि माध्र्लमक अपरेटर साउदी हो   ९८६९००६४४६ 

64.  चितवन भ.म.न.पा  पृ् वी पवन रेग्मी ४२ परुुष उच्ि माध्र्लमक ईिेचक्रलसर्न साउदी हो   ९८४२६०८९८१ 

65.  चितवन भ.म.न.पा  पृ् वी होम बहादरु पन्थ ४५ परुुष उच्ि माध्र्लमक ईिेचक्रलसर्न कोररर्ा हो     

66.  चितवन भ.म.न.पा  एकता धन बहादरु भजेुि ३४ परुुष ९ कक्षा   साउदी हो     

67.  चितवन भ.म.न.पा  एकता लबषण ुबहादरु भजेुि ३६ परुुष ८ कक्षा स्टोर वकपर मिेलसर्ा हो     

68.  चितवन भ.म.न.पा  एकता केन्रकिा पचण्डत ३० मवहिा माध्र्लमक हाउस मेकर साईप्रस हो   ९८६५१५८४५७ 

69.  चितवन भ.म.न.पा  एकता नर बहादरु गरुुङ ४० परुुष ९ कक्षा कफी सप साउदी हो   ९८६५००२०२३ 

70.  चितवन भ.म.न.पा  एकता भरत िड्गका २४ परुुष ्िस टु सेल्सम्र्ान दबुई हो   ९८६०५८४६६६ 

71.  चितवन भ.म.न.पा  एकता ददन ेशगरुुङ २७ परुुष ९ कक्षा राईभर साउदी हो     

72.  चितवन भ.म.न.पा  एकता राकेश तमाङ ३२ परुुष ८ कक्षा राईभर कतार हो   ९८१७२४२८३४५ 

73.  चितवन भ.म.न.पा  एकता लसरर रामदजी ४७ परुुष     भारत हो     

74.  चितवन भ.म.न.पा  एकता राज कुमार माझी ४९ परुुष ८ कक्षा िेबर कतार हो   ९८२११०६५७१ 

75.  चितवन भ.म.न.पा  एकता उदेश कुमाि २७ परुुष ७ कक्षा राईभर साउदी हो   ९८४०३१८०४३ 

76.  चितवन भ.म.न.पा  एकता राज ुहमाि ४० परुुष   राईभर साउदी हो   ९८११२९७८९३ 

77.  चितवन भ.म.न.पा  एकता सांजर् साकी ३८ परुुष   िेबर   हो   ९८१६२४०१०८ 

78.  चितवन भ.म.न.पा  एकता अनसुा भजेुि घती १९ मवहिा ्िस टु ववद्याथी     हो ९८२९२७४६०१ 

79.  चितवन भ.म.न.पा  सगरमाथा नर बहादरु गरुुङ ३५ परुुष माध्र्लमक स्टोर वकपर साउदी हो   ९८४५३९०८३० 

80.  चितवन भ.म.न.पा  प्रर्ास गोलबन्द कुमाि   परुुष   राईभर कतार हो   ९८२८०५२६७२ 

81.  चितवन भ.म.न.पा  बरुवा ऋवषराम अर्ायि १९ परुुष माध्र्लमक   भारत हो   ९८४०६९४३४९ 

82.  चितवन भ.म.न.पा  बरुवा लनशान कां डेि २० परुुष ९ कक्षा   भारत हो   ९८६७९५३५३३ 

83.  चितवन भ.म.न.पा  बरुवा चशविाि कां डेि २५ परुुष १२ कक्षा सैफ कम्बोलडर्ा हो     
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84.  चितवन भ.म.न.पा  बरुवा र्मराज कां डेि ४४ परुुष आधारभतु राईभर भारत हो   ९८४६६८९१५० 

85.  चितवन भ.म.न.पा  बरुवा रेिा गरुुङ १९ मवहिा १२ कक्षा   चिन हो     

86.  चितवन भ.म.न.पा  रामपरु िाि ववर गरुुङ ३२ परुुष आधारभतु स्कापफोचल्डङ कुवेत हो   ९८४४५२४२९५ 

87.  चितवन भ.म.न.पा  रामपरु सजुन गरुुङ २४ परुुष १२ कक्षा होटि बारम्र्ान   हो     

88.  चितवन भ.म.न.पा  बेिवुा ववकाश शे्रष्ठ ३० परुुष     साउदी हो   ९८४४५६९२२१ 

89.  चितवन भ.म.न.पा  बेिवुा िक्ष्मण महतो ३० परुुष माध्र्लमक म्र्ाचजकप्रहरी मिेलसर्ा हो     

90.  चितवन भ.म.न.पा  बेिवुा हेमराज िौधरी ४० परुुष स्नातक क्र्ालसर्र साउदी हो   ९८४५२१७०७० 

91.  चितवन भ.म.न.पा  बेिवुा आईत लसँह तमाङ ४७ परुुष   फार्र वाि कुवेत हो     

92.  चितवन भ.म.न.पा  बेिवुा मगन राम महतो ३० परुुष   कुक दबुई हो   ९८४४२४५३१९ 

93.  चितवन भ.म.न.पा  बेिवुा सरोज महतो २७ परुुष १२ कक्षा   मिेलसर्ा हो     

94.  चितवन भ.म.न.पा  बेिवुा कृष्ण प्रसाद महतो ४० परुुष   लसकमी दबुई हो   ९८४५२७५३४२ 

95.  चितवन भ.म.न.पा  बेिवुा होम बहादरु कुमाि २१ परुुष   राईभर भारत हो     

96.  चितवन भ.म.न.पा  बेिवुा लबर बहादरु कुमाि ३४ परुुष   ररगार कतार हो     

97.  चितवन भ.म.न.पा  हरैर्ा िन्र प्रसाद िौधरी २६ परुुष १२ कक्षा   कोररर्ा हो   ९८४४४९९०९० 

98.  चितवन भ.म.न.पा  शारदानगर लबिम गरुुङ ३५ परुुष १३ कक्षा गाडय दबुई हो   ९८६१०९४५९१ 

99.  चितवन भ.म.न.पा  शारदानगर प्रतापिोिन तमाङ ४० परुुष आधारभतु गाडय मिेलसर्ा हो     

100.  
चितवन भ.म.न.पा  िौकीराधाकृष्ण समुन अलधकारी २५ परुुष १२ कक्षा   कतार हो   ९८४५६७५१२३ 

101.  चितवन भ.म.न.पा  िौकीराधाकृष्ण छवविाि महतो ३० परुुष माध्र्लमक वेटर कतार हो     

102.  चितवन भ.म.न.पा  नमनुा बाबरुाम ववक ३९ परुुष   राईभर साउदी हो   ९८४२५६८२२१ 

103.  चितवन भ.म.न.पा  नमनुा राम ुवव क ३२ परुुष ८ कक्षा कापेन्टर कतार हो     

104.  चितवन भ.म.न.पा  नमनुा कृष्ण बहादरु वव क ४४ परुुष माध्र्लमक राईभर कतार हो   ९८६०९०१२७५ 

105.  चितवन भ.म.न.पा  नमनुा छत्र बहादरु के्षत्री ३९ परुुष माध्र्लमक राईभर साउदी हो     

106.  चितवन भ.म.न.पा  नमनुा लभम बहादरु वव क २७ परुुष माध्र्लमक सेक्र्रुरटीगाडय कतार हो     
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107.  चितवन भ.म.न.पा  ववश्वशाचन्त लनिि गरुुङ २२ परुुष स्नातक   चिन   हो   

108.  चितवन भ.म.न.पा  ववश्वशाचन्त बरुण िौधरी २३ परुुष स्नातक   चिन हो   ९८६०६३३८९६ 

109.  चितवन भ.म.न.पा  धवुयवजार सलुनि वव क २९ परुुष माध्र्लमक वेटर कतार हो   ९८४४४८३३२१ 

110.  चितवन भ.म.न.पा  धवुयवजार अशोक कुमार राना २४ परुुष माध्र्लमक राईभर साउदी हो   ९८४०८२६५६७ 

111.  चितवन भ.म.न.पा  धवुयवजार सचन्दप बराि २८ परुुष स्नातक आईटी चस्वजरल्र्ाण्ड   हो   

112.  चितवन भ.म.न.पा  धवुयवजार समुन तमाङ २३ परुुष ८ कक्षा सेक्र्रुरटी भारत हो   ९८२३७६७६७५ 

113.  चितवन भ.म.न.पा  धवुयवजार दगुाय बहादरु घिान ३१ परुुष ५ कक्षा राईभर साउदी हो   ९८४६७७४७४३ 

114.  चितवन भ.म.न.पा  लसद्दाथय जर्राम परुी ३७ परुुष साक्षर वेटर साउदी हो   ९८२११६०४९८ 

115.  चितवन भ.म.न.पा  उन्नलत रन बहादरु भजेुि ३४ परुुष साक्षर गारेन दबुई हो   ९८०७२५८१७१ 

116.  चितवन भ.म.न.पा  उन्नलत शाचन्त कुमारी घलतय ३३ मवहिा ७ कक्षा हाउस मेकर कुवेत हो   ९८०७२५८१७१ 

117.  चितवन भ.म.न.पा  उन्नलत लनिकण्ठ डुम्र े ४६ परुुष माध्र्लमक     हो     

118.  चितवन भ.म.न.पा  उन्नलत सवुास भजेुि २६ परुुष माध्र्लमक सेक्र्रुरटीगाडय   हो   ९८२८९६४२०४ 

119.  चितवन भ.म.न.पा  उन्नलत परुुषोतम सनुार २४ परुुष     दबुई हो   ९८११८११७२९ 

120.  चितवन भ.म.न.पा  उन्नलत सोम बहादरु सनुार ३४ परुुष     दबुई हो   ९८२६२६५७६४ 

121.  चितवन भ.म.न.पा  उन्नलत मार्ा लब क ५३ मवहिा     भारत हो   ९८२९२२२३६७ 

122.  चितवन भ.म.न.पा  उन्नलत सन्त बहादरु पररर्ार ४५ परुुष     साउदी हो   ९८६१००३७७३ 

123.  चितवन भ.म.न.पा  प्रर्ास र्वुराज भट्टराई   परुुष   वेटर दबुई हो     

124.  चितवन भ.म.न.पा  प्रर्ास पणुय बहादरु गरुुङ   परुुष माध्र्लमक कुक भारत हो   ९८०९१४८८६४ 

125.  चितवन भ.म.न.पा  प्रर्ास भचि प्रसाद आिार्य   परुुष   ज्र्ामी साउदी हो   ९८११२८२९४० 

126.  चितवन भ.म.न.पा  प्रर्ास िन्रकान्त पौडेि   परुुष प्रमाणपत्र तह सेक्र्रुरटीगाडय दबुई हो   ९८१३१४०८६३ 

127.  चितवन भ.म.न.पा  प्रर्ास िगेश्वर भाट्टराई   परुुष प्रमाणपत्र तह     हो     

128.  चितवन भ.म.न.पा  प्रर्ास कमि पौडेि ३१ परुुष स्नातक माकेवटङ कतार हो   ९८४७९१७२२७ 

129.  चितवन भ.म.न.पा  प्रर्ास झिक नेपिी ५४ परुुष     भारत हो   ९८१९१४६०८५ 
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130.  चितवन भ.म.न.पा  प्रर्ास अरुण राज पौडेि ३३ परुुष माध्र्लमक फोटोग्राफर भारत हो   ९८१०२०९३५३ 

131.  चितवन भ.म.न.पा  प्रर्ास कृष्ण बहादरु नेपािी ३३ परुुष माध्र्लमक हेर्ररेसर भारत हो   ९८६९२४४३४२ 

132.  चितवन भ.म.न.पा  शाचन्तएकता रारोज लब क २२ परुुष ८ कक्षा कुक भारत हो     

133.  चितवन भ.म.न.पा  शाचन्तएकता साजन लब क २३२ परुुष ७ कक्षा कुक भारत हो   ९८२१२६९४१७ 

134.  चितवन भ.म.न.पा  शाचन्तएकता नारार्ण प्रसाद भट्टराई ४८ परुुष ५ कक्षा मेकालनक दबुई हो   ९८१३१४८१४४ 

135.  चितवन भ.म.न.पा  शाचन्तएकता रेनकुा लबक ३२ मवहिा साक्षर कुक ओमन हो   ९८६०७९३०६४ 

136.  चितवन भ.म.न.पा  शाचन्तएकता मनुार साईिी ३४ मवहिा साक्षर   कतार हो   ९८०३७८०११६ 

137.  चितवन भ.म.न.पा  शाचन्तएकता भरत नेपािी ३२ परुुष     भारत हो     

138.  चितवन भ.म.न.पा  शाचन्तएकता मोहन नेपािी   परुुष     भारत हो     

139.  चितवन भ.म.न.पा  शाचन्तएकता ददपा लब क ३५ मवहिा     कुवेत हो     

140. # चितवन भ.म.न.पा  समनु्नत गम बहादरु लब क ३९ परुुष साक्षर राईभर कुवेत हो     

141.  चितवन भ.म.न.पा  समनु्नत लसमा लब क ३५ मवहिा साक्षर कुक कुवेत हो     

142.  चितवन भ.म.न.पा  समनु्नत अजुयन लबक ३३ परुुष   राईभर माचल्द्स हो     

143.  चितवन भ.म.न.पा  समनु्नत सांजोक लब क २७ परुुष   कुक साउदी हो     

144. # चितवन भ.म.न.पा  समनु्नत चशिा लब क ३० परुुष   हेल्पर माचल्द्स हो     

145.  चितवन भ.म.न.पा  समनु्नत िम प्रताप सेन ३९ परुुष     कतार हो     

146.  चितवन भ.म.न.पा  समनु्नत नारार्ण लसांह लब क ३५ परुुष     कतार हो     

147.  चितवन भ.म.न.पा  समनु्नत टोप बहादरु पररर्ार २८ परुुष   कुक मिेलसर्ा हो     

148. # चितवन भ.म.न.पा  समनु्नत राम बहादरु लब क ६२ परुुष     भारत हो     

149. # चितवन भ.म.न.पा  समनु्नत साववलत्र लब क ३७ मवहिा     कुवेत हो     

150.  चितवन भ.म.न.पा  समनु्नत ववमि लब क १९ परुुष     भारत हो     

151.  चितवन भ.म.न.पा  समनु्नत वटकाराम उपाध्र्ार् ४३ परुुष     भारत हो     

152.  चितवन भ.म.न.पा  समनु्नत लबिे पनु ४४ परुुष     भारत हो     
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153.  चितवन भ.म.न.पा  समनु्नत लनसान लब क १८ परुुष   कुक भारत हो     

154.  चितवन भ.म.न.पा  समनु्नत समुन लब क १८ परुुष   कुक भारत हो     

155.  चितवन भ.म.न.पा  ववश्वशेवर बिुमान स्र्ाङतान ३५ परुुष   राईभर साउदी हो   ९८६६४३२८८१ 

156.  चितवन भ.म.न.पा  ववश्वशेवर सरु्य बहादरु स्र्ाङतान २८ परुुष माध्र्लमक सेल्सम्र्ान कतार हो   ९८६६४३२८८९ 

157.  चितवन भ.म.न.पा  ववश्वशेवर रन ुबहादरु गोङ्ग्वा ३३ परुुष साक्षर   साउदी हो     

158.  चितवन भ.म.न.पा  ववश्वशेवर र्ाम बहादरु गोताम े २७ परुुष   िेबर मिेलसर्ा हो     

159.  चितवन भ.म.न.पा  ववश्वशेवर रन ुभजेुि ३७ परुुष उच्ि माध्र्लमक सपुरभाइजर कोररर्ा हो   ९८५११५११५८ 

160.  चितवन भ.म.न.पा  ववश्वशेवर नरकुि परुी ३३ परुुष माध्र्लमक सेक्र्रुरटी अवफसर कतार हो     

161.  चितवन भ.म.न.पा  वहमािी परुन सनुार ३४ परुुष     भारत हो   ९८६१९१४५११ 

162.  चितवन भ.म.न.पा  दगुाय लमिन तमाङ ३८ परुुष     भारत हो   ९८६६५५३२३९ 

163.  चितवन भ.म.न.पा  दगुाय ससुान्त तमाङ २१ परुुष     भारत हो     

164.  चितवन भ.म.न.पा  दगुाय ससुमन तमाङ १७ परुुष     भारत हो   ९८०९२७६५६६ 

165.  चितवन भ.म.न.पा  दगुाय मार्ा नेपािी ४० परुुष     कुवेत हो   ९८६०८४३४०६७ 

166.  चितवन भ.म.न.पा  ददप आरती गणेश परुी २२ परुुष     दबुई हो   ९८२६२६५६३९ 

167.  चितवन भ.म.न.पा  ददप आरती अलनष तमाङ २२ परुुष     भारत हो   ९८२६२७४२२१ 

168.  चितवन भ.म.न.पा  केरुङ्गामजवुा केशव पररर्ार २८ परुुष     दबुई हो   ९८६०९२६७४८ 

169.  चितवन भ.म.न.पा  जब्का सन्त कुमार महतो ४० परुुष साक्षर बेकरी दबुई हो   ९८४८७८६४४२ 

170.  चितवन भ.म.न.पा  जब्का लसताराम महतो ४८ परुुष ९ कक्षा हेल्पर र् ुए ई हो   ९८४८७८६४४२ 

171.  
चितवन भ.म.न.पा  जब्का प्रददप कुमार न्र्ौपान े २७ परुुष उच्ि माध्र्लमक कम््र्टुर मिेलसर्ा हो   ९८४०८२६५७९ 

172.  चितवन भ.म.न.पा  जब्का गगन लसांमहतो ३५ परुुष माध्र्लमक राईभर कुवेत हो   ९८६०९१४३९६ 

173.  चितवन भ.म.न.पा  जब्का देवराज महतो ३१ परुुष ९ कक्षा राईभर साउदी हो   ९८६०९२०५६९ 

174.  चितवन भ.म.न.पा  जब्का सरेुन्र महतो ३२ परुुष उच्ि माध्र्लमक   मिेलसर्ा हो   ९८४०८२६३५५ 



  

153 

 

175.  चितवन भ.म.न.पा  अमतृिोक उत्तम अर्ायि २४ परुुष साक्षर डोजरअपरेटर साउदी हो   ९८६२७३१४७० 

176.  चितवन भ.म.न.पा  अमतृिोक ववश्वराज चघलमरे ३७ परुुष ८ कक्षा   दबुई हो   ९८६०२३४९३० 

177.  चितवन भ.म.न.पा  अमतृिोक जर्प्रसाद अर्ायि ४५ परुुष उच्ि माध्र्लमक सेिटरी दबुई हो   ९८४५०४६६९६ 

178.  चितवन भ.म.न.पा  अमतृिोक शिुराज शे्रष्ठ ४५ परुुष माध्र्लमक   कतार हो   ९८११८२६३४३ 

179.  चितवन भ.म.न.पा  अमतृिोक सवुास भट्टराई   परुुष   स्टोर वकपर दबुई हो   ९८०३३११८१२ 

180. # 
चितवन भ.म.न.पा  नमनुावकसान बवुिमान तमाङ ३३ परुुष उच्ि माध्र्लमक सेल्सम्र्ान   हो   ९८०९१५७७०६ 

181.  चितवन भ.म.न.पा  नमनुावकसान वटकाराम न्र्ौपान े ३५ परुुष स्नातक सेक्र्रुरटी कतार हो   ९८४५३९०८४९ 

182.  चितवन भ.म.न.पा  नमनुावकसान िक्ष्मण महतो ३२ परुुष साक्षर ईिेचक्रलसर्न र् ुए ई हो   ९८१७२०२०३९ 

183.  चितवन भ.म.न.पा  नमनुावकसान अजर् िापागाई ३० परुुष उच्ि माध्र्लमक क्र्ा्सनहोल्डर र् ुए ई हो   ९८४६८७२१२२ 

184. # चितवन भ.म.न.पा  नमनुावकसान राज कुमार कुमाि ३२ परुुष साक्षर होटिहकु्का भारत हो   ९८१३७६५३२४ 

185.  चितवन भ.म.न.पा  नमनुावकसान समु्न भसुाि २१ परुुष उच्ि माध्र्लमक   साईप्रस   गदायगदैहो ९८६५३४५६७७ 

186.  चितवन भ.म.न.पा  नमनुावकसान लभमिाि आिार्य ३३ परुुष माध्र्लमक कम्पनी बहराईन हो   ९८१२२२७५२३ 

187.  चितवन भ.म.न.पा  ब्रम्हथान चजतेन्र महतो ३२ परुुष माध्र्लमक कुक साउदी हो     

188. # चितवन भ.म.न.पा  ब्रम्हथान धमय महतो ३२ परुुष माध्र्लमक राईभर कतार हो     

189.  चितवन भ.म.न.पा  ब्रम्हथान वकशोर महतो ३६ परुुष माध्र्लमक राईभर कतार हो     

190.  चितवन भ.म.न.पा  ब्रम्हथान पणुय बहादरु महतो ३८ परुुष माध्र्लमक राईभर कुवेत हो     

191.  चितवन भ.म.न.पा  ब्रम्हथान बाबरुाम महतो ३३ परुुष माध्र्लमक कुक कम्बोलडर्ा हो     

192.  चितवन भ.म.न.पा  ब्रम्हथान गणेश िापागाई ३५ परुुष माध्र्लमक िेबर कम्बोलडर्ा हो     

193.  चितवन भ.म.न.पा  ब्रम्हथान बाबिुाि महतो २९ परुुष ्िस टु िेबर दबुई हो     

194. # चितवन भ.म.न.पा  ब्रम्हथान वकशोर महतो ३२ परुुष माध्र्लमक िेबर कतार हो     

195.  चितवन भ.म.न.पा  ब्रम्हथान डमरु महतो ४० परुुष माध्र्लमक सेक्र्रुरटी मकाउ हो     

196.  चितवन भ.म.न.पा  ब्रम्हथान सदेुश महतो ३० परुुष माध्र्लमक सेक्र्रुरटी कतार हो     
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197.  चितवन भ.म.न.पा  ब्रम्हथान कमि महतो ३५ परुुष माध्र्लमक राईभर साउदी हो     

198.  चितवन भ.म.न.पा  शाचन्तलनम िडुामणी पराजिुी ५२ परुुष ७ कक्षा कुक भारत हो     

199.  चितवन भ.म.न.पा  शाचन्तलनम घनश्र्ाम काफ्िे ४९ परुुष माध्र्लमक गाडय भारत हो     

200. # चितवन भ.म.न.पा  शाचन्तलनम लभम प्रसाद सबुेदी   परुुष माध्र्लमक कुक भारत हो     

201.  चितवन भ.म.न.पा  शाचन्तलनम इशवर शाही ठकुरी   परुुष माध्र्लमक बेकरी र् ुए ई हो     

202.  चितवन भ.म.न.पा  शाचन्तलनम रत्निर ररजाि ५५ परुुष ८ कक्षा कुक भारत हो   ९८६५५२४५२५ 

203.  चितवन भ.म.न.पा  शाचन्तलनम अांवकत िनाि २५ परुुष स्नातक   भारत  हो    

204. # चितवन भ.म.न.पा  अमतृनगर लबष्ण ुप्रसाद चघलमरे ४२ परुुष माध्र्लमक   साउदी हो   ९८४४४५५७८९ 

205.  चितवन भ.म.न.पा  अमतृनगर बाबरुाम आिार्य ३५ परुुष आधारभतु   साउदी हो   ९८१५२९२७६३ 

206.  चितवन भ.म.न.पा  अमतृनगर आत्माराम भट्टराई ३५ परुुष ८ कक्षा   कतार हो   ९८४४९८०९९४ 

207.  चितवन भ.म.न.पा  अमतृनगर सवुास लतलमचल्सना २९ परुुष ्िस टु   दबुई हो   ९८४५११२१२४ 

208. # चितवन भ.म.न.पा  अमतृनगर अजुयन सबुेदद २५ परुुष ्िस टु   कतार हो   ९८४५५९३४९७ 

209. चितवन भ.म.न.पा  अमतृनगर कमि सबुेदद २७ परुुष ८ कक्षा   साउदी हो   ९८०३२१८३५८ 

210.  चितवन भ.म.न.पा  अमतृनगर कुष्मािर अलधकारी ३४ परुुष ्िस टु   र् ुए ई हो   ९८६४६७०३४१ 

211.  चितवन भ.म.न.पा  शिुलमिन समुन थापा मगर ३६ परुुष ८ कक्षा वेल्डर साउदी हो   ९८२५२६३७३० 

212.  चितवन भ.म.न.पा  शिुलमिन डण्डपाणी भण्डारी २६ परुुष ्िस टु ्र्ाकेचजङ भारत हो   ९८६३३२७५२० 
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