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प्रकाशकीर् 

सम्भावना नै सम्भावनाको सहर, भरतपरु महानगर 

 

समरुी सतहबाट १४० लमटरदेचख ३९० लमटर उिाईसम्म अवचस्थत रहेको भरतपरु महानगरपालिका २७० 

३२' ५८” देचख २७०  ४५’४०” उत्तरी अक्षांश र ८४०  ९’ ४१” देचख ८४०  २९’ ५”पूवी देशान्तरमा पदयछ 

। पूवयतफय  रत्ननगर नगरपालिका, कालिका नगरपालिका र ईच्छाकामना गाउिँपालिका रहेका छन भन े

पचिमतफय  ववश्व सम्पदा सूिीमा सूिीकृत चितवन राविर् लनकुञ्ज र नविपरासी चजल्िा उत्तरतफय  तनहुिँ चजल्िा 
र ईच्छाकामना गाउिँपालिका तथा दचक्षण तफय  चितवन राविर् लनकुञ्ज नै पदयछ । नारार्णी र राप्ती दईु नदीको 
वकनार, ववश्व सम्पदा सूिीमा सूिीकृत राविर् लनकुञ्ज, रामसार क्षेत्रमा सूिीकृत बीस हजारी ताि, पववत्र 
लतथयस्थि देवघाट िगार्तका सम्पदाहरु र्हािँका पर्यटकीर् आकषयण हनु ्। फरावकिा सडक, समथर भभूाग 

र केही पहाडी क्षेत्र जोलडएको भरतपरु नपेािका छ वटा महानगरपालिका मध्रे् एक सम्भावनार्िु 

महानगरपालिका हो । लबतेको दईु वषयको गलतिाई सामान्र् आिँखािे हेदाय पलन र्हािँको ववकासको िम अन्र् 

महानगर र नगरपालिकाको भन्दा आशा िाग्दो देचखन्छ । सडक सञ्जाि क्षेत्रमा भएको रतु ववकासिे र्सको 
प्रारचम्भक प्रलतलबमब् देखाई सकेको सन्दभयमा अबका केही वषयमा िौतफी ववकासको प्रलतफिको अपेक्षूा 
गनय सवकन्छ । भरतपरु प्रकृलतक प्रदत्त रुपमा पलन ऐलतहालसक, भौगोलिक, आलथयक, सामाचजक, सािँस्कृलतक 

दृविकोणिे लनकै सम्भावना बोकेको महानगर हो । प्राकृलतक श्रोत सािन र पर्यटकीर् गन्तव्र्का दृवििे पलन 

भरतपरुको उचत्तकै सम्भावना  छ ।  

नेपािको संवविानिे लनिायरण गरेका तीन तहका सरकारहरु मध्रे् स्थानीर् तहको सरकार जनताका 
दैलनकीसिँग नचजक रहेको र जनतासिँग प्रत्र्क्ष सरोकार राख्न े सरकार हो । स्थानीर् सरकार गठनपलछ 

महानगरपालिकाको वस्तचुस्थलतको अवस्थािाई अद्यावलिक गनय महानगरका २९ वटै वडाहरुबाट संकिन 
गररएको र्थाथय वववरणिाई ववश्लषेण गरीर्ो वस्तगुत वववरण तर्ार पाररएको हो । 

महानगर र महानगरका प्रत्रे्क वडा समेतको वतयमान भौगोलिक अवस्थाको ववश्लषेण, आलथयक अवस्थाको 
जानकारी,  वडास्तरमा जनसंख्र्ाको अवस्था, भाषा एवम ्साक्षरता दरमा देचखएको प्रलतववमब् िगार्तका 
समग्र भौलतक एवम ्आलथयक-सामाचजक र सांस्कृलतक पररसूिकहरुको आिारमा तर्ार पाररएका ३८ 
प्रश्नाविीको आिारमा र्ो वववरण तर्ार पाररएको छ । वर्नै प्रश्नहरुको आिारमा वडास्तरबाट आएको 
सवेक्षण तथ्र्ाकं िाई ववश्लषेण गरी समग्र महानगरको अवस्थाको बारेमा जानकारी गने प्रर्ास गररएको छ । 



  
 

 

वहजोसम्म केन्रीकृत सत्ता रहेको र भरखरै मात्र स्थानीर् सरकार बनेको पररवेशमा वडास्तरमा अलभिेखीकरण 

ज्र्ादै कम मात्र  पाइएकािे समग्र वडाबाट आएका तथ्र्ांक पूरा  ववश्वास गनय सवकने पाइएन भन ेअको तफय  
िेरै ववषर्मा वडामा तथ्र्ाकं समेत भेवटएन । २९ वटा वडा मध्रे् केही वडािाई छोडेर अलिकांश वडामा घरिरुी 
संख्र्ा र जनसख्र्ाको आिार राविर् जनगणना २०६८ िाई नै आिार मानु्न पने अवस्था रह्यो । र्लत हुिँदाहुिँदै 

पलन जनु वडामा जनसंख्र्ा र घरिरुीिाई अद्यावलिक गररएको  पाइर्ो  त्र्सिाई आिार माने्न हो भने २०६८ 

को घरिरुी संख्र्ा भन्दा महानगरका सबैजसो वडामा घरिरुी झण्डै दोब्बर हनुे अवस्थामा रहेको देचखन्छ। 

सडक सञ्जािको अवस्था ववतेको एक डेढ बषयमा िेरै सिुार आएको, लबजिुीको सवुविा शतप्रलतशत पगेुको, 
खानेपानी ववतरण पलन जोडतोडका साथ भइरहेकोिे समग्रमा महानगरको ववकास आशिाग्दो अवस्थामा रहेको 
देचखन्छ  । 

अद्यावलिक गरेको सवेक्षण फारम र त्र्सको आिारमा गररएको तथ्र्ाङ्क ववश्लषेणिे महानगरको ववषर्मा बझु्न 

िाहन ेर अध्र्र्न  अनसुन्िान गनेहरुको िालग थोरै भएपलन र्ो प्रकाशनिे सन्दभय सामग्री समेतको काम गनेछ 

। र्ो  वस्तचुस्थलत अद्यावलिक गने िममा सहर्ोग गनुयहनुे भरतपरु महानगरपालिकाका प्रमखु रेन ुदाहाि, 

उपप्रमखु पावयती शाह ठकुरी, २९ वटै वडाका अध्र्क्षहरु, महानगरका प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत नेत्र प्रसाद 
सवेुदी, महाशाखा प्रमखुहरु, ववषर्गत कार्ायिर्का प्रमखु िगार्त सम्पूणय कमयिारीहरु र वडा वडामा पगु्दा 
हाम्रा सवेक्षकहरुिाई सहर्ोग गनुयहनुे प्रकट गदयछौँ। साथै हाम्रो र्स सवेक्षण र ववश्लषेणको काममा साथ र 

सहर्ोग गनुयहनुे सवेक्षक, प्रलतवेदक, ववश्लषेक र सम्पादनको  चजम्मेवारी  लनभाउन ुहनुे  सम्पूणयमा सम्पूणय वडा 
सदस्र्िगार्त वडामा कार्यरत कमयिारीहरुमा आभार आभार व्र्ि गदयछौूिँ । 

 
वस्तगुत वववरण प्रकाशन गनुयको उदे्दश्र् 

स्थानीर् सरकार संिािन ऐन, २०७४ िे स्थानीर् तहिाई आ–आफ्नो क्षेत्रको वावषयक, आवलिक तथा 
रणनीलतक र दीघयकािीन र्ोजनाहरु तजुयमा गने, कार्ायन्वर्न गने र अनगुमन गने िगार्तका चजम्मेवारी 
प्रदान गरेको छ । सो अनसुार स्थानीर् तहको दीघयकािीन आवलिक तथा बावषयक र्ोजना तजुयमा र नलतजा 
अनगुमनको िालग क्षेत्रगत चस्थलत सवहत स्थानीर् तहको वस्तगुत वववरण आवश्र्क रहेको छ । स्थानीर् 

तहको र्ोजना तथा बजेट तजुयमा ददग्दशयन, २०७४ िे प्रत्रे्क स्थानीर् तहिे वावषयक र्ोजना तथा बजेट तजुयमा 
सहभालगतामूूिक प्रविर्ाबाट नलतजामूूिक ढंगिे बनाउन ुपने र र्ोजना तथा बजेट तजुयमा गनुय पूवय स्थानीर् 
तहको भौगोलिक, सामाचजक, आलथयक तथा पूवायिार िगार्तका क्षेत्रको र्थाथय चस्थलत देचखन ेगरी वस्तचुस्थलत 

वववरण तर्ार गनुय पने व्र्वस्था गरी स्थानीर् तहको वस्तगुत वववरणको तर्ारीिाई महत्व ददइएको छ ।  



  
 

 

नगर क्षेत्रको ववकासको ववद्यमान अवस्था, संभावना र स्रोतको सम्बन्िमा आवश्र्क सूिना व्र्वस्थापन गनय 
महानगरपालिकाको समग्र चस्थलत झचल्कने वस्तगुत वववरण तर्ार पानुय र्सको प्रमखु उदे्दश्र् रहेको छ । साथै 
र्समा ववचशि उदेश्र्हरु 

 महानगरको जनसांचख्र्क, भ–ूजैववक, भौलतक, मानवीर्,  
 प्राप्त आलथयक, सामाचजक, वातावरण र संस्थागत क्षेत्रको  ववषर्गत र वस्तगुत चस्थलत चित्रण हनु ेगरी  

वववरण तर्ार गने 

 महानगरपालिका, ववषर्गत कार्ायिर् तथा शाखा, संघ संस्थाहरुबाट वववरण, अध्र्र्न, सवेक्षण तथा 
प्रगलत प्रलतवेदनबाट प्राप्त आिारभतू तथा संस्थागत तथ्र्ाङ्किाई ववश्लषेण गरी  ववषर्गत रुपमा  एकीकृत 

वस्तगुत वववरण तर्ार गने   

 महानगरपालिकाको ववकास लनमायणके िालग, एकीकृत एवम ्ववषर्गत रुपमा आवलिक, अिय–वावषयक, 
वावषयक र्ोजना, रणनीलतक र्ोजना तथा गरुुर्ोजना तजुयमा, अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनकूा िालग 

आवश्र्क समग्र तथा खण्डीकृत सूिना वववरण उपिब्ि गराउन े। 

तथ्र्ाङ्क संकिन गनय प्रर्ोग गररएका ववलिहरु 

 सवेक्षकको छनौट तथा अलभमखुीकरण 

सवेक्षक छनौट पिात लनचित फमेट, स्वीकृत प्रश्नाविी र संकिन गने तररकाको बारेमा अलभमखुीकरण 

कार्यिम गररएको । 

 महानगर, वडा कार्ायिर्, ववषर्गत कार्ायिर् शाखामा भैरहेको वववरण, प्रगलत प्रलतवेदनहरुको 
अध्र्र्न गररएको । 

 सवेक्षकहरुबाट लनचित प्रश्नविीको आिारमा रही प्रत्रे्क वडाको जानकारी सङ्किन गररएको । 

 प्राप्त सम्पूणय सूिना / तथ्र्ांकहरुिाई कम््र्टुरमा प्रववि गररएको (बाटो, पिु, खोिा, नदी, पोखरी, 
िरन क्षेत्र, कटान क्षेत्र, ववद्यािर्, स्वास्थ्र् संस्था, श्रोत केन्र, सेवा  केन्र, संघ / संस्था अवचस्थलतको  

सूिना) । 

 प्रत्रे्क वडा, लबषर्गत शाखा, कार्ायिर्बाट प्राप्त तथ्र्ांकहरु, श्रोतहरु, सूिना एवम ् वववरणिाई 

अवश्र्क ववश्लषेण गररएको । 

 ववश्लषेण गररएका तथ्र्ांकहरुिाई िेखन, तालिका, ग्राफ, िाटय र नहसा तथा प्रत्र्क्ष तचस्बरको 
उपर्ोग गरर मस्र्ौदा प्रलतवेदन तर्ार गररएको  ।  

 तर्ार गररएको मस्र्ौदा प्रलतवेदनमा  माथी छिफि गरी सम्बचन्ित शाखाबाट सिुारको िालग 

सझुाव सङ्किन गररएको छ । 

 संकलित सझुावहरुिाई समेत समावेश  गरी अचन्तम प्रलतवेदन तर्ार पाररएको । 



  
 

 

 वस्तगुत वववरणको सीमा  
 महानगरका  वडाहरुबाट संङ्कलित तथ्र्ाङ्क तथा जानकारीमा आिाररत रहेको । 

 महानगरको  सम्बचन्ित वववरण, प्रगलत प्रलतवेदनको अध्र्र्नमा आिाररत रहेको । 

 ववषर्गत कार्ायिर्हरुबाट प्राप्त सूिनाहरुमा आिाररत रहेको । 

 आवश्कता अनसुारको तथ्र्ाङ्कको अप्रर्ाप्तता । 

 लनचित समर् सीमालभत्र रहेर गररएको अध्र्र्न।



  
 

1 

 

१.पषृ्ठभलूम 

भौगोलिक वहसाबिे मिुकुकै केन्रमा अवचस्थत चितवन चजल्िाको सदरमकुाम रहेको भरतपरु नपेािकै नवी 
नतम बसोवास रहेको एक सनु्दर शहर हो । ववशेष गरी गण्डकी प्रदेश अन्तरगतका कास्की, िमजङु, तनहुिँ, 
गोरखा, वाग्िङु्ग, पवयत, स्र्ाङजा चजल्िाबाट चितवनमा ठूिो  जनसिँख्र्ा बसाई सरेर आएको छ । वव.सं. 
सािको राप्ती दनु पररर्ाजनाबाट २०१३ सािदेचख मात्र व्र्वचस्थत बसोवास शरुु भएको र्ो नगरमा नेपािका 
७७ चजल्िाकै बालसन्दाको बसोवास रहेको पाईन्छ । 

शरुुवातको अवस्थामा र्हािँका रैथाने मालनएका आददवासी बालसन्दा थारु, बोटे, दराई बजारको छेउछाउमा 
बसोवास गरेका लथए भने, बसाई सराईं गरेर आउनेहरु महानगरको सम्पूणय क्षेत्रमा छररएर रहेको पाईन्छ 
। ववशेष गरी नारार्णगढ क्षेत्रमा बचन्दपरुबाट बसाई सरी आउने नेवार जातीको बाहलु्र्ता रहन गर्ो । 

२०३५ सािमा साववक भरतपरु गाउिँ पञ्चार्त र नारार्णगढ गाउिँ पञ्चार्तको परैु भाग र कल्र्ाणपरु गाउिँ 
पञ्चार्तको केही भाग लमिेर भरतपरु नगर पञ्चार्त बने पलछ भरतपरु र नारार्णगढ क्षेत्र गाउिँ पञ्चार्त बाट 

नगर पञ्चार्त बन्न पगेुको लथर्ो ।  

२०४६ सािको जनआन्दोिनको सफिता पलछ अथायत बहदुिीर् व्र्वस्थाको पनुस्थायपना पलछ २०४८ 

सािमा भरतपरु नगरपञ्चार्तको नाम भरतपरु नगरपालिका बन्न पगु्र्ो । २०४८ देचख २०५३ साि सम्म 

चितवन चजल्िामा भरतपरु एउटा मात्र नगरपालिका रहर्ो । २०५३ माघ ११ गते रत्ननगर नगरपालिकाको 
घोषणा पलछ िामो समर् सम्म चितवन चजल्िा दईु नगरपालिका र ३६ गाउिँपालिका भएको चजल्िाको रुपमा 
पररचित रह्यो । 

भरतपरु नगरपालिका नपेाि सरकारको २०७१ मंलसर १३ गतेको लनणयर् पलछ साववकका मंगिपरु, फूिवारी, 
चशवनगर, लगतानगर, पवटहनी गाउ ववकास सलमलतिाई समावहत गरी उपमहानगरपालिकामा स्तववृि भएको 
भरतपरु २०७३ फागनु १७ गते नेपाि सरकारको अको लनणयर्बाट भरतपरु महानगरपालिका बन्न पगु्र्ो । 

भरतपरु उपमहानगरपालिका बन्दै गदाय नगरपालिका बन्न पगेुका पचिम चितवनका चित्रवन र नारार्णी दईु 

नगरपालिका, ददब्र्नगर गाउिँपालिका र साववक कवविास गाउिँपालिका भरतपरु महानगरपालिकामा समावहत 

भए ।  

भरतपरु महानगरपालिकाको वतयमान संरिना अनसुार उपमहानगरपालिका हुिँदाको वडा नम्बर १ र ३ िाई 

समावहत गरर वडा नम्बर १ बनाइएको छ भन,े वडा नम्बर २, ७, ८, ९, १०, ११ र १२ को वडा नम्बरमा 
कुनौ पररवतयन भएन । साववक उपमहानगरको वडा नम्बर ४ लसंगै वडा ३ नम्बर वडा बन्र्ो भने, साववक उप 

महानगरका ५ र ६ वडािाई ४ नम्बर वडा बनाइर्ो । साववक उपमहानगरको १३ र १४ महानगरको ५ 

नम्बर वडा बन्र्ो । साववक उपमहानगरको २१ र २२ महानगरको वडा नम्बर ६ बन्र्ो ।  

त्र्सै गरूी उपमहानगरको साववक २० र २८ वडा लमिाएर वडा नम्बर १३, साववक उपमहानगरको २४, 

२५ र २९ लमिाएर वडा नम्बर १४ बनेको छ भने, उपमहानगरको साववक १५, १९ र २३ जोलडएर । 

र्सैगरूी उपमहानगरको साववक १६ र १८ लमिाएर वडा नम्बर १६ बनाइएको छ । 
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त्र्सै गरी  चित्रवन नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ११ लमिाएर वडा नम्बर १७ बन्न पगु्र्ो भने वडा नम्बर 

१८ बनाउन साववक चित्रवनको ७, ९ र १० िाई एक बनाइर्ो । त्र्स्तै चित्रवनको  ३,४ र ६ नम्बर वडा 
महानगरको वडा नम्बर १९ बन्र्ो । साववक चितवनको वडा नम्बर ५ र ६ बाट महानगरपालिकाको वडा 
नम्बर २० बनकेो हो । 

र्सरी नै नारार्णी नगरपालिकाको १० र ११ नम्बर वडा महानगरको वडा नम्बर २१ बनेको  छ भन,े वडा 
नम्बर २२ बन्नको िालग साववक भरतपरु महानगरको वडा नम्बर २६ र २७ गालभएका हनु ्। त्र्सै गरी  वडा 
नम्बर २३ बन्दा नारार्णीका १० र ११ नम्बर वडा समावहत गररए । नारार्णीको वडा नम्बर १२ महानगरको 
वडा नम्बर २४ बन्र्ो । त्र्सै गरी नारार्णी नगरपालिका बन्दाको बखत तीन वटा वडा ४, ५ र ६ नम्बर 

वडामा ववभाजन भएको लसंगो शिुनगर गाउिँपालिका महानगरको २५ नम्बर वडा बन्र्ो । त्र्स्तै कुनै बेिा 
लसंगो ददव्र्नगर गाउिँपालिका अवहिे महानगरपालिकाको वडा नम्बर २६ बनेको छ । उपमहानगर हुिँदाको 
ददव्र्नगर ४,५ र ६ नम्बर वडामा सूीलमत लथए । 

त्र्सै गरी महानगरको नर्ािँ राजनीलतक ववभाजनमा वडा नम्बर २७ बन्न चित्रवनका २ र ३ वडा नम्बर 

लमिाइएको छ । त्र्स्तै वडा नम्बर २८ साववक नारार्णी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ लथर्ो भन ेकवविास 

गाउिँपालिकाको सबै महानगरको २९ वडा बनेको छ ।  

तालिका १ : महानगरका हािका वडाहरु 

साववकको वडाहरु नगरपालिका उपमहानगरपालिका महानगरको हािको वडा 
साववक उपमहानगरपालिका वडा १ र ३  वडा–१ 

साववक उपमहानगरपालिका वडा २ वडा–२ 

साववक उपमहानगरको वडा ४  वडा–३ 

साववक उपमहानगरका वडा ५ र ६   वडा–४ 

साववक उपमहानगरका  वडा १३ र १४  वडा–५ 

साववक उपमहानगरका २१ र २२ वडा वडा–६ 

साववक उपमहानगरपालिका वडा ७ वडा–७ 

साववक उपमहानगरपालिका वडा ८ वडा–८ 

साववक उपमहानगरपालिका वडा ९ वडा–९ 

साववक उपमहानगरपालिका वडा १० वडा–१० 

साववक उपमहानगरपालिका वडा ११ वडा–११ 

साववक उपमहानगरपालिका वडा १२ वडा–१२ 

उपमहानगरको साववक २० र २८ वडा  वडा–१३ 

साववक उपमहानगरको २४,२५ र २९  वडा–१४ 

उपमहानगरको साववक वडा १५, १९ र २३  वडा–१५ 
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महानगरको साववक १६ र १८ नम्बर वडा वडा–१६ 

चित्रवन नगरपालिकाको वडा १, २ र ११  वडा–१७ 

चित्रवनको ७, ९ र १० नम्बर वडा वडा–१८ 

चित्रवनको ३,४ र ६ नम्बर वडा वडा–१९ 

साववक चित्रवनको वडा नम्बर ५ र ६  वडा–२० 

नारार्णी नगरपालिका १० र ११ वडा–२१ 

भरतपरु महानगरको वडा  २६ र २७ वडा–२२ 

नारार्णीका १० र ११ नम्बर वडा  वडा–२३ 

नारार्णीको वडा नम्बर १२ वडा–२४ 

नारार्णीको तीन वटा वडा ४, ५ र ६ (लसंगो सालबक शिुनगर गाववस) वडा–२५ 

ददव्र्नगर गाउिँपालिका (उपमहानगर हुिँदाको ददव्र्नगर ४, ५ र ६ नम्बर 

वडा) 
वडा–२६ 

चित्रवनका २ र ३ नम्बर वडा वडा–२७ 

साववक नारार्णी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ वडा–२८ 

साववक कवविास गाउिँपालिका सबै वडाहरु वडा–२९ 

 

नारार्णी र राप्ती नदीको सूगंमस्थि गोिाघाट देचख वडा नम्बर २९ पहाडी पररवेश रहेको भरतपरु महानगर 

ऐलतहालसक, भौगोलिक, आलथयक, सामाचजक, सािँस्कृलतक वहसाबिे लनकै सम्भावना बोकेको छ । प्राकृलतक श्रोत 

सािन, जैववकवववविता तथा पर्यटनका दृिीिे पलन भरतपरु उचत्तकै सम्पन्न छ भन े ववववि सामाचजक तथा 
सािँस्कृलतक ववशेषताहरु पलन बोकेको पाइन्छ । र्स क्षेत्रमा िालमयक तथा पर्यटकीर् क्षेत्रहरुको अवचस्थलतिे 

र्स महानगरपालिकािाई आलथयक ववकास र समदृद्दका िालग र्ोगदान ददइरहेको छ । भौगोलिक रुपमा सगुम 

भएको कारण आवश्र्क भौलतक तथा सामाचजक पूवायिारको अवस्था राम्रो छ । चशक्षा, स्वास्थ्र्, गररबी तथा 
अन्र् सूिकहरु पलन तिुनात्मक रुपमा देश कै अन्र् महानगरपालिका र नगरपालिकाको तिुनामा मजबतु 

देचखन्छ । सहकारीको उद्गगमस्थि, चशक्षा र स्वास्थ्र्को हब बन्न े प्रशस्त सम्भावना रहेको भरतपरु 

महानगरपालिका क्षेत्रमा दइुवटा सवुविासम्पन्न मेलडकि किेजहरु, नमूना भरतपरु अस्पताि, बी.पी. कोइरािा 
मेमोररर्ि हर्ान्सर अस्पताि र डेढ दजयनको हाराहारीका लनजी अस्पताि र नलसयङ् किेजहरु र्हािँको स्वास्थ्र् 

र मेलडकि लसटीको पररकल्पनाका आिार हनु ् । कृवष प्रिान देश भएका नातािे र्हािँको कृवष तथा वन 

ववश्वववद्यािर् र्ो महानगरको अको अमूल्र् गहना हो भन्न ेकुरामा कसैको दईुमत छैन । 
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२. भौगोलिक अवस्था 
२.१ भौगोलिक अवचस्थलत 

तालिका 2 : भौगोलिक अवचस्थलत 

उत्तरी अक्षांश २७० ३२’ ५८” देचख २७० ४५’ ४०” 

पूवी देशान्तरमा ८४० ९’ ४१” देचख ८४० २९’ ५” 

समरु सतहदेचख १४० लमटर देचख ३९० लमटरसम्म 

क्षेत्रफि ४३२.९५ वगय वक.लम. 

२.२ भौगोलिक लसमाना 
तालिका ३ : भौगोलिक लसमाना 
पूवय रत्ननगर न.पा., कालिका न.पा. र ईच्छाकामना गाउिँपालिका 
पचिम चितवन राविर् लनकुञ्ज र नविपरासी  चजल्िा 
उत्तर तनहुिँ चजल्िा 
दचक्षण चितवन राविर् लनकुञ्ज 

  

२.३ भौगोलिक स्वरुप 

भौगोलिक रूपमा भरतपरु महानगरपालिका २७० ३२’ ५८” देचख २७० ४५’ ४०” उत्तरी अक्षांश र ८४० ९’ 

४१” देचख ८४० २९’ ५” पूवी देशान्तरमा पदयछ । भरतपरु, नचजकका ग्रामीण तथा पहाडी बस्तीहरूबाट बसाई 
सरी आएका मालनसहरूको बस्ती हो ।  आददबासी थारु, दराई, कुमाि, िेपाङ बाहेक प्रार्ः अन्र् सबै जातजाती 
अन्र्त्रबाट बसाई सरी आएका समदुार् छन ्। मूितः हैजा महामारी लनर्न्त्रण भएपलछ नै बसाई सने प्रवकर्ा 
अत्र्लिक हनु गएको हो साथै ६०को दशकको राप्ती उपत्र्का ववकासको ििायिे पलन बसाई सराईमा लनकै 

तीव्रता ल्र्ार्ो । महानगरको भ–ूबनोट खासगरी नारार्णी नदीको प्रभावको कारण जलमनको बनावटिाई हेदाय 
दईु तहमा छुट्याउन सवकन्छ । तल्िो समथर सतह जनु वडा नं. १, २, ३ र ४ तथा ५ को केही भागमा पने 

गदयछ त्र्हािँको माटो ववशेष गरी नारार्णीको बगरिे गदाय ग्राभेि लमचश्रत रहेको छ  भने मालथल्िो समथर सतहका 
वडाहरु बिौटे र पानीको प्राकृलतक नािा (घोि) भएको क्षेत्र वररपरर चिमट््याइिो वकलसमको रहेको छ । 

भौगोलिक दृविकोणिे भरतपरुको माटो उवयर मालनन्छ । र्हािँको कृवष जलमन प्रार्ः लसंचित छ।  

२.४ जिवार् ु

समरुी सतहबाट कम उिाइमा, तल्िो समथर भ–ूभागमा र महाभारत पवयतको नचजकै परेको कारण भरतपरु 

क्षेत्रमा औसत तापकम बढी, आरर्तार्िु जिवार् ुभएको पाइन्छ । र्हािँ पसु, माघ मवहनामा सबैभन्दा जाडो 
हनु्छ र सो समर्मा न्रू्नतम तापकम १० लडग्री सेचल्सर्स सम्म हनु ेगछय भन े वैशाख, जेठ र असारमा 
अलिकतम गमी हनु्छ र र्स समर्मा ४० लडग्री सेचल्सर्स सम्म तापिम पगु्ने गछय । र्हािँको वावषयक औसत 
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तापकू्रम २५ लडग्री सेचल्सर्स रहेको छ । भरतपरुमा वावषयक औसत वषाय १,५०० लमलिलमटर. हनु ेगदयछ 

जसमध्रे् िगभग ७८ प्रलतशत वषाय असार, साउन, भदौमा मनसनुी वषायको रूपमा हनुे गदयछ भने बांकी मवहना 
पचिमी वार् ुतथा अन्र् कारणिे हनुे गदयछ। सािारणतर्ा वैशाख र जेठमा बढी सखु्खा हनुे गदयछ । 
२.५ हावापानी  
तालिका ४ : हावापानी 
औषत वषाय १५०० मी. मी. 
औषत तापिम २५ लड. से. 

न्रू्नतम तापिम १० लड. से. 

अलिकतम तापिम ४० लड.  से. 

२.६  महानगरका मखु्र् बस्तीहरु  

तालिका ५:  महानगरका मखु्र् बस्तीहरु 

वडा नं. मखु्र् बस्तीहरु 

१ रामनगर, दठमरुा, देवघाट, पोखरा, बसपाकय , लििािोक, पिुिोक 
२ लतनखोिे, मेर्रिोक, क्षेत्रपरु ,लमल्सएररर्ा, रामेश्वरटोि, सवहदिोक, बेििोक 

३ न्रू्रोड, नौघरे,वाह्रघरे 

४ िमयिोक, र्ज्ञपरुी, चशवघाट, रामघाट, बाह्रघरे 

५ कैिाशनगर, तोरीखेत, आनन्दपरु, नारार्णपरु, रामबाग 

६ इन्रपरुी, िोकबजार, लगतानगर, केशरबाग 

७ तेह्रसाििोक, प्रमेबस्ती, लसतारामिोक, कृष्णपरु 

८ शरदपरु, गौररगञ्ज, पारसनगर 

९ कांडाघारी, लसमेन्ट फ्र्ाहरी, साझाटोि, गोन््र्ाङ 

१० वूीरेन्र हर्ाम्पस िोक, िौववस कोठी, हावकम िोक, स्र्ाउिी बजार, ररजाि िोक 

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

१२ नौरङ्गे, लमिनिोक, जागलृतिोक, कालिकाटोि, आस्थाटोि 

१३ गंगानगर, उज्विनगर, िम्पानगर, ब्रम्हपरुी 
१४ चशवनगर, रािापरु, हनमुाननगर, पकौडूी, सूुन्दरबचस्त, शाचन्तपरु 

१५ श्रीपरु, मंगिपरु बजार, मवहन्रिोक, फुिबारीिोक 

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

१८ राईगञ्ज, गाचजपरु, शचशनगर 

१९ शारदानगर टाउन, लमिडाडा, वकरणगञ्ज, शारदानगर हेल्थपोि 
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स्रोत : सम्बचन्ित वडा कार्ायिर्हरु, भरतपरु महानगरपालिका 

 

३. महानगरको आलथयक अवस्था 
३.१ नगरको कुि गाहयस्थ उत्पादन 

भरतपरु महानगरपालिका मिुकुकै केन्र लबन्दमुा रहेको र हरेक दृविकोणिे संभावना बोकेको महानगर 

भएकािे राविर् र अन्तरायविर् क्षेत्रको समेत ध्र्ानाकय षण भएको  छ ।र्िँहा ववलभन्न क्षेत्रमा िगानी गनय सहने 
अवसरहरु ववद्यमान छन ् । भौगोलिक रुपमा सगुम भएका कारण आवश्र्क भौलतक तथा सामाचजक 

पूवायिारको अवस्था राम्रो छ । चशक्षा, स्वास्थ्र्, गररबी  लनवारण िगार्तका सूिकहरु पलन देशका अन्र् 

स्थानीर् तहको तिुनामा मजबतु देचखन्छ । 

रू्.एन.लड.पी.िे सन ्२०१४ मा प्रकाशन गरेको मानव ववकास सूिाङ्क अनसुार नेपाि १४५ औ ंस्थानमा रहेको 
छ । ववश्वमा नेपािको मानव ववकास सूिाङ्क ०.५४० रहेको छ । उि प्रलतवेदनको सवैभन्दा अग्रस्थानमा नवे 

रहेको छ जसको सूिाङ्क ०.९४४ रहेको छ भन ेसबै भन्दा अचन्तममा अविकी देश नाईजर रहेको छ जसको 
सूिाङ्क ०.३३७ रहेको छ । देशको समग्र मानव ववकास सूिकको अवस्था हेदाय चितवन चजल्िाको मानव 

ववकास सूिाङ्क राम्रो रहेको देचखएको छ । मानव ववकास सूिाङ्कको आिारमा देशको ७७ वटै चजल्िाहरुिाई 

५ भागमा ववभाजन गररएको छ । र्समा सवै भन्दा िेरै मानव ववकास सूिाङ्क ०.५५० भएको ६ वटा चजल्िा 
मध्रे् चितवन चजल्िा पलन एक रहेको छ । देशको औषत मानव ववकास सूिक ०.४९० रहेकोमा चितवन 

चजल्िाको मानव ववकास सूिाङ्क  ०.५५१ राम्रो रहेको छ । त्र्सै गरी नेपािको मानव गररबीको अवस्था 
३१.१२ रहेकोमा चितवनको मानव गररबीको अवस्था २४.८ रहेको छ ।  

२० िन्रनगर, नर्ािँबजार, लभमनगर, िनौिी, शंकरिोक 

२१ सीतापरु, कञ्चनबचस्त, पारव्तीपरु, रंलगिा (पवुय र पचिम), रतनपरु, पहारीिो टार 

२२ िनौजी, पवटर्ानी टाउन, लछतामाई, सनु्दरबस्ती 
२३ जगतपरु, कसरा, खडगौिी 
२४ िवु्र, नर्ाबस्ती, देववथान 

२५ शकुू्रनगर, अमतृिोक,  सोसी, अमतृनगर 

२६ ज्र्ोतीनगर, भगेडी, लसमरी, टाउन, लमिनिोक 

२७ मेघौिी, तेिौिी, गौतमनगर, बिुनगर 

२८ साझापरु, िौखरुी, गोिाघाट, चजतपरु, अन्रौिी 
२९ जगेुडी, दासढंुगा,१५ वकिो, िौकीडािँडा, कुससमुटार, िामागाउिँ, लसमिताि, भोिे 



  
 

7 

 

३.२ उत्पादनको मखु्र् स्रोत 
भरतपरु महानगरपालिका लभत्र हनुे उत्पादनहरुमा मखु्र्तः िान, मकै र गहुिँ जस्ता अन्नबािी र लतनका 
लबउ उत्पादन, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन, कुखरुा पािन (अण्डा, मास,ु िल्िा र दाना उत्पादन), 
दिु तथा दगु्िजन्र् पदाथयको उत्पादन, केरा उत्पादन, माछा पािन, मौरी पािन, तोरी उत्पादन, पषु्प 
खेती / नसयरी, राज्मा तथा दािहरु आदी बस्तहुरु हनु ्। र्ी उत्पादनहरुिे भरतपरु महानगरपालिकाको 
आलथयक अवस्थामा सन्तोषजनक टेवा परुर्ाएको छ । 

३.३ आम्दानीको मखु्र् स्रोत 

महानगरपालिका लभत्र बसोवास गने नागररक सूिँग संकिन गररन ेकर, दस्तरु, शलु्क बाट संकलित रकम 

महानगरको प्रमखु आम्दानीको स्रोत हो । घर जग्गा खररद लबकी , रचजिेशन, नहसापास, सचूफाररस बाट प्राप्त 
हनुे राजश्व, लगटी बािवुा र ढंुगाको ठेक्काबाट हनु ेआम्दानी, घर बहाि कर, एकीकृत सम्पत्ती कर, व्र्वसार् 

कर महानगरको आम्दानीका स्रोत हनु ्। र्स बाहेक र्हािँको िालमयक, ऐलतहालसक तथा सािँस्कृलतक पर्ायपर्यटन, 

होटि तथा रेस्टुरेन्ट, फन पाकय , चशक्षा सेवा, स्वास्थ्र् सेवा र उद्योगहरुबाट संकिन हनुे शलु्क महानगरको 
आम्दानीको स्रोत र सम्भावनाका क्षेत्र हनु सहछ । नगरवासीिे आफूिे लतरेको कर महानगरको ववकासको 
िालग भन्न ेअविारणा लिई तर्ार गरेको  महानगर आलथयक ऐन २०७५ मा रहेर सकलित कर पलन आम्दानीको 
मखु्र् स्रोत रहेको छ । हाि आएर महानगरको आफ्नै स्वालमत्वमा रहेको ४३ लबघा ११ कठ्ठा १७ िरु जग्गाको 
आम्दानीमूिक उचित व्र्वस्थापन पलन प्रमखु आम्दानीको स्रोत हनुे देचखन्छ । महानगरिे िाि ुआ.व.मा 
िचक्षत गरी लबलभन्न क्षते्रहरुबाट कर, दस्तरु, शलु्क संकलित आन्तररक राजस्व रकम रु. 

८६२१४०६७६।४२ रहेको छ । िाि ुआ.व.मा महानगरको घरजग्गा रचजस्रेशनमा सबै भन्दा बवढ 
राजस्व सकंिन भएको छ भने महत्वपूणय पक्ष र्हािँका नागररकिे भौलतक पूवायिार ववकासको क्षेत्र (सडक, 

पिु, सडक बत्ती जस्ता क्षेत्र) मा जनसहभालगता जटुाएर महानगरको ववकास र्ोजनािाई साथ ददिँदै आएका छन ्

। र्सिाई समेत पूिँजीकृत गदाय महानगरको ववकासमा र्हािँका बालसन्दाको ठूिो र्ोगदान देचखन्छ ।  

तालिका ६: शीषयकगत आर् संकिन वववरण (आलथयक बषय २०७६४/०३/२३ सम्म) 
कूर्
.स. 

आम्दानीको  स्रोतको  चशषयक संकलित  रकम (रु.) 

१ अन्र् दस्तरु (जन श्रमदान रकम) ११५७२२७२।१६ 

२ अन्र् लबिीबाट प्राप्त रकम  ६०८८५०।०० 
३ अन्र् मनोरन्जन कर २२४४०७७।३४ 
४ अन्र् राजस्व २०७४२९३५९।९८ 
५ अन्र् सेवा शलु्क १४८८७६३४।०० 
६ घरजग्गा रचजस्रेशन २६६६५८०९४।८५ 
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स्रोतः राजश्व व्र्वस्थापन महाशाखा, भरतपरु महानगरपालिका 

७ घरवहाि कर ३११९२४१९।५२ 
८ नहशा पास दस्तरु ९२१२९२५१।६२ 

९ नाता प्रमाचणत दस्तरु १९०५०५५।०० 

१० पावकय ङ्ग शलु्क   २१३९०४४२।०० 

११ प्रशासलनक दण्ड, जररवाना र जफत १७७६४१।७६ 

१२ बेरुज ु ३२५४६।०० 
१३ भलूमकर / मािपोत १६१८१८।७१ 

१४ ववज्ञापन कर ३२४९७८०।०० 

१५ ववद्यतु सेवा शलु्क ४१०३१२।०० 

१६ व्र्चिगत घटना दताय दस्तरु ४४५१५।०० 

१७ व्र्वसार् रचजस्रेशन दस्तरु ४८१०८०१६।४२ 

१८ व्र्वसार्िे भहुत्तानी गनय १४०००।०० 
१९ चशक्षा क्षेत्रको आम्दानी २५०००।०० 
२० चशक्षा सेवा शलु्क लनचज शैचक्षक १८०००।०० 
२१ सम्पचत्त कर ७०५३७००४।८० 

२२ सरकारी  सम्पचत्तको वहािबाट प्राप्त आर् १३९९२४७५।७२ 

२३ सवारी सािन कर (सवारी दताय, बावषयक सवारी कर, पटके सवारी कर) ९७९०।०० 

२४ सवारी कर ६०२६।०० 
२५ लसफाररश दस्तरु ७४९४४७१९।४२ 

 जम्मा ८६२१४०६७६।४२ 
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४. जनसाचंख्र्क वववरण 

४.१ घरिरुी तथा जनसंख्र्ा वववरण 

तालिका ७ : जनसंख्र्ा ववतरणको अवस्था 
 

श्रोतःकेन्रीर् तथ्र्ांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 
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वववरण जम्मा 

१ जनसंख्र्ा २,८०,५०२ 

२ पररवार संख्र्ा ६९,०३५ 

३ जन संख्र्ाको अनपुालतक ववतरण ९,६७२.६८ / वडा 
४ जनघनत्व ६६५.१० 

५ औषत ववृि दर २.०६ 

६ पररवारको औषत आकार ४.०६३ 

७ मवहिा परुुष अनपुात ९१.४६ 
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तालिका ८ : वडा अनसुार घरिरुी तथा जनसंख्र्ाको वववरण 

वडा 
नं. 

घरिरुी  
संख्र्ा 

परुुष मवहिा जम्मा क्षते्रफि वगय 
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 
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 
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 श्रोतः केन्रीर् तथ्र्ांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

 

तालिका  ९ : उमेर तथा लिङ्गका आिारमा जनसंख्र्ाको वववरण 

 

श्रोतः केन्रीर् तथ्र्ांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

 
 
 
 

तालिका १०: आलथयक रुपिे सविर् जनसंख्र्ाको अवस्था 
ि.स. उमेरसमहु परुुष मवहिा जम्मा प्रलतशत 

१ ० देचख १४ ४१,१९१ ३७,९५८ ७९,१४९ २८.२३ 

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

३ ६० भन्दा मालथ ११,५७८ १२,३१५ २३,८९३ ८.५१ 

 जम्मा १३४००१ १४६५०१ २८०५०२ १०० 

स्रोतः केन्रीर् तथ्र्ांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८                                                                                           
तालिका ११: जातीर्ताको आिारमा जनसंख्र्ाको वववरण 

कर. 
स. 

उमेर समूह मवहिा परुुष जम्मा प्रलतशत 

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

२ ५ – ९ वषय सम्म १२,५५८ १३,७५९ २६,३१७ ९.३८ 

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

४ १५ — १९ वषय सम्म १६,२७३ १६,८६२ ३३,१३५ ११.८१ 

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

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

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

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

९ ७० वषय सम्म भन्दा मालथ ५,५३४ ५,१३७ १०,६९१ ३.८१ 

 जम्मा १४६५०१ १३४००१ २८०५०२ १०० 

ि.स. जालत जनसंख्र्ा प्रलतशत 

१ क्षेत्री ३५,३८५ १२.६१ 

२ ब्राम्हण ९६,२५५ ३४.३१ 

३ नेवार १७,२४२ ६.१५ 
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स्रोतः केन्रीर् तथ्र्ांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

तालिका १२: मात ृभाषाको आिारमा जनसंख्र्ाको वववरण 

ि.स. मातभृाषा जनसंख्र्ा प्रलतशत 

१.  नेपािी २२१९४१ ७७.८३ 

२.  थारु १४७५६ ५.१७ 

३.  तामाङ १००३० ३.५२ 

४.  गरुुङ १२०११ ४.२१ 

५.  िेपाङ ३३६ ०.१२ 

६.  नेवार ६३१८ २.२२ 

७.  मगर ४९६० १.७४ 

८.  दराइ २२१२ ०.७८ 

९.  भोजपरुी ४७३७ १.६६ 

१० वहन्दी १९४३ ०.६८ 

११  वोटे ७३० ०.२६ 

१२  मैलथिी २१३२ ०.७५ 

 जम्मा २८०,५०२ १०० 

स्रोतः केन्रीर् तथ्र्ांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

४ साकी, कामी १८,९६३ ६.७६ 

५ दमाई ६,२७० २.२४ 

६ कुमाि ६,७७१ २.४१ 

७ गरुुङ्ग २४,४८५ ८.७३ 

८ मगर १४,४९० ५.१७ 

९ राई लिम्व ु १,४८४ ०.५३ 

१० थारु १७,१५६ ६.१२ 

११ र्ादव ८२३ ०.२९ 

१२ घती २,१०२ ०.७५ 

१३ अन्र् ३९,०७६ १३.९३ 

 जम्मा २,८०,५०२ १०० 
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४.२जीवनस्तर (Living Standard) 
तालिका १३: छानाको प्रकारको आिारमा घरिरुी संख्र्ा 

 

स्रोतः केन्रीर् तथ्र्ांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८  

तालिका १४: खानेपानीको श्रोतको आिारमा घरपररवार वववरण 

ि.स. खानपेानीको श्रोत घरपररवार संख्र्ा प्रलतशत 

१ पाइप िारा 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 खोिा / नदीकोपानी ९५ ०.१४ 

७ अन्र् ७८० १.१३ 

८ उल्िेख नभएको २८२ ०.४१ 

 जम्मा ६९,०३५ १०० 

 स्रोतः केन्रीर् तथ्र्ांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

तालिका १५:  इन्िनको प्रर्ोगको आिारमा घर पररवार वववरण 

ि.स. घरको प्रकार संख्र्ा प्रलतशत 

१ फुस तथा खरिे छाएको ५,३९५ ७.८१ 

२ जस्ता / च्र्ादरिे छाएका ३३,३३७ ४८.२९ 

३ टार्ि तथा ढंुगा (Slate) छाएका ४९० ०.७१ 

४ आर सी.सी २८६९६ ४१.५७ 

५ काठिे छाएका १६७ ०.२४ 

६. अन्र् २३३ ०.३४ 

७. उल्िेख नभएको ७१७ १.०४ 

 जम्मा ६९,०३५ १०० 

ि. स. इन्िनको प्रकार घर पररवार संख्र्ा 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 
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 स्रोतः केन्रीर् तथ्र्ांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

तालिका १६: बत्ती प्रर्ोगको आिारमा घर पररवार वववरण 

ि.स. बत्ती प्रर्ोगका प्रकार घर पररवार संख्र्ा प्रलतशत 

१ ववजिुी ६९,१०९ ९७.२१ 

२ मट्टीतेि १,३२३ १.९२ 

३ वार्ो ग्र्ास १५७ ०.२३ 

४ सोिार ६३ ०.०९ 

५ अन्र् ८४ ०.१२ 

६ उल्िेख नभएको २९९ ०.४३ 

 जम्मा ६९,०३५ १०० 

 स्रोतः केन्रीर् तथ्र्ांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 
तालिका १७: उपिब्ि सेवा सवुविाको आिारमा घरपररवार वववरण 

५ गोवर ग्र्ास ५,८८१ ८.५२ 

६ ववजिुी १४० ०.२० 

७ अन्र् २६९ ०.३९ 

८ उल्िेख नभएको २८४ ०.४१ 

 जम्मा ६९,०३५ १०० 

ि.स. सेवा सवुविाका वववरण घर पररवार संख्र्ा प्रलतशत 

१ कुनै सेवा सवुविा नभएका २,४५३ ३.५५ 

२ कम्तीमा एउटा सवुविा 
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 सवुविा 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 मोटरसाइकि १७,६८६ २५.६२ 

१२ साइकि ४७,०४२ ६८.२० 
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स्रोतः केचन्रर् तथ्र्ाकं ववभाग, राचस्रर् जनगणना २०६८ 
१८: शौिािर् प्रर्ोगको आिारमा घरपररवार वववरण 

ि.स. िपीको प्रर्ोग घर पररवार संख्र्ा प्रलतशत 

१ िपी नभएको १,९८४ २.८७३ 

२ फ्िस भएको (सावयजलनक 

ढि) 

५७,६०५ ८३.४४३ 

३ सािारण ९,१४६ १३.२५० 

४ उल्िेख नभएको ३०० ०.४३४ 

 जम्मा ६९,०३५ १०० 

स्रोतः केन्रीर् तथ्र्ांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

तालिका १९: स्वालमत्वको आिारमा घरपररवारको वसोवासको अवस्था 
ि.स. स्वालमत्वको वववरण पररवार संख्र्ा प्रलतशत 

१ लनजी ४८,२४७ ६९.८९ 

२ भाडामा १७,०२० २४.७६ 

३ संस्थागत १,३८६ २.०१ 

४ अन्र् २,३८२ ३.४५ 

 जम्मा ६९,०३५ १०० 

स्रोतः केन्रीर् तथ्र्ांक ववभाग, राविर् जनगणना २०६८ 

५ महानगर लभत्रका पूवायिारहरु 

५.१ सडक संजाि 

भरतपरु महानगर अन्तरगयत पूवय पचिम राजमागय तथा मचुग्िन नारार्णगढ खण्ड रहेको छ साथै भरतपरु 

महानगरिे ररङरोड र लिङ्करोडको र्ोजना तर्ार गरी सडक सिुार एवम ्ववस्तारको कार्यिम अगालड 
बढाएको छ । महानगरका मखु्र् मखु्र् सडकहरुमा नारार्णघाटदेचख मेघौिी हुिँदै गोिाघाट सम्म, 

नारार्णघाट देचख  जगतपरुहुिँदै कसरा पिुसम्म, नारार्णघाट देचख  शिुनगर सम्म रहेका छन ्। 

तालिका २०: सडक संजाि 

ि.स. सडकको वगीकरण िमब्ाई वक. लम. सडकिे सेवा पगेुका वडाहरु 

१३ अन्र् सािन ५५४ ०.८० 

१४ विज १९,४२३ २८.१४ 

१५ उल्िेख नभएका ६४१ ०.९३ 

 जम्मा ६९,०३५ १०० 
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१ पूवय पचिम राजमागय ४.५ २, ३, ९, १०, १२ 

२ मचुग्िन नारार्णगढ(ररद्दद 

खोिासम्म) 

२६ १, २, २९ 

३ पक्की सडक ५३३ १–२९ 

४ ग्राभेि सडक ७८८ १–२९ 

५ माटो/कच्िी सडक १००.७५ १–२९ 

६ ढिान सडक ३.२५ १–२९ 

जम्मा १४५५.५  

स्रोतः शहरी पूवायिार ववकास महाशाखा, भरतपरु महानगरपालिका 
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40.00%

50.00%
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पवूि पजचिम 
राजमागि

मजुग्लन 
नारायिगढ 

पक्की सडकग्राभेल सडकमाटो/कच्िी
सडक 

ढलान सडक

सडकको वर्गीकरण

ि.स. पूवायिारहरु संख्र्ा 
१ जम्मा झोिङु्गे पिु १० वटा 
२ सावयजलनक शौिािर् १४ वटा  ( केचन्रर् बसपाकय , िौलबसकोठी, गेिहाउस,   रामनगर, 

आिँपटारी, नारार्णी नदी कीनार, गणेस्थान, पिुिोक, देवघाट, 
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तालिका २१: ववववि पूवायिारहरुको वववरण  

 
 

५.२ महानगरमा खानेपानीको ववतरण 

 २०७४ असार मसान्त सम्ममा महानगरपालिका लभत्र ७५७२७ घरिरुीमध्रे् २५०८७ ग्राहकहरु माफय त 

कररब १५१२५४ जनसंख्र्ािाई भरतपरु खानेपानी व्र्वस्थापन बोडयबाट शिु खान ेपानी उपिब्ि । 

 कररब ८३,५५५ जनसंख्र्ा साववक नगरपालिका लभत्रका ( दठमरुा, रामनगर, देवघाट र वाईस लबघा  
िगार्त अन्र् ववलभन्न खानपेानी उपभोिा सलमलत माफय त संिालित ससाना खानपेानीको र्ोजना माफय त 

सवुविा पगेुको। 

 संस्थागत / व्र्चिगत डीपबोररङ्ग माफय त महानगरका ६६.९ प्रलतशत जनसंख्र्ामा शिु खानेपानी सवुविा 
पगेुको,  कररब १० प्रलतशतिे खानेपानीको पाईप भएर पलन सेवा नलिएको,  बािँकी ३३.१ प्रलतशतिाई डीप 
बोररङको सवुविा छैन र र्सको माग बढ्दो रहेको। 

 खानेपानीको िारा २५०८५ वटा रहेको। 

 प्रस्ताववत सबै नर्ा आर्ोजनाको आ.व. २०७५/०७६ मा आवश्र्क जग्गा व्र्वस्थापन गरी सवेक्षण तथा 
िागत अनमुान गनय सके आगामी ९/१० वषयमा र्स महानगरपालिका लभत्रका सबै वडाहरुमा डीपबोररङ्गबाटै 
व्र्वचस्थत खानेपानीको सवुविा परु्ायउन सहन ेदेचखन्छ । 

तालिका २२: ववमानस्थि 

ि.स. वववरण स्थान ववमानस्थि अवस्था 
१ भरतपरु 

ववमानस्थि 

भरतपरु १० संिािनमा रहेको तथा मखु्र्तः बदु्ि एर्रको ५/६ वटा 
लनर्लमत उडान र एलत एर्रको पलन उडान रहेको 

२. मेघौिी ववमानस्थि भरतपरु २७ हाििाई स्थगन 

स्रोतः शहरी पूवायिार ववकास महाशाखा, भरतपरु महानगरपालिका 

सचब्जमण्डी, रक पाकय , बािकुमारी तरकारी बजार, पोखरा 
बसपाकय , सस्तो बजार) 

३ ढि ७ वक लम 
४ ढि प्रशोिन केन्र ३ वटा   (नारार्णी नदीको वकनारमा) 
५ डचम्पङ्  साईट २ ( नारार्णी नदीको वकनार र िबुयमा ) 
६ स्र्ानीटरी ल्र्ानड् वफि 

साईट 
१ आिँपटारीमा लनमायणािीन 
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तालिका २३: बसपाकय हरु 

ि.स. बसपाकय को नाम बसपाकय  रहेको ठेगाना 
१ नारार्णगढ, पोखरा बसपाकय  भरतपरु–१,  नारार्णगढ 

२ केचन्रर् बस टलमयनि भरतपरु–९, चजल्िा प्रशासन कार्यू ािर् िोक 

३ जगतपरु बसपाकय  भरतपरु–२३,  जगतपरु नर्ािँबस्ती 
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 गणेशहि छेउ,१ पिुिोक,  िार्न्सिोक) 

स्रोतः शहरी पूवायिार ववकास महाशाखा, भरतपरु महानगरपालिका 

तालिका २४:  फनपाकय हरु तथा वपकलनक स्थि 

ि.स. पाकय  तथा फनपाकय  
रहेको  वडा 

पाकय  तथा फनपाकय को नाम स्थान 

१ २ जिदेवी पाकय  आिँपटारी 
२ २ सप्त कन्र्ा जिदेवी मचन्दर गणेशस्थान िोक 

३ ४ जेम्स फनपाकय  िारा पानी टोि ववकास संस्था 
४ ७ चिल्रेन पाकय  नगर ्िवटङ 

५ ८ जानकी चिल्रेन पाकय  जानकी टोि 

६ ९ पूजा फन पाकय  संगम टोि 

७ ११ नव जागलृत फनपाकय  कमिादेवी र प्रगलतपथ 

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

१० १२ राईनो चिल्रेन पाकय  रामवेि सामदुावर्क वन 

११ १५ वव. वप. स्मलृत पाकय  भवानपरु 

१२ २१ रतनवाि पाकय  रतनपरु 

१३ २१ पहारो पाकय  पहाररिोटार 

१४ २१ कार्न पाकय  कन्िन वस्ती 
१५ २३ शहीद स्मतृी पाकय  गौिरन  
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स्रोतः सम्बचन्ित वडा कार्ायिर्हरु, भरतपरु महानगरपालिका 

तालिका २५:  खेिमैदान तथा रंगशािा 

स्रोतः सम्बचन्ित वडा कार्ायिर्हरु, भरतपरु महानगरपालिका 

६. वातावरण तथा सरसफाईको अवस्था 
महानगरिे वातावरण तथा सरसफाईमा ववशेष ध्र्ान दददै वहृत कार्यिमहरु गदै आईरहेको छ । 

महानगरको वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन महाशाखाको लतनवटा शाखाहरु मखु्र्तः सरसफाई 

व्र्वस्थापन र वातावरण तथा हररर्ािी प्रबियन शाखािे सम्बचन्ित वडाका टोि ववकास संस्थाहरु, र्वुा 
हिब, सम्बचन्ित गैरसरकारी संस्थाहरु, संिारकलमयहरुसंग प्रभावकारी समन्वर् गदै वातावरण व्र्वस्थापन, 

फोहोर व्र्वस्थापन, सरसफाईका लनर्लमत विर्ाकिापहरु गदै आईरहेको छ । वातावरणमैत्री वडाका 
िालग ववववि विर्ाकिाप, कौसी खेती, हररत पाकय को स्थापना, महानगर वगैिा, फोहोरवाट मोहोर, साप्तावहक 

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 नं. टोि क्षते्रफि 

१ २ हर्ाम्पा िौर ५–०–० 

२ ९ पञ्चचशि गमु्बा साइड १–१५–० 

३ १० कभडय हि,  गेि हाउस िौर 3–१५–० 

४ १० प्रहरी तालिम केन्र खेिमैदान ११–०–० 

५ १३ राइनो खेि मैदान १–११–० 

६ १४ रािापूर खेिमैदान रािापूर १–१०–० 

७ १४ हनमुान नगर गौिरण २–०–० 

८ १४ सनु्दर वचस्त खेिमैदान १–०–० 

९ १५ भगवानपूुर गौिरण १–०–० 

१० १५ श्रीपूर स्कुि मा. वव.  िौर ०–१५–० 

११ १५ लनमाणायलिन गौतम बिु अन्तराविर् विकेट रंगशािा रामपरु  २०–६–० 

१२ १८ गनु्जनगर खेिमैदान ४–०–० 

१३ २० िन्रनगर फुटवि रंगशािा १०–०–० 

१४ २१ पूवय रंगीिा खेिमैदान ५–०–० 

१५ २१ पचिम रंगीिा खेिमैदान ५–०–० 
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सरसफाई जस्ता कार्यिमहरु रहेका छन ्। Waste to Energy Project (AEPC, Metropolitan and Private 

) संिािन अनरुुप महानगरिे कार्यिमको र्ोजनाहरु तर् गररसकेको छ । ववलभन्न संघ संस्थाहरुको 
सविर्तामा २०५९ साि देचख सञ्चालित वडा नं. १, २, ३ र ४ बाट सरुु भएको सईुरो कार्यकम िमशः 
वडा नं. ७, १०, ११ र १२ मा पलन ववस्तार गररएको छ । टोि ववकास संस्था, आमा समूह, हिबहरु र 
गैरसरकारी संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा लनरन्तर सरसफाई, वातावरण अलभमखुीकरण कार्यिम, 
कौसीखेती, हररतपाकय  जस्ता विर्ाकिाप भैरहेका छन ्। महानगरपालिकामा Sewage Treatment Plant 

लनमायण भएको, खलु्िा ददसा मिु (ODF) क्षेत्र घोषणा भएको र अस्थार्ी रुपमै भए पलन नारार्णी नदी 
वकनारमा भएको ल्र्ाण्डवफि साइट नचजक भएको हुिँदा फोहर ढुवानी खिय कम िाग्ने जस्ता फोहरमैिा 
व्र्वस्थापनका सबि पक्षहरु रहेका छन ्। त्र्सैगरी हाि सम्म स्थाई रुपमा स्र्ानीटरी ल्र्ाण्डवफि साइट 

लनमायण हनु नसहन,ु नारार्णी नदीको वकनारमा फोहोरहरुको ववसजयन हनु,ु हचस्पटिजन्र् फोहरको उचित 

व्र्वस्था हनु नसहन,ु एकीकृत फोहरमैिा व्र्वस्थापन को अविारणा िागू हनु नसहन,ु समर्ानकूुि भौलतक 

सािनको कमी, घरिरुीबाट शलु्क उठाउन े कार्य प्रभावकारी नभएकोिे आलथयक भार थप भएको, 
सेवाग्राहीहरुमा नगर सरसफाइको चजम्मेवारी हाम्रो पलन हो भन्न ेभावना राम्रो सिँग ववकास गनय नसवकएको 
जस्ता फोहरमैिा व्र्वस्थापनका सिुार गनुय पने पक्षहरु रहेका छन ्।  
 फोहोरमैिा व्र्वस्थापनको अविारणा  

o Public Private Partnership 
o Polluters Pay principle 
o Reduce Reuse and Recycle 
o Waste to Energy  

 फोहोरमैिा व्र्वस्थापनको वतयमान अभ्र्ास 

o सडक सफाई  
o फोहर संकिन (Door to Door Collection) 
o ढुवानी (Tractor, compactor, ठेिा आदद) 
o अचन्तम ववसजयन ( Open Dumping Site) 

 
 महानगरको दैलनक फोहोर उत्पादन: ५५ देचख ६५ टन सम्म  

o जैववक फोहोर : ६४ प्रलतशत  
o ्िाविक : १५ प्रलतशत  
o कागज : ६ प्रलतशत  
o लससा : ७ प्रलतशत  
o छािा र रवर : ८ प्रलतशत  
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 फोहोरमैिा व्र्वस्थापनको िागी पानी टंर्ाकी १ वटा, फार्र लबगेडर ३ वटा, जेट पम्प १ वटा, 
एहसाभेटर ३ वटा, वटपर १ वटा, ट्याहटर ३ वटा र सेफ्टी ट्याूंकचू १ वटा रहेको छ ।  
फोहरमैिा व्र्वस्थापन सावयजलनक लनजी साझेदारी अविारणामा कार्ायन्वर्न भैरहेको –दुयइवटा लनजी 
क्षेत्रको सहभागीतामा ( ग्रीन नेपाि लसटी वेस्ट मेनेजमेन्ट, वेस्ट मेनेजमेन्ट ग्रपु नेपाि प्रा.लि.) । 

 फोहरमैिा व्र्वस्थापनका िालग जम्मा कमयिारीः २२ जना। 

 स्र्ालनटरी ल्र्ाण्डवफि साईट –लनमायणको िालग जग्गा लिई िालग सम्भावना अध्र्र्न भई लड.वप.आर. 
तर्ार हुिँदै गरेको । 

 भरतपरु १, देवघाटमा व्र्वचस्थत शवदाहगहृ लनमायणको िालग टेण्डर प्रकृर्ामा गएको अवस्था । 

 

 
 

७ चशक्षा सम्बन्िी  वववरण  
चितवन चजल्िा समग्रमा उच्ि साक्षरता भएको र पूणय साक्षरता चजल्िा हो र भरतपरु महानगरको साक्षरता 
पलन त्र्ही अनरुुप राम्रो रहेको छ । भरतपरु महानगरको साक्षरता दर ९८.५ % रहेको छ जसमा मवहिा 
साक्षरता ९७.८ % छ भने परुुष साक्षरता ९९.१ % रहेको छ । 
७.१ ववद्यािर् वववरण  (सामदुावर्क तथा संस्थागत) 
तालिका २६: ववद्यािर्हरुको  वववरण 

ि.स. प्रकार बा.वव.के. १−५ १−८ १−१० १−१२ जम्मा 
१ सामदुावर्क २०० ५० २३ २३ २७ १२३ 

२ संस्थागत ९२ १२ १४ ५९ १२ ९७ 

जैववक फोहोर
64%

प्िाष्टिक
15%

कार्गज
6%

लससा
7%

छािा र रवर
8%

फोहोरको श्रोत बर्गीकरण
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जम्मा २९२ ६२ ३७ ८२ ३९ २२० 

स्रोतः चशक्षूा शाखा, भरतपरु महानगरपालिका 

 
 

तालिका २७: भरतपरु महानगरपालिकाको शैचक्षक सिुाङ्क अवस्था 
 

स्रोतः चशक्षा शाखा भरतपरु महानगरपालिका 
 

 

 

२००

५०
२३ २३ २७

९२

१२ १४

५९

१२

बा.वव.के. १−५ १−८ १−१० १−१२

सामदुायिक ससं्थार्गत

ि.स. 
आिारभतू तह माध्र्लमक तह 

सूिकहरु  औसत औसत 

1 उत्तीणय दर ८४.३३२ ८४ 

2 कक्षा दोहोर्ायउने दर ७.८८४ ११ 

3 कक्षा छोडने दर १०.०४६ ६.६ 

4 औसत लसकाई उपिब्िी ५६.४७ ५० 

5 तालिम प्राप्त चशक्षक ९९.४ ९६ 

6 तालिम प्राप्त मवहिा चशक्षक ४०.८०८ ८.१ 

7 चशक्षक ववद्याथी अनपुात २१.६६ ३३.५ 
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ि.स. प्रकार  ९−१० ११−१२ कूि जम्मा 

  

  छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा 
1 सामदुावर्क ३८६४ ३४२३ ७२८७ २७८५ २०१३ ४७९८ १९६८३ १८१६२ ३७८४५ 

2 संस्थागत २८६६ ३५६३ ६४२९ ४६१ ७६१ १२२२ २१५०७ २८८७९ ५०३८६ 

जम्मा ६७३० ६९८६ १४७१६ ३२४६ २७७४ ६०२० ४११९० ४७०४१ ८८२३१ 

स्रोतः चशक्षा शाखा, भरतपरु महानगरपालिका 
 
७.२ सामदुावर्क ववद्यािर् तथा बाि केन्रको वववरण  

तालिका २९: सामदुावर्क ववद्यािर् तथा बाि केन्र 

वडा नं. 
 

ववद्यािर्को नाम  तह 

१ भान ुमावव ०–१२ 

१ रामनगर मावव ०–१० 

१ लसताराम  ०–१० 

१ दठमरुा आिारत ०–५ 

१ नददवकनार नारार्णी ०–५ 

१ बािकुमारी कन्र्ा ०–१२ 

२ बाि कुमार मा. वव.  ०–१२ 

३ िमेिी देवी आ. ववद्यािर्  ०–८ 

४ िक्ष्मी मा. वव.  ०–१२ 

४ श्री बाह्रघरे मा. वव. ०–१० 

४ आिारभतू वव. र्ज्ञपरुी ०–५ 

४ नवज्र्ोलत आिारभतू  ०–१० 

५ कैिाशनगर मा. वव.  ०–१० 

५ तोरी खेत मा. वव. ०–१० 

   

वडा नं. ववद्यािर्को नाम  तह 

५ आिारभतू वव. भरकुमारी ०–५ 

५ आिारभतू आनन्दपरु  १ 

६ अरुणोदर् मा. वव. ०–१२ 

६ श्री इन्रपरुी मा. वव. ०–१० 

६ सवहद स्मलृत मा. वव. ०–१० 

६ देवज्र्ोलत आिारभतु  ०–८ 

६ लसदेश्वर आिारभतू वव. ०–५ 

७ प्रमेवस्ती मा. वव. ०–१२ 

७ राविर् मा. वव. कृष्णपरु १० 

८ शरदपरु मा वव  ०–१२ 

८ गौरीगंज मा.वव. गौरीगंज ०–१० 

१० भरतपरु मा. वव. ०–१२ 

१० नारार्णी मा. वव.  ०–१२ 

१० चितवन मा. वव. ०–१२ 

   

   

 
 

तालिका २८:  ववद्याथीहरुको  वववरण 

 

ि.स. प्रकार  बा.वव.के. १−५ ६−८ 

    छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा 
1 सामदुावर्क १६८२ १९७७ ३६४९ ६१५३ ६१३७ १२२९० ५१९९ ४६१२ ९८११ 

2 संस्थागत ३८६९ ५३०७ ९१७६ ९४१७ १२५७८ २१९९५ ४८९४ ६६७० ११५६४ 

जम्मा ५५५१ ७२८४ १२८३५ १५५७० १८७१५ ३४२८५ १००९३ ११२८२ २१३७५ 
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वडा नं. ववद्यािर्को नाम  तह 

१० चित्रसेन आिारभतू  ०–५ 

१० वािमचन्दर  ०–५ 

११ नर्ािँ वकरण मा. वव. ०–८ 

११ लसविववनार्क मा. वव.  ०–८ 

११ वहमािर् लन. मा. वव.  ०–८ 

११ नवजागलृत प्रा. वव.  ०–५ 

११ स्ववववेकआिारभतू ववद्यािर्  
िामाटोि  

०–५ 

११ जखडीमाई प्रा. वव ०–५ 

११ गणेशथान प्रा. वव. ०–५ 

११ वािववकास केन्र  ०–५ 

१२ मोहन मा. वव.  ०–१० 

१३ वहमािर् मा. वव. ०–१२ 

१३ गंगानगर मा. वव. १० 

१३ आिारभतू वव. उज्विनगर  ०–८ 

१३ आिारभतू वव. ब्रम्हपूरी  ०–८ 

१४ ना. वव. म. मा. वव ०–१२ 

१४ शचि आिारभतू  वव. रािापरु १–८ 

१४ आिारभतू ववद्यािर् 

हनमुाननगर  

०–८ 

१४ आिारभतू ववद्यािर् 

सनु्दरबचस्त 

०–८ 

१४ आिारभतू वव.शाचन्तपरु ०–६ 

१५ श्रीपूर मा. वव.  १–१० 

१५ ववश्व प्र. मा. वव.  ०–१२ 

१५ रामपरु मा. वव.  १–१० 

१५ गौतम आ. ववद्यािर् फुिवारी  ०–८ 

१५ राविर् आ. ववद्यािर् सूर्यनगर  ०–५ 

१५ रा. आ. ववद्यािर् मंगिपरु  ०–५ 

१५ गोपािगञ्ज आ. गोपािगञ्ज  १–३ 

वडा नं. ववद्यािर्को नाम  तह 

१६ दगुाय शेषकान्त मा. वव. १ – १२ 

१६ श्री  ढड्डाघारी मा. वव. १ – १० 

१६ आिारभतू वव. ब्रम्हपरु ०–८ 

१६ आिारभतु (मोहनपरु)  ०–८ 

१६ बसनु्िरा आिारभतु वव. ०–५ 

१६ आिारभतू वव.शरणपरु १ – ६ 

१७ आिारभतू ववद्यािर् िगौन्टा ०–५ 

१८ गञु्जानगर मा. वव.  १–१२ 

१८ शशीनगर मा. वव.  १–१० 

१८ भवुन बचस्त आिारभतु  ०–८ 

१९ शारदा मा. वव.  १२ 

१९ अमरजगं गरुुङ मा. वव. १२ 

१९ श्री चजवन ज्र्ोलत आ. ववद्यािर्  १–५ 

२० भीमनगर मा. वव. १–१२ 

२० लभमिन्र आिारभतू  ०–५ 

२० आिारभतू वव. दरानी  ०–५ 

२० आिारभतू वव. लसमिटाडी  १–३ 

२१ आिारभतू वव. कन्िनवस्ती ०–५ 

२१ अन्नपणुय मावव.  १० 

२१ भान ुमा. वव. १० 

२१ कालिका आिारभतू ववद्यािर् 

मलनपरु 

०–८ 

२१ आिारभतू ववद्यािर् शंकर 

िोक 

१–३ 

२१ आिारभतू .वव. रङगीिा ०–५ 

२१ आिारभतू .वव. लसतापरु ०–५ 

२२ आ.वव. िनौजी  ०–८ 

२२ अमर मा.वव. १२ 
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२२ आ.वव. ववरेन्रनगर ०–५ 

२३ िक्ष्मी मा. वव.  १–१२ 

वडा नं. ववद्यािर्को नाम  तह 

२३ सरस्वती मा. लब. १–१० 

२३ कदम आिारभतू वव. खडकौिी  ०–८ 

२३ आिारभतू घेिाघारी  ०–५ 

२३ आिारभतू वेिहठ्ठा  १–३ 

२४ आिारभतू ववद्यािर् ध्रवुनगर ०–५ 

२४ आिारभतू ववद्यािर् 

प्रगलतिोक 

०–५ 

२४ लसिाथय मा.वव.  १–१० 

२५ प्रभात मा. वव.  १०+२ 

२५ जनज्र्ोलत मा. वव. १०+२ 

२५ माध्र्लमक ववद्यािर् सोसी १० 

२५ आभारभतू वर्रघारी  ०–५ 

२५ आभारभतू वव. िेबरनगर ०–५ 

२६ आदयश मा. वव.  १–१२ 

२६ र्वुा मा. वव.  १–१० 

२६ खरौलि आिारभतू वव. ०–८ 

२६ रातापूर आिारभतू वव. ०–८ 

२६ नारार्णी आ.वव. ०–५ 

२६ आ.वव. कोइिाहा ०–८ 

२६ आ.वव. भगडी ०–५ 

२६ जमन लस स्मलृत आ.वव. ०–५ 

२६ मजलडर्ा आिारभतू   ०–५ 

२७ जानकी मा. वव.  १२ 

२७ श्री काजीमान आिारभतू  ०–८ 

२७ िरमपरु आिारभतू वव. ०–५ 

२८ साझापरु मा. लब. १२ 

२८ सरस्वती मा. लब. १२ 

२८ आिारभतू वव.अन्रौिी ०–५ 

२८ लससावास आिारभतू ववद्यािर्  ०–८ 

वडा नं. ववद्यािर्को नाम  तह 

२८ आिारभतू.वव. िौखारी ०–३ 

२९ आिारभतू ववद्यािर् कुसमुटार ०–५ 

२९ आिारभतु ववद्यािर् कमिपरु ०–५ 

२९ आिारभतू ववद्यािर् भोिायङ ०–५ 

२९ आिारभतू ववद्यािर् तान्राङ ०–३ 

२९ आिारभतू ववद्यािर् स्र्ाउिे ०–५ 

२९ आिारभतु ववद्यािर् रातमाटे ०–५ 

२९ आिारभतू ववद्यािर् फेवाटार ०–३ 

२९ आिारभतू ववद्यािर् िौकी ०–८ 

२९ आिारभतू ववद्यािर् जिदेवी ०–३ 

२९ आिारभतू ववद्यािर् भोिे ०–३ 

२९ आिारभतू ववद्यािर् ढोडेनी ०–५ 

२९ आिारभतू ववद्यािर् डुम्र े ०–३ 

२९ कवविाश माध्र्लमक ववद्यािर् 

जगेुडी 
०–१२ 

२९ आिारभतू ववद्यािर् िामागाउ ०–४ 

स्रोतः चशक्षूा शाखा, भरतपरु महानगरपालिका
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तालिका ३०: सामदुावर्क लसकाई केन्रको वववरण २०७५ 

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

२ जनिेतना सामदुावर्क लसकाइ केन्र भ.म.न.पा ७ 

३ गौररगञ्ज  सामूदावर्क लसकाइ केन्र भ.म न.पा ८ 

४ शरदपरु सामदुावर्क लसकाइ केन्र भ.म.न.पा. ९ 

५ दोभान सामदुावर्क लसकाइ केन्र भ.म.न.पा.१० 

६ सामाचजक सेवा सामदुावर्क लसकाइ केन्र भ.म.न.पा ११ 

७ ववश्वज्र्ोलत सामदुावर्क लसकाइ केन्र भ.म.न.पा १४ 

८ आनन्द सामदुावर्क लसकाइ केन्र, 

फुिवारी 
भ.म.न.पा.१५ 

९ शारदानगर सामदुावर्क लसकाइ केन्र भ.म.न.पा १९ 

१० मंगिपरु सामदुावर्क लसकाइ केन्र भ.म.न.पा १६ 

११ सिेत प्रर्ास सामदुावर्क लसकाइ केन्र भ.म.न.पा २३ 

१२ पवटहानी सामदुावर्क लसकाइ केन्र भ.म.न.पा २२ 

१३ सिेतना सामदुावर्क लसकाइ केन्र भ.म.न.पा २६ 

स्रोतः चशक्षा शाखा, भरतपरु महानगरपालिका 
 

७.३ ववश्वववद्यािर् तथा किेजहरु र लतनको  ववषर् अनरुुपको लबवरण 

तालिका ३१: ववश्वववद्यािर् तथा किेजहरु तथा ववषर् अनरुुपको लबवरण 

ि.स. उ.मा.वव, किेजको 
नाम 

ठेगाना सञ्चालित मखु्र् लबषर् लबश्वलबद्यािर् 

१ कृवष वन 

ववश्वववद्यािर् 

रामपरु कार्यकम र तह कृवष, पश ुर वन ववज्ञान कृवष वन 

२ लस एम लस अस्पताि भरतपरु स्नातक, स्नातकोत्तर, 

वपएिलड 

जनरि, मेलडकि, 

डेन्टि, लबचशविकृत  

लत्रभवुन  

३ लसएम एस भरतपरु एमलबब एस, एमलड, लड 

एम सपुरस्पेशलिि तह 

जनरि, मेलडकि, 

डेन्टि, लबचशविकृत  

काठमाडौं 
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४ ववरेन्र व.हर्ाम्पस भरतपरु स्नातक, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र, ववज्ञान, 

कम््र्टुर, चशक्षा, 
व्र्वस्थापन, चजर्ोिोजी  

लत्रभवुन 

५ सप्तगण्डकी वहमुखुी 
हर्ाम्पस 

भरतपरु स्नातक, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र, ववज्ञान, 

स्वास्थ्र्,  कम््र्टुर, 

चशक्षा, व्र्वस्थापन, 

ग्रालमण ववकास, 

पत्रकारीता   

लत्रभवुन/ 

पोखरा/  

पूवायन्िि 

६ बािकुमारी व 

हर्ाम्पस 

भरतपरु स्नातक, स्नातकोत्तर ववज्ञान, स्वास्थ्र्, 

कम््र्टुर, चशक्षा, 
व्र्वस्थापन 

लत्रभवुन/  

पोखरा/ 

पूवायन्िि 

७ मैर्ादेवी क. हर्ाम्पस  भरतपरु स्नातक, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र, स्वास्थ्र्,  

चशक्षा, व्र्वस्थापन, 

नलसयड. 

लत्रभवुन/  

पोखरा/ 

पूवायन्िि 

८ लमिेलनर्म किेज भरतपरु स्नातक, स्नातकोत्तर कम््र्टुर, सामाचजक 

कार्य,  व्र्वस्थापन, 

पत्रकारीता   

लत्रभवुन 

९ प्रसेीडेन्सी किेज भरतपरु स्नातक कम््र्टुर, व्र्वस्थापन  पोखरा/ 

पूवायन्िि 

१० प्रज्ञा व हर्ाम्पस भरतपरु स्नातक ववज्ञान, स्वास्थ्र्,  

कम््र्टुर, व्र्वस्थापन  

पोखरा/  

पूवायन्िि 

११ अरुणोदर् व हर्ाम्पस लगतानगर  स्नातक ववज्ञान, स्वास्थ्र्,  

कम््र्टुर 

लत्रभवुन 

१२ अमर जनशचि व 

हर्ाम्पस 

पवटहानी स्नातक कम््र्टुर, चशक्षा लत्रभवुन 

१३ शवहद स्मारक व 

हर्ाम्पस 

शारदानग
र 

स्नातक स्वास्थ्र्, कम््र्टुर, 

चशक्षा 
लत्रभवुन 

१४ उमावढी आदशय 
शेरिन व हर्ाम्पस 

ददव्र्नगर स्नातक स्वास्थ्र्,  कम््र्टुर, 

चशक्षा 
लत्रभवुन  

१५ प्रमेवस्ती व हर्ाम्पस भरतपरु स्नातक स्वास्थ्र्, कम््र्टुर, 

चशक्षा, व्र्वस्थापन  

लत्रभवुन 
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१६ हररकुमार स्मारक 

किेज 

मंगिपरु  स्नातक स्वास्थ्र्, कम््र्टुर, 

चशक्षा  
पोखरा 

१७ अन्नपूणय व हर्ाम्पस पावयतीपरु स्नातक चशक्षा, व्र्वस्थापन पूवायन्िि 

१८ वोस्टन किेज भरतपरु स्नातक ववज्ञान, कम््र्टुर, 

व्र्वस्थापन 

पोखरा/ 

पवुायन्िि 

१९ र्नुाइटेड टेचहनकि 

किेज 

भरतपरु स्नातक ववज्ञान, कम््र्टुर, 

चशक्षा, व्र्वस्थापन  

पवुायन्िि 

२० श्री मेलडकि किेज भरतपरु स्नातक स्वास्थ्र्, नलसयड., ल्र्ाब पोखरा/ 

पूवायन्िि 

२१ चितवन हर्ाम्पस भरतपरु १०+२ स्वास्थ्र्,  कम््र्टुर, 

व्र्वस्थापन  

लत्रभवुन 

२२ अवकय ड साइन्स किेज भरतपरु १०+२ ववज्ञान, व्र्वस्थापन  

२३ चितवन साइन्स 

किेज 

भरतपरु १०+२ ववज्ञान, व्र्वस्थापन  

२५ एपेहस एकेडेमी  भरतपरु ए िेभि ववज्ञान, कम््र्टुर, 

व्र्वस्थापन 

 

२६ जेलभर्र किेज बेििोक १०+२ ववज्ञान,कम््र्टुर,   

२७ शान्ती एकेडेमी 
किेज 

भरतपरु स्नातक ववज्ञान,  व्र्वस्थापन   

   स्रोतः चशक्षा शाखा, भरतपरु महानगरपालिका 
 

तालिका ३२: अध्र्र्न गरररहेका छात्रछात्राहरुको वववरण(२०७) 
 कूर्.स कक्षा छात्र छात्रा 
१ प्री स्कुि १६८२ १९७७ 

२ १ ११७२ १३२२ 

३ २ ११०० ११०२ 

४ ३ १२३४ ११५९ 

५ ४ १२८० १२७१ 

६ ५ १३६७ १२८३ 

७ ६ १५७१ १४९३ 

८ ७ १७१२ १५३३ 
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स्रोतः चशक्षा शाखा, भरतपरु महानगरपालिका 

 
तालिका ३३: चशक्षक दरवन्दीको वववरण 

ि.स प्रकार १−५ ६−८ ९−१० ११−१२ जम्मा 

१ सामदुावर्क  ७२६ २७३ २२३ ५८ १४८० 

२ संस्थागत ५१८ ५१० ४०३ ४६ १७४७ 
जम्मा जम्मा ७८३ ६२६ १०४ ३२२७ 

स्रोतः चशक्षा शाखा, भरतपरु महानगरपालिका 
तालिका ३४ स्रोतकेन्र वववरण 

क.सं. 

 

स्रोतकेनर् 

 

सामदुावर्क ववद्यािर् संस्थागत ववद्यािर् जम्मा 
१–३ १–

५ 

१–
८ 

१–
१० 

१–
१२ 

१–८ १–
१० 

१–१२  

१ ददव्र्नगर १ ८ ५ ३ ६ १ ६ १ ३१  

२ पावयतीपरु ३ ९ ३ ६ ५ – ५ – ३१  

०

५००

१०००

१५००

२०००

२५००

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२
छात्र
छात्रा

९ ८ १९१६ १५८६ 

१० ९ २२३२ १९४८ 

११ १० १६३२ १४७५ 

१२ ११ १३४२ ९८४ 

१३ १२ १४४३ १०२९ 

 जम्मा १९६८३ १८१६२ 
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३ लगतानगर १ ५ ८ ५ ५ – – – २४ 

४ िङ्क ु – ६ ४ ५ ७ – – – २२ 

५ भरतपरु  ५ १३ २ ४ ४ – – – २८ 

 जम्मा १० ४१ २२ २३ २७ १ ११ १ १३६ 

स्रोतः चशक्षा शाखा, भरतपरु महानगरपालिका 

८. स्वास्थ्र् सम्बन्िी लबवरण 

भरतपरु महानगरपालिका स्वास्थ्र् ववकासको दृविकोणिे र्ोजनाबि तररकािे अगाडचू बढू्दै गएको छ 

। महानगरिे मवहिा र ज्रे्ष्ठ नागररकिाई लनशलु्क ओवपडी सेवाको िालग सोि तथा बजेट ववलनर्ोजन 

गरेको छ भने महानगर चस्थत सरकारी, गैरसरकारी, सामदुावर्क, लनजी स्वास्थ्र् संस्थाहरुिे प्रभावकारी सेवा 
ददइरहेका छन ्। 

तालिका३५: स्वास्थ्र् संस्थाहरु (सरकारी, गैरसरकारी, सामदुावर्क, लनजी)को वववरण 

स्रोतः स्वास्थ्र् शाखा, भरतपरु महानगरपालिका 

ि.स. संस्था संख्र्ा 
१ सरकारी अस्पताि १ वटा केन्रीर् स्तर, भरतपरु अस्पताि–१० 
२ हर्ान्सर अस्पताि १ वटा केन्रीर् स्तर,बी.पी. कोईरािा मेमोररर्ि हर्ान्सर 

अस्पताि–७ 
३ चशक्षण अस्पताि २ वटा 
४ प्राथलमक स्वास्थ्र् केन्र  १ वटा 
५ शहरी स्वास्थ्र् प्रवयिन केन्र १ वटा 
६ स्वास्थ्र् िौकी १३ वटा 
७ सामदुावर्क स्वास्थ्र् सेवा केन्र १ वटा 
८ नगर स्वास्थ्र् सेवा केन्र ८ वटा 
९ आर्वेुद औषिािर् ६ वटा 
१० २४ घण्टे बलथयङ्ग सेन्टर ५ स्थान –अस्पताि बाहेक 

(१४, १७, १९, २३ र २७ वडाका स्वास्थ्र् संस्थामा) 
११ खोप केन्र ७९ स्थान 

१२ मवहिा स्वास्थ्र् स्वमसेवीका २०७ जना 
१३ लनजी स्वास्थ्र् संस्थाहरु  २४ वटा ठुिा, १६० वटा साना 
१४ एम्बिेुन्स सेवा  १४१ वटा 
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३६: सरकारी स्वास्थ्र् सेवा केन्रहरुको वववरण (वडागत) 
 

स्रोतः स्वास्थ्र् शाखा, भरतपरु महानगरपालिका 

ि. स. वववरण (संख्र्ा) वडा नं स्थान 

१ प्राथलमक स्वास्थ्र् केन्र १४ चशवनगर 

२ शहरी स्वास्थ्र् प्रवयद्िन केन्र ९ शरदपरु 

 

३ 

 

 

स्वास्थ्र् िौकी (१३) 

 

६ लगतानगर  

८ भरतपरु  

१५ फुिबारी  
१६ मंगिपरु  

१७ गञु्जनगर  

१९ शारदानगर  

२१ पावयतीपरु  

२२ पवटहानी  
२३ जगतपरु  

२५ शिुनगर  

२६ ददव्र्नगर  

२७ मेघौिी  
२९ कवविास  

४ 
नगर स्वास्थ्र् केन्र (८) 
 

१ दठमरुा  
२ आूिँपटारी  
४ दगुायिोक  

५ कैिाशनगर  

५ तोरीखेत  

११ जिदेवी  
१८ शशीनगर  

२३ कसरािोक  

५ सामदुावर्क स्वास्थ्र् ईकाई (१) २९ िौकीडाडंा कवविास  

६ 

 

आर्वेुद औषिािर् (६) 
 

१ देवघाट  

४ चशवघाट  

१८ गञु्जनगर  

२३ पवटहानी  
२७ मेघौिी  
२९ डािेटार  
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तालिका ३७: स्वास्थ्र् सम्बन्िी तथ्र्ांक आलथयक वषय २०७४/०७५ 

ि.स. सिुक नपेाि भरतपरु महानगरपालिका 
१ बाि मतृ्र् ुदर २७.९ / १००० १.८३ / १००० 

२ मात ृमतृ्र् ुदर २५८ / १००००० ० 

३ पूणय खोप  ६७.४ / १०० 
घरिरुी सवेक्षणबाट–पूणयखोप 

महानगर घोषणा  भएको     
(३१/३/०७५ मा) 

४ गभयलनरोिक प्रर्ोग दर ५२.६% ४७.३४% 

५ लबलसजी खोप ९७.५% १२४ / १०० प्रलतशत भन्दा बवढ 

६ लडवपडी–पवहिो ९७ / १०० ९६.२५ / १०० 

७ लडवपडी–दोस्रो ८०.८७ / १०० ८६ / १०० 

८ संस्थागत सतु्केरी ५७ / १०० १०४ / १०० प्रलतशत भन्दा बवढ 

स्रोतः स्वास्थ्र् शाखा, भरतपरु महानगरपालिका 

 

९. सिारंको अवस्था 
९.१ टेलिलभजन/एफ.एम. रेलडर्ो  स्टेशनहरुको  वववरण 

 तालिका ३८:  टेलिलभजन/एफ.एम.रेलडर्ो स्टेशनहरुको वववरण 

कूर्.

स. 

टेलिलभजनको नाम  ठेगाना  प्रसारण संस्था स्टेशन म्र्ानजेर अध्र्क्ष 

१ बेसो  भरतपरु–२ एकता संिार नपेाि प्रालि हाि संिािनमा 
नभएको 

हाि संिािनमा 
नभएको 

२ कृिि भरतपरु–१० कृिि सञ्चार सहकारी 
संस्था लि. 

हाि संिािनमा 
नभएको  

हाि संिािनमा 
नभएको  

३ आभास भरतपरु–२ ग्रीनिाइन लमलडर्ा प्रालि कोमििन्र भगत कोमििन्र भगत 

४ वटभी कालिका भरतपरु–१० वटभी कालिका प्रा.लि. राजकुमार िालमछान े राजकुमार 

िालमछाने 
५ नमस्ते भरतपरु–२ सोनसुम्राट लमलडर्ा प्रालि हाि संिािनमा 

नभएको 
हाि संिािनमा 
नभएको 

स्रोतः पत्रकार महासंघ, चितवन शाखा 
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तालिका ३९: एफ.एम. रेलडर्ो 
क
ूर्
.स. 

रेलडर्ोको नाम  मेघाहजय ठेगाना प्रसारण संस्था स्टेशन 

म्र्ानजेर 

अध्र्क्ष 

१ कालिका एफ.एम. 

९५.२ र कालिका  ९१ 

२००० 

वाट 

भरतपरु–१० कालिका एफ एम 

प्रा.लि. 

ओमप्रकास 

पोखरेि 

वविम पाण्डे 

२ हाम्रो एफ.एम. ९४ २००० 

वाट 

भरतपरु ११ हाम्रो एफ एम प्रा.लि. सरुज 
लतलमचल्सना 

भोजराज कौडाि 

३ रेलडर्ो लत्रवेणी १००.६ २००० 

वाट 

भरतपरु–२ लत्रवेणी एफ एम प्रा.लि. हरर  शमाय तेजनारार्ण 

खरेि 

४ लसनजी एफ.एम. ९१.६ २००० 

वाट 

भरतपरु–१० लसनजी एफ.एम. 

प्रा.लि. 

रामकान्त  

पौडेि 

सहनिाि प्रिान 

६ रेलडर्ो सम्पदा ९०.५ २५० वाट गीतानगर रेलडर्ो सम्पदा प्रा.लि नववन  खरेि मनुा गरुुङ 

७ रेलडर्ो भरतपरु १०५.२ ५०० वाट भरतपरु–७ रेस नेपाि  नववन  पौडेि नववन पौडेि 

८ रेलडर्ो चशव शक्लत ५०० वाट भरतपरु–१४ चशव शक्लत 
सामदुावर्क संस्था 

रमेश पौडेि भीमप्रसाद 

पोखरेि 

स्रोतः पत्रकार महासंघ, चितवन शाखा 
 

९.२ चितवनका लनर्लमत सञ्चार माध्र्महरु 

४०: छापा (दैलनक) 
ि.स. पलत्रकाको नाम  ठेगाना  सम्पादकको नाम प्रकाशकको नाम 

१ चितवन पोि भरतपरु–४ प्रकाश अर्ायि चितवन पोि प्रकाशन प्रा.लि. 

२ पारदशी भरतपरु–४ जनक अर्ायि पारदशी लमलडर्ा सेन्टर 

३ कार्ाकैरन भरतपरु–१० लबनोदबाब ुररजाि कार्ाकैरन लमलडर्ा प्रालि 

४ िोकतन्त्र सन्देश भरतपरु–१० भोजराज कौडाि (अध्र्क्ष) शहीदस्मलृत प्रकाशन प्रसारण प्रा.लि. 

५ लरम्स भरतपरु–१० प्रलतक्षा वास्तोिा लरम्स इन्टरटेन्मेन्ट लमलडर्ा प्रालि 

स्रोतः पत्रकार महासंघ, चितवन शाखा  

तालिका ४१: छापा (अिय साप्तावहक) 
कूर्.

सं. 

पलत्रकाको नाम  ठेगाना  सम्पादकको नाम प्रकाशकको नाम 

१ चितवन खबर भरतपरु–१२ इचन्दरा पन्त हरर काकी 
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स्रोतः पत्रकार महासंघ, चितवन शाखा 

तालिका ४२: छापा (साप्तावहक) 
कूर्.

स. 

पलत्रकाको नाम  ठेगाना    सम्पादकको नाम प्रकाशकको  नाम 

१ शभेुच्छा सन्देश भरतपरु–२ शान्ता अलिकारी शान्ता अलिकारी 
२ सिेत प्रर्ास भरतपरु–२ रोशन ववश्वकमाय सदुन नेपािी 
३ जोश भरतपरु–१२ गणुराज िालमछाने हररप्रसाद उप्रतेी 
४ उज्र्ािो एहसप्रसे भरतपरु–१० ददपक खनाि उज्र्ािो लमलडर्ा हाउस 

५ िरेु सन्देश भरतपरु–११ सरेुशिन्र अलिकारी सरेुशिन्र अलिकारी 
६ राजिानी आस्था भरतपरु–१० सररताकुमारी नेपाि नवराज ढकाि 

७ अथय समािार भरतपरु–११ नारार्णप्रसाद अलिकारी नारार्णप्रसाद अलिकारी 
८ आिमण भरतपरु–१० महेशकुमार गजरेुि वटकादत्त लतलमचल्सना 
९ चितवन भरतपरु–१० गोववन्दराज ववनोदी गणशेखर शमाय 
१० चितवन ज्र्ोलत भरतपरु–११ कृष्णप्रसाद खनाि नववनबाब ुमरहट्टा 
११ चित्रवन सन्देश भरतपरु–९ समुन गैरे शोभाखर किँ डेि 

१२ नारार्णी सेरोफेरो भरतपरु–९ िनकुमारी िौिरी सन्तकुमार िौिरी 
स्रोतः पत्रकार महासंघ, चितवन शाखा 

तालिका ४३:  छापा मालसक 

 

स्रोतः पत्रकार महासंघ, चितवन शाखा 

९.३ टेलिफोन, मोबाइि र इन्टरनेट सम्बन्िी वववरण  

तालिका ४४:  टेलिफोन, मोबाइि र इन्टरनेट प्रर्ोगकतायको वववरण 

कूर्.

स. 

पलत्रकाको नाम  ठेगाना  सम्पादक प्रकाशक 

१ नारार्णी टुडे भरतपरु–७ वीरेन्द मणी पौडेि वीरेन्रमणी पौडेि 

२ जीवनदशयन भनपा–१ िक्ष्मण भण्डारी िक्ष्मण भण्डारी 
३ ददव्र् दपयण भरतपरु–१० नारार्ण शमाय नारार्ण शमाय 

ि. स. टेलिफोन, मोबाइि र इन्टरनटे प्रर्ोग कतायको संख्र्ा 
१ िेनिाईन फोन २१२९५ 
२ मोबाइि –वप्र-पेड/पोिपेड ३५५६५२/१४५५५ 
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स्रोतः नेपाि दरुसन्िार कार्ायिर्, चितवन 

तालिका ४५: टेलिफोन, मोबाइि र इन्टरनेट सेवा प्रदार्क वववरण 

ि. स.  सेवाप्रदार्क लनकार् सम्पकय  नं. 

१ नेपाि टेलिकम  ०५६–५२०३०३९ 

२ हिालसक टेक प्रा. लि. ९८०२९२२३०३ 

३ टेक माइन्ड प्रा. लि. ०५६–५२२२२२ 

४ वडयलिंक कम्र्लुनकेसन प्रा. लि.  ०५६–५७११७२ 

५ भाए नेट कम्र्लुनकेसन प्रा. लि. ९८०१०४६४१० 

६ डोइन नेट प्रा. लि.  ०५६–५२६६५५ 

७ सलुबस ुनेट प्रा. लि. ०५६–५२२४९९ 

८ बोडयलिंक ९८१११६५०६२ 

९ जचस्कना नेट सलभयस सेन्टर  ०५६–५२४८३ 

१० एववड नेट प्रा. लि. ९८०२५२५२७४ 

स्रोतः पत्रकार महासंघ, चितवन शाखा 
 

१०. स्थानीर् मौलिकता र संस्कृलत   

तालिका ४६: िाडयपवय जात्रा र मेिाहरुको वववरण 

कूर्.स. िाडयपवय मनाइन ेमवहना मनाउन ेजातजालत 

१ बौिपूचणयमा वैशाख बौिमागयू ी 
२ न्वागी भदौ िेपाङ्ग समदुार् 

३ जनै पणुीमा, साउन वहन्द ुिमायिवम्वी  
४ चजतीर्ा भदौ थारु समदुार् 

५ दशै, लतहार असोज - काचत्तक वहन्द ुिमायिवम्वी /बौिमागयू ी 
६ छठ पवय काचत्तक थारु समदुार् वहन्द ुिमायिवम्वी 
७ तम ुल्होसार पषु गरुुङ समदुार् 

८ विष्मस पषु विचष्िर्न 

९ माघी माघ थारु समदुार् 

१० सोनाम ल्होसार माघ तामाङ 

३ लसलडएमए मोबाइि– वप्रपेड/पोिपेड १९००/४८० 

४ इन्टरनेट–एलडएसएि/ वाई म्र्ाहस १०५०/२७९६ 
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स्रोतः सम्बचन्ित वडा कार्ायिर्हरु , भरतपरु महानगरपालिका 
 

 तालिका ४७: मेिा तथा जात्रा 
कूर्. 
स. 

मेिा तथा जात्राहरु मेिा तथा जात्रा िाग्न ेस्थान िाग्न ेमवहना मनाउन ेजातजालत 

१ िाखे जात्रा, गाई 

जात्रा 
नारार्णघाट, पावयतीपरु, 

फुिवारी, मंगिपरु 

भदौ नेवार 

२ छठ पवय नारार्णी वकनार काचत्तक मिेसी समदुार् 

३ फुि ताने मेिा  देवघाट, नारार्णघाट 

नारार्णी वकनार, चशसवुार, 

काभ्रघेाट 

कालतयक वहन्द ुिमायविम्वी 

४ ठूिो एकादशी देवघाट  माघ सवै जातजाती  

५ चखिडा महोत्सव ददव्र्नगर लसस्वार माघ थारु समदुार् 

६ माघे संकान्ती देवघाट मेिा माघ सवै जातजाती 
७ िैते दशैं जगतपरु वविम वावा मेिा िैत्र सवै जातजाती 

स्रोतः सम्बचन्ित वडा कार्ायिर्हरु , भरतपरु महानगरपालिका 
 

तालिका ४८: िालमयक स्थि, मठ मचन्दरको वववरण 

वडा  नं. िालमयक मठ मचन्दर, गमु्बा, ििय र मचस्जत 

१ हररहर मचन्दर,  देवघाट,  ववश्वकमाय मचन्दर,  गौरेश्वर चशवािर् मचन्दर,  वागेश्वरी 
२ रामेश्वर मचन्दर,  िचक्ष्म नारार्ण मचन्दर,  लतनखोिे बौि गमु्बा, मचस्जत 

३ बाह्रघरे दगुाय मचन्दर , रािेरािे िाम,  ििय 
४ िचक्ष्म नारार्ण मचन्दर,  देवी मचन्दर 

५ कल्र्ाणूीदेवी मचन्दर , उगैन छेदङु् गमु्बा 
६ िक्ष्मी नारार्ण,  इच्छापूणय भगवलत 

७ श्री कृष्ण आध्र्ालमक प्रलतष्ठान,  श्री पन्िेश्वर महादेव मचन्दर,  सम्वालिङ्गी गमु्बा, ििि 
८ ब्रम्हदेव मचन्दर,  नागेश्वर चशव पन्िाएन,  पारसनगर बौि गमु्बा 
९ चशव मचन्दर काडाघारी पञ्चचशि महा बौि गमु्बा 
१० मालिका मचन्दर , देवी मचन्दर, महाकािेश्वर मचन्दर 

११ गणेशथान मचन्दर (िाम) ,  पंिचशि गमु्बा,  छेच्र् ुथपायलिङ् गमु्बा 
१२ िनगढा मचन्दर,  लनिकण्ठ मचन्दर 
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१३ कमिपोखरी मचन्दर ववश्वकमाय बाबा मचन्दर 

१४ चशवपञ्चार् मचन्दर , मगर समाज गूुठी,  लछता माई 

१५ अथयगणेश मचन्दर,  टाशी के्षलिङ्ग गूुम्बा 
१६ र्लुछरीङ गमु्बा, रािाकृष्ण मचन्दर, मचस्जत, ििय 
१७ मनकामना मचन्दर,  िखन थापा स्मलृत प्रलतष्ठान 

१८ तामाङ्ग गमु्बा,  माहासन्दपुरुी (गमु्बा) ,  लभमेश्वर मचन्दर 

१९ िक्ष्मी नारार्ण मचन्दर , टाचस्िङ् वौि गमु्बा, ििय 
२० र्य जाम्वलुिङ गमु्बा,  श्री गणेश चशव पावयलत मचन्दर 

२१ चशतापरु गमु्बा,  पञ्चरत्न बौि,  गमु्बा चशव मचन्दर 

२२ चशवािर् मचन्दर , पदमपोखरी  चशव मचन्दर, ििय 
२३ घैिाघारी मचन्दर,  वविम वावा थान,  कसरा मचन्दर 

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

२६ भगडी परवेदेश्वर,  चशवािर् लत्ररि,  हवाइर्क्ु बूौि गमु्बा 
२७ रािाकृष्ण मचन्दर,  भोजबारा मचन्दर 

२८ रारे ढुङगे देवव मचन्दर , चशवािर् मचन्दर 

२९ जिदेवी,  िन्रसरु्य गमु्वा 
स्रोतः सम्बचन्ित वडा कार्ायिर्हरु, भरतपरु महानगरपालिका 

 

११ पर्यटकीर् अवस्था  
भरतपरु प्रकृलत पदत्त नदी, वन क्षेत्र, सीमसार क्षेत्र, तराई र पहाडी भभूाग रहेको  ऐलतहालसक, भौगोलिक, 

िालमयक, सामाचजक, सािँस्कृलतक चस्थलतिे पर्यटकीर् सम्भावना बोकेको महानगर हो । भरतपरुमा ववश्व 

सम्पदा सूिीमा सूिीकृत चितवन राविर् लनकुञ्जको अविोकन, देवघाट िाम िालमयक स्थिकूा साथै 
बीसहजारी ताि जस्ता ववश्व रामसार सूिीमा सूचिकृत संरिनाको अविोकनदेचख जिमा आिररत सबै 

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

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

पर्यटकीर् गलतववलि बढदो अवस्थामा छ ।  
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११.१ पर्यटकीर् स्थिहरुको वववरण   

भरतपरु महानगरपालिकामा िालमयक ऐलतहालसक केही परुाताचत्वक तथा सािँस्कृलतक स्थिहरु रहेका छन 

भने हाि महानगरको ववलभन्न स्थानमा मानव  लनलमयत पर्यटकीर् स्थि लनमायण भएका छन ्। 
 
क. िालमयक स्थिहरु 

देवघाटिाम, गणेशिाम, कालिकामचन्दर चशवघाट, पवटहानीको लछतामाई आदद िालमयक स्थिको रुपमा 
रहेका छन ् । र्ी मध्रे् देवघाट क्षेत्रमा वषेनी ठूिो संख्र्ामा तीथयर्ात्रीहरू आउने हुिँदा वहन्द ु

िरम्ाविम्बीहरुको िालग पववत्र तीथयस्थिको रुपमा पररचित छ । र्हािँ ववशेष गरी माघे संकू्राचन्तमा ठूिो 
मेिा िाग्दछ । 

 

ख. परुाताचत्वक स्थिहरु  
भरतपरु महानगरपालिकाको वडा नं. 29 को कवविाश गढी रहेको छ ।महानगरको परुाताचत्वक 
स्थिहरु वारेमा अझै खोज अनसुन्िानको आवश्कता रहेको छ । 

 

ग. सािँस्कृलतक स्थिहरु 

र्स महानगरमा ववलभन्न आददवासीहरूिे बसोबास गदै आइरहेका छन ्। तीमध्रे् मखु्र् रूपमा थारु, िेपाङ्ग 

वोटे, मसुहर, माझी, दराई, कुमाि आददको रहन सहन भेषभषूा र जीवनशैिी अध्र्र्न गनयको िालग र्ो 
महानगरपालिका उपर्िु सािँस्कृलतक  स्थिको रूपमा रहेको छ । 
 

घ.प्राकृलतक स्थिहरु 

भरतपरु महानगरपालिकाको प्राकृलतक स्थिहरुमा चितवन राविर् लनकुञ्ज, बीस हजारी ताि, नारार्णी नदी, 
ज्ञानेश्वर सामदुावर्क वन, वव.वप. शाचन्तनगर वन, रानी पोखरी, कमि ताि आदद प्राकृलतक दृश्र्ाविोकनका 
िालग मनोरम स्थिको रूपमा लिन सवकन्छ । 

 

ङ. ऐलतहालसक स्थिहरु 

भरतपरु महानगरपालिकाको परुानो बजार नारार्णगढ ऐलतहालसक स्थिको रुपमा रहेको छ । 

महानगरपालिकाको मखु्र् व्र्ापाररक केन्रको रुपमा स्थावपत र्ो बजारमा मखु्र् गरी नेवार समदुार्को 
बसोवास रहेको छ । त्र्सै गरी ऐलतहालसक स्थि ददर्ािो वंगिा भरतपरु वडा नं. १, आिँपटारी, नारार्णी 
नदीको वकनारमा पदयछ । त्र्सै गरी भरतपरु महानगरपालिका वडा नं २९ मा पने कवविासगढी पलन 

महत्वपूणय ऐलतहालसक पर्यटकीर् स्थि हो । वडा नं. १६ ज्ञानेश्वर सामदुावर्क वनमा रहेको सानोगढीपलन  

पलन ऐलतहालसक पर्यटकीर् स्थिको रुपमा रहेको छ 
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तस्बीर १: ऐलतहालसक नारार्णढ बजार  
११.२ प्राकृलतक, सांस्कृलतक, सामाचजक स्थिहरूको ववशेष वववरण  
देवघाट 

चितवन र नेपािको मात्र नभई देवघाट समस्त वहन्दूहरूको महत्वपूणय िालमयक स्थिको रूपमा पररचित छ 

। तनहुिँ, चितवन र पूवय नविपरासीको लत्रवेणीमा रहेको र्ो तीथयस्थि ववशेष िाडयपवयहरूमा नेपािबाट मात्र 

नभई भारत िगार्त अन्र् मिुकुबाट पलन तीथय गनयको िालग मालनसहरू आउन ेगदयछन ्। कािीगण्डकी र 
लत्रशिुी नदीको संगमस्थिमा रहेको पववत्र तीथय स्थि नगरपालिकाको वडा नं. १ मा पदयछ । ववलभन्न 

वकलसमका वहन्दू मठ मचन्दर, गफुा र प्राकृलतक सनु्दरतािे भररएको र्ो क्षेत्र िालमयक तथा पर्यटकीर् दृवििे 

भरतपरुको िालग एक महत्वपूणय स्थि हो । देवघाट ववकास क्षेत्रका कार्यिमिे र्सिाई अझ व्र्वचस्थत 

र प्रवियनमा जोड ददएको छ । 
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तस्बीर २: पववत्र तीथयस्थि देवघाटिाम 

गणेश िाम हुिँदै गरेको गणेश स्थान क्षेत्र  

भरतपरु वडा नं. ११ को बसेनीमा पने र्ो अको एक िालमयक स्थि हो । पाल्पाका राजा मचण मकुुन्द सेनको 
पािामा स्थापना  भएको मालनने र्ो मचन्दर िालमयक र ऐलतहालसक दृवििे महत्व राख्दछ । पलछल्िो समर् 

र्ो मचन्दर क्षेत्रिाई गणेशिामको रुपमा स्थावपत गनय ववववि कार्यिम अगालड बढाइएको छ । 

 

तस्बीर ३: गणेशको मचन्दर सवहतको गणेशिामका र्ोजना 

िनगढा मचन्दर  
भरतपरु महानगरपालिकाको वडा नं. १२ िनगढा मचन्दर राजा मकुुन्दसेनिे स्थापना गरेको भने्न भएकूो 
ऐलतहालसक मान्र्ता छ । िालमयक र पर्यटकीर् दृविकोणिे महत्वपणुय रहेको छ । मचन्दर वररपरर रहेका 
हररत पाकय , पोखरी, पिु र्सका आकय षण हनु । 
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तस्बीर ४: िनगढा मचन्दर 
नारार्णी नदी 
नारार्णी नदी नारार्णगढ सहरको उत्तर पचिम हुिँदै बगेको र र्ो नदी भरतपरुको प्रमखु जििार हो। 
र्ो नदीको वकनारमा सूर्ोदर् एवम ् सूर्ायस्त हेनय पर्यटक तथा भिजन सिै नदी वकनारमा पगेुका 
हनु्छन।् नारार्णी नदीमा गोही र डचल्फन पाईन्छ । नारार्णी नदी िराहरुको अविोकनको िालग पलन 

महत्वपूणय मालनन्छ । र्हािँ बावषयक स्वदेशी ववदेशी गरर ४० हजार भन्दा बवढ पर्यटकहरु नदीकै अविोकन 

र ¥र्ाचफ्टङमा आनन्द लिन आउने गरेको तथ्र्ाूंक छ । नारार्णगढ बजार लनकटको नदी तटीर् क्षेत्र केही 
बषय र्ता सािँझमा रमणीर् बन्न ेगरेको छ भन े लबहानमा घमु्न आउने केन्रको रुपमा ववकास भएको छ । 

र्सिे आन्तररक र बाह्य पर्यटक आकषयण गनय सहने प्रसस्त सम्भावना बोकेको छ । 

 

तस्बीर ५: नारार्णी नदीमा जििीडा सवहतको तस्वीर 
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शाचन्त नगर वन  

वडा नं. ३ मा रहेको शाचन्त नगर वन नारार्णी नदीको दईु भंगािो टापमुा रहेको अको महत्वपूणय क्षेत्र 

हो । दवैु तफय  नदीको भंगािाहरु रहेको र्ो स्थान व्र्वचस्थत गनय सकेको खण्डमा र्सिे आन्तररक तथा 
बाह्य पर्यटन प्रवियनमा ठूिो टेवा ददन सहने देचखन्छ । महानगरिे र्स क्षेत्रिाई मनोरम पर्यटवकर् 
क्षेत्र बनाउन बहृत र्ोजना तर्ार गरेको छ ।  

ज्ञानेश्वर सामदुावर्क वन 

प्राकृलतक स्रोतको सरंक्षणमा नमनुा स्थि, आन्तरररक पर्यटन तथा वपकलनक स्थिको रुपमा ज्ञानेश्वर 
सामदुावर्क वन पररचित भइसकेको अवस्था छ ।  ज्ञानेश्वर सामदुावर्क वन नारार्णी नदीको वकनारमा 
पदयछ । र्ो क्षत्र सानो गडीको रुपमा पलन पररचित हदैुछ । 

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

बीस हजारी ताि 

लबस हजारी ताि जैववक वववविताको एक उदाहरणीर् स्थान हो । मनोरम दृष्र्, प्राकृलतक स्रोत, ववववि 

िराहरुको वासस्थान, वन्र्जन्त,ु आदद र्हािँका महत्वपूणय आकषयण हनु ्। ववश्व सीमसार सूिीमा सूिीकृत 

सीमासारको अनपुम नमूना र्ो क्षेत्र साईबेररर्ा देचख आउने आगन्तकु िराहरुको िालग समेत ववश्व प्रलसि छ 

। 

 

तस्बीर ६: लबस हजारी ताि  
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पर्यटकीर् गन्तव्र्मध्रे्को पवटहानी क्षेत्र 

नेपाि सरकारको १०० वटा पर्यटकीर् गन्तव्र् मध्रे्को पवटहानी क्षेत्रिाई पलन पर्यटकीर् गन्तव्र् छनौट 

गरेसगैं र्ो क्षेत्रमा ववशेषगरी आन्तररक पर्यटकीर् गलतववलि बढू्दो अवस्थामा छ  ।हािै मात्र सरकारिे 

पर्यटकीर् गन्तब्र् पवटहानीमा पर्यटक सरुक्षाको िालग पर्यटन प्रहरी िौकी स्थापना गरेको छ । पवटहानी 
क्षेत्रको कमिपोखरी र्हािँको अको एक आकषयक स्थि हो । 

 

तस्बीर ७:  पवटहानीमा रहेको कमिपोखरी 

तालिका ५०: पर्यटन क्षेत्रका सम्पदा तथा आकषयणहरु 

ि.स. प्रमखु ऐलतहालसक तथा िालमयक स्थिहरु मानव लनलमयत आकषयणहरु 

१ देवघाट क्षेत्र िखन पाकय  
२ वागेश्वरी क्षेत्र तोडके ताि पाकय  
३ नारार्णी नदी वकनार जोर कुसमु पाकय  
४ दठमरुा नदी वकनार जिदेवव पाकय  
५ वागेश्वरी ददर्ािो वंगिा 
६ सतनिलुि डािँडा हर्ाम्पािौर 

७ जिदेवी तरकारी तथा फिफूि थोक लबिी केन्र 

८ शेष िक्ष्मी नारार्ण मचन्दर गणेश पाकय  
९ बौद्ब गमु्बा कमिपोखरी तोरीखेत 

१० सप्तकन्र्ा जिदेवव मचन्दर बडुाथोकी घोि चिल्रेन पाकय  
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११ वी.पी. शान्ती नगर वन जेम्स वल्डय फनपाकय  
१२ झोिङु्गे पिु िौडा सडकहरु सवहतको सरसफाई 

१३ संसारी माई, नगरवन मागय आददवासी संग्रहािर् 

१४ भगवती मचन्दर,बाह्रघरे खेिकुद मैदान 

१५ गमु्बा, नगरवन मागय जग्गा एकीकरण आर्ोजना 
१६ मस्जीद, शाचन्त मागय नगर स्वास्थ्र् प्रवियन केन्र सञ्चािन 

१७ िक्ष्मी नारार्ण मचन्दर बाइपास सडक 

२० इच्छापूणय भगवती गणेशथान हाइवे 

२१ दचक्षणकािी दगुाय मचन्दर कपरु पाकय  लनमायणालिन 

२२ लसदे्दश्वर चशवािर् बाि उद्यान्न लनमायणालिन 

२३ वागवानी फमय बहृत फनपाकय  
२४ हर्ान्सर अस्पताि बोटालनकि पाकय  

स्रोतः संस्कृलत पर्यटन तथा सम्पदा सरंक्षण शाखा, भरतपरु महानगरपालिका 

  

११.३ पर्यटकीर् गलतववलि  

भरतपरु महानगरको ऐलतहालसक, भौगोलिक, िालमयक, सामाचजक, सािँस्कृलतक चस्थलतिे पर्यटर् गलतववलिहरुको 
सम्भावना बोकेको हो । र्ो क्षेत्रहरुमा ववशेषगरी आन्तररक पर्यटकीर् गलतववलि बढ्दो अवस्था छ ।देवघाट 
िाममा बषेनी १ िाख भन्दा बढी आन्तररक तथा बाह्य िालमयक पर्यटक आउने गरेको पाइन्छ 
।नारार्णी नदीको देवघाटदेचख गोिाघाटसम्म बावषयक ५० हजार भन्दा बढी र चितवन राविर् लनकुञ्जको 
कसारा क्षेत्रमा करीब 20 हजार आन्तररक तथा बाह्य पर्यटकहरुको आगमन हनुे गरेको पाइन्छ । 
पर्यटकीर् गन्तव्र् पवटहानी क्षेत्रमा आन्तररक तथा बाह्य पर्यटनको बढ्दो अवस्था छ ।  

११.४ पर्यटकीर् संम्भावना 
नारार्णी र राप्ती नदीको समागम स्थि गोिाघाटदेचख २९ नम्बरको िौकी डािँडाको पहाडी पररवेश, 
ऐलतहालसक, भौगोलिक, आलथयक, सामाचजक, सािँस्कृलतक चस्थलतिे गदाय भरतपरु महानगरपालिकािे पर्यटनका 
िालग लनकै सम्भावना बोकेको छ । भौगोलिक रुपिे भरतपरु बजारबाट मात्र ८/१० वकिोलमटरको दरुीमा 
फरक प्रकृलतको हावापानी र वातावरण रहेको पाइन्छ । त्र्सैिे पलन महानगरिे ववववि प्राकृलतक, 
सामाचजक तथा सािँस्कृलतक वववविता बोकेको पाइन्छ । िालमयक तथा पर्यटकीर् क्षते्रहरुको अवचस्थलतिे र्स 

महानगरपालिकािाई आलथयक ववकास र समवृिका िालग र्ोगदान ददइरहेको छ । बहजुाती र सािँस्कृलतक 

वहसाबिे पलन वववविता भएको महानगरका केही महत्वपूणय क्षेत्रमा होमस्टेको राम्रो संम्भावना रहेको छ । 
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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 । 
अिावा दईु वटा ठूिो मेलडकि चशक्षा ददने किेज, ववचशिीकृत सेवा सवहतको हर्ान्सर अस्पताि, समदुार्बाट 

संिािीत आिँखा अस्पताि र र्हािँ संिािनमा रहेका १८ वटा भन्दा बढी स्वास्थ्र् चशक्षा र व्र्वसावर्क सीप 

लसकाउन ेकेन्रका कारण चितवन त्र्समा पलन मखु्र् गरी भरतपरु महानगर स्वास्थ्र्को बहआुर्ालमक केन्र 

र शैचक्षक पर्यटनको हब बन्न सक्ने देचखन्छ ।  

महानगर लभत्रका संभाववत पर्यटकीर् स्थिहरु  
 पहाडी क्षेत्रमा भरतपरु २९ िौकीडािँडा र कवविासगढी 
 देवघाट िाम क्षेत्र 

 नारार्णी नदी जिववहार र नदी तटीर् अविोकन 

 ददब्र्नगर थारु संग्रहािर् र थारु सांस्कृलतक 

 गोिाघाट (राप्ती नारार्णी समागम क्षेत्र) 
 मेघौिी होमस्टे 

 पवटहानी अम्रिेा स्टेट 

११.५ पर्यटकीर् पूवायिार 

भरतपरु महानगर भौगोलिक रुपमा सगुमता भएको कारण आवश्र्क भौलतक तथा सामाचजक पूवायिारको 
अवस्था सन्तोषजनक छ । वडा नं. २८ गोिाघाटदेचख वडा नं.  २९ िौकी डािँडा सम्मको पर्यटकीर् र्ोजना 
रहेको महानगरिे पूवायिारहरुको सिुार गदै आएको छ । लनजी क्षेत्रिे पलन संस्थागत रुपमै ववलभन्न 

पररर्ोजनाहरु संिािन गरररहेका छन ्। महानगरको लरम र्ोजना अन्तगयतका अन्तरायविर् विकेट मैदान, 

व्र्वचस्थत लसटीहि, महानगरीर् ररङ्ग र लिंङ्क रोड, बहउुदे्दश्र्ीर् बहतुिे सवपङ्ग कम्िेहस, व्र्वचस्थत फोहर 
व्र्वस्थापन र्ोजना, पिुिोकदेचख गोन्राङ्गसम्मको ६ िेनको हररत मागय सवहतको व्र्वचस्थत सडक, हावकम 

िोकदेचख कसरा पिु सम्मको हिुाकी मागय महानगरका पाइप िाईनमा पररसकेका महत्वपूणय ववकासे 

र्ोजनाहरु हनु ्। 
 
११.६ पाकय   
भरतपरु महानगरिे हरेक वडामा एक उद्यानको र्ोजना अनसुार पलन भैरहेको पाकय हरुिाई व्र्ववचस्थत गने र 
उचित स्थानमा नर्ाूिँ पाकय  बनाउन ेकार्यिम अचघ सरेको छ । जोरकुसमु पाकय , जिदेवी पाकय , नवजागलृत 

फनपाकय , रतन बाि पाकय , बराई िोक पाकय , गोिाघाट पाकय , चशवािर् पाकय , देवी स्थान पाकय  महानगरको 
स्थानीर् नागररकहरुिाई टहलिन,े सकारात्मक उजाय ददन ेतथा वपकलनक स्थिको रुपमा रहेका छन ्।   
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११.७ लनकुञ्ज तथा वन ( सामदुावर्क र लनजी ) 
११.७.१ चितवन राविर् लनकुञ्ज 

प्राकृलतक स्थिहरूमध्रे् चितवन राविर् लनकुञ्ज जैववक वववविताको दृविकोणिे ववश्वमा नै प्रख्र्ात नेपािको 
पवहिो र ववश्वसम्पदा सूिीमा समेत सूिीकृत राविर् लनकुञ्ज हो  । र्स लनकुञ्जमा ४३ वकलसमकूा 
जनावरहरूको बसोबास रहेको छ । ववश्वमै िोप हनुे अवस्थामा पगेुको दिुयभ एकलसंगे गैडाको बासस्थान 

पलन र्सै लनकुञ्जलभत्र छ । त्र्स्तै दिुयभ वन्र्जन्तकुो रूपमा सूिीकृत बाघिे पलन र्सै लनकुञ्जिाई आफ्नो 
्र्ारो बासस्थान वनाएको छ । ९५२.६३ वगय वक.मी. क्षेत्रमा फैलिएको लनकुञ्जलभत्र हात्ती प्रजनन ्केन्र, 

लगि तथा घडीर्ाि गोही प्रजनन तथा संरक्षण केन्र, वविमबाबा मचन्दर, िामी ताि, तमोर ताि रहेका 
छन ्। ४०० भन्दा वढी थररका िराहरू पाइने लनकुञ्ज अनसुन्िानकतायहरूका िालग पलन आकय षक थिोको 
रूपमा मालनन्छ । भरतपरु महानगरपालिकाको पचिम र दचक्षण भभूागमा अवचस्थत चितवन राविर् लनकुञ्ज 

अविोकन गनय वषेनी अलिकांश पर्यटकहरु आउने गदयछन ्। चितवन राविर् लनकुञ्ज क्षेत्रमा हाि आएर 
्िाविक लनषिे गरेको छ । 
 

११.७.२ सामदुावर्क र लनजी वन 

महानगरको जम्मा क्षेत्रफि ४३२.९५ वगय वक. लम. को ३७ प्रलतशत  अथायत १६०.१९ वगय वक. लम 
वन क्षेत्र रहेको छ । 
  

तालिका ५१: सामदुावर्क र लनजी वन 

ि.स. वववरण कैवफर्त 

१ िालमयक वन ४ वटा (ओम शाचन्त िालमयक वन–३ हे, महाबौि गमु्बा िालमयक वन–१.४ 

हे, गणेशस्थान िालमयक वन– २.४ हे, बागेश्वरी िालमयक वन– ३.९ हे ) 

२ सरकारी संरचक्षत वन वरन्डाभार वन क्षेत्र 

३ सामदुावर्क वन १८ 
४ मध्र्वती सामदुावर्क वन १४ 

स्रोतः लडलभजन वन कार्ायिर्, चितवन  
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११.८  नसयरी सम्बन्िी वववरण 

महानगर अन्तगयत लडलभजन वन कार्ायिर्को आफ्नै नसयरी रहेको छ जसमा ववशेष गरी वन सम्बन्िीका 
ववलभन्न प्रकारका लबरुवाहरु पाईन्छन ्। लनजी रुपमा भरतपरु महानगरमा ववलभन्न नसयरीहरु छन ्जसमा 
मखु्र्तः फूि, सजावटका लबरुवाहरुमा केचन्रत छन ्। मौिाकालिका नसयरी, आिार नसयरी, तपस्र्ा नसयरी, 
मनकामना नसयरी, सभ्र्ता नसयरीहरु मखु्र् रहेका छन।् 
 

१२. कृवष तथा पशपंुक्षी के्षत्र 

भरतपरु महानगरपालिकािे कृवष क्षेत्रिाई प्राथलमकतामा राखेर कृवष तथा पशपंुक्षीजन्र् उत्पादनमा 
व्र्वसार्ीकरण, वववविीकरण र आिलुनकीकरण गदै खाद्य सरुक्षाको चस्थलत मजबतु बनाई थप रोजगारी 
लसजयना गने नीलतका साथ कृवष ववकास कार्यिम संिािन गरेको छ । र्सका िालग कृषकहरुको 
आवश्र्कतािाई ध्र्ानमा राखी लबउलबजन आत्मलनभयर कार्यिम, लसंिाई कार्यिम, व्र्वसावर्क तरकारी 
खेती प्रवियन कार्यिम, मेर्रसंग र्वुा कृषक कार्यिम, कृवष र्ाचन्त्रकीकरण कार्यिम, अलभर्ानमखुी मकै 

तथा तोरी उत्पादन कार्यिम, प्राङ्गाररक खेती प्रवियन कार्यिम  संिािन रहेका छन।् घािँसमा आिाररत 

पशपुािन प्रवियनको िालग वहउदे घािँस, जै घािँस ववतरण, पश ुसेवा कार्यिम तफय  पशपुािक वकसानहरुिाई 

प्रोत्साहन गनय  दूि उत्पादनको आिारमा प्रलत लिटर २५ पैसा अनदुान, गोठ र खोर सिुार कार्यिम, 

मेलडकि उपिार, खोप तथा सलभयिेन्स कार्यिम, पशपुािनसिँग सम्बचन्ित डेरी, औषिी पसि, मास ुपसि 

अनगुमन, लनरीक्षण िगार्त ववववि कार्यिम रहेका छन ् । वकसान / वकसान समूह / कृषक 

सहकारीहरुिाई महानगरिे अनदुानहरु ददइरहेको छ । लमल्क एनािाईजर,  कनय सेिर, लडचजटि  तौि 

महानर्गरको 
क्षेत्रफि 
63%

वन क्षेत्र 
37%

वन के्षत्र
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ब्र्ािेन्स, लडचजटि प्राईस बोडय, ईिेचहटक स्पेरे्र, माछापािनको िालग एररनेटर आदद आिलुनक प्रववलि र 
उपकरण अनदुान ददइएको छ । 

१२.१ कृवषर्ोग्र् भभूाग 

भरतपरु महानगरपालिकाको जम्मा क्षेत्रफि ४३२.९५ वगय वक.लमको वगय वक.लम. १४१.१४ (३२.६०%) 
जलमन खेती र्ोग्र् रहेको छ । भरतपरु महानगरपालिकामा ववषशे गरर लबजववृि (िान, मकै, गहुिँ), खूाद्यन्न 

उत्पादन, माछापािन, तरकारी खेती, केरा खेती, मौरी पािन, तोरी खेती, च्र्ाऊ खेती, राजमा खेती 
व्र्वसावर्क रुपमा गररदै  आएको छ । भरतपरु महानगरपालिकािे िान, गहुं र मकै लबऊ मध्र् नेपािका 
ववलभन्न चजल्िामा लनर्ायत गदै आएको छ । र्ी वाहेक भरतपरु महानगरपालिकामा प्रिानमन्त्री कृवष 

आिलुनकीकरण पररर्ोजना अन्तगयतका तीनवटा जोन (तरकारी, मौरी, केरा), एकवटा ब्िक (माछा) र ववलभन्न 

बािीका १७ वटा पकेट कार्यिम संिािनमा आएका छन ्। वसोवासको बवढ िाप भएको भरतपरुमा 
जथाभावी जग्गा ्िवटङ्ग गने र खेती रे्ग्र् जमीनमा ग्राभेि गरी घडेरी बनाउने बढदो प्रवचृत्तिे कृवष 
र्ोग्र् भलूम ववस्तारै कम हुिँदैं गएको देचखन्छ । 

१२.२ कृवष तथा पशजुन्र् उत्पादन  (मिु उत्पादन) 
कृवष तथा पशजुन्र् उत्पादनमा महानगरको अवस्था उपिब्िीमिुक रहेको छ । खाद्यान्न उत्पादन बीजववृि 

(िान, मकै, गहुिँ ), माछापािन, तरकारी खेती, केरा खेती, मौरी पािन, तोरी खेती, कुखरुा उत्पादन, च्र्ाऊ 

खेती, राजमा खेती व्र्वसावर्क रुपमा गररदै  आएको छ। 

 

१२.३ कृवष उत्पादनको आलथयक र्ोगदान  

भरतपरु महानगरपालिका कृवष तथा पशजुन्र् उत्पादन तथा बजारीकरणमा नेपािकै अग्रणी स्थानमा रहेको 
छ । महानगरको व्र्वचस्थत कर प्रणािीिे पलन र्हािँका उत्पादनिे महानगरको आलथयक अवस्थामा 
सन्तोषजनक र्ोगदान ददने सम्भावना रहेको देचखन्छ । कृवषमा आिाररत पर्ायपर्यटनको उचत्तकै सम्भावना 
छ, महानगर देशकै मध्र् भागमा रहेको तथा सडकको सहज पहुिँिका कारण देशको सबै क्षेत्रसंग सडक 

संजािीकरण रहेकोिे र्हािँको कृवषजन्र् उत्पादनहरुिे समदुार्को आलथयक सशचिकरणमा उपिचब्ि-मूिक 

र्ोगदान ददइरहेको छ । 

१२.४ पकेट क्षेत्रहरु  

भरतपरु महानगरपालिकामा प्रिानमन्त्री कृवष आिलुनकीकरण पररर्ोजना संिािनमा छ जस अन्तगयतका 
तीनवटा जोन (तरकारी, मौरी, केरा) रहेका छन ्। पोल्रीको ववशेष पकेट क्षेत्र नभए पलन पोल्रीमा  चितवन 

चजल्िा/भरतपरु महानगरपालिकािे देशमै अगवुाई गरेको छ । महानगरिे १ वडा एक उत्पादनको 
प्राथलमकता अनसुार कार्यहरु गदै आइरहेको छ । 
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तालिका ५२: वडागत पकेट क्षेत्रहरु 

वववरण वडा नं. वववरण वडा नं. 
केरा १,२३,२७,२८ तरकारी १६,२४,२५,२६ 

मौरी १०, २१, २५, २६, २७, 

२८, २९ 

खाद्यान्न उत्पादन र 

बीजववृि 

१३,१४,१८,१९,२०,२१,

२२, 

गाजर ६,१५ फापर २७,२८ 

तोरी ५,१९२३,२५,२६ अलमिा जातका फिफुि २९ 

राजमा  १३ च्र्ाउ १५, १९, २२,२३ 

माछा पािन १८,२२,२३, एग्रो टुरीजम २७,२८,२९ 

स्रोतः कृवष तथा पशपंुक्षी व्र्वस्थापन प्रवियन शाखा, भरतपरु महानगरपालिका 

१२.५  कृवष बजार 

महानगरपालिकामा हाि आएर कृवष उत्पादनिाई प्रवियनको िालग हरेक वडाहरुमा हाटबजारको शरुुआत 

तथा व्र्वस्थापन गरेको छ र र्ो बजार िमशः बढ्दो अवस्थामा छ । कृवषबजारकै रुपमा २ वटा ठूिा 
तरकारी सकंिन तथा लबिी केन्र, समदुार् स्तरीर् तरकारी सकंिन केन्रहरु रहेका छन ्।  कृवष तथा 
पशपंुक्षी ववकास मन्त्रािर्को कृवष उपज वजार लनमायण तथा सिुार कार्यिम अन्तगयत तीन वटा कृवष उपज 

वजार लनमायण तथा सिुार (वडा नं १८ िनौिी, वडा नं २४ केरुङ्गा, वडा नं ३ नारार्णघाट बािकुमारीमा) 
रहेका छन ्। 

तालिका ५०: हाटबजार िाग्ने स्थान 

ि.स. हाटबजार िाग्न ेस्थान वडा नं. 
१ नविन्रमा हाट बजार (शाचन्त िोक) 1 
२ लतनखोिे हाट बजार  2 
३ िमयिोक बाट लभत्र राउन िोक 4 
४ ववकास िोक  ७ 
५ पारसनगर डेरी िोक 8 
६ गौतमिोक , भरतपरु 10 
७ नहरिोक 11 
८ लमिन िोक 12 
९ रामपरु पेरोि पम्प पछाडी 15 
१० मंगिपरु बजार 15 
११ बखान िोक 19 
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स्रोतः सम्बचन्ित वडा कार्ायिर्हरु, भरतपरु महानगरपालिका 
 
 
 
 
१२.५ कृवष पूवायिार 

महानगरमा कृवष सडक, कृवष लसिाई जस्ता कृवष पूवायिारहरु राम्रा अवस्थामा छन भन े तरकारी सकंिन 

तथा लबिी केन्र, तरकारी संकिन केन्रहरुको पलन उचित पूवायिारहरु रहेका छन ्। महानगरिे कृवष 

प्रणािीिाई प्रलतस्पिी र उत्पादनमखुी बनाउन लनम्न कार्यिम संिािनमा रहेका छन ्- 
 साना लसंिाई कार्यिम अन्तगयत स्र्ािो डीप वोररङ्ग कुिो ममयत लनमायण । 

 हाटबजार, थोकबजार व्र्वस्थापनको िालग कृवष व्र्वसार् प्रवियन ऐन बनाउने कार्य अगालड बढेको  
 दईुवटा कृवष सहकारीिाई कृवष उपज संकिन केन्र लनमायण अनदुान सहर्ोग । 

 िार वटा कृवष प्रशोिन केन्र लनमायण अनदुान सहर्ोग । 

 पशपुािक वकसानहरुिाई प्रोत्साहन र प्रलतस्पिी वनाउन नलतजामा आिाररत अनदुानको रुपमा दूि 

उत्पादनको आिारमा प्रलत लिटर २५ पैसा अनदुान, गोठ र खोर सिुार कार्यिम, मेलडकि उपिार, 
खोप तथा सलभयिेन्स । 

 

१३ सहकारी 
चितवन चजल्िा सहकारी स्थापनाको संस्थापक चजल्िा रहेको अवगतै छ । भरतपरु महानगरपालिका वडा 
नं. २० मा रहेको बखान 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 दगु्ि सहकारी दोस्रोमा रहेको छ । महानगरमा जम्मा ३६२ 

वटा सहकारी रहेका छनू् । 

१२ मनकामना िघौरा 19 
१३ गञु्जानगर ववद्यािर् नचजक  20 
१४ पावयतीपरु बजार 21 
१५ पवटहानी बजार 22 
१६ अमतृ िोक  25 
 ज्र्ोलतनगर बजार  26 
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तालिका ५३: वडागत सहकारी 
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वडा नं. 
जम्मा 
संख्र्ा 

सहकारी प्रकार 

बित बहउुद्दशे्र्ीर् कृवष दगु्ि जलडबटुी 
सामाजचूक 

उद्यमी मौरी माछा उपभोिा लनमायण तरकारी संिार चशतभण्डार 

१ २१ १५ ३ १ १          

२ १० ८  १      १     

३ १७ ११ २ ३        १   

४ ११ ८  ३           

५ १० ४ १  ४     १     

६ १८ ७ ४ २ ४ १         

७ ७ ४ १  २          

८ ७ २  २ २  १        

वडा नं. जम्मा 
सूंख्र्ा 

सहकारी प्रकार 
  बित बहउुद्दशे्र्ीर् कृवष दगु्ि जलडबटुी सामाजचूक 

उद्यमी 
मौरी माछा उपभोिा लनमायण तरकारी संिार चशतभण्डार 

९ ८ ४  २ १ १         

१० ४६ ३३ ५       १   २  

११ १४ ११ १ १  १         

१२ ८ ७         १    

१३ ५ १  १ ३          

१४ १४ ६ २ २ ४          

१५ १५ ५ २ ३ ५          

१६ १६ ६ २ २ ३  १   १  २   

१७ २    २          

१८ १६ २ ३ ५ ४       १  १ 

१९ १२ ५ ३  ४          

२० १२ २  २ ६    १   १   
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२५ १३ ३ ३ २ ४   १       

२६ १३ ३ ३ २ ४       १   

२७ ११ ४ १ १ ५          

२८ ६ २  २ २          

२९ २ १     १        

जम्मा ३६२ १७० ३८ ४८ ७३ ३ ४ १ १ ६ १ ७ २ १ 

स्रोतः सहकारी तथा रोजगार प्रवियन शाखा, भरतपरु महानगरपालिका  

 

 

 

 

१४. सेवा प्रवाह वववरण 

  तालिका ५४:  वडा कार्ायिर्मा रहेका सेवा केन्र 

ि.स. वडा नं. सेवा केन्र संख्र्ा वडामा रहेका सेवा केन्र 

१ २ १ नगर स्वास्थ्र् चहिलनक  

२ ४ २ प्रहरी सेवा सहरी, स्वास्थ्र् चहिलनक 

१७०

३८
४८

७३

३ ४ १ १ ६ १ ७ २ १

सहकारी
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३ ५ २ नगर स्वास्थ्र् २ वटा आनन्दपरु र तोरीखेत 

४ ६ २ पश ुसेवा केन्र, स्वास्थ्र् िौकी 
५ 

 

७ 

 

२  

 

लब. वप. कोइरािा मेमोररर्ि हर्ान्सर अस्पताि, लमलथिा आर्वेुद 

औषिािर् 

६ ८ १ गौरीगञ्ज / भरतपरु हेल्थ पोस्ट 

७  ९ २  शहरी स्वास्थ्र् चहिलनक  

८ ११ २ जिदेवी शहरी स्वास्थ्र् चहिनीक  

९ १२ १ एग्रीकल्िर सेन्टर  

१० 

 

१४ ६  

  

प्रहरी अस्थाई िौवक, प्राथलमक स्वास्थ्र् केन्र, खोपकेन्र, हिुाक 

सेवा खगेरी जि उपभोिा संस्था, सामदुावर्क लसकाई केन्र 

११  १५ १ इिाका हिुाक कार्यू ािर्, स्वास्थ्र् िौकी फूिूबारी 
१२  १६ ५ पश ुसेवा केन्र, स्वास्थ्र् िौकी, कृवष शाखा केन्र, प्रहरी िौकी 
१३ १७ १ स्वास्थ्र् िौकी  
१४ 

 

१८ 
  

८  पश ु सेवा केन्र, आर्रुूवे्दचूक औषिािर्, शहरी चहिलनक 
खानेपानी संस्थान, इिाका प्रहरी, ववद्यतु सवस्टेशन, खोपकेन्र 

१५ १९ २ पश ुसेवा केन्र हेल्थपोस्ट 

१६ 

 

२० ५ मािपोत कार्ायिर्, नेपाि इन्भेस्टमेन्ट बैंक, गण्डकी वव. वैंक, देव: 
ववकास वैंक, ओम ववकास बैंक 

१७  २१ २  स्वास्थ्र् सेवा  
१८ १३ ५ हिुाक सेवा, स्वास्थ्र् िौकी, नगर हिीलनक, पश ुसेवा केन्र 

१९ २५ १ प्रिानमन्त्री कृवष आिलुनकीकरण पररर्ोजना  तथा  लसकाई केन्र 

२० २६ २ स्वास्थ्र् िौकी ,अस्थार्ी प्रहरी िौकी 
२१ २७ २ स्वास्थ्र् िौकी, पश ुसेवा केन्र 

२२ २९ २ खोपकेन्र, स्वास्थ्र् िौकी 
  स्रोतः सम्बचन्ित वडा कार्ायिर्हरु, भरतपरु महानगरपालिका 

१५. उद्योग सम्बन्िी अवस्था 
भरतपरु महानगरपालिकामा चितवन उद्योग संघमा दताय भएका जम्मा ४६४ उद्योगहरु रहेको छन ्। पोल्री 
फमय,  ह्यािरी फमय, डेरी, हस्तकिा, राइस लमि, खाद्य उद्योग, गाईपािन, मसिा उद्योग, तेि लमि, पोशाक 

उद्योग, टेिसय, रंग उद्योग, लबउ लबजन उद्योग, इचन्जलनर्ररड, होटि एण्ड ररसोटय फलनयिर, हचस्पटि, मेटि 

तथा लग्रि वकय शप,  ब्िक उद्योग, ब्र्टुी पाियर, आदद रहेका छन ्। 
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तालिका ५५: मखु्र् मखु्र् किकारखाना, साना, मझौिा र ठूिा उद्योगहरु  

वडा नं. किकारखाना उद्योगहरुको नाम उत्पादन सामग्री 
१ पानी उद्योग पानी 

गोखाय मौरी मह 
कमि पाउरोटी उद्योग पाउरोटी 

२ 

 

प्रकाश इचन्जलनर्ररङ इचन्जलनर्ररङ वकय शप  

नारार्णी हाटेक इचन्जलनर्ररङ फिामे घर लनरम्ाण सम्बन्िी  
३ र्ती लडिीिरी   मददरा 

उज्र्ािो नेपाि   कापी 
प्रिान खाद्य उद्योग  खाद्यान्न  

जचू र्म  टी  अवीर केसरी  
पीर्ा ्िास्टीक उद्योग ्िाचस्टक  

कापी उद्योग  कापी  
हमाि ्िासट्ूीक उद्योग   ्िाचस्टक  

लत्रवेशचू  कंनव्िट  उद्योग  कंनव्िट 

४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्री ्िाचस्टक पाइप उद्योग ्िाचस्टक  

पूजा कावप उद्योग  कापी  
जाचस्मन पेन्ट रंग 

चितवन कूापी उद्योग  कूापी 
र्नुाइटेट केवि तार   

चितवन ्िाचस्टक पाइप उद्योग  ्िाचस्टक पाइप  

लत्रशिु फुड प्रा. लि. दािमोट आदद  

लनिकण्ठ एग्रो  दाना 
सोभा फुड प्रा. लि.  खाद्यन्न 

एि के मेटल्स  िातकुा सामग्री 
लत्रशिु खाद्य उद्योग  मैदा  
चितवन वाटर इन्डस्रीज पानी  
र्लुनक ्िाचस्टक  ्िाचस्टक 

लभजन आल्मलुनर्म उद्योग  आल्मलुनर्म 

नारार्णी अमेररकन पेन्ट रंग 

वास ुइिेचहरक उद्योग इिेचहरक सामग्री 
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आर. एन. रे. लग्रि उद्योग लग्रि सामग्री 
५ भगवत मेटि  फिामे काम  

नेपाि तेि होप एलग्रटेक दाना  
फाइटो केर्र  औषलि  

पञ्चरतन् वफड इन्डस्रीज दाना 
कल्र्ाण लब्रलडङ दाना तथा िल्िा  
िोकवप्रर् दाना  दाना 
गौतम खलनज  खलनज सामग्री 
ववनार्क मेटि  मेटि सामग्री 
रोर्ि फलनयिर  फलनयिर  

सेण्डीज  फिामे िार र छाना  
अनमोि वफड दाना  
अववनास पोल्री दाना तथा िल्िा 

६ 

अगम पानी उद्योग   पानी 
बढुालनिकण्ठ ह्यािरर  िल्िा 

७ पेन्सीि तथा कवप उद्योग  पेन्सीि र कपी  
सेनेटरर ्र्ाड उद्योग  सेनेटरर ्र्ाड 

िाउलमन उद्योग २ वटा   िाउलमन 

दािमोट उद्योग २ वटा  दािमोठ 

पानी उद्योग  पानी 

 

रारा मेटि इचन्जनीर्ररङ्ग वकय सप प्रा. 
िी. 

 फिामे घर तथा मेटि सम्वचन्ि 
उत्पादनहरु 

८ 

 

 

 

 

जिप नेपाि कम्पनी प्रा लि  फिामिाइ जिप िगाउने  
भरतपरु रेडी-लमहस रेडी-लमहस कंविट 

िपप्ि कारखाना िपप्ि 

सूर्य वकरण फईवर  फाइवरका झ्र्ाि, ढोका 
अस्फाि प्रा.लि. वपिको िालग कािो पत्र  

ववराज पेन्टस प्रा लि  पेन्टहरु 

९ 

 

 

 

जिप नेपाि ग्र्ाल्बनाइचजङ 

एपोिो पेन्टस  रंग 

चितवन रेडी-लमहस कंविट रेडी-लमहस कंविट 
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पूचणयमा मसिा उद्योग  मसिा  
बोटिसय नेपाि (तराई लि.) पेर् पदाथय  
ओम लसमेन्ट फ्र्ारी  लसमेन्ट  

रोर्ि पेन्टस  रंग 

ओम शाचन्त वल्क उद्योग  बल्क 

१0 

नेपाि उजाय ववकास कम्पनी बार्ो ग्र्ािँस आदी 
चशवशचि मौरी पािन स्रोत केन्र मह 
हवालिटी प्रसे छपाई 
चितवन होटि रेलनङ सेन्टर होटि तालिम 

११ 

 

 

 

 

नारार्णी पाइप उद्योग  पाइपहरु  

कािँटी उद्योग  पीन, कावट, हकुहरु  

ि्पि उद्योग  ि्पि  

दाना उद्योग  दाना  
राईस लमि  िामि  

१२ 

 

एभरेि ब्रअुरी मददरा 
आमोडो फुड्स कुरकुरे उद्योग  कुरकुरे , चिजवल्स  

सौगात आईरन  फिामका सामग्री 
१३ अगम वफड दाना 

१४ 

आर. आर. दाना उद्योग   दाना 
संगम ह्यािरी  िल्िा 
सवुप्रर्ा दाना उद्योग   दाना 
अस्फाि ्िान्ट अस्फाि 

१५ कामिेन ुमैदा लमि  िोकर  तथा मैदा  
न्रू् होप दाना लमि  दाना  

१६ 

ग्िोबि दाना फ्र्ाहरी  दाना  
सन्तलुित फाइन फ्र्ाहरी  दाना  
अववनाश दाना फ्र्ाहरी दाना  
भचजयन फ्र्ाहरी मददरा 
गड्यौिा मि  मालमयक कम्पोस्ट मि  

दरौदी मेटि उद्योग मेटि  

लडभाइन हेल्थ प्रा. लि. औषिूी 
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स्रोतः चितवन उद्योग सूंघ तथा सम्बचन्ित वडाहरु, भरतपरु महानगरपालिका 

१६. सामाचजक तथा अन्र् के्षत्र 

१६.१ िैंलगक समानता 
भरतपरु महानगरपालिका िैंलगक समानताक िालग र्ोजनावि तथा कार्यिमगत रुपमा अगालड बढेको छ 

। महानगरिे मवहिा तथा ज्रे्ष्ठ नागररकिाई स्वास्थ्र्मा पहिु प-ुर्ाउने उदे्दश्र्िे लनशलु्क बवहरगं सेवा शरुु 

कस्तरुी फमाय मेलडकि  औषिी 
17 न्रू् दवाडी कंविट उद्योग ब्िक, पोि आदी 

१८ 

औषलि फ्र्ाहरी  औषिी 
चिस्र्ान केन्र  तरकारी स्टोर गने 

19 

गरुुङ फलनयिर उद्योग फलनयिर 
न्रू् िामा फलनयिर उद्योग फलनयिर 

२१ 

साइ बाबा स–लमि फलनयिर 

वहमाि कंविट लसमेन्ट सामाग्री  
शे्रष्ठ बिक्  लसमेन्ट सामाग्री  
तारा राईस लमि खाद्यान्न 

मीिन फमीर्ा फमीर्ा  

22 

अर्ायि ह्यािरी िल्िा 
ए.आर.ब्र्टुी पाियर रेलनङ सेन्टर कस्मेटीक तथा तालिम 

25 पूचणयमा पाउरोटी उद्योग बेकरी खद्यान्न 
जीवन खाद्य उद्योग खाद्यन्न 

२६ िेड बनाउने कारखाना अण्डाको िेड बनाउन 

लत्रशिु काष्ठ तथा फलनयिर उद्योग फलनयिर 
27 पाण्डे राईस लमि खाद्यान्न 

कुमारवती खाद्य उद्योग खाद्यान्न 
२८ नेपािी कागज उद्योग कागज  

ऊन तथा खेिौना कम्पनी  ऊन तथा ववलभन्न खेिौना 
ववष्ण ुआर्वेुद हवयि उत्पादन फामय आर्वेुद तथा हवयि सामग्री 

२९ ररिीखोिा ढंुगाखानी उद्योग ढंुगा 
लगरी ब्िक उद्योग ब्िक, ररङ, पोि 
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गरेको छ । मवहिाहरुको नेततृ्व ववकास, सशचिकरण, उद्यमचशिता तथा सीप ववकासका गलतववलििाई 

जोड ददएको छ । मवहिा जनप्रलतलनिीहरुिाई नेततृ्वदार्ी भलूमका बहन गनय चजम्मेबारी तथा अलिकार 
ददएको छ । "हाम्रा बािबालिका हाम्रो भववष्र्" भन्न े मूि नारा सवहतका विर्ाकिापहरु एवम ्
बािबालिकाका िालग महानगर छात्रवचृत्त कार्यिम ल्र्ाएको छ । िचक्षत वगय कार्यिममा जोड ददएको छ 

। िैंलगक समानताको कार्यिमिाई उपिचब्िमूिक बनाउन महानगरिे ववलभन्न अन्तराविर्, राषव्रर् संघ- 
संस्था, र्वुा, मवहिा सञ्जाि, संिार माध्र्महरुसिँग सहकार्य एवम ्समन्वर् गदै आईरहेको छ । मवहिा वहंसा, 
शोषण, बेिलबखन, दरुव््र्वहार अन्त्र्का िालग नीलत अविम्वन गने र्ोजना रहेको छ । न्र्ावर्क सलमलतिे 

पलन सिीर् रुपमा आफ्ना कार्यहरु गदै आईरहेको छ । 

१६.२ िैंलगक तथा घरेि ुवहंसाकोअवस्था 
भरतपरु महानगरलभत्र अझ पलन िरम िैंलगक तथा घरेि ुवहंसा व्र्ाप्त छ । बालिका बिात्कार ( अझ आफ्नै 

आफन्तहरुबाट ), मवहिामा हनु ेघरेि ुवहंसा, र्ौन दवु्र्यहार, कार्यस्थिमा हनु ेदवु्र्यवहार, मानलसक र्ाताना, 
वैदेचशक रोजगारी गएका परुुषहरुमा पने वहंसा रहेका छन ् । ववशेषत: मवहिा तथा घरेि ु वहूसंाको 
अवस्थामा गािीगिौज, बेवास्ता, िम्की, श्रीमानबाट जबरजस्ती, कुटवपट, टेलिफोनबाट अचश्लि गािी, र्ातना 
ददई सम्बन्ि लबच्छेद, परस्त्री सम्बन्ि, बािबच्िािाई बेवास्ता, आलथयक िेनदेन र र्ातना रहेको छ । चितवन 
चजल्िामा आलथयक वषय २०७५/०७६मा जम्मा २७९ वटा घटनाको मदु्दा रहेको छ । 

१६.३ िैंलगक बजेटको व्र्वस्था 
भरतपरु महानगरिे आलथयक वषय २०७५/०७६ सामाचजक ववकास महाशाखा (चशक्षा, स्वास्थ्र् तथा 
सामाचजक) को वावषयक कार्यिम अनत्गयत मवहिा सशचिकरण, बािबालिका ववकास, र्वुा सशचिकरण 

चशक्षा, स्वास्थ्र्का गलतववलििाई समग्रमा जम्मा बजेटको रु ३१२५१०००।०० व्र्वस्था गरेको छ । 
मखु्र्तः मवहिा तथा ज्रे्ष्ठ नागररकिाई लनशलु्क बवहरंग सेवा, वकशोरी चशक्षा, आददवासी, दलितहरुको 
क्षमता अलभवदृ्लि, लसमान्तकृत, वपछडा वगयको िालग सामदुावर्क सीप ववकास, बाि ववकासका 
विर्ाकिापहरु, मवहिा जनप्रलतलनलि क्षमता ववकास, िैंलगक वहंसा न्र्नुीकरणका विर्ाकिाप, मचुस्िम 

मवहिा क्षमता ववकास, वपछडा वगय चशक्षा तथा छात्रवचृत्त कार्यिम आदद रहेका छन ्। 
 
१६.४ सामाचजक सरुक्षा भत्ता पाउने व्र्चिहरुको वववरण 

तालिका ५६ सामाचजक सरुक्षा भत्ता वववरण आ.व. २०७४/०७५ 

भत्ताको प्रकार संख्र्ा/ब्र्चि (जना) रकम (रु) 

जेष्ठ नागररक भत्ता १३१४२  ५२४५६००० 

जेष्ठ नागररक दलित भत्ता २१२४  ८४७९००० 

एकि मवहिा भत्ता ८६  ३४४००० 
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लबिवा भत्ता ६९१३ २७५६०००० 

िोपोन्मखु भत्ता १  ८००० 

पूणय अपांगता भत्ता ३२५  २६००००० 

अलत अशि अपांगता भत्ता ७५४  १८०४२०० 

बािबालिका सरुक्षा भत्ता १२६९  १९५५६०० 

ज्रे्ष्ठ नागररक औषलि उपिार भत्ता १४९१४  ५९५३२००० 

जम्मा २४६१४  १५४७३८८००।०० 

स्रोतः सामाचजक सरुक्षा तथा पंचजकरण शाखा, भरतपरु महानगरपालिका 
तालिका ५७: भरतपरु महानगरपालिकामा भएका नहसापासका वववरणहरु 

 

स्रोतः भवन तथा भवन संवहता एवं लनमायण इजाजत शाखा, भरतपरु महानगरपालिका 

१७. सामाचजक पररिािन सम्बन्िी 
१७.१ नगर स्तरीर् बाि संजाि  

तालिका ५८: नगर स्तरीर् बाि संजाि 

  आलथयक बषय नहसा दताय संख्र्ा पास भएको संख्र्ा 
२०६४ देचख २०६५ ११६५ ९५६ 

२०६५ देचख २०६६ १७३४ १३२६ 

२०६६ देचख २०६७ १९६५ १३८७ 

२०६७ देचख २०६८ १८९६ १३०१ 

२०६८ देचख २०६९ १८२५ १२७७ 

२०६९ देचख २०७० १८३३ १०४२ 

२०७० देचख २०७१ १५८० ८५५ 

२०७१ देचख २०७२ १४०४ ११०२ 

२०७२ देचख २०७३ १६१८ १३१५ 

२०७३ देचख २०७४ २५६४ २६०५ 

२०७४ देचख २०७५ २०२३ १४०५ 

२०७५ देचख २०७६ ११५७ ३३५ 

जम्मा ३९४७१ ३०७७३ 

ि.स. पद नाम 

१ अध्र्क्ष आर्षु रामदाम 

२ उपाध्र्क्ष प्रणव बसौिा 
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स्रोतः मवहिा बािबालिका तथा समाज कल्र्ाण शाखा, भरतपरु महानगरपालिका 
 

१७.२ वडागत बाि हिबहरु तथा लतनका प्रमखुहरुको वववरण 

तालिका ५९: वडागत बाि हिबहरु तथा लतनका प्रमखुहरुको वववरण 

३ सचिव कल्र्ाणी िोक कल्र्ाणी 
४ सह–सचिव एचन्जिा िौिागाई 

५ कोषाध्र्क्ष मसु्कान रौलनर्ार 

६ सदस्र् आस्था पाण्डे 

७ सदस्र् आकृलत न्र्ौपान े

८ सदस्र् ववपना स्र्ाड.ताड. 

९ सदस्र् कृपा दाहाि 

१० सदस्र् वववपसा भण्डारी 
११ सदस्र् केवि अर्ायि 

१२ सदस्र् स्वचस्तका जमरकटे्टि 

१३ सदस्र् सौरभ लबक 

१४ सदस्र् अियना सापकोटा 
१५ सल्िाहकार खशुी नेपािी 

रोहन वगािे 

सववन वगािे 

अपेक्षा कोईरािा 
ववकास खडका 

वडा नं.  बालिका  बािक  जम्मा  प्रमखु 
१ ६ ४ १० सूंलगता वव.क. 
२ ६ ८ १४ सलुबता मरहठ्ठा 
३ ९ ६ १५ अशोक कुस्िे 

४ ९ ६ १५ अन्जना वव.क. 

५ ४ ७ ११ सञ्जर् कंडेि 

६ ७ ८ १५ रालिका सापकोटा 
७ ४ ९ १३ आददत्र् ढकाि 

८ ८ ७ १५ लबपना बसेि 
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स्रोतः मवहिा बािबालिका तथा समाज कल्र्ाण शाखा, भरतपरु महानगरपालिका 

१७.३ बािहिब/ बाि समूहिे प्रलतलनलित्व गरेका संघ संस्थाहरुको वववरण 

 नगरस्तरीर् बाि संजाि 

 बाि हिबहरु 

 लबद्यािर् स्तरीर् सलमलतहरु 

  आवश्र्क र्ोजना तजुयमा, मदु्दामा सहभालगता  
१७.४ महानगरपालिकासिँग साझेदारी गरेका संघ संस्थाहरु  

९ ६ ६ १२ रोजी पौडेि 

१० ६ ५ ११ अपयण गौरेि 

११ ४ ७ ११ सलुबन बगािे 

१२ ५ १० १५ भीम ब. भोिान 

१३ ७ ८ १५ पनुम गौतम 

१४ ९ ४ १३ वकसानथापा 
१५ ७ ८ १५ प्रलबना ररजाि 

१६ ७ ८ १५ ओसन परीर्ार 

१७  ९ ६ १५ सचन्दप न्र्ौपान े

१८ ५ ९ १४ कुमारी आिे 

१९ ७ ८ १५ सचुस्मता पराजिुी 
२० ७ ८ १५ गणुराज िालमछाने 
२१ ७ ८ १५ लसमा तमाङ्ग 

२२ ७ ८ १५ अशोक न्र्ौपान े

२३ ९ २ ११ ददपा लिताि 

२४ ७ ४ ११ सागर पौडेि 

२५ ५ ६ ११ अलभषके न्र्ौपान े

२६ ९ ६ १५ रक्षा महत्तो 
२७ ९ ६ १५ लनशान पौडेि 

२८ ८ ७ १५ िाहना सापकोटा 
२९ ११ ४ १५ मौसम पौडेि 

कुि  २०४ १९३ ३९७  
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 उद्योग वाचणज्र् संघ चितवन 

 चितवन उद्योग संघ  

 ददर्ािो पररवार, नारार्णगढ  

 र्थु हिव नारार्णगढ  

 नेपाि पररवार लनर्ोजन संघ 

 भिािार ववरुिको अलभर्ान 

 

१८. भरतपरु महानगरका उपिब्ि सवुविा / अवसर 
 लसटी हि लनमायणािीन र्ोजना । 

 अन्तरायविर् विकेट रंगशािा लनमायणािीन । 

 बहउुदे्दशीर् बहतुिे व्र्वसावर्क भवन लनमायणिीन । 

 मखु्र् बजार क्षेत्रमा आकाश ेपिु । 

 नारार्णगढको पिुिोकदेचख गोन्राङ्गसम्म हररतमागय सवहतको ६ िेनको सडक । 

 हिुाकी मागय (हावकम िोकदेचख जगतपरु राप्ती पिु कसरा सम्म )। 

 मखु्र् सडकमा, सडक बत्ती र रावफक संकेत बत्ती । 

 महानगर उप–प्रमखुको संर्ोजकत्वमा गदठत अनगुमन सलमलतद्वारा प्रभावकारी भलूमका लनवायह । 

 स्र्ालनटरी ल्र्ाण्ड वफल्ड साइट लनमायणको िालग सम्भावना अध्र्र्न भई लड.वप.आर. तर्ार हुिँदै 

गरेको । 

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

 सडक लनमायणमा लनमायणको नर्ािँ प्रववलिको 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 लिंक रोडको लनमायण शरुु । 

 भ–ू उपर्ोग र्ोजना तर्ारी अचन्तम िरणमा । 

 औद्योलगक ग्राम स्थापनाको तर्ारी । 

 अलिकांश मखु्र् सडक कािोपते्र, केचन्रर् बस टलमयनि सिुार र्ोजना जारी । 

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

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

 नारार्णी नदी तट र नदी क्षते्रमा रहेका शाचन्त नगरवन जस्ता आइल्र्ाण्डहरुको प्रवियनका िालग 
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र्ोजना लनमायण र छिफि शरुु । 

 भरतपरु ववमानस्थि रात्रीकािीन सेवा तर्ारी, मेघौिी ववमानस्थिको पनुः उडानको सोि । 

 मखु्र् बजार क्षेत्रमा खानेपानी, सतह ढि, फोहोर पानी ढिको व्र्वस्था अन्र् स्थानमा सतह ढिको 
व्र्वस्था । 

 देवघाटिाम एक प्रमखु तीथयस्थि रहेको र र्सको महत्विाई अझ उच्ि बनाउन ेर्ोजना तर्ारी । 

 नारार्णी र राप्ती नदीसिँगै जोलडएको हुिँदा जि र्ातार्ात िगार्त मनोरन्जन स्थिको ववकास गनय 
सवकन ेप्रसस्त सम्भावना भएकािे र्सको दीघयकािीन सोिको ववकास भइरहेको । 

 नारार्णी नदीको वकनारको उचित व्र्वस्थापन गरी आन्तररक, बाह्य पर्यटक आकषयण क्षेत्र बनाउन े

तर्ारी । 

 वडा नं. २९ को पहाडी क्षते्र, ढंुगा खानी िगार्त खानेपानीको महुान िगार्त भ्र् ुटावर लनमायण र 
पर्यटन  ववकास । 

 पोल्री व्र्वसार्, पशपुािन, मत्स्र्पािन, अन्र् साना, मझौिा र ठूिा उद्योगहरुको स्थापना । 

 प्रिरु उत्पादनशीि कृवष जलमनको भरपरु उपभोगको िालग महानगरबाट कृषक प्रोत्साहन कार्यिम 

संिािन । 

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

 ऐलतहालसक तथा िालमयक एवम ्सांस्कृलतक महत्व राख्न ेस्थिहरू र पर्यटकीर् आकषयणका ख्र्ालत प्राप्त 

स्थिहरू पवहिान भइसकेको अवस्था । 

 अन्र् नगरपालिकाको तिुनामा महानगरपालिका तिुनात्मक रुपमा नतेतृ्व, चशक्षा, स्वास्थ्र्, 

सामाचजक, आलथयक ववकासमा अगालड बवढरहेको । 

 बढ्दो सहरीकरण र नेपािकै सबैभन्दा िेरै बसाईसराईको िाप रहेको सहर । 

१९. समस्र्ा र िनुौतीहरु 

 गा.वव.स.बाट लसिै महानगरपालिकामा गालभएका क्षेत्रहरु समेत भएका कारण समानपुालतक 

ववकासमा िनुौती । 

 आवश्र्कता अनसुारको कार्ायिर् भवन र कोठाको अभाव । 

 अव्र्वचस्थत आवास ् िालनङ्गिे गदाय प्रिरु उत्पादनशीि कृवष जलमन टुिाउने काम अत्र्लिक रहेको 
। 

 राजमागयमा रावफक व्र्वस्थापनमा कमी, अत्र्ालिक गलतको कारण दघुयटना । 

 केन्रीर् वस टलमयनि सञ्चािनमा कमजोरी । 

 बढ्दो सहरीकरण र नेपािकै सबैभन्दा िेरै बसाई सराईको िाप रहेकािे  शहरी ववकासमा केही 
समस्र्ा हनु सहने । 
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 शहरी गररबी एवम ्सकुुम्बासीहरुको व्र्वस्थाको आवश्र्कता । 

 अलिकांश लभत्री सडकहरूमा सतह ढिको कमी, जथाभावी लभत्री सडक खोल्न ेिम जारी । 

 आवश्र्क मात्रामा लनमायण उपकरणहरुको कमी । 

 मापदण्ड पूरा नगरी अझै पलन घरहरु लनमायण हदैु । 

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

 वन्र् जन्त ुर मानव वीिको द्वन्द, खेतीबािी िगार्त अन्र् िनजनको क्षलतके राहतमा वढिाई । 

 अलिकांश सडकहरू सतह ढि वववहन, सावयजलनक र्ातार्ातको अभाव । 

 खिुा स्थानको कमी पर्यटनको राम्रो अवस्था रहेको महानगरमा सावयजलनक शौिािर्को अभाव । 

 गणुस्तरीर् अलभिेख व्र्वस्थापनको आवश्कता । 

२०. अपेचक्षत अवस्था  

 जनप्रलतलनलिहरुको क्षमता अलभववृि आवश्र्कता । 

 जलमनको वगीकरण गरी सोही अनसुारको व्र्वस्थापन आवश्र्क  । 

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

 वन्र् जन्त ुर मानव वीिको द्वन्द, िनजनको क्षलत कम गनयको िालग प्रभावकारी र्ोजना । 

 जंगिी जनावर र नदी कटानबाट भएको क्षलतको तत्काि राहत व्र्वस्था । 

 सकुुम्बासीका समस्र्ा समािान गरी बस्ती र बसोवास व्र्वस्थापन । 

 नगर सडकमा सतह ढिको व्र्वस्था, सम्पूणय स्थानमा खानेपानीको व्र्वस्था । 

 वडा कार्ायिर् भवन नभएका स्थानहरुमा भवन लनमायण । 

 सम्पूणय क्षेत्रमा खानेपानीको पहुिँि, महानगरलभत्रका सबै सडक कािोपते्र गनय आवस्र्क । 

 पूणय सरसफाईको िालग सडकहरुमा ढिको व्र्वस्थापन । 

 स्र्ानेटरी ल्र्ान्डवफिको संिािन आवश्र्क । 

 सहरी क्षेत्रमा आवश्र्कता अनसुारका सावयजलनक शौिािर्को लनमायण । 

 पैदि र्ात्र,ु अपाङ्गमैत्री सडक, साइकि िेनको व्र्वस्थासवहतको सडक । 

 गणुस्तरीर् अलभिेख व्र्वस्थापन । 

 िैलगक समानता तथा समावेशीकरणको िालग िैंलगक बजेटको ब्र्वस्था । 

 नारार्णी नदी वकनार दीघयकािीन र्ोजनाको तर्ारीको लतब्रता । 
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२१. भरतपरु महानगरपालिकाको नहसा 
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२२. अनसूुिी 
 

भरतपरु महानगरपालिकाको वववरण 

 भवन तथा कार्ायिर् 

o मखु्र् कार्ायिर्–१ वटा 
o प्रशासलनक भवन–२ वटा 
o प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत लनवास –१ वटा 
o आफनै भवन–२५ वटा 
o नवलनलमयत भवन– ८ नं. वडा कार्ायिर् 

o लनमायणिीन भवन– १३, २४ नं. वडा कार्ायिर् 

o लनमायणिीन भवन– १६ वटा कोठाको भवन 

o भाडामा रहेको भवन–१३, १७, २४ र २८ नं. वडा कार्ायिर् 

 

 

 महानगरपालिकाको स्थापनाकाि देचख हािसम्मका प्रमखुको वववरण  

ि.स. नूाम कार्य अवलि लनवायचित र मनोलनत 

१ प्रथम प्रिानपञ्च–मचुििाि िकेु २०३५ लनवायचित 

२ अध्र्क्ष– इन्र िाि शे्रष्ठ २०३६ लनवायचित 

३ प्रिानपञ्च– मचुििाि िकेु २०३७ लनवायचित 

४ प्रिानपञ्च– वहम बहादरु वपर्ा २०४२ लनवायचित 

५ नगर प्रमखु– मचुििाि िकेु २०४९ लनवायचित 

६ नगर प्रमखु– वहम बहादरु वपर्ा २०५४ लनवायचित 

७ नगर प्रमखु–रेन ुदाहाि २०७४ लनवायचित 

 

 

 प्रमखु, उप प्रमखु, वडा अध्र्क्षहरुको वववरण 

ि.सं. नाम थर सम्पकय  नम्बर शाखाको नम्बर  

१ प्रमखु श्री रेन ुदाहाि ९८५५०११३११ 

९८५११६६०० 

५२५८७९ 
 

२ उप–प्रमखु श्री पावयती 
शाह ठकुरी 

९८५५०११४११ 

९८५५०६१३५ 
५२०७१०  
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वडा 
नं. 

वडा अध्र्क्षहरुका 
नामाविी              

सम्पकय  नम्बर सम्पकय  नम्बर ईमेि 

१ श्री जर्राम शे्रष्ठ ९८४५०२६६७८ ९८५५०१३१४१ shresthajayram97@gmail.com 

२ श्री पूणयबहादरु शे्रष्ठ                                   ९८५५०५७८९७ ९८५५०१३१४२ purnabahadurshrestha234@ 
gmail.com 

३ श्री िन्रलमत्र पचण्डत                                   ९८५५०६०३९३ ९८५५०१३१४३ chandrapandit67@yahoo.com 

४ श्री हररप्रसाद आिार्य ९८५५०६१३८८ ९८५५०१३१४४ acharyahari.wc@gmail.com 

५ श्री पदमपाणी सवेुदी                                   ९८५५०६१५५७ ९८५५०१३१४५ padampani557@gmail.com 

६ श्री हररलबिास 
कोईरािा                            

९८५५०८१८३४ ९८५५०१३१४६ haribilaskoirala7@gmail.com 

७ श्री राजेन्रमचण काफ्िे ९८५५०५७५२८ ९८५५०१३१४७ kafle.rajendrawardno7@ 
gmail.com 

८ श्री दामोदर न्र्ौपान े   ९८५५०१३१४८ damodarneupane098@ 
gmail.com 

९ श्री र्मिाि कडेि ९८५५०५७८६३ ९८५५०१३१४९   

१० श्री अरुण पूीलडत 
भण्डारी                              

९८४५०४८२७४ ९८५५०१३१५१ arunpidit@gmail.com 

११ श्री बाबरुाम अलिकारी ९८५५०५५०५१ ९८५५०१३१५० baburamadhikari098@ 
gmail.com 

१२ श्री नरेन्द कन्दङवा                                    ९८४५०८१५२१ ९८५५०१३१५२ kandangwanarendrakumar75@
gmail.com 

१३ श्री प्रकाश दवाडी                                      ९८५५०४६०८३ ९८५५०१३१५३ prakashdawadi6@gmail.com     
prakashdawadi1974@gmail.co
m 

१४ श्री ओमप्रसाद पोख्रिे ९८४५७०३५८९ ९८५५०१३१५४ bharatpurward14@gmail.com 

१५ श्री शम्भ ुबहादरु 
भण्डारी 

९८५५०५२८०१ ९८५५०१३१५५ shambhubhandari123@gmail.c
om 

१६ श्री ितरुमान गरुुङ                                    ९८४५०६६१२३ ९८५५०१३१५६   

१७ श्री िलितमान तामाङ्ग ९८४५०६५०७९ ९८५५०१३१५७ wardchairman17@gmail.com 

१८ श्री दीपक िामा ९८४५१७९०२४ ९८५५०१३१५८ deepaklama55234@gmail.com 

१९ श्री कणयबहादरु गरुुङ                                 ९८५५०५५२३४ ९८५५०१३१५९   

२० श्री मणीिाि तामाङ्ग ९८५५०५६३११ ९८५५०१३१६०   

mailto:prakashdawadi1974@gmail.com
mailto:prakashdawadi1974@gmail.com
mailto:prakashdawadi1974@gmail.com
mailto:deepaklama55234@gmail.com
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२१ श्री चित्रसेन अलिकारी ९८४५०५२६२४ ९८५५०१३१६१  chitrasenadhikari@gmail.com 

२२ श्री लबष्णरुाज महतो ९८५५०५०९६२ ९८५५०१३१६२ mbishnuraj@gmail.com 

२३ श्री नरीनारार्ण पौडेि ९८५१०११४६४ ९८५५०१३१६३ narinarayan.poudel23@ 
gmail.com 

२४ श्री कान्छा मल्ि ९८५५०६०४६८ ९८५५०१३१६४ kanchhamalla24@gmail.com 

२५ श्री  ववजर् भजेुि ९८५५०६१९०५ ९८५५०१३१६५   

२६ श्री ज्ञानप्रसाद खनाि ९८५५०६१४५५ ९८५५०१३१६६ gyan26@gmail.com      
gyanprasad2020@gmail.com 

२७ श्री गोववन्द तामाङ्ग ९८५५०५४२०२ ९८५५०१३१६७ govindatamang552@gmail.com     
govindatamang110@gmail.com 

२८ श्री आशबहादरु कुमाि ९८४५०५६५५२ ९८५५०१३१६८   

२९ श्री मानबहादरु मगर                                  ९८४५३३३८३९ ९८५५०१३१६९ bahadurmagarman544@ 
gmail.com 

 

 नगर कार्यपालिका सदस्र्को वववरण 

ि.स. नाम फोन नं. फोन नं. 

१ श्री िि रुिाि ९८५५०५६५३९ ९८५५०१३१७० 

२ श्री टेक िाि वव.क. ९८५५०६००६८ ९८५५०१३१७१ 

३ श्री मन बहादरु वव.क. ९८०२०७०४२६ ९८५५०१३१७२ 

४ श्री िन 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  नं. 
वडा 
नं. मवहिा सदस्र् द. मवहिा सदस्र् सदस्र् सदस्र् 

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

फो. 
नं. ९८४५०४९८६७ ९८०७२५२६६३ ९८४५०५४५३२ ९८५५०५५७८८ 

२ सररता सवेुदी िन कुमारी लब.क. लबष्ण ुप्रसाद अलिकारी मन बहादरु राना 

mailto:govindatamang110@gmail.com
mailto:govindatamang110@gmail.com
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फो. 
नं. .. ९८४५२००५२१ ९८५५०५७५१७ ९८११८६८५११ 

३ इन्द ुपचण्डत सकुमार्ा पररर्ार भरत प्रसाद िालमछान े रलबन्र गौतम 

फो.नं. ९८४५०३२७६५ ९८५५०८२२५० ९८४५०४४१५५ ९८५१००७४१२ 

४ पववत्रा के.लस. कोवपिा पररर्ार अपयण पोख्रिे प्रमे प्रसाद पाठक 

फो.नं. ९८४५०५०९५५ ९८०६८७९२४ ९८५५०५३१२५ ९८४५०४५०६९ 

५ मनुा कुमारी शे्रष्ठ शारदा नेपािी पररर्ार दामोदर सवेुदी रलबिाि भट्टराई 

फो.नं. ९८४५२४५७१४ ९८४५२१९३८६ ९८५५०५८०४२ ९८४५०८५३९७ 

६ आईती मार्ा राना सलमयिा पररर्ार बाबरुाम न्र्ौपान े देव लमत्र पचण्डत 

फो.नं. ९८४५०५६१०० ९८६५२५५२०५ ९८४५०८४५३५ ९८५५०५५९९८ 

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

फो.नं. ९८४५०४५४९२ ९८६५२५६९१४ ९८४५०८७३४२ ९८४५०७८११७ 

८ 

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

फो.नं. ९८४५०५५७३१ ९८४५९६५७०३ ९८४५०४७१२३ ९८४५१११५४५ 

९ रत्न कु. अलिकारी लतवारी सलुमता कुमारी लब.क. सरु्य प्रसाद खनाि वकशोर सापकोटा 

फो.नं. ९८६७८१४५०३ ९८४५१५३२५९ ९८४५०८६४४७ ९८४५०५२९६३ 

१० नरीमार्ा तामाङ मार्ा नेपािी कृष्ण प्रसाद अलिकारी बिराम चज.लस. 

फो.नं. ९८६५००४८८० ९८४५६११६३८ .. ९८४५०८५७९८ 

११ ववना गरुुङ लबमिा लब.क. चिन्तामणी िम्साि ज्ञान बहादरु कुमाि 

फो.नं. ९८५५०५५०१६ ९८४५१४४१३८ ९८४५०८१०३९ ९८४५०५११०४ 

१२ लबमिा भट्टराई देवी पररर्ार कृष्ण बहादरु अलिकारी       ईश्वर ररमाि 

फो.नं. ९८४५१९७९०४ ९८४५०५११८६ ९८४५११४६७७ ९८५५०६०१७८ 

१३ कुमारी मार्ा िो लसता दचजय वकसोर पौडेि गजराज न्र्ौपान े

फो.नं. ९८४५१४५३१२ ९८४५१८१४२१ ९८४५१९८००१ ९८४५२१४०७६ 

१४ सरस्वती भण्डारी पौडेि सन्ज ुपररर्ार  प्रकाश गरुुङ मञ्जु महतो  

फो.नं. ९८४५०६४४७४ ९८०६८९५१६८ ९८४५०४४६५९ ९८४५०८२५८० 

१५ सजृना अलिकारी लसता सापकोटा पररर्ार भरत अलिकारी     लबर बहादरु िामा 
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फो.नं. ९८४५०७८८११ ९८०६६२६०३९ ९८५५०६४८४७ ९८५५०५७००९ 
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४३ नववन वस्ताकोटी कार्ायिर् सहर्ोगी  ९८४५६९६५०० 

४४ बेद प्रसाद पौडेि कार्ायिर् सहर्ोगी   

४५ िक्ष्मी मार्ा नेपािी कार्ायिर् सहर्ोगी  ९८४५२४७९९९ 

४६ लगता बास्तोिा कार्ायिर् सहर्ोगी  ९८०७२६२३०० 

४७ टेक प्रसाद दवाडी सरुक्षा गाडय  ९८४५१७५८८३ 

४८ हरीिाि शे्रष्ठ सरुक्षा गाडय  ९८४५१७८३४८ 

४९ मीना िौिरी कार्ायिर् सहर्ोगी  ९८१३८७०८३२ 

५० दि बहादरु आिे मगर कार्ायिर् सहर्ोगी  ९८४५१४३०४५ 

५१ ददपकराज िौिरी कार्ायिर् सहर्ोगी  ९८४५०८८९५२ 

५२ शोभा िामा कार्ायिर् सहर्ोगी  ९८११२९४१७४ 

५३ लसता तामाङ कार्ायिर् सहर्ोगी  ९८४५९२२८३३ 

५४ रुपा दरै कार्ायिर् सहर्ोगी  ९८४५०९०४१३ 

५५ सरेुस बहादरु मोहोरा सवारी िािक   

५६ मसु्कान मल्ि खररदार ( करार )  ९८४९२४५२६४ 

५७ र्ान प्रसाद ढकाि 
नार्क पश ुस्वास्थ्र् प्रा.            

( करार ) 
९८४५०४४३४७ 

 

 कम््र्टुर अपरेटरहरुको वववरण 

ि. सं. नाम फोन नं. ईमेि वडा नं. 
१ दशयन गरुुङं 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 देवूी 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 
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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 पोखरेि ९८५५०६३७७३ lovelysuvash@gmail.com १४ 

१५ राज ुकुमार िौिरी ९८४५५६३४०३ raju123chau@gmail.com १५ 

१६ अ्सरा खरेि ९८४९४५६८७७ apukharel@gmail.com १६ 

१७ ददलिप चघलमरे ९८६०३४७८६८ dilipghimire8@gmail.com १७ 

१८ सलुनि पलडंत 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 

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 प्रलतभा देवकोटा ९८४५९५६३३०   २७ 

२८ टकं प्रसाद पौडेि ९८५५०५४४८४ ptanka@gmail.com २८ 

२९ सषुमा गरुुङ ९८४५२७७४०४ susigurung77@gmail.com २९ 

३० सलुनि प्रसाद लसमं्खडा ९८४५१०६१४२ simkhada.sunil@gmail.com मखु्र् 
कार्ायिर् 

३१ ददनेश शे्रष्ठ ९८४५०८८४२३ sthdinesh123@gmail.com मखु्र् 
कार्ायिर् 

३२ 
लनशा पौडेि ९८४५१५३०७० nishat750@gmail.com मखु्र् 

कार्ायिर् 

 ज्र्ािादारीको कमयिारीको वववरण 

ि.सं. कमयिारीको नाम, थर पद स्तर मोवाईि 

१ ददपेश न्र्ौपान े इचन्जलनर्र छैठौं ९८५५०५५०८० 

२ सूरज देवकोटा इचन्जलनर्र छैठौं ९८५५०८०९८३ 
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३ आचशष गरुुङ्ग इचन्जलनर्र छैठौं ९८४५२४७९४७ 

४ वतय बहादरु तामाङ सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८४५४७२२३२ 

५ वकलतय वाग्िे सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८४५४७२२३२ 

६ अचस्मता भषूाि सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८६६८४६४३७ 

७ प्रलतप सापकोटा सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८५५०८१०२० 

८ ववजर् शाही सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८५५०८११०८ 

९ साजन काकी सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८६५०४१२९१ 

१० लनिि वास्तोिा सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८४६५९०४६२ 

११ गणेश प्रसाद कडेि सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८४५२०३२७७ 

१२ अलभषेक शे्रष्ठ सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८४५१४०१९२ 

१३ ववनोद पौडेि मे सब–इचन्जलनर्र पािौं ९८४५३५८१०४ 

१४ अमतृा पन्त कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५५६७७५३ 

१५ ददनेश शे्रष्ठ कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५०८८४२३ 

१६ सवुास पोखरेि कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८५५०६३७७३ 

१७ लगतादेवी शमाय कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४१९८४३९१ 

१८ सलुनि प्रसाद लसखंडा कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५१०६१४२ 

१९ लमना शे्रष्ठ कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५०७९८६३ 

२० प्रलतमा ओझा कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५१७६८६४ 

२१ शालिकराम सापकोटा कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५२००७५८ 

२२ अनन्तमणी ढकाि कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५९५६३८८ 

२३ सलमर कुमार महतो कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८६५२१८१४९ 

२४ गीता चघलमरे कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५१४३२७४ 

२५ सषु्मा गरुुङ्ग कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५२७७४०४ 

२६ शरद चघलमरे कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४३५०३१६५ 

२७ िक्ष्मी ररजाि कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५०४५८४३ 

२८ कृपा श्रीमि कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८६५०३९११२ 

२९ दशयन गरुुङ्ग कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८१७२५०६३७ 

३० प्रज्ञा शमाय लत्रपाठी कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५३५९७८७ 

३१ शोभा पररर्ार कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८६५२४८३६२ 

३२ ववलनता शे्रष्ठ कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८६७८७२५०१ 

३३ आचशष दराई कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८६५३४४८९० 
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३४ 
राज कुमार िौिरी कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५५६३४०३ 

३५ अ्सरा खरेि कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४९४५६८७७ 

३६ 
ददलिप चघलमरे कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८६०३४७८६८ 

३७ 
भवुन राज कंडेि कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८०७२७९१८७ 

३८ अन्जना कंडेि कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५२०४६०६ 

३९ 
सलुनि पचण्डत कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५८१३५४६ 

४० लभम रावि कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८०४५२३९९५ 

४१ 
अलनसा पन्त कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५१७४६३० 

४२ लनशा पौडेि कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५१५३०७० 

४३ टंक प्रसाद सवेुदी कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८५५०५४४८४ 

४४ 
प्रलतभा देवकोटा कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५९५६३३० 

४५ दगुाय प्रसाद िौिरी कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८६०१३६७९५ 

४६ तारा सङ्गग्रोिा दवाडी कम््रू्टर अपरेटर पािौं   

४७ 
सलमयिा िालमछान े कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४६१५७६०६ 

४८ 
सजुन शे्रष्ठ कम््रू्टर अपरेटर पािौं ९८४५१५२३०२ 

४९ अनपु थारु अलमन िौथो ९८७७९०१४९० 

५० पावयती खड्का अलमन िौथो ९८६७२५०८२२ 

५१ 
वहमाि लगरी अलमन िौथो ९८५७०४१०२६ 

५२ वीरेन्र बहादरु कठार्त अलमन िौथो ९८४४८३४५१६ 

५३ लनमयि िौिरी अलमन िौथो ९८६८४७३०२६ 

५४ अभर् लतलमद्यलसना सपुरिाइजर दैलनक ज्र्ािादारी ९८४५८१७२२० 

५५ हरर प्रसाद पोख्रिे कार्ायिर् सहर्ोगी दैलनक ज्र्ािादारी ९८४५११२४१७ 

५६ केशव पोडे चस्वपर दैलनक ज्र्ािादारी ९८४५८०३६९४ 

५७ ईन्र शे्रष्ठ  चस्वपर दैलनक ज्र्ािादारी ९८६५११७१०५९ 

५८ राजन शे्रष्ठ चस्वपर दैलनक ज्र्ािादारी ९८२१८७९९४४९ 

५९ छवविाि शे्रष्ठ चस्वपर दैलनक ज्र्ािादारी ९८४६६०५००४ 
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६० अमतृ कुमाि चस्वपर दैलनक ज्र्ािादारी ९८४३८५००४ 

 सागर मालिक चस्वपर दैलनक ज्र्ािादारी ९८११२३२११३ 

 सरुज घिे गरुुङ्ग चस्वपर दैलनक ज्र्ािादारी ९८४११९८७८५ 

 महानगर शाखाको नाम र नम्बर 
ि. स. शाखाहरुको नाम फोन नं. 
१ मेर्र  9855011311५, २५८७९ 

२ उप मेर्र  9855011411, ५२०७१० 

३ प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत ५२०१६७ 

४ सूिना शाखा ५२५७७१ 

५ प्रशासन शाखा ५२१४६७ 

६ र्ोजना अनगुमन तथा सूिना प्रवविी महाशाखा ५२०७१४ 

७ िेखा शाखा ५२२९४६ 

८ वातावरण शाखा ५२०६९१ 

९ र्ोजना शाखा ५२१०८० 

१० नहसा शाखा ५२१०१३ 

११ राजस्व शाखा ५२६९५१ 

१२ चजन्सी शाखा ५२२२५२ 

१३ स्वूास्थू्र् शाखा ५३०२४१ 

१४ सहकारी शाखा  ५३२१३९ 

१५ बारुद र्न्त्र शाखा ५२१०८३/९८४५१४३८७८ 
१६ दताय शाखा ५३००६२ 
१७ टोि वि नम्बर) १६६०५६५२२२२ 

   
 सरकारी कार्ायिर्को नाम, टेलिफोन वववरण 

लस.नं कार्ायिर् फोन नं. 

१ चजल्िा प्रशासन कार्ायिर् ५२१९४४ 

२ चजल्िा समन्वर् सलमलतको कार्ायिर् ५२०३३२ 

३ चजल्िा अदाित ५३१९०८ 

४ चजल्िा प्रहरी कार्ायिर् ५२०९९९ 
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स्थानीर् राजनैलतक दिहरु 

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

३. राविर् प्रजातन्त्र पाटी 

६ कृवष ज्ञान 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 

११ लसिांई लडलभजन ५ को कार्ायिर् ५२०७४९ 

१२ ववद्यतु प्राववलिकरण भरतपरु ५२५३८० 

१३ जि उत्पन्न प्र. लन. लडलभजन ५३२४९९ 

१४ जनताको तटबन्िन कार्यिम ५२४४६१ 

१५ कोष तथा िेखा लनर्न्त्रण कार्ायिर् ५२०७२९ 

१६ आन्तररक राजस्व कार्ायिर् ५२०१०६ 

१७ भरतपरु ब्र्ारेक ५२०७८३ 

१८ मािपोत कार्ायिर्  ५२०१९१ 

१९ सशस्त्र प्रहरी बि गवढमाई गण ५५०४९९ 

२० सीमा सरुक्षा कार्ायिर्, भरतपरु ५२०५४४ 

२१ चजल्िा रावफक कार्ायिर् ५२४८९९ 

२२ भरतपरु अस्पाताि ५२७९५९ 

२३ होटेि व्र्वसार्ी संघ ५८०३२३ 

२४ रा. अनसुन्िान चजल्िा कार्ायिर् ५२६३५३ 

२५ र्ाचन्त्रक कार्ायिर् ५२६५६१ 

२६ आिँखा अस्पताि ५२०३३३ 

२७ नागररक उड्यन प्रालिकरण ५२०२५४ 

२८ चजल्िा लनवायिन कार्ायिर् ५२५७९१ 

२९ उद्योग वाचणज्र् संघ चितवन ५२०१०८ 

३० नेपाि पत्रकार महासंघ चितवन ५२०१८८ 
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४. नेकपा मािे 

५. राविर् जनमोिाय 
६. समाजवादी पाटी 
७. नेपाि मजदरु वकसान पाटी 
 महानगरपालिकाका वडामा रहेका वडामा भएका संघ संस्थाहरु 

 

वडा नं. गै.स.स.को नाम 

१ ददर्ािो पररवार ,र्थुहिव, नारार्णगढ जेलसस, रेडिस, नारी उत्थान केन्र, नारी  अम्र्दुर् केन्र, 
नेपाि क्षर्रोग लनवारण संस्था , मेरी स्टो्स  

२ फरवार्रडय नेपाि, भ्रिािार ववरुिको सहर्ोगी समूह 

५ नमूना कल्र्ाण आश्रम, भ्रिािार ववरुिको सहर्ोगी समूह 

६ रेडिस उपशाखा, गीतानगर जेसीज शाखा, िार्न्स हिव गीतानगर, जनकल्र्ाण र्वुा र्थु 

सोसाइटी हिव ,गीतानगर ब्वाइज हिब  

७ के आई नेपाि ,ओइन्स डि (बािगहृ) ,सामाचजक पररवतयन केन्र, सजृनचशि समाज, भ्रिािार 
ववरुिको सहर्ोगी समूह, नपेाि रेडिस सोसाइटी कृष्णपरु उपशाखा, नेपाि (वािगहृ) 

८ प्रकृलत तथा लबस हजारी ताि संरक्षण सलमलत, मवहिा समन्वर् सलमलत सरु्ोदर् मगर समूह समाज 

९ नेस्डो नेपाि, मेड नेपाि, चितवन मानव सेवा आश्रम, भ्रिािार ववरुिको सहर्ोगी समूह 

१० पैरवी मन्ि, पररिर् , बेटर चितवन, आदशय नारी लबकास केन्र, भ्रिािार ववरुिको सहर्ोगी समूह 

१२ सेतो गरुािँस, माईती नेपाि, भ्रिािार ववरुिको सहर्ोगी समूह 

१३ मनकामना मवहिा कृवष समूह वेि शहर मध्र्वलतय सामदुावर्क वन अपाङ्ग समाज भ्रिािार 
ववरुिको सहर्ोगी समूूह १४ ववश्वज्र्ोलत र्वुा हिब, सनु्दर र्वुा हिब, चशवशचि र्वुा हिब, ग्रालमण र्वुा हिब, भ्रिािार 
ववरुिको सहर्ोगी समूह 

१५ रेडिस उपशाखा, सूर्ोदर् र्वुा हिब, सरस्वलत र्वुा हिब, आदेश र्वुा हिब, भ्रिािार ववरुिको 
सहर्ोगी समूह 

१६ िारपाते र्वुा हिब, भ्रिािार ववरुिको सहर्ोगी समूह 

१८ लमिन हिब, भ्रिािार ववरुिको सहर्ोगी समूह 

२१ कन्िन ववकास पररषद, पावयतीपरु बजार ववकास सहकारी संस्था, कृष्ण िोक बजार व्र्वसार् 

२७ कृिीक नेपाि, भ्रिािार ववरुिको सहर्ोगी समूह 

२८ मेघौिी खानेपानी सहरीकरण, रेडिस उपशाखा मेघौिी 
२९ माईती नेपाि, पररिर्, सावरी उत्थान 
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