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काययकारी सारांश 

 

नेपाि सरकार स्थानीय विकास मतराियिे  तयार गरेको कायथ शतथ बमोन्जम भद्रपुर नगरपालिकाको 
िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना प्रततिेदनमा नगरपालिकाको सकं्षिप् त पार्श िथधचर, दीर्थकािीन सोच, िक्ष्य, 

उद्देर्शय, रणनीतत, िेरगत विकास योजनाहरु: सामान्जक, आधथथक, भौततक, िातािरणीय, जोणखम तयूनीकरण, 

ससं्थागत विकास, वित्तीय विकास योजना तथा नगरपालिकाको योजना तथा तनमाथण मापदण्डहरुिाई समािेश 

गरी प्रमुख योजना तथा कायथिमहरुिाई प्राथलमकतािम तनिाथरण गरी यो प्रततिेदन तयार गररएको छ ।  
 

एकीकृत शहरी विकास योजना तयारीको िाधग प्रारन्म्भक कायथशािा गोष्ठी आयोजना गरी तनदेशक सलमतत, 

विषयगत उप-सलमतत गठन गरी ती सलमततहरुसुँग छिफि अततक्रिथ या गरी सुझाि सकंिन गररएको धथयो । 
यसगैरी, स्थानीय सरोकारिािा व्यन्क्तहरु, स्थानीयिासी, समाजसेिी, बुद्धिन्जिी, नागररक समाजका 
व्यन्क्तहरुसुँग प्रत्यि तथा अप्रत्यि छिफि अततक्रिथ या समेत गरी स्थानीय समस्याहरु पहहचान गररएको 
धथयो । िस्तुन्स्थतत अध्ययन, नक्शांकन, पार्श िथधचर तयार गरी नगरपालिकाको समग्र िस्तुन्स्थतत 

विर्श िषेणको आिारमा िरेगत विकास योजनाहरु तयार गररएको छ ।     
 

प्रदेश न ं १ को झापा न्जल्िामा अिन्स्थत भद्रपुर नगरपालिका नेपािको जेठो नगरपालिका मध्येको एक 

नगरपालिका हो । वि.स.ं २००८ सािमा स्थापना भएको यो नगरपालिकामा २०३८/३९ सािमा चतद्रगढी र 
महेशपुर गाविसको केही िडाहरुिाई एकीकृत गरी १५ िडामा विभाजन गररएको धथयो । वि.स. २०७१ सािमा 
चतद्रगढी र महेशपुर दबु ैगाविसहरु तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकामा समािेश गरी १५ िटै िडामा विभान्जत 

गररएको धथयो भने २०७३ को राज्य पुनरसरंचनािे साविकको पथृ्िीनगर गाविसिाई समेत समािेश गरी १० 

िटा िडाहरुमा विभाजन गररएको छ । व्यापाररक दृन्ष् टकोणिे पूिथ पन्र्श चम राजमागथको पूिी द्िार काकडलभट्टा 
शुरु हुनु भतदा अगाडड न ैभद्रपुर भारतको विहार राज्यसुँग लसिै जोडडएको हुनािे यो नगरपालिका व्यापाररक 

केतद्रको रुपमा धचतनतथ्यो । भद्रपुर झापा न्जल्िामा अिन्स्थत पूिी तराईको प्रमुख र महत्िपूणथ नगरपालिका 
हो । भद्रपुर नगरपालिका महेतद्र राजमागथको विताथमोड देणख १७ क्रक.मी. दक्षिणमा अिन्स्थत छ । मेची नदीमा 
पुि र हुिाकी मागथ (भद्रपुर-गौरीगजं-रंगेिी-विराटनगर) तनमाथण भएमा व्यापाररक दृन्ष् टकोण र रणनतैतक 

अिन्स्थतति ेगदाथ यस नगरपालिकाको अझ विकास हुने देणखतछ । भद्रपुर पुरानो नगरपालिका भएतापतन 

भौततक विकास तथा तनमाथणमा भने अझै पतन पतछ परेको न्स्थतत छ । 

 

भद्रपुरको विकासको िाधग मुख्यतया कृवष, उद्योग/व्यापार व्यिसाय, पूिाथिार विकास िगायत नगरमा 
विद्यमान िालमथक, साुँस्कृततक सम्पदाहरुको सरंिण, सम्बद्थिनका साथै िातािरण सुिारतफथ  ध्यान 

हदनुपदथछ । यसबाट एकाततर यस नगरपालिकािाई औिोधगक, व्यापाररक र कृवष केतद्रको रुपमा विकास गरी 
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िररपररका िरेहरुमा सेिा र सुवििाहरु पुर् याउने एक महत्िपूणथ नगरपालिकाको रुपमा विकास गनथ सक्रकने 

देणखतछ भने कृवषसुँग सम्बन्तित र अतय उत्पादन मुिक उद्योगहरुको विकास माफथ त नयाुँ रोजगारीको 
सजृना हुने प्रचुर सभंािना रहेको छ ।  
 

"पूवी क्षेत्रको व्यापाररक द्वार: शान्तत, समृद्धि सहहतको भद्रपुर शहर" भत ने दीर्थकािीन सोच तनिाथरण 

गररएको यस िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजनाि े भद्रपुरिाई नेपािको पूिी िेरको प्रमुख व्यापाररक 

द्िारको रुपमा धचरण गरेको छ । उद्योग, व्यापार, कृषि र परय्टनको षिकास र षिस्तारद्िारा भद्रपुर 
नगरपालिकािाई पूिी नेपािकै नमूनूा आधुननक शहरको रुपमा षिकास गने यस योजनािे अगाडड सरेको 
ध्येय हो । नगरपालिकामा शान्तत सुव्यिस्था कायम गरी समृद्ि भद्रपुरको सपना देख् ने तफथ  यस योजनाि े

पररिक्षित गरेको छ । प्रस्तावित दीर्थकािीन सोच हालसि गनथको िाधग पूिाथिारको विकास, विस्तार र 
स्तरोत नतत, गररिी तनिारण, कृवष विकास, धचया खतेत, पशुपािन, तरकारी खेतत, पयथटन प्रिद्थिन र विकास, 

सामान्जक सुरिा, प्राविधिक लशिाियको स्थापना, िदेैलशक व्यापार, आयात-तनयाथत, िातािरण व्यिस्थापन, 

कटान तथा डुबान तनयतरण, फोहोर मिैा व्यिस्थापन, ससं्थागत सुदृहढकरण र सेिा प्रहािमा सुिार गरी नयाुँ 
स्थानीय तहको तनमाथण पर्श चात स्थानीय तहको सििीकरण गदै राज्यको पुनरसरंचना अनुरुपको ममथ अनुसार 
सेिा सुवििाको सहज पहुुँच तथा विकास तनमाथणमा तीव्रता र चुस्तता हुनु अत्यतत जरुरी देणखतछ ।  
 

िेरगत विकास योजनािाई समेटी िरेगत आिर्शयकताका आिारमा अल्पकािीन, मध्यकािीन र दीर्थकािीन 

योजनाहरु समेत पहहचान गरी प्रस्ताि गररएको यस प्रततिेदनमा योजना तथा कायथिमहरुिाई Indicative 

रुपमा प्रस्ताि गररएको छ । नगरपालिकाको आिर्शयक्तािाई प्रततबबन्म्बत गने गरी िस्तुगत विर्श िषेणको 
आिारमा समेत योजनाहरु प्रस्ताि गररएकोि े नगरपालिकािे िावषथक योजनामा यस्ता आयोजना तथा 
कायथिमहरुिाई प्राथलमकताका साथ समािेश गररनुपदथछ ।   
 

मेची पुलको ननमााण र हुलाकी राजमारग्को सत्रोन्नतीसँग ैआर्थाक, व्यापाररक र औद्योर्गक षिकास हुन 

सक््ने, पूिी क्षेतर्को व्यापाररक शहरको रुपमा षिकास हुन सक््ने, कृषि तथा नगदे िालीको षिकास र षिस्तार 
गरन् सककने, परय्टन षिकास (ककचकिध, कमलधाप र चतद्रगढ) द्िारा रोजगारीको सजृना गरन् सककने, 

अनत्रदेशीय नाकाको रुपमा षिकास हुन सक््ने मुख्य सिि पिहरु रहेको यस नगरपालिकामा थुप्र ैचुनौतीहरु 

समेत रहेका छन ्।  पूरि्का दमक, षिताामोड र मेचीनगर जस्ता शहरहरुसुँग प्रततस्पिाथ गनुथपने, सुरक्षक्षत िस्ती 
षिकासको लार्ग भिन सहंहता र ननमााण मापदणड्को सफल कायाानि्य , डुबान र कटानको समस्या 
ननयनतर्ण गरी सुरक्षक्षत शहर बनाउनु, षिभभन्न क्षेतर्मा लगानी आकषिात गरन् नसक््नु जस्ता चुनौतीहरु 

धचदै यस िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजनाि े तनहदथष्ट गरेको िि अनुसार भद्रपुरको व्यिन्स्थत शहरी 
विकासको िाधग मूि रुपमा तनमाथण मापदण्डको कायाथतियन, पूिाथिार विकास, ससं्थागत पुनरसरंचना, 
आिर्शयक बजेट वितनयोजन, स्थानीय सरकार (नगरपालिका), प्रादेलशक सरकार तथा केतद्र सरकारको 
समतिय, सहकायथ तथा सकृयतामा योजना कायाथतियन गदै जानुपने देणखतछ । 
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१. पररचय 

 

१.१ पषृ्ठ्भमूी 
 
नपेालमा बबगतका दशकहरु देखि नै शहरीकरणको पर्कृया र गनत तीबर् रुपमा बहिरहेको छ । सन 

१९९१ र २००१ को बबचमा शहरी जनसूंख्याको िदृ्र्धदर ३.६% पर्नत बरि् रहेकोमा सन २००१ र 
२०११ को बबचमा शहरी जनसंख्याको िदृ्र्ध दर ३.४% रहेको र्थयो । २०७०/७१ साि सम्ममा 
नेपािमा ५८ िटा नगरपाभलकाहरु रहेका धथए र ततनीहरु मध्ये िेरैजसो नगरपालिकाहरु पूरि्-पश््चम 

महेनद्र राजमारग् िा श्जल्ला सदरमुकाममा अिश्स्थत धथए । नगरपाभलकाहरुको सखं्या िदृ्र्ध 

भरेैहेको सनद्रभ्मा २०७२ मा नगरपाभलकाहरुको संख्या २१७ िटा पुगेको धथयो भने राजय् 

पुनरसरंचना प्चात नेपालमा हाि ६ िटा महानगरपालिका, ११ िटा उपमहानगरपालिका र  २४६ 

नगरपाभलका सहहत कूल २९३ िटा पुगेका छन ्। यस भद्रपुर नगरपालिका भने ५८ िटा नगरपालिका 
मध्येकै पुरानै नगरपालिका हो । तर साविकको भद्रपुर नगरपालिकामा िररपररका गाविसहरु 

(चतद्रगढी, महेशपुर) पहहिो चरणमा र पतछ पथृ्िीनगर गाविस समेत समािेश गरी भद्रपुर 

नगरपालिका र्ोवषणा गररएको छ ।  
 

नेपािमा हािसम्म पतन िेरैजसो नगरपाभलकाहको अरथ्तनतर् मुित: कृषिमा आधाररत रहेकूो 
देणखतछ । साविकका गाषिसहरुलाई समेटेर घोिणा गररएकूो हुनािे अधिकांश शहरहरु ग्रामीण 

प्रकृततका छन ् । िेरै गाउुँ /गाविसहरुिाई समेटी नगरपालिका र्ोवषत गने गररएकोिे अधिकांश 

शहरहरुमा आिारभूत सेिा सुवििा समेत पुधगसकेको छैन । सबै नगरपालिकाहरुमा बस् ने 
जनसंख्यािाई आिार मातदा हाि नेपािमा शहरी  जनसखं्या ५९% भनदा मार्थ पुर्गसकेको न्स्थतत 

छ । 
 

षिगत केही दशक देखि नेपाल सरकारले शहरी योजना र षिकासलाई आधुननक षिर्ध र पद्दनत 

अनरुुप षिकास गने रणनीनत अश्ख्तयार गरेको छ । यसै पररप्रके्ष्यमा सन १९६९ मा काठमाण्डौ 
नगरपाभलकाको पहहलो भौनतक षिकास योजना तयार गररएको र्थयो । यो योजना भौततक विकास 

योजनाको िेरमा महत्िपूणथ प्रयासको रुपमा स्थावपत भएको पाइतछ । यसपतछ पतन काठमाडौंको 
व्यिन्स्थत विकासको िाधग िेरै प्रयासहरु भए, योजनाहरु तयार गररए तर संस्थागत समतियको 
कमी तथा प्रयाप् त िगानीको अभािका कारण कततपय योजनाहरु व्यािहारीक रुपमा कायाथतियनमा 
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आउन सकेनन । योजना तजुामाको क्रममा समय िमसुँगै आिर्धक षिकास योजना, गुरुयोजना, 
भौनतक षिकास योजना, एकीकृत षिकास योजना जस्ता शहरी षिकासका आधनुनक षिर्ध र 
सोचहरुलाई पनन क्रमश: अगाडड बिाउँदै लर्गएको पाइनछ् । नगरपालिकाको तहमा हािसम् म पतन 

आिधिक योजनाको अभ्यास भैरहेको पाइतछ । तर यस्ता कनतपय योजनाहरुको कायाानि्यन पक्ि 

भने सनतोिजनक हुन सक्रकरहेका छैननू् ।  
 

नेपािमा शहरीकरणिाई व्यिन्स्थत गनथ तथा संतुभलत शहर षिकास गरन्को लार्ग नेपाल सरकारले 

“राष्हिय शहरी नीनत २००७” तयार गर््यो । यसै नीतत अनुसार नेपािका पतछ परेका 
नगरपालिकाहरुिाई विशषे प्राथलमकताका साथ योजना तजुथमा गदै कायाथतियनिाई अगाडड बढाउने 
नीतत समेत समािेश गरेको छ । राश्ष्िय शहरी षिकास रणनीनत २०१५ (National Urban 

Development Strategy, 2015) ले एकीकृत र क्षेत्रीय शहरी पद्धनतको षिकासलाई प्रोत्साहन गन े

उद्देशय् भलएको पाइनछ् । तर नपेूालमा पहहलेकै ५८ िटा नगरपाभलकाहरुमा समेत भौनतक 

पूिााधारको अिस्था कमजोर रहेको छ । राश्ष्िय शहरी षिकास रणनीनत अनसुार शहरी सडक घनति् 

केिल ३.२६ ककभम/पर्नत िय्श्क्त रहेको छ, जुन दक्षक्षण एभशयाकै नयून हो । तर शहरीकरणको नतबर् 
षिकासले गदाा नेपालमा शहरी पूिााधारको विकास र ननमााणमा तीबर् दबाि परेको छ । शहरी पूिााधार 
ननमााणमा सारि्जननक पूँजीको लगानी अहहलेसमम् पनन नयून नै रहेको छ । नेपाल सरकार दात ृ

ननकायहरुको सहयोगमा एकीकृत षिकासका आयोजनाहरुको कायाानि्यनमा लार्गरहेको छ । हाल 

दात ृ ननकायहरुको सहयोगमा मझौला एकीकृत शहरी षिकास तथा िातािरण सधुार आयोजना 
(Secondary Towns Integrated Urban Environmental Improvement Project), एकीकृत शहरी 
विकास आयोजना (Integrated Urban Development Project), शहरी सशुासन तथा षिकास 

कारय्क्रम (Urban Governance and Development Program) जस्ता शहरी षिकास आयोजनाहरु 

सचंालनमा आएका छन ् । नेपाि सरकारकै पहिमा शहरी विकास मतरािय अततरगत केही 
नगरपालिकाहरुमा सर्न शहरी कायथिम अततगथत शहरी विकासको िाधग पूिाथिारमा िगानी भै रहेको 
छ ।   
 

शहरी विकासकै सतदभथमा नेपाल सरकारले षि. स. २०६७/६८ देखि मधय्-पहाडी लोकमारग्मा 
अिश्स्थत १० िटा नमुना शहर छनौट गरी उक्त शहरहरुको एकीकृत षिकास गरन्को लार्ग आफ्नै 
स्रोतबाट नयाँ शहर आयोजना कारय्क्रम संचालन गरररहेको छ । मधय्-पहाडी लोकमारग्को 
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कोररडोरमा छनौट भएका १० िटा नयाँ शहरहरुमा योजना तजुामा र कायाानि्यन एकै साथ हँुदै 

आईरहेको छ । आ.ि. २०७२/७३ देखि शहरी षिकास तथा भिन ननमााण षिभागिे तराई-मधेशमा 
अिश्स्थत हुलाकी राजमारग्मा १० िटा नयाँ शहरहरु छनौट गरी नतनीहरुको सभंािय्ता अधय्यन 

गनेको लार्ग बजेट षिननयोजन गरी १० नयाँ शहरको संभािय्ता अधय्यन कारय् अगाडड बिाएको छ 

। देशकै सबैभनदा पुरानो हुलाकी राजमारग् तराईका शहरहरुलाई जोडने एक पर्मुि राजमारग् 

भएतापनन यसको षिकास रामर्री अगाडड बढ्न सकेको छैन भने हुलाकी राजमारग्मा रहेका िस्ती 
तथा बजारले समेत िय्िश्स्थत रुप भलन सककरहेका छैनन ् । यसै उद्देर्शका साथ, तराईमा समेत 

शहरीकरणिाई व्यिन्स्थत गने उद्देर्शयिे नयाुँ शहरहरुको विकास र विस्तार गने नीतत नेपाि 

सरकारको रहेको छ । यसका साथ,ै यसै आधथथक बषथमा शहरी विकास मतराियिे सुिेत र प्यूठान 

श्जल्लामा १/१ नयाँ शहर ननमााण गने कारय् समेत सँगसँगै अनघ बिाएको छ ।  
 

योजनाबद्ि शहरी विकासिाई प्राथलमकतामा राखी स्थानीय विकास मतराियिे समेत 

नगरपालिकाहरुको योजना तजुथमा गदै आएको छ । आिधिक योजना, शहरी सडक यातायात 

गुरुयोजना तजुथमा, आिधिक न्जल्िा विकास योजना, शहरी गुरुयोजना, पूिाथिार विकास योजना, 
न्जल्िा सडक यातायात गुरु योजना स्थानीय विकास मतराियहरुबाट तजुथमा गरी व्यिन्स्थत शहरी 
विकास योजनािाई स्थानीय विकास मतराियिे समबन्तित नगरपालिकाहरु माफथ त अगाडड बढाउुँ दै 

आएको छ ।  
 

रान्ष् िय शहरी विकास नीततिाई अत्मासाथ गदै शहरी पूिाथिार विकास गरी शहरी गररिीिाई 

तयूनीकरण गनथको िाधग आधथथक बषथ २०७३/७४ देणख स्थानीय विकास मतराियिे प्राथलमकतािममा 
रहेका २५ िटा नगरपालिकाहरुिाई व्यिन्स्थत गनथको िाधग िजेट वितनयोजन गरी "िहृत/एकीकृत 

शहरी विकास योजना तजुथमा" गने कायथिम शुरु गरेको छ । यस ैपररप्रके्ष्यमा भद्रपुर नगरपालिका र 

यस परामशथदाताबीच भएको संझौता बमोन्जम भद्रपुर नगरपालिकाको िहृत/एकीकृत शहरी विकास 

योजना तजुथमा कायथको मस्यौदा प्रततिेदन तयार गरी बुझाइएको छ ।  
 

१.२ अध्ययनको उद्देर्शय 

 

यस अधय्यनको मुखय् उद्देर्शय भद्रपुर नगरपालिकाको िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना तजुथमा 
गनुथ हो । यसै मूि उद्देर्शयसुँग सम्बन्तित तनम् न उद्देर्शयहरु यस अध्ययनिे समेटेको छ; 
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1. भद्रपुर नगरपालिकाको प्रोफाइि/पार्श िथधचर तयार गने 
2. भद्रपुर नगरपालिका िेरको आधार नक्शा तयार गने 
3. नगरपालिकाको दीरघ्कािीन सोच, िक्षू्य, उद्देशय्, रणनीततहरुको तनधाारण गने  
4. विषयगत िक्षू्य, उद्देशय्, रणनीतत, नततजाका आधारमा क्षेतर्गत योजना (भौततक 

विकास योजना, सामाजजक विकास योजना, आर्थाक तथा वित्तीय विकास योजना, िातािरण 

व्यिस्थापन योजना, संस्कृतत, पयथटन तथा संरिण योजना, संस्थागत विकास योजना, 
पर्कोप न्यूनीकरण तथा जोणखम व्यिस्थापन योजना) तयार गने 

5. प्र मुख आयोजनाहरु पहहचान तथा प्राथलमकीकरण गने 
6. बहु-क्षेतर्गत िगानी कारय्योजना तयार पाने 
7. तनमााण/योजना मापदणड् पर्स्ताि गने  

 
१.३ अध्ययनको कायय के्षत्र 

 

यस अधय्यनको कारय् क्षेतर्लाई बुँदागत रुपमा तल व्याख्या गररएको छ; 

 

१.३.१ आिार नक्शा अध्यावधिक  

 

भद्रपुर नगरपालिकाको एकीकृत शहरी विकास योजना तजुथमा गने कायथको िाधग आिार नक्शा 
अध्यािधिक गररएको छ । आिार नक्शा अध्यािधिक गने कायथको िाधग स्थिगत अध्ययन, भ्रमण, 

अििोकन गररएको छ भने न्ज.वप.एस.को सहायतािे सबै क्रकलसमका पूिाथिारहरुको नक्शाङकन समेत 

गररएको छ । अिार नक्शा अध्यािधिक गने कायथ अततगथत तनम् न पिहरु समािेश गररएको छ: 

▪ विद्यमान सडक संजाि (सडक, यातायत रुट, बस स्टप, सडकको क्रकलसम आहद), 

▪ भिनहरुको अिन्स्थतत, क्रकलसम, संचनाको न्स्थतत आहद, 

▪ भू-उपयोग (व्यापाररक, आिासीय, संस्थागत, बसोबास, कृवष, प्राकृततक, गुठी, सािथजतनक 

आहद) 

▪ जि प्रिाह प्रणािी (नहद, खोिा, पोखरी) 
▪ शहरी पूिाथिार (विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी, सािथजतनक िारा, पोखरी, पाक्रकथ ङ स्थि, 

एयरपोटथ, आहद) 
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▪ सािथजतनक पूिाथिार (स्िास्थ्य, लशिा, सुरिा, धचहान, मन्तदर, मन्स्जद, उद्योग, 

किकारखाना आहद) 

▪ िातािरणीय प्रदषूण स्थि (भू-िय, आगिागी, ल्याण्डक्रफि साइट, फोहोर विसजथन स्थि 

आहद) 

▪ संस्कृततक तथा पयथटकीय (मन्तदर, म्युन्जयम, लसनेमार्र, भ्यूटािर, पाकथ , पूरातान्त्िक िेर 

आहद) 

 

१.३.२ नगरपालिकाको पार्शव्यधचत्र तयारी 
 

भद्रपुर नगरपालिकाको समग्र िेरिाई समेटी योजनाको िाधग आिर्शयक पार्श िथधचर तयार गररएको छ 

। यस्तो पार्श िथधचरमा आिारभूत सूचनाहरु जस्तै: भौततक, सामान्जक, आधथथक, िातािरणीय, वित्तीय 

तथा संस्थागत पिहरु सलमहटएको छ । विषयगत मुद्दाहरुिाई व्याख्या तथा विर्श िेषण समेत गरी 
नक्शा, धचर, प्रमुख समस्या र संभािनाहरु तथा विगतको आिारमा प्रिवृत्तगत विर्श िेषण समेत 

गररएको छ ।  
 

१.३.३ ववर्शिे्षण 

 

विर्श िेषण अततगथत प्रिवृत्त विर्श िेषण, समस्या संभािना विर्श िेषण, स्थातनक विर्श िेषण, वित्तीय 

विर्श िेषण गरी विगत र ितथमानको िस्तुन्स्थततको तुिनात् मक अध्ययन गररएको छ । यसबाट भद्रपुर 

नगरपालिकाको विगत र ितथमान न्स्थतत बुझ्न सहज भएको धथयो ।  
 

१.३.४ नगरपालिकाको दीर्यकािीन सोंच 

 

सहभाधगतात्मक पद्िततबाट नगरपालिकाको दीर्थकािीन सोच तनिाथरण गररएको छ । सोही 
दीर्थकािीन सोचिाई आिार मानी नगरपालिकािे िावषथक योजना तथा कायथिमहरु अगाडड बढाईएको 
छ ।  
 

१.३.५ ववषयगत िक्ष्य, उद्देर्शय तथा रणनीततहरु 

 

यस योजना तयारीको िममा विषयगत िक्ष्य, उद्देर्शय तथा रणनीततहरु समेत प्रस्ताि गरी 
विषयगत योजना तयार गररएको छ । विषयगत योजना तयारीको िाधग तनिाथररत िक्ष्य र उद्देर्शय 

हालसि गने आिार, योजना तथा कायथिमहरु, जोणखम पि समेत तनिाथरण गरी प्रस्ताि गररएको छ ।  
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१.३.६ दीर्यकािीन भौततक ववकास योजना तजुयमा 
 

विद्यमान शहरी िस्तुन्स्थततको अध्ययन गरी दीर्थकािमा कस्तो क्रकलसमको शहर तनमाथण गने, कुन 

कुन िेरमा के के पूिाथिार विकास गने, शहरी विकास कुन िेरततर विस्तार गने, जोणखम युक्त िेरहरु 

कता रहेका छन ् िगायत भविष्यमा कस्तो शहर बनाउने भत ने विषयिाई विशषे ध्यान हदई  

दीर्थकािीन भौततक विकास योजना तजुथमा गररएको छ । यस्तो भौततक विकास योजनािे भविष्यको 
शहरी स्िरुप तनिाथरण गनथ मद्दत गदथछ ।  
 

१.३.७ वातारण व्यवस्थापन योजना 
 

यस योजना दस्तािेजमा िातािरण व्यिस्थापन योजनािाई पतन समािेश गररएको छ । िातािरण 

व्यिस्थापन योजना अततगथत फोहोर व्यिस्थापन, प्रदषूण तनयतरण, शहरी हररयािी, कृवष, पाकथ , 
खलु्िा िेर व्यिस्थापन, संरिण तथा संिेदनशीि िेर जस्ता िातािरणीय पििाई समेटी िातािरण 

व्यिस्थापन योजना तयार गररएको छ ।  
 

१.३.८ सामान्जक ववकास योजना 
 

सामान्जक विकास योजना अततगथत सामान्जक अिस्थाको विर्श िेषण गदै लशिा, स्िास्थ्य, सुरिा, 
महहिा सहभाधगता, समािेलशता, वपछडडएका समुदाय/िगथको विकास, संस्कृतत तथा खेिकुद, 

मनोरतजन, पुस्तकािय, सामुदातयक भेिा, उत्सि जस्ता सामान्जक विषयिाई मध्यनजर गरी 
योजनाहरु प्रस्ताि गररएको छ । यस क्रकलसमको योजनािे सामान्जक विकासिाई विशषे मद्दत 

पुर् याउनेछ ।  
 

१.३.९ संस्कृतत, पययटन तथा संरक्षण योजना 
 

नगरको िमथ, संस्कृतत, सम्पदा, पुरातान्त्िक महत्िका िेर िगायत पयथटन विकासका 
संभािनाहरुिाई समेत समेटी संस्कृतत, पयथटन तथा संरिण योजना तयार गररएको छ । स्थानीय 

संस्कृतत, चाडपिथ, रीततररिाज, मन्तदर, मन्स्जद, पिथ आहदिाई समेटी संस्कृतत, पयथटन तथा संरिण 

योजना तयार गररएको छ। 
 

१.३.१० आधथयक ववकास योजना 
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आधथथक विकास योजना अततगथत आधथथक विकासका संभाव्य िेरहरु, औद्योधगक विकास, 

रोजगारीको अिसर, कृवषको विविधिकरण तथा विकास र विस्तार, ग्रामीण-शहर अततरसम्बति, 

उत्पादन, नगदेिािी, साना तथा मझौिा उद्योग र व्यिसातयक गततविधि, आधथथक िेर िगायत 

आधथथक विकासका समस्या र संभािनािाई समेटी विद्यमान आधथथक गततविधिको आिारमा 
भविष्यको संभािनािाई उजागर गररएको छ। यस क्रकलसमको योजनािे नगरको विद्यमान आधथथक 

न्स्थततको साथ ैभविष्यको आधथथक विकासको संभािनािाई अगाडड बढाउन मद्दत गनेछ ।  
 

१.३.११ ववत्तीय ववकास योजना 
 

वित्तीय विकास योजना अततगथत नगरपालिकाको विगतको आय-व्यय तथा योजना कायाथतियनका 
िाधग आिर्शयक हुने बजेट तथा बजेट उपिव्ि हुने स्रोतहरु समेत पहहचान गरी योजना 
कायाथतियनको िाधग वित्तीय विकास योजना प्रस्ताि गररएको छ । यस क्रकलसमको वित्तीय विकास 

योजनािे बजेट व्यिस्थापनको खाका प्रस्तुत गरेको  छ ।  
 

१.३.१२ संस्थागत ववकास योजना 
 

संस्थागत सुदृढीकरण विना विकास योजनाहरु कायाथतियन गनथ सक्रकदैन । तसथथ सुसाशन, स्रोत 

पररचािन, जन सहभाधगता, स्थानीय स्रोतहरुको समुधचत प्रयोग, नगरपालिकाको विद्यमान स्रोत 

सािन तथा िमता िगायत विविि पििाई समेटी संस्थागत विकास योजना तयार गररएको छ । 
संस्थागत विकास योजनािे संस्थागत समतिय, िगानीको स्रोत तथा योजना कायाथतियन सहज 

बनाउन ेछ । 
 

१.३.१३ बहु-क्षेत्रगत िगानी योजना 
 

बहु-िेरगत िगानी कायथयोजनामा प्रस्तावित योजना तथा कायथिमहरुको संभाव्य स्रोत पहहचान गरी 
िगानीको खाका तयार गररएको छ । यसमा कुन कुन आयोजनाको िाधग के कतत रकम कुन कुन 

स्रोतबाट पररचािन गनथ सक्रकतछ सो कुरािाई स्पष् ट क्रकटान गरी योजना खाका कोररतछ । योजना 
कायाथतियनको संभाव्य तनकाय, उपिब्ि हुन सक् ने स्रोत, िगानी िषथ समेत क्रकटान गरी योजना 
दस्तािेजमा समािेश गररएको छ ।  
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१.३.१४ तनमायण मापदण्ड 

 

नगरपालिका िेरलभर तनमाथण हुने पूिाथिार तथा भिनहरुको तनमाथण मापदण्ड समेत तयार गररएको 
छ । तनमाथण मापदण्ड अततगथत भिनको कभरेज, तल्िा, उचाई, खुल्िा िेर िगायत तयूनतम 

आिारहरु समेत तोकी तयार गररएको छ । तनमाथण मापदण्ड तयार गदाथ स्थानीय विकास मतराियिे 

तयार गरेको २०७२ को मापदण्डिाई समेत आिार मातनएको छ ।  
 

१.३.१५ मुख्य पूवायिारको डडवपआर तयारी 
 

नगरपालिकािे आयोजना तनमाथणको िाधग मुख्य पूिाथिारहरुको संभाव्यता अध्ययन प्रततिेदन समेत 

तयार गररएको छ । यस क्रकलसमको संभाव्यता अध्ययनिे योजना तनमाथणमा सहयोग पुर् याउने छ । 
 

१.३.१६ नक्शा तयारी 
 

िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजनाको िाधग आिर्शयक नक्शाहरु समेत तयार गररएको छ । जसको 
िाधग   तनम् न बमोन्जमक नक्शाहरु तयार गरी यो प्रततिेदन तयार गररएको छ: 

▪ अिश्स्थनत नक्शा (Location Map) 

▪ पर्भाि क्षेतर् नक्शा (Hinterland Map) 

▪ िरत्मान भू-उपयोग नक्शा (Existing Land use Map) 

▪ िरत्मान पूिााधार नक्शा (Existing Infrastructure Map)  

▪ पर्स्ताषित भू-उपयोग नक्शा (Proposed Land use Map) 

▪ िरत्मान र पर्स्ताषित सडक संजाल नक्शा (Existing and Proposed Road Network Map) 

▪ िातािरणीय र जोखिम संिेदनशील नक्शा (Environmental and Risk Sensitive Map) 

 

 

 

 

 

२. अध्ययन ववधि 

 



भद्रपुर नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना, अन्ततम प्रततिेदन २०७४ 
 

नेपाि डभेिपमेतट कतसल्टेतसी 21 
 
 

२.१ पररचय 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको कायाथिय र यस परामशथदाताबीच भएको सम्झौता अनुरुप भद्रपुर 

नगरपालिकाको िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना तजुथमाको िाधग िहृत जनसहभाधगता, 
सरोकारिािा तनकायहरुसुँगको छिफि/अततक्रिथ या, स्थिगत अध्ययन भ्रमण, नक्शा अध्यािधिक 

गरी योजना दस्तािेज तयार गररएको छ। विकासका हरेक चरणमा सब ैजनताको समान पहुुँच होस 

भत ने कुरािाई मनन गरी सहभागी तथा समतामुिक प्रकृयाबाट यस प्रततिेदन तयार गररएको छ । 
अध्ययनको कायथ विधिमा नगरपालिकाको स्थिगत सिेिण, अििोकन, नगरपालिकाका 
नितनिाथधचत पिाधिकारीहरु, नगरपालिका लभरका दिीय प्रतततनधि, स्थानीय जनसमुदाय तथा 
प्रमुख सरोकारिािाहरुसुँग छिफि, अततरक्रिया, औपचाररक तथा अनौपचाररक छिफि, िक्षित 

समूह छिफि साथ ै स्थानीय तनकाय एि ं अतय स्रोतबाट संकलित सूचना, जानकारी एिं 
तथ्याङ्कहरुिाई अध्ययन तथा विर्श िेषण गरी यो प्रततिेदन तयार गररएको छ । यस अध्ययनको 
कायथ विधि तनम् न अनुसार रहेको छ: 

 

२.२ पवूय अध्ययनहरुको पनुराविोकन 

 

िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना तयारीको िाधग नगरपालिकासुँग सम्बन्तित विलभत न 

प्रततिेदनहरु, जानकारीहरु, तथ्याङ्कहरु, नक्शाहरु संकिन गरी अध्ययन गररएको छ । उपिब्ि 

तथ्याङ्क, जानकारी तथा प्रततिेदनहरुको पुनराििोकन तथा समीिाको आिारमा भद्रपुर 

नगरपालिकाको एकीकृत शहरी विकास योजना तजुथमा गनथ सहयोग पुगेको धथयो । अध्ययनको यस 

प्रारन्म्भक चरणमा ति उल्िेणखत प्रततिेदनहरुको अध्ययन गररएको धथयो । अतय प्रततिेदन तथा 
तथ्याङ्कहरु समेत आिर्शयकता अनुसार अध्ययन/समीिा गररएको धथयो र सोही आिारमा योजना 
तयारी कायथिाई अगाडड बढाइएको धथयो । 

▪ िावषथक नगर विकास योजना (२०६७/६८- २०७२/७३) 

▪ गाविस/नगरपालिका पार्शिथधचरहरु (साविक चतद्रगढी, महेशपुर, पथृ्िीनगर गाविसहरु तथा 
साविक भद्रपुर नगरपालिका) 

▪ साविक भद्रपुर नगरपालिकाको आिधिक योजना, (२०६९-२०७४) 

▪ साविक भद्रपुर नगरपालिकाको पार्शिथधचर (२०६९) 

▪ रान्ष् िय शहरी विकास रणनीतत, २०१५ (National Urban Development Strategy, 2015) 
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▪ भू-उपयोग िेर तनिाथरण तनदेलशका तथा नीतत, २०६९ 

▪ भौततक विकास योजना प्रततिेदनहरु 

▪ शहरी विकास नीतत, २०६४ 

▪ स्थानीय विकास मतरािय, तनमाथण मापदण्ड तथा तनदेलशका, २०७२ 

▪ रान्ष् िय आिास नीतत, २०६८ 

▪ GIS Based Base Map Data of Bhadrapur Municipality, 2071 

यसका साथ,ै शहरी विकाससुँग सम्बन्तित अतय नीततहरुको पुनराििोकन गरी यसको तनष्कषथ समेत 

यहाुँ प्रस्तुत गररएको छ ।  
 

Business Plan, 2014 (DUDBC): Business Plan 2014 को ३ नम्बर (पेज ४७) मा उल्िेख भए 

अनुरुप शहरी िेर तथा िजारहरुमा पूिाथिार विकास कायथिमहरु जस्तै: सडक, एकीकृत ढि प्रणािी, 
रंगशािा, पाकथ  जस्ता योजनाहरुको विकास र विस्तार गनुथपने जस्ता रणनीततक कायथिमहरु तय गरी 
व्यिन्स्थत शहरी विकास गनुथपने कुरा उल्िेख गररएको छ । रणनीततक योजनाहरु, कायथिम तथा 
नीतत र कायथनीततहरुको तय गरी कायथिमहरु तयार पाने, कायाथतियन गने र पनुराििोकन गने कुरा 
उल्िेख गररएको छ । नगरपालिकाहरुको शहरी योजना तजुथमाको मुख्य उद्देर्शय नै हदगो शहरी 
विकासिाई िढािा हदई आितुनक भौततक पूिाथिार विस्तारको माध्यमबाट शहरी गररिी तयूनीकरण 

गदै ग्रामीण शहरी िेर बबचमा समतिय स्थावपत गनुथ हो । त्यसैिे नगर िेरको एकीकृत शहरी 
विकास योजना तजुथमा गनुथपने तथा डाटािेस तयार गरी शहरी योजनाहरुको व्यिस्थापन गनुथपन े

आिर्शयकता देणखएको छ । यस क्रकलसमको एकीकृत शहरी विकास योजनािे एकाततर सबै िेरिाई 

समेटी एकीकृत विकासमा योगदान पुर् याएको हुतछ भने अकोततर डडन्जटि डाटा पतन तयार हुन ेहुुँदा 
आिर्शयकता अनुसार नगरपालिकािे उपयोग गनथ सक्दछ।  
 

तेह्रौ योजना (२०७०-२०७२/७३): यस योजनाको पररच्छेद ५ (५.४.२) मा उल्िेख भए अनुसारको 
उद्देर्शय पयाथप् त पूिाथिार सहहत सुरक्षित, स्िच्छ, व्यिन्स्थत र आधथथक रुपमा समदृ्ि शहरहरुको 
विकास गने विलभत न रणनीतत तथा कायथनीततहरु तय गररएका छन ्। यस्ता रणनीतत र कायथनीततहरु 

मुख्यत एकीकृत पूिाथिार विकास योजनासुँग सम्िन्तित रहेका छन ् । यसका िाधग शहरी 
नक्शाङ्कन, एकीकृत िेरगत विकास योजना, भौततक पूिाथिार विकास योजनाको तजुथमा गनुथपने 
जस्ता प्रमुख कायथिमहरु समािेश गररएको छ । 
 



भद्रपुर नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना, अन्ततम प्रततिेदन २०७४ 
 

नेपाि डभेिपमेतट कतसल्टेतसी 23 
 
 

चौिौ योजना (२०७३/७४-२०७५/७६): यस योजनािे स्िािीन, समुतनत तथा समाजिाद उतमुख 

रान्ष्िय अथथततर एिं समदृ्ि नेपािी सोच सहहत सामान्जक तयायसहहतको िोककल्याणकारी राज्य 

हुुँदै मध्यम आय भएका मुिुकको स्तरमा पुग्ने िक्ष्य राखेको छ । यसको िाधग उत्पादनशीि 

रोजगारी उतमुख र तयायपुणथ वितरणसहहतको उच्च आधथथक िदृ्धिद्िारा द्रतु गततमा गररबी 
तयूनीकरण गदै आधथथक सामान्जक उद्देर्शय हालसि गनुथपने उद्देर्शय समेत तनिाथरण गरेको छ ।  यसै 
पषृ्ठभूलममा यो योजना तयार पाररएको छ ।  
 

रान्ष्ि्य शहरी ववकास रणनीतत २०१५ (National Urban Development Strategy 2015): रान्ष् िय 

शहरी विकास रणनीतत २०१५ (अन्ततम मस्यौदा प्रततिेदन) मा उल्िेख भए अनुसारको उद्देर्शय पुरा 
गनथ शहरी विकास िा शहरी प्रणािी सम्ितिी मध्य र दीर्थकािीन रणनीततहरु तय गररएका छन ्। 
ग्रामीण शहर अततरसम्बतिको सििीकरण, िेरीय र अततर िेरीय सडक स्तरोउत नती, सडक 

पूिाथिार सुिार, साना शहरहरुको गुणात्मक विकास गने, स्माटथ शहरहरुको पररकल्पना अनुरुपको 
पूिाथिार तयार गनुथपने तथा प्राततीय र केतद्रहरुिाई िेरीय तथा रान्ष् िय शहरी प्रणािीमा आिद्ि 

गराउने जस्ता रणनीततहरु छन ्। त्यसैगरी शहरी िेरहरुमा िगानी प्रोत्साहन गने, पूिाथिार विकास 

गने, खानेपानीको स्रोत संरिण र व्यिस्थापन गदे पानीको गुणस्तर, आपूततथ तथा वितरण 

प्रणािीिाई िैज्ञातनकीकरण गने, सहभाधगतामूिक फोहोर व्यिस्थापन, भूउपयोग, सडक 

यातायातिाई शहरी तथा िेबरय योजना तजुथमा प्रकृयामा एकीकृत गदै जाने िगायत अतय शहरी 
िातािरण, उजाथ, शहरी अथथततर, शुसासन, भूमी व्यिस्थापन सम्बतिी बबषेश रणनीततहरु तजुथमा 
गररएका छन ्।  
 

रान्ष्ि्य आवास नीतत, २०६८ र योजना, २०७१: “सबैका िाधग आिास” भत ने अििारणा सहहतका 
रान्ष् िय आिास नीतत २०६८ िागु गररएको छ भने उक्त नीततका िक्ष्य तथा उद्येर्शयहरु पुरा गनथ 
आगामी १० िषथको िाधग रान्ष् िय आिास योजना तजुथमा गररएको छ । सबैका िाधग सुरक्षित, पयाथप् त 

र औकात अनुकुिको आिास उपिब्ि गराउने उद्देर्शयबाट तनदेलशत रान्ष् िय आिास नीतत २०६८ िे 

गररिीको रेखामुनी रहेका अव्यिन्स्थत तथा असुरक्षित िस्तीिाई समेटी आिास अििारणा विकास 

गरेको पाईतछ भने रान्ष् िय आिास योजना २०७१ मा १० िषीय कायथिम अततगथत आिास सेिािाई 

विपत न िगथ िक्षित आिास सेिा, तनजी िेरबाट संचालित आिास सेिा र आिास िेरमा िमता 
विस्तार गन ेमहत्िपूणथ तीन समूहहरुमा िगीकरण गररएको पाईतछ । 
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२.३ तथ्याङ्क संकिन 
 

परामशथदाताको स्थिगत अध्ययन टोिीबाट अध्ययनको िाधग आिर्शयक पने प्राथलमक तथा 
द्वितीय दबुै क्रकलसमका तथ्याङ्क, जानकारी तथा सूचनाहरु तनम् नानुसार संकिन गररएको धथयो । 
 

२.३.१ द्ववतीय तथ्याङ्क संकिन 

यस अध्ययनका िाधग आिर्शयक पने द्वितीय तहको तथ्याङकहरु तनम् न माध्यमबाट संकिन 

गररएको धथयो:  
a) विलभत न कायाथियका अध्ययन प्रततिेदनहरु जस्तै: सावि गाविस, न्जविस, न्जल्िा न्स्थत 

स्िास्थ्य, लशिा, कृवष तथा अतय विकास तनमाथणसुँग सम्बन्तित कायाथिय, गैर् ह सरकारी संर् 

संस्थाहरुबाट प्रकालशत प्रततिेदन,  पुस्तक आहदबाट आिर्शयक तथ्याङ्क तथा जानकारी 
संकिन गररएको धथयो । 

b) नगरपालिकामा उपिब्ि आिधिक योजना, िावषथक योजना, नक्शा तथा अतय जानकारीहरु । 
c) आिर्शयक तनम् न नक्शाहरु समेत संकिन गररएको धथयो: 

नापी नक्शा: स्थिरुप नक्शा (Topography Map) १:२५००० मापनिाई आिार नक्शाको रुपमा 
लिईएको धथयो । स्थिरुप नक्शा १:२५००० मापन र साविकका गाविस नक्शािाई सहायक 

नक्शाको रुपमा लिइएको धथयो ।  
न्जल्िा नक्शा: यस्ता नक्शाहरु नापी विभाग तथा सम्बन्तित नापी कायाथियहरुबाट समेत 

संकिन गररएको धथयो । 
भ-ूउपग्रह नक्शााः यसको िाधग गुगि अथथको माध्यमद्िारा उक्त िेरको भू-उपग्रह नक्शा 
अध्ययन गरी आिर्शयक जानकारीहरु संकिन गररएको धथयो ।  

 

२.३.२ प्राथलमक तथ्याङ्क संकिन 

िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना तजुथमाको िाधग आिर्शयक पने तथ्याङ्कहरु स्थिगत अध्ययन, 

भ्रमण तथा विलभत न तनकाय/व्यन्क्तहरुसुँग औपचाररक तथा अनौपचाररक छिफि, अततरक्रियाको 
माध्यमबाट संकिन गररएको धथयो । प्राथलमक तथ्याङ्क, सूचना, जानकारी तथा योजनाहरु ति 

उल्िेणखत विधि तथा प्रक्रियाबाट संकिन गररएको धथयो । 
 

क) तनदेशक सलमतत तथा ववषयगत उप-सलमतत गठन तथा छिफि 
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िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना तजुथमाको कायथविधि अनुसार स्थानीय सरोकारिािा तनकायिाई 

प्रत्यि सहभागी गराई उनीहरुबाट सूचना संकिन गने अलभप्रायिे लमतत २०७४/१/२० मा तनदेशक 

सलमतत र बबषयगत उप-सलमततहरु गठन गररएको धथयो । परामशथदाताको प्राविधिक टोिीिे तनदेशक 

सलमतत तथा विषयग उप-सलमततहरुसुँग छिफि/अततरक्रिया समेत आयोजना गरेको धथयो । 
परामशथदाताको प्राविधिक टोिी तथा नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा १ हदने कायथशािा गोष् ठी 
गरी िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजनाबारे प्रस्तुतीकरण गरी छिफि समेत संचािन गरेको धथयो 
। स्थानीय विकास मतराियिे जारी गरीको िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना तजुथमाको 
कायथशतथमा प्रस्ताि गरे बमोन्जम भद्रपुर नगरपालिकको िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना 
तजुथमाको िाधग तनदेशक सलमततको गठन देहाय बमोन्जम रहेको धथयो; 
 

▪ नगरपालिकाका नगर पर्मुख/कारय्कारी अर्धकृत, संयोजक -१ जना 
▪ शहरी योजनाकार, नगरपालिकाद्िारा चयन/मनोनयन गरेको,  सदसय्- १ जना  
▪ डडलभजन कायाािय, शहरी विकास तथा भनि तनमााण विभागका पर्तततनर्ध, सदसय् - 

१जना 
▪ जजल्िा प्राविर्धक कायााियका पर्तततनर्ध, सदसय् -१ जना 
▪ नगरपालिकाका इजन्जनयर, सदसय् सर्चि-१ जना 

 

यसैगरी योजना तजुथमािाई आिर्शयक विषयगत छिफि तथा अततक्रिथ याको िाधग विषयगत उप-

िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना तजुथमाको पूिथ योजना तयारी कायथशािा गोष् ठी आयोजना 
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सलमततको गठन समेत गररएको धथयो । 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

नगरपालिकाका कायथकारी अधिकृत िगायत योजना तजुथमा 
गोष्ठीमा 

योजना टोिीका टोिी प्रमुख प्रस्तुतीकरण गनुथहुुँदै 

योजनाबारे न्जज्ञासा तथा सुझाब हदनुहुुँदै सरोकारिािा कायाथिय 

प्रतततनधि 

पूिथ योजना तयारी कायथशािामा सहभागी नगरिासीहरु 

स्थानीय सरोकारिािा प्रतततनधिहरु, न्जज्ञासा र सुझा हदुँदै स्थानीय सरोकारिािा प्रतततनधिहरु, न्जज्ञासा र सुझा हदुँदै 
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क) स्थिगत अध्ययन, अविोकन भ्रमण 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको िस्तुन्स्थतत अध्ययनको िाधग स्थिगत अध्ययन, अििोकन भ्रमण समेत 

गररएको धथयो । खासगरी योजना िेरको समस्या संभािनािाई स्थिगत अध्ययन भ्रमण गरी 
प्राविधिक दृन्ष् टकोण तनमाथण गनथ समेत स्थिगत अििोकन भ्रमण महत्िपूणथ रहेको धथयो । 
स्थिगत अध्ययन भ्रमणमा योजना टोिीका टोिी प्रमुख, योजनाविद, स्थानीय बुद्धिन्जिी, 
नगरपालिका प्रतततनधि समेत सहभागी भएका धथए। स्थिगत अध्ययन भ्रमणमा खासगरी नगर 

िेरको जोणखम स्थिहरु, संभािनाहरु, प्राकृततक िातािरण, तनमाथणािीन ठूिा आयोजनाहरु, बजार 

सरोकारिािाहरु आ-आफ्नो िारणा र न्जज्ञासा राख् नुहुुँदै 

 

सहभागीहरुिाई योजनाबारे प्रकाश पानुथहुुँदै योजना टोिी 
प्रमुख 

 

परामशथदाताका टोिी प्रमुख र प्राविधिकहरु क्रकचकबिको स्थिगत तनरीिण गदे 
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विकासको िम, िातािरणीय अिस्था, िालमथक-पुरातान्त्िक महत्िका िेरहरुको अििोकन भ्रमण 

गररएको धथयो । स्थिगत सभेिणका केही फोटो ति प्रस्तुत गररएको छ: 
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भान ुचौक ज्ञाने चौक 

देउतनया पिु तनमाथणिीन मेची पिु 

प्रलशिण केतद्र, किििगडुी बजार िेर 
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ख) नक्शा अध्यावधिक  

 

यस िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना तयारीको िाधग नगरपालिका िेरिाई समेटी भौततक, 

सामुदातयक/सािथजतनक पूिाथिार, प्राकृततक िातािरण, सामान्जक िस्तुन्स्थतत समेतिाई समािेश 

गरी नक्शाको अध्यािधिक गनुथपने भएकोिे GPS को सहायतािे नक्शा अध्यािधिक गररएको धथयो 
। उपिब्ि भू-उपग्रह नक्शामा शहरमा विद्यमान शहरी पूिाथिारहरु जस्तै: विद्यािय, क्याम्पस, 

सरकारी कायाथिय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, उद्योग/कारखाना, अस्पताि तथा अतय स्िास्थ्य 

संस्थाहरु, मठ/मन्तदर, देिािय, मन्स्जद, चचथ, विमानस्थि, एनन्जओ/आइएनन्जओ, होटि, पुि, 

सडक, पाकथ , खलु्िा िेर, विद्युत, लसचंाई, खानेपानी िगायत सब ै क्रकलसमका पूिाथिारहरुको 
अिन्स्थतत नक्शांकन गने कायथ सम्पत न गररएको छ । सोही आिारमा भद्रपुर नगरपालिकाको 
अध्यािधिक आिार नक्शा समेत तयार गररएको छ । यसैको आिारमा नगरको भू-िेर तनिाथरण, 

पूिाथिारको आिर्शयकता विर्श िेषण, प्रस्ताि, योजना तयारी कायथ सम्पत न गररएको छ । नक्शा 
अध्यािधिक गने कायथको िाधग प्राविधिक टोिीिाई स्थिगत रुपमा पररचािन गररएको धथयो । 
नक्शा अद्यािधिकमा तनम् न पिहरु सलमहटएको धथयो: 
 

प्रशासतनक लसमाना नक्शा 
▪ न्जल्िा लसमाना  
▪ िडा लसमाना  
▪ ग्रामीण र शहरी िेरको लसमाना  

 

आिार नक्शा 
▪ Irrigation Canal 

▪ Water body/pond/lake 

▪ River and stream  

▪ Religious/cultural Buildings  

 

अवन्स्थतत नक्शा 
Major Place Name/location  

River, Lakes, and other major features names  
 

सडक संजाि नक्शा (सडक र पुि) 

कािोपरे 

धचया बगान 
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ग्राभेि सडक 

ििेु सडक 

 

सडक पदानुक्रम 

राजमागथ 
सहायक मागथ 
मुख्य मागथ 
पैदि मागथ 

अतय पूवायिार नक्शा 
Electricity transformer  

Electricity Line  

Telephone Distribution  

Water supply Source 

Drinking Water Pipeline  

Water Tank 

 

सामान्जक पूवायिार नक्शा 
शैक्षिक र स्िास्थ्य संस्था नक्शा 
उद्योग किकारखाना नक्शा 
सरकारी/गैर् ह सरकारी संस्था र सामुदातयक केतद्रको नक्शा 
िडा सेिा केतद्र नक्शा 
हाटबजार र संकिन केतद्र नक्शा 

 

वातावरण संवेदनशीि नक्शा 
िन जंगि संरिण नक्शा 
ताि र लसमसार संरिण नक्शा 
नहद तनयतरण नक्शा 

 

भ-ूउपयोग नक्शा 
 

विद्यामान भू-उपयोग नक्शा (कृवष, आिासीय, औद्योधगक, व्यापाररक, नहद, खोिा/ िािुिा, िन 

िगायत)  तयार गररसक्रकएको छ (अनुसूची-५) । 
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ग) सामुदातयक/िक्षक्षत समूह छिफि आयोजना 
योजना तयारीको िाधग सामुदातयक तथा िक्षित समूह छिफि गरी समस्या संभािनाहरु समेत 

संिकन गररएको धथयो । िक्षित समूह छिफि गदाथ महहिा, बािबालिका, दलित, जनजातत, 

वपछडडएका समूहहरुसुँगको छिफि गरी िक्षित समुहका समस्या/सिािहरुिाई यस िहृत/एकीकृत 

योजना प्रततिेदनमा समािेश गररएको छ । आिर्शयकता अनुसार विलभत न िेरमा सामुदातयक/िक्षित 

समुह छिफि गरी सूचना संकिन गररएको धथयो ।  
 

र्) दीर्यकािीन सोच तनिायरण काययशािा गोष्ठ्ी आयोजना 
नगर विकासको िाधग कुनै पतन योजनािे दीर्थकािीन सोचिाई आिार मात नु पदथछ । दीर्थकािीन 

सोच बबना तनन्र्श चत  िि र उद्देर्शयका साथ अगाडड बढ्ने बाटो पहहल्याउन कठीन हुन े हुुँदा 
दीर्थकािीन सोच तयार गरी सोही मुताविक अगाडड बढ्नु पने हुतछ । यस िहृत/एकीकृत शहरी 
विकास योजना तयारीको िाधग भद्रपुर नगरपालिकािाई विद्यमान संभािनाका आिारमा भविष्यमा 
कहाुँ पुग् न ेभनी दीर्थकािीन सोच तनिाथरण गनथ दीर्थकािीन सोच कायथशािा गोष् ठी आयोजना गएको 
धथयो । योजना तथा कायथिम तयार गदाथ सोही दीर्थकािीन सोच हालसि गनथका िाधग पररिक्षित 

हुनेगरी प्रस्ताि गररएको छ । दीर्थकािीन सोच कायाथशािामा विलभत न समुहहरु बनाई छिफि गरी 
नगरको दीर्थकािीन सोच तनिाथरण गररएको छ । 
 

ङ) तनदेशक सलमततसँगको छिफि  

तनदेशक सलमततको कायथिेर तनम् नानुसार तोक्रकएको धथयो; 
▪ योजना टोिीिाई हदशा तनदेशन हदने  
▪ नगरपालिकाको दीरघ्कािीन सोच तनधाारण गनाू े  
▪ विषयगत उप-सलमततिाई आिशय्क सझुाि सल्िाह पर्दान गनाू े  
▪ नगरसत्रीय भेिा गराई रणनतैतक योजना तयार गरन् सहयोग पुर्याउनूे  
▪ सरोकारिािा तनकायहरुबाट आएका सुझािहरुिाई आिशय्क्ता अनुसार योजनामा समािेश 

गरन् सल्िाह पर्दान गनाू े  
▪ सहभार्गतातम्क कारय्शािा गोषठी गराई योजना तजुामा कारय् अगाडड बढाउनूे  
▪ िहृतत्र/एकीकृत शहरी विकास योजना दस्तािेजिाई अजन्तम रुप हदनूे  
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उपरोक्त कायथिेर बमोन्जम भद्रपुर नगरपालिकाको िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना तयारीको 
िाधग आिर्शयकता अनुसार तनदेशक सलमततसुँग छिफि अततक्रिथ या आयोजना गररएको धथयो । 
तनदेशक सलमततबाट प्राप् त सुझाि सल्िाहिाई आिर्शयकता अनुसार योजना प्रततिेदनमा समािेश 

गररएको धथयो ।  
 

च) ववषयगत उप-सलमततहरुसँगको छिफि  

विषयगत उप-सलमततको कायथ िेर तनम् नानुसार तोक्रकएको धथयो; 
▪ विषयगत योजना तथा कारय्क्रम तयारीको िार्ग सहजीकरण गनाू े  
▪ समस्या पहहचान, योजना छनौट र प्राथमीकरणमा सहयोग गनाू े  
▪ सरोकारिािा तनकायहरुसँगको छिफिमा सहभार्गता जनाई सक्रिय सहयोग गनाू े  
▪ विषयगत अगर्णी क्षेतर् पहहचान गरी सो समब्न्धी मस्यौदा योजना तयारीमा सहयोग गनाू े  
▪ दीरघ्कालिन सोच कारय्शािा गोषठी तथा अनय् परामरश् छिफिमा सकृय सहभार्गता 

जनाउनूे  
▪ विषयसँग समब्जन्धत सूचनाहरु संकिन तथा विश्िेषण गरन् सहयोग गनाू े  

 

उपरोक्त कायथिेर तोकी विषयगत-उपसलमतत गठन कायथ अगाडी बढाइएको धथयो । विषयगत उप-

सलमततसुँग आिर्शयकता अनुसार पटकपटक छिफि/अततक्रिथ या/गोष्ठी आयोजना गररएको धथयो । 
विषयगत समस्या तथा योजनाहरु तयारीको िाधग विषयगत उप-सलमततसुँगको छिफि महत्िपूणथ 
भएको धथयो भनौ िेरगत विकास योजना तजुथमा गनथमा समेत विषयगत उपसलमततको छिफि 

महत्िपूणथ भएको धथयो ।  
 

छ) अतय सरोकारवािा तनकायहरुसँगको छिफि/अततकक्रय या 
िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना तयारीको िाधग भद्रपुर नगरपालिकाका र राजनैततक दिका 
प्रतततनधिहरु, स्थानीय समाजसेिी, बुद्धिन्जिी, परकार र अतय सरोकारिािा तनकायहरु सन्म्मलित 

छिफि/अततरक्रिया गररएको धथयो । यस क्रकलसमका छिफि/अततक्रिथ याबाट नगर विकासका 
सिि पि, दिुथि पि, चनुौती र अिसरहरु समेत तनिाथरण गररएको छ ।  

२.४ तथ्याङक प्रशोिन 
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प्राथलमक तथा द्वितीय तहको तथ्याङ्क संकिन गने िममा विलभत न तथ्याङ्कहरु संकिन हुने 
भएकोिे भद्रपुर नगरपालिकाको िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना तयारीको िाधग आिर्शयक 

तथ्याङ्कहरुिाई केिाई उपयुक्त तथ्यांङकहरु विर्श िेषणको िाधग प्रयोग गनथ स्थिगत कायथबाट 

प्राप् त तथ्याङ्कहरु प्रशोिन गररएको धथयो । तथ्याङ्क प्रशोिन गने िममा सरि एिं उपयुक्त ढाचा 
जस्तै: तालिका, चाटथ, डायग्राम आहदमा प्रस्तुत गररएको छ । साथ,ै स्थिगत सिेिण तथा 
अध्ययनबाट प्राप् त तथ्याङ्क, सूचना तथा जानकारीहरुिाई उपयुक्त मान नापको नक्शाहरुमा 
समािेश गरी नक्शाहरु समेत अध्यािधिक गररएको धथयो। प्रशोधित तथ्याङ्किाई आिर्शयकता 
अनुसार योजना तजुथमा प्रततिेदनमा समािेश गररएको छ ।  
 

२.५ ववर्शिे्षण 

 

िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना तयारीको िाधग संकलित तथ्याङ्कहरु प्रशोिन गररसकेपतछ 

विर्श िेषण गररएको छ । योजना तयारीको िाधग विषयगत रुपमा तनम् नानुसार विर्श िेषणको गररएको 
छ: 

 

२.५.१ भौततक ववर्शिे्षण 

 

विद्यमान शहरी िस्तुन्स्थततको अध्ययन गरी दीर्थकािमा कस्तो क्रकलसमको शहर तनमाथण गने, कुन 

कुन िेरमा के के पूिाथिार विकास गने, शहरी विकास कुन िेरततर विस्तार गने, जोणखमयुक्त िेरहरु 

कता रहेका छन ् िगायत भविष्यमा कस्तो शहर बनाउने भत ने विषयिाई विशषे ध्यान हदई 

दीर्थकािीन भौततक विकास योजना तजुथमा गररएको छ । भौततक विर्श िेषणमा शहरी भौततक 

पूिाथिारको न्स्थतत, आिर्शयकता, शहरी स्िरुप, प्रिवृत्त विर्श िेषण गरी भौततक िस्तुन्स्थततको विर्श िेषण 

गररएको छ । भौततक विर्श िेषणको आिारमा नै भौततक विकास योजना प्रस्ताि गररएको छ ।  
 

२.५.२ वातारणीय ववर्शिे्षण 

 

िातािरणीय विर्श िेषण अततरगत शहरी िातािरणीय विविि पििाई समेहटएको छ । िातािरणीय 

विर्श िेषण अततगथत फोहोर व्यिस्थापनको विद्यमान न्स्थतत, भावि योजना तथा संभािना, प्रदषूण 

तनयतरण, शहरी हररयािी, कृवष, पाकथ , खलु्िा िेर व्यिस्थापन, संरिण तथा संिेदनशीि िेर जस्ता 
िातािरणीय पिको विर्श िेषण गरी िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गररएको छ । 
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िातािरणीय विर्श िेषणिे ितथमान िातािरणीय अिस्था र भविष्यको योजना तयारीको आिार प्रदान 

गने विर्श िास गररएको छ । 
 

२.५.३ सामान्जक न्स्थतत ववर्शिे्षण 
 

सामान्जक न्स्थतत विर्श िेषण अततरगत सामान्जक अिस्था जस्तै: लशिा, स्िास्थ्य, सुरिा, महहिा 
सहभाधगता, समािेलशता, वपछडडएका समुदाय/िगथको विकास, संस्कृतत तथा खेिकुद, मनोरतजन, 

पुस्तकािय, सामुदातयक भेिा/उत्सि जस्ता सामान्जक विषयिाई विर्श िेषण गदै सामान्जक न्स्थतत 

सुिार गनथ अिर्शयक विविि पिहरु समेहटएको छ । खासगरी यस अततगथत, जनसंख्या िदृ्धि, 

बसाईसराइको प्रिवृत्त, शैक्षिक अिसर, स्िास्थ्य न्स्थतत, वपछडडएका समुदायहरुको उत्थान र 

विकासको िाधग अपनाइनुपने पद्दततका विषयमा योजनामा समािेश गनुथपने विविि पिहरु 

समेहटएको छ । यसरी सामान्जक न्स्थततको समग्र विर्श िेषणका आिारमा नै सामान्जक योजना तयार 
गररएको छ ।   
 

२.५.४ आधथयक न्स्थतत ववर्शिे्षण  

 

आधथथक न्स्थतत विर्श िेषण अततगथत नगरको आधथथक न्स्थतत जस्तै: औद्योधगक विकास, रोजगारीको 
अिसर, कृवषको विविधिकरण तथा विकास र विस्तार, ग्रामीण-शहर अततरसम्बति, उत्पादन, 

नगदेिािी, साना तथा मझौिा उद्योग र व्यिसातयक गततविधि, आधथथक िेर िगायत आधथथक 

विकासका समस्या र संभािनािाई समेटी विद्यमान आधथथक गततविधिको आिारमा भविष्यको 
संभािनािाई समेट् ने प्रयास गररएको छ । यसैगरी नगरको आयात तनयाथत, आधथथक विकासको 
अग्रणी िेर िगायत नगरको विद्यमान आधथथक न्स्थततको साथ ै भविष्यको आधथथक विकासको 
संभािनािाई समेत समेटी आधथथक न्स्थतत विर्श िेषण गरी सोही अनुसार योजना तथा कायथिमहरु 

प्रस्ताि गररएको छ ।  
 

२.५.५ ववत्तीय ववर्शिे्षण 

 

वित्तीय विर्श िेषण अततगथत नगरपालिकाको विगतको आय-व्यय तथा योजना कायाथतियनका िाधग 

आिर्शयक हुने बजेट तथा बजेट उपिव्ि हुने स्रोतहरुको न्स्थततिाई समेहटएको छ । यसका साथै 
योजना कायाथतियनको िाधग नगरपालिकामा उपिब्ि हुने वित्तीय न्स्थतत, आम्दानीको संभाव्य 
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स्रोतहरु, िगानीका प्रमुख स्रोतहरु िगायतका वित्तीय पििाई विर्श िेषण गररएको छ । वित्तीय विकास 

योजना तथा िगानी रणनीतत तयार गदाथ सोही आिारमा तयार गररएको छ ।   
 

२.५.६ संस्थागत न्स्थतत ववर्शिे्षण 

 

विद्यमान संस्थागत न्स्थततको विर्श िेषण गरी भावि संस्थागत सुदृढीकरणको आिर्शयकतािाई समेत 

यस अततगथत समािेश गररएको छ । स्िशासन, स्थानीय स्रोत पररचािन, जनसहभाधगता, स्थानीय 

स्रोतहरुको समुधचत प्रयोग, नगरपालिकाको विद्यमान स्रोत सािन तथा िमता िगायत विविि 

पििाई समेटी संस्थागत विकास योजना तयार गनथको िाधग संस्थागत पिको विर्श िेषण गनुथपन े

हुतछ । विद्यमान संस्थागत संरचना, िमता विर्श िेषण गरी भविष्यको िाधग आिर्शयक पने 
संस्थागत संरचना एिं संस्थागत समतिय, िगानीको स्रोत तथा योजना कायाथतियनका पििाई 

समेटी संस्थागत विर्श िेषण गरी संस्थागत विकास योजना तयार गररएको छ ।  
 

२.६ योजना तयारी 
 

िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजनाको िाधग सब ैतहमा छिफि अततक्रिथ या तथा विर्श िेषण पर्श चात 

योजना तयारी गररएको छ । योजना तयारी गदाथ िेरगत योजनाहरु (भौततक विकास, सामान्जक 

विकास, आधथथक विकास, िातािरणीय, संस्थागत षिकास, वित्तीय विकास, जलिायु पररिरत्न तथा 
पर्कोप नयूनीकरण योजना तयारी गररएको छ ।  योजना तयारी गदाथ LFA Approach मा आिाररत 

भ ै विषयगत िक्ष् य, पार्श िथधचर, रणनीतत, योजना तथा कायथिमहरु, विद्यमान अिस्था र िक्षित 

पार्श िथधचर समेत झल्कनेगरी तयार गररएको छ ।  
 

यसैगरी योजना तथा कायथिमहरु तयार गदाथ अल्पकािीन, मध्यकािीन, दीर्थकािीन गरी योजनाको 
आिर्शयकता र िगानीको न्स्थतत अनुसार प्रस्ताि गररएको छ । योजनाहरु प्राथलमकीकरण गदाथ 
विषयगत उप-सलमततको सुझाि एिं प्राविधिक विर्श िेषणिाई समेत आिार मातनएको छ ।   
 

२.७ आिार नक्शा (Base Map) तयारी 
 

२.७.१ ववद्यमान आिार नक्शाको उपिब्िताको मूल्याङ्कन 
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भद्रपुर नगरपालिकाको आिार नक्शा अध्यािधिक गने कायथ यस अध्ययनको कायथ सीमा 
अततरगतको मुख्य कायथ हो । यसको िाधग भद्रपुर नगरपालिका िेरको विद्यमान आिार नक्शाको 
उपिब्िता सम्बतिी अध्ययन/मूल्याङ्कन गररएको छ । उपिब्ि भए सम्मको आिार नक्शाहरु 

संकिन गररएको धथयो । विशषेगरी शहरी विकास तथा भिन तनमाथण विभाग, नगरपालिका, न्जल्िा 
नापी कायाथियहरुबाट आिार नक्शाहरु खोजी गररएको धथयो भने उपिब्ि नभएका नक्शाहरु 

प्रान्प् तको िाधग गुगि नक्शा िगायत अतय स्रोतहरुिाई समेत आिार बनाईएको धथयो । यसरी 
संकलित तथ्याङ्किाई आिार मानी स्थिगत अध्ययनको आिारमा समेत नक्शा अध्यािधिक गने 
कायथ गररएको छ । 
 

२.७.२ भू-उपग्रह नक्शाको प्रान्प्त् 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको आिार नक्शा तयारीको िाधग ERDAS नामक सफ्टिेयरबाट प्रशोिन 

(processing) गरी नक्शाको विर्श िेषण तथा वििेचना गररएको छ । भू-उपग्रह नक्शािाई आिार मानी 
नगरपालिकाको सडक संजाि नक्शा तयार गररएको छ । यसरी सडक संजािको नक्शा तयार 

गररसकेपतछ उक्त नक्शाको आिारमा अतय भौततक पूिाथिारहरुको नक्शाहरु तयार गने र पररमाजथन 

गने काम सम्पत न गररएको छ । साथ ैस्थिगत अध्ययनद्िारा यसरी तयार गररएको पूिाथिार, सडक 

संजाि तथा अतय आिर्शयक सूचनाहरु स्थिगत अध्ययनद्िारा प्रमाणणत गरी अध्यािधिक समेत 

गररएको छ ।  
 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको भू-उपग्रह नक्शा 
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२.७.३ Ground Control Points (तनदेलशत बबतद)ु र Geo-referencing 

 
 

यस अध्ययनको िाधग आिर्शयक पन ेनक्शाहरु तयार गनथको िाधग नापी विभाग, काठमाण्डौबाट 

Ground control points प्राप् त गररएको धथयो । अतय आिर्शयक Ground control point को हकमा 
Differential Global Positioning System (DGPS) प्रयोग गरी WGS 85 तनदेशाङ्किाई रान्ष् िय 

ग्रीड प्रणािीमा आिाररत रहेर प्राप् त गररएको धथयो । ग्राउतड कतिोि प्िाईतटहरु न्जवपएसको 
सहायतािे प्राप् त गररएको धथयो र आिर्शयक मारामा यस्ता कतिोि प्िाइतटहरु लिईएको धथयो । यसै 
प्िाइतटहरुका आिारमा भू-उपग्रह नक्शािाई रान्ष् िय ग्रीड प्रणािीमा िगी Geo-reference गररएको 
धथयो । यसरी Geo-reference गररएको भू-उपग्रह नक्शािाई आिार मानी आिार नक्शा तयारी तथा 
स्थिगत अध्ययनबाट अध्यािधिक गररएको छ ।  
 

२.७.४ Grid and Height Datum 

 

आिार नक्शाहरु तयार गदाथ National Nepalese Modified UTM  ग्रीड प्रणािीमा तयार गररएको छ 

। सम्पणूथ कतिोि वितदहुरु, उचाई र समोच् च रेखाहरु National Nepalese Height Datum मा 
आिाररत छन ् । यसको मुख्य उद्देर्शय प्राप्त गररएको सेटिाइट नक्शािाई उपयुक्त माननापका 
आिारमा नक्शांकन कायथ अगाडड बढाउनु हो । 
 
२.७.५ Digitization 

 

प्रशोिन गररएको भू-उपग्रह नक्शािाई परामशथदाताका प्राविधिकहरुबाट सजकतापूिथक 

डडन्जटाईजेसन गरी आिर्शयक नक्शाहरु तयार गररएको छ । यसरी तयार गररएको नक्शामा 
स्थिगत अध्ययनबाट अध्यािधिक गररएको सम्पूणथ सूचनाहरुिाई समािेश गररएको छ । 
अध्यािधिक नक्शाहरुिाई पुन: स्थिगत सिेिण तथा अििोकन भ्रमण र अततक्रिथ याबाट रुजु 

गररएको छ । आिार नक्शामा मूि रुपमा तिको तालिकामा प्रस्ताि गररए बमोन्जमका Thematic 

and Attribute समािेश गररएको छ; 

 

तालिका २.१:  आिार नक्शाका Thematic Attribute 
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प्रशासतनक 

लसमाना 
नक्शा 

आिार 
नक्शा 

अवन्स्थतत 

नक्शा 

सडकको 
ककलसम 

तथा पुि 

सडक 

पदानुक्र
म 

अतय 

पूवायिार 
नक्शा 

 

सामान्जक/सावय
जतनक पूवायिार 

नक्शा 

वातावरण 

संवेदनशीि 

नक्शा 

भू-उपयोग 

नक्शा 

अततरान्ष् ि
य लसमाना 

Building 

Footprints 

Major 

Place 

Name/locat

ion 

कािोपर े राजमागथ Electricity 

transformer 

शैक्षिक, स्िास्थ्य 

संस्था, सुरिा 
िन जंगि 

आिासीय 

िेर 

न्जल्िा 
लसमाना 

Irrigation 

Canal 

River, 

Lakes, and 

other major 

features 

names 

ग्राभेि 

सडक 

सहायक 

मागथ 
Electricity 

Line 

उद्योग 

किकारखाना 
ताि संरिण 

आिासीय 

तथा 
व्यापाररक 

िेर 

नगरपालि
का लसमाना 

Water 

body/pond/ 
lake 

Chowk,  
Gate, 

Statue 

िुिे 

सडक 

मुख्य 

मागथ 
Telephone 

Distribution 

सरकारी/गैर् ह 

सरकारी संस्था र 
सामुदातयक 

केतद्रहरु 

नहद 

तनयतरण 
कृवष िेर 

िडा 
लसमाना 

River and 

stream 

Adjoining 

Rural 

Municipalit

yy/municip

ality 

पैदि 

मागथ 
पैदि 

मागथ 

Water 

supply 

Source 

नगरपालिका 
कायाथिय 

जोणखम िेर 
संस्थागत 

िेर 

ग्रामीण र 
शहरी 
िेरको 
लसमाना 

Religious/c

ultural 

Buildings 

 

पुि 

पुिेसा 
(पक्की 
पुि, 

झोिुङ्गे 

पुि, 

किभटथ) 

 Water Tank 
हाटबजार र 
संकिन केतद्र 

संरिण िेर 
औद्योधगक 

िेर 

 Contour    

Drainage 

and 

Sewerage 

network 

िैंक तथा वित्तीय 

संस्थाहरु 

फोहोर 

व्यिस्थापन 

स्थि, 

संकिन 

स्थान 

खुल्िा िेर 

 
Control 

Points 
    

रंगशािा, खेि 

मैदान, 

लसनेमार्र, 

पुस्तकािय 

भू-िय, 

डुबान तथा 
कटान िेर 

संरिण 

िेर, 

जोणखम िेर 

      

िालमथक/सांस्कृतत
, पुरातान्त्िक 

केतद्र 

  

      सिदाहगहृ   
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साथ,ै आिर्शयकता अनुसार नगरपालिकामा विद्यमान अतय पूिाथिार, सेिा सुवििा न्स्थतत, वितरण, 

अिन्स्थततिाई समेत आिार नक्शामा समािेश गररएको छ ।  
 

यसरी भद्रपुर नगरपालिकाको आिार नक्शा अध्यािधिक गरी सो अध्यािधिक नक्शाको आिारमा 
नगरपालिकाको िेरगत विकास योजना तयार गररएको छ । िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजनािे 

नगरपालिकाको समग्र िेरिाई समेटी दीर्थकािीन विकासको खाका प्रस्तुत गरेको छ ।  



भद्रपुर नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना, अन्ततम प्रततिेदन २०७४ 
 

नेपाि डभेिपमेतट कतसल्टेतसी 41 
 
 

 

३. भद्रपुर नगरपालिकाको पार्शव्यधचत्र 

 

३.१ सामातय पररचय 

 
 

प्रदेश नं १ को झापा न्जल्िामा अिन्स्थत भद्रपुर नगरपालिका नेपािको जेठो नगरपालिका मध्येको 
एक नगरपालिका हो । वि.सं. २००८ सािमा स्थापना भएको यो नगरपालिकामा २०३८/३९ सािमा 
चतद्रगढी र महेशपुर गाविसको केही िडाहरुिाई एकीकृत गरी १५ िडामा विभाजन गररएको धथयो । 
वि.स. २०७१ सािमा चतद्रगढी र महेशपुर दबुै गाविसहरु तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकामा समािेश 

गरी १५ िटै िडामा विभान्जत गररएको धथयो भने २०७३ को राज्य पुनरसंरचनािे साविकको 
पथृ्िीनगर गाविसिाई समेत समािेश गरी १० िटा िडाहरुमा विभाजन गररएको छ । व्यापाररक 

दृन्ष् टकोणिे पूिथ पन्र्श चम राजमागथको पूिी द्िार काकडलभट्टा शुरु हुनु भतदा अगाडी नै भद्रपुर 
भारतको विहार राज्यसुँग लसिै जोडडएको हुनािे यो नगरपालिका व्यापाररक केतद्रको रुपमा 
धचतनतथ्यो । भद्रपुर झापा न्जल्िामा अिन्स्थत पूिी तराईको प्रमुख र महत्िपूणथ नगरपालिका हो । 
भद्रपुर नगरपालिका महेतद्र राजमागथको विताथमोड देणख १७ क्रक.मी. दक्षिणमा अिन्स्थत छ । मेची 
नदीमा पुि र हुिाकी मागथ (भद्रपुर-गौरीगंज-रंगेिी-विराटनगर) तनमाथण भएमा व्यापाररक दृन्ष् टकोण 

र रणनैततक अिन्स्थततिे गदाथ यस नगरपालिकाको अझ विकास हुने देणखतछ । भद्रपुर पुरानो 
नगरपालिका भएतापतन भौततक विकास तथा तनमाथणमा भने अझै पतन पतछ परेको न्स्थतत छ । 
 

३.२ ऐततहालँसक पषृ्ठ्भमूी 
 
 

सन ् १७७३  मा  तत्कािीन  राजा  रणबहादरु  शाहको  शासन  कािमा नेपािको  लसमाना  पन्र्श चम  

तफथ   कुमाउ गडिाि र पूिथतफथ  हटष् टासम्म पुगेको धथयो । विराटनगर र रंगेिीबीच पने िनपुर भत ने 
स्थान र झापा बजारमा (साविक कुमरखोद गाविस) सन ् १८१४ अगें्रजहरुिे आिमण गरी आफ्नो 
कब्जामा लियो र सन ्१८१५ नोभेम्बर २८ मा सुगौिी सन्तिमा हस्तािर भयो । यसरी मेची नदी 
सदाको िाधग पूिी अततरान्ष् िय लसमाना हुन पुग्यो । तत्कालिन झापा न्जल्िा मोरङ गोर्श िरा 
अततरगथत पदथथ्यो । पतछ तत्कालिन कुमारखोद गाविस अततरगथत रहेको झापा बजार मोरङ गोर्श िरा 
सनथ आएको हुदा यस न्जल्िाको नाम झापा रहन गयो । वि.स. २००७ सािपतछ झापाबाट गोर्श िरा 
तत्कालिन चतद्रगढी गाविसमा सनथ पुगी चतद्रगढी सदरमुकाम कायम भयो । पतछ चतद्रगढी 
गाविसका केही भागहरु भद्रपुर नगरपालिका गाभेर भद्रपुर नै न्जल्िाको सदरमुकाम रहन भयो । 
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बब.स. २०७१ मा साविक चतद्रगढी र महेशपुर गाविसिाई भद्रपुर नगरपालिका भागेर पुरै चतद्रगढी 
भद्रपुर नगरपालिका बत न गयो भने वि.स. २०७३ को राज्य पुनरसंरचनामा साविक पथृ्िीनगर गाविस 

पतन भद्रपुर नगरपालिकामा गालभएको छ । 
 

३.३ भौगोलिक अवन्स्थतत, लसमाना तथा राजनतैतक र प्रशासतनक ववभाजन 

 

झापा न्जल्िाको दक्षिण पूिी भूभागमा अिन्स्थत भद्रपुर नगरपालिका न्जल्िाको सदरमुकाम पतन हो 
। भद्रपुर नगरपालिका २६° २५' २१'' उत्तरी अिांश देखी २६°३७' ००'' उत्तरी अिंाश र ८८° ०६'४५'' पूिी 
देशाततर देणख ८८° ०२' ०९'' पूिी देशाततर सम्म फैलिएको छ । मेची नहदको क्रकनारमा अिन्स्थत 

भद्रपुर नगरपालिकाको अधिकांश भु-भाग समथि रहेको छ भने यस नगरपालिकाको उचाई समुतद्र 

सतहबाट ६८ लमटर (साविक पथृ्िीनगर गाविसको दक्षिणी िेर) देणख ११३ लमटर (साविक चतद्रगढी 
गाविसको उत्तरी िेर) सम्म रहेको छ । भद्रपुरको भूस्िरुप समथि भएतापतन उचाईगत हहसाबिे हेदाथ 
यसको उचाई दक्षिणबाट उत्तर तफथ  िमश बढ्दै गएको छ । भद्रपुर नगरपालिकाको उत्तरमा मेचीनगर 

नगरपालिका र दक्षिणमा कचनकिि गाउुँपालिका रहेको छ । त्यसैगरी पूिथमा भारतको पन्र्श चम 

बंगाि र बबहार प्रातत रहेका छन ्भने पन्र्श चममा हन्ल्दबारी गाउुँपालिका रहेको छ । 
 

स्थानीय तह पुनरसंरचनामा तत्कािीन भद्रपुर नगरपालिकामा साविक पथृ्िीनगर गाविस गाभेर 

भद्रपुर नगरपालिका तनमाथण गररएको छ । हाि भद्रपुर नगरपालिकाको िेरफि ९६.३५ िगथ क्रकलम 

रहेको छ भने भद्रपुर नगरपालिकामा १० िटा िडाहरु रहेका छन ्। स्थानीय तह पुनरसंरचनािे साविक 

भद्रपुर नगरपालिकाको कायाथिय रहेको स्थान अथाथत भद्रपुर बजारिाई नगरपालिकाको केतद्र मानेको 
छ । भद्रपुर नगरपालिका न्जल्िाको ३ नं संसदीय िेरमा पदथछ । भद्रपुर बजार पूिथ-पन्र्श चम महेतद्र 

राजमागथबाट १७ क्रकलम दक्षिणमा रहेको छ ।  
 

३.३ हावापानी तथा जिवाय ु

 

समुतद्र सहतबाट कम उचाईमा अिन्स्थत भएकोिे भद्रपुर नगरपालिकामा उष्ण हािापानी पाईतछ 

भने भद्रपुर बषाथतमा बंगािको खाडीबाट आउने मनसुनी हािापानीबाट प्रभावित िेर हो । गषृ्मकािमा 
यहाुँको तापिम ३४.२ डडग्री सेन्ल्सयससम्म मापन गररएको छ भने शीतकािमा १५ देणख ६.८ डडग्री 
सेन्ल्सयससम्म मान गररएको छ (तालिका ३.१) ।  

तालिका ३.१: भद्रपुर नगरपालिकाको तापक्रमको वववरण (डडग्री सेन्ल्सयसमा) 
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बषथ 
तापिम 

(डडग्री 
सेिलसयस) 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
औसत 

(बवषथक) 

२०११ 
अधिकतम २२.४ २८.१ ३२.१ ३२.८ ३३.३ ३४.१ ३३.२ ३३.७ ३३.४ ३२.४ २८.८ २५.३ ३०.८ 

तयुनतम ६.५ १०.६ १५.० १९.३ २१.८ २३.७ २३.६ २४.२ २३.९ २०.९ १५.७ १०.७ १८.० 

२०१२ 

अधिकतम २२.४ २६.७ ३१.३ ३२.६ ३४.४ ३२.६ ३२.७ ३३.८ ३२.६ ३१.७ २९.५ २४.४ ३०.४ 

तयुनतम ८.१ १०.१ १४.३ १९.७ २२.५ २३.६ २४.५ २५.४ २४.३ १९.६ १३.३ ९.२ १७.९ 

२०१३ 

अधिकतम २३.१ २८.१ ३१.७ ३३.५ ३३.१ ३३.५ ३२.९ ३२.९ ३३.५ ३०.४ २९.४ २४.६ ३०.६ 

तयुनतम ६.८ ११.२ १६.३ १९.७ २२.० २४.५ २५.१ २४.६ २४.० २०.९ १४.५ १०.७ १८.४ 

२०१४ 

अधिकतम २३.२ २४.५ ३१.३ ३५.५ ३३.३ ३३.४ ३४.२ ३२.८ ३२.७ ३२.० २९.४ २५.१ ३०.६ 

तयुनतम ८.७ ९.५ १४.३ १९.२ २२.० २३.८ २५.० २४.८ २४.० २०.१ १५.८ ११.५ १८.२ 

२०१५ 

अधिकतम २३.५ २७.७ ३१.२ ३२.२ ३२.८ ३३.३ ३४.३ ३२.६ ३३.० ३२.५ २९.४ २५.२ ३०.६ 

तयुनतम ९.८ ११.० १५.० १९.७ २१.८ २३.५ २४.८ २४.९ २४.२ २०.६ १६.२ १०.४ १८.५ 

औसत 
अधिकतम २२.९ २७.० ३१.५ ३३.३ ३३.४ ३३.४ ३३.५ ३३.२ ३३.० ३१.८ २९.३ २४.९  

तयुनतम ८.० १०.५ १५.० १९.५ २२.० २३.८ २४.६ २४.८ २४.१ २०.४ १५.१ १०.५  

Source: Department of Hydrology and Metrology, 2017 

 

भद्रपुर नगरपालिकामा िषाथ ऋतुमा हहतद महासागरको बंगािको खाडीबाट आउने मनसुनी हािाबाट 

जुम महहनामा ७७८.३ लमलि सम्म िषाथ मापन गरेको पाइतछ भने कुनै कुन ैबषथ त नोमेम्िर, डडसेम्िर 

र जनिरीमा िषाथ नहुने गरेको पतन पाईतछ (तालिका ३.२) ।  
 तालिका ३.२: भद्रपुर नगरपालिकाको वषायको वववरण (लमलममा) 

बरि् Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
कुल 

भमलि 

२०११ ०.५ ५.४ १७.० १२३.४ १४४.० ४३८.६ ७७८.३ ३८४.६ ३५५.५ १४.६ २१.४ ३.६ २२८६.९ 

२०१२ ३.० ०.२ ३.० ९७.१ १७१.२ ६१०.७ ३८७.६ २३६.६ २७८.४ ८७.० ०.० ०.० १८७४.८ 

२०१३ १०.६ २७.४ १६.० ५८.४ ३३९.६ ३९९.३ ६५८.१ ३६९.५ ४१७.३ १२८.८ ८.१ ०.० २४३३.१ 

२०१४ ०.० १५.५ २.० १९.४ २५७.४ - ४२५.५ ३५३.६ २७३.४ ५१.१ ०.० १.४ १३९९.३ 

२०१५ १२.२ ४.७ ३८.१ ९८.८ २०६.६ ३१२.७ ३३०.८ ३८८.४ ३९६.० ४३.९ ०.९ ०.० १८३३.१ 

औसत ५.३ १०.६ १५.२ ७९.४ २२३.८ ४४०.३ ५१६.१ ३४६.५ ३४४.१ ६५.१ ६.१ १.०  

Source: Department of Hydrology and Metrology, २०१७ 
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३.४ नहदनािा तथा तािहरु 

 

भद्रपुर नेपाि भारतमा सीमाना भएर बग् ने मेची नदीको क्रकनारमा अिन्स्थत नगरपालिका हो  । 
देउतनया, णझलिलमिे, र्ोडामारा अतय स-साना खोिाहरु हुन ् । देउतनया खोिा चरेुबाट आएकोिे 

बषैभरर पानी बग् ने गदथछ भने णझलिलमिे र र्ोडामारा स्थानीय खोिा भएकोिे हहउद िागेपतछ सुक् ने 
गदथछन ् । तर बषाथतमा भने यी खोिाहरु बढेर नहदको रुप लिने गदथछन ् । भद्रपुर नगरपालिकामा 
प्राकृततक ठूिा ताि नभएपतन केही स्थानहरुमा तनजी स्तरमा खतनएका पोखरीहरु छन,् जहाुँ 
व्यिसातयक माछा पािन गने गररएको छ । हाि िडा नं १ न्स्थत भैसाबाडी भत ने स्थानमा केही 
प्राकृततक तािहरु रहेको भएतापतन हाि उक्त ताििहरु संरिणको अभािमा सुक्दै गएका छन ्भने 
िडा न ं २ न्स्थत कमििापमा (साविक पथृ्िीनगर-५) सीमसार िेर रहेकोका उक्त सीमसार पतन 

संरिणको अभािमा सुक्दै गएको छ । नहदनािाहरुको नक् शा अनुसूची ५ मा समािेस गररएको छ । 
 

३.५ नगरपालिकाको वतयमान भ-ूउपयोग 

 

कुनैपतन ठाुँउको विकास योजना कायाथतियन गनथको िाधग भ-ूउपयोग योजना तनक् कै महत्िपूणथ हुन े

गदथछ । नगरपालिकामा कुन कुन ठाुँउमा के कस्ता प्रकारका गततविधिहरु भैरहेका छन ्र भविष्यमा 
के कस्ता गततविधिहरुको संभािना हुतछ भतने कुरा भू-उपयोग योजनाबाट प्रष् ट हुने गदथछ । 
भविष्यको भू-उपयोग योजना तयारीको िाधग ितथमानको भू-उपयोगबारे थाहा पाउनु जरुरी हुतछ । 
भद्रपुर नगरपालिकाको विगत आिधिक योजनाको तुिनामा बसोबास िेर र धचयाबारी केही बढेको 
देणखतछ । भद्रपुर नगरपालिकाको ितथमान भू-उपयोगिाई विर्श िेषण गदाथ सबैभतदा बढी कृवष िेर 

(धचया बगान समेत) कुि भू-भागको ७५.९२% रहेको देणखतछ भने दोस्रो स्थानमा आिास िेर ८.२६% 

रहेको देणखतछ । नगरपालिकामा कृवष भू-भागको बाहुल्यता रहेको र बसोबास िेर विस्ताररत 

भएकोिे िन िेर केिि ५.१७% रहेको छ । त्यसैगरी नदी, खोिा, पोखरी तथा िािुिा िेर ५.९४% 

रहेको छ । नगरपालिकाको ितथमान भू-उपयोगिाई तालिका ३.३ मा प्रस्तुत गररएको छ भने भू-
उपयोग नक्शा अनुसूची ५ मा राणखएको छ । 
 

तालिका ३.३: नगरपालिकाको वतयमान भू-उपयोग न्स्थतत 

क्र.स.                                            भू-उपयोग क्षेतर्फि (ि. क्रकलम) पर्ततशत 
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१ कृषि क्षेतर् (धचया िगान समेत) ७३.१५ ७५.९२ 

२ व्यापाररक िेतर् ०.९४ ०.९७ 

३ आिासीय िेर  ७.९६ ८.२६ 

४ िन क्षेतर् ४.९८ ५.१७ 

५ पुराताश्त्िक तथा संरक्िण क्षेतर् ०.१० ०.१० 

६ औद्योधगक िेर (धचया उद्योग 

समेत) 

०.४६ ०.४८ 

७  सािथजतनक तथा िलु््ला क्षेतर् २.३६ २.४५ 

८ नदी, खोिा, िालुिा तथा बगर 

क्षेतर् 
५.७३ ५.९४ 

९ अतय िेर ०.६६ ०.६८ 

जम्मा ९६.३५ १००.०० 

स्रोतः टोपोग्राकफक नक्सा १९९६, सथ्लगत अधय्यन २०७४ र गुगल नक्शा २०१६ 
 

३.६ ववद्यमान भौततक पवूायिार तथा सेवा सवुविाहरु 

 

झापा न्जल्िाको सदरमुकाम, पुरानो नगरपालिका र ऐततहालसक शहर भएकोिे भद्रपुर भौततक 

पूिाथिारको हहसाबिे सिि रहेको छ । महेतद्र राजमागथबाट १७ क्रकलम दक्षिणमा अिन्स्थत भएपतन यो 
नगरपालिका भद्रपुर-विताथमोड र चतद्रगढी-चारआिी गरी २ िटा पक् की सडकिे महेतद्र राजमागथसुँग 

जोडडएको छ भने भद्रपुर-ििुािारी ग्राभेि सडकबाट पतन महेतद्र राजमागथसुँग जोडडएको छ । भद्रपुर 

नगरपालिका उत्तर दक्षिण ईिाम-चारआिी-केचना मेची राजमागथ र पूिथ पन्र्श चम हुिाकी राजमागथको 
संगम स्थि पतन हो । पुिी पन्र्श चम हुिाकी राजमागथ यही भद्रपुरबाट शुरु भएर झापाको राजगढ, 

गौरीगजं र मोरङ्को रंगेिी हुुँदै बबराटनगरतफथ  गएको छ । न्जल्िाको एक मार चतद्रगढी विमानस्थि, 

बरभुिन विर्श ि विद्यािय अततरगतको मेची बहुमुखी क्याम्पस, मेची अचंि अस्पताि, भद्रपुर 
रंगशािा जस्ता ठूिा पूिाथिाहरु पतन यस नगरपालिकामा रहेका छन ्। भद्रपुरको विद्यमान भौततक 

पूिाथिार तथा सेिा सुवििाहरुको बारेमा ति विस्ततृ रुपमा व्याख्या गररएको छ: 
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३.६.१ सडक तथा यातायात 

 

सडक तथा यातातातको पहुुँचको हहसाबिे 

हेदाथ भद्रपुर नगरपालिका तनक् कै सुगम छ । 
पूिथ-पन्र्श चम हुिाकी राजमागथ (भद्रपुर-

राजगढ-गौरीगंज-रंगेिी-बबराटनगर) र उत्तर 

दक्षिण ईिाम-चारआिी-केचना राजमागथको 
संगम स्थिमा रहेको भद्रपुर 

नगरपालिकािाई तीनिटा सडकहरुिे 

(बबताथमोड-भद्रपुर, चारआिी-चतद्रगढी, भद्रपुर जनताचोक-ििुािारी) महेतद्र राजमागथसुँग जोडकेो छ । 
विताथमोड-भद्रपुर र चाआिी-चतद्रगढी कािोपरे सडक हुन ्भने भद्रपुर-जनताचोक-ििुािारी ग्राभेि 

सडक हो । मुख्य बजार िेरका सबैजसो लभरी सडकहरु कािोपर ैभैसकेका छन ् । मुख्य बजारका 
अधिकांश सडकहरु पतन ग्राभेि भैसकेका छन ्। साविक चतद्रगढी गाविसको ग्रामीण िेरका सडकहरु 

ग्राभेि छन ्भने साविक महेशपुर र पथृ्िीनगर गाविसका अधिकांश सडकहरु ग्राभेि र केही कच्ची 
समेत रहेका छन ्। हाि हुिाकी आयोजना माफथ त चारआिी-केचना राजमागथको स्तरोउत नती भैरहेको 
छ, जसिे गदाथ हािको िडा नं १, २, ३ अततरगत पने साविक पथृ्िीनगर गाविसको मुि सडक पतन 

चाड ैन ैकािोपरे हुन गैरहेको छ । त्यसैगरी हुिाकी राजमागथ पररयोजना अततरगत भद्रपुरको झापा 
चौक देणख राजगढ जाने सडक पतन स्तरोउत नती भै कािोपर े हुन गैरहेको छ । यसिे गदाथ भद्रपुर 

नगरपालिका अततरगत साविक महेशपुर गाविस खण्डमा पने मुख्य सडक पतन कािोपरे भै सहज 

आिागमन हुनेछ ।  सडक सम्बतिी वििरण तालिका ३.४ मा देखाइएको छ । 
 

तालिका ३.४: भद्रपुर नगरपालिकाको सडक सम्बतिी वववरण 

क्र.स. सडकको ककलसम िम्बाई (ककलम) प्रततशत 

१ पक् की सडि ९१.७८ १७.१० 
२ ग्राभेि सडक २६४.९७ ४९.३७ 
३ कच ्ची सडक १७९.९४ ३३.५३ 
कूि ५३६.६९ १००.०० 
स्रोत: स्थिगत अध्ययन, २०७४ 

भद्रपुरको सडकको न्स्थतत 
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स्रोत स्थिगत अध्ययन 

तथा सडक यातायात 

गरुुयोजना, २०७४ 

 

नगरपालिकाका 
अततरगत पन े मुख्य 

पक् की सडकहरुमा विताथमोड-संगम चौक हुुँदै झापा चोकसम्म जाने बबताथमोड-भद्रपुर राजमागथ 
खण्डको ४.५ क्रकलम, संगम देणख भतसार छेउसम्म शहरी सडक १.५ क्रकलम, जनताचोक देणख 

ज्यालमरगढी हुुँदै ििुािारी जाने सडकको खण्ड २ क्रकलम, िेखनाथ चौक देणख गामेतट हुुँदै भद्रपुर 
भानुचोक सम्म शहरी सडक ४ क्रकलम,  सगरमाथा-गामेतट शहरी सडक १.५ क्रकलम, सगरमाथा-
क्रकरातकोिनी हुुँदै विद्युत प्राधिकरण शहरी सडक २ क्रकलम, क्याम्पस मोड देणख मेची क्याम्पस शहरी 
सडक १ क्रकलम, अस्पतािमोड देणख मेची अस्पताि शहरी सडक १ क्रकलम, बरभुिन स्मारक देणख मेची 
क्याम्पस सम्म शहरी 
सडक १.५ क्रकलम, भद्रपुर 

बजार पुरानो लसनेमा हि भानु चोक हुुँदै पश ुअस्पताि आउन ेशहरी सडक १.५ क्रकलम, भद्रपुर भतसार-

झापा चौक शहरी सडक १.५ क्रकलम, राम भिन-बजार-कृष्ण मन्तदर-िाचनािय शहरी सडक १ क्रकलम, 

तालिका ३.४ (अ): सडकको वडागत वववरण (ककमी) 
िडा पक्की गे्रभेि कच्ची जम्मा 
1 3.887 26.277 26.436 56.600 

2 4.876 63.111 25.363 93.350 

3 0.027 29.841 20.332 50.200 

4 0.228 29.701 48.321 78.250 

5 7.904 8.514 3.212 19.630 

6 12.067 6.923 4.310 23.300 

7 8.321 37.214 19.615 65.150 

8 24.750 9.798 8.173 42.721 

9 9.776 27.787 15.337 52.900 

10 19.945 25.808 8.842 54.595 

कूि 91.781 264.974 179.941 536.696 

भद्रपरुको विमानस्थि 
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रामभिन-पुरानो हटम्िर १ क्रकलम शहरी सडक, भद्रपुर हाईस्कुि गेट-नयाुँ बजार शहरी सडक १ क्रकलम 

र बसपाकथ -धगरीचौक  शहरी सडक१ क्रकलम छन ्। 
 

झापाचोक-हिमाली-लािुरेचौक, नयााँबजार-आपगााँछी, ज्ञानेचोक-रंगेडााँडा, सगरमाथा-वालवुाडी, हिमनगर-हकचकवध-चारआली, सगरमाथा-

हकचकवध, चारआली-कमलधाप, सोमबारे-हसंगामाडी, लािुरे चौक-फुटबल ग्राउण्ड-सोमबारे, हिमाली-िैसाबाडी, झापा चोक-रंगेडााँडा, 

सगरमाथा -हकचकबध, हिमनगर -मन्त्री चौक अन्त्य प्रमखु ग्रािेल सडकिरु िुनू् ।  
नगरपालिका अततरगत पने साना ततना थपु्रै अतय सडकहरुिे सिारी सािन प्रयोग गनथ 
स्थानीयिासीहरुिाई सुवििा प्रदान गरेको छ । मुख्य राजमागथसुँग नजोडडएपतन यहाुँ स्थानीय 

स्तरमा सिथसािरण आितजाितको िाधग सफारी, ट् याम्पो, माइिोबस, बस, न्जप, ररक्सा आहद चल्ने 
गदथछ । भद्रपुर बजारमा एक बसपाकथ  रहेको छ, जहाुँबाट पूिथका शहरहरु काकडलभट्टा, ईिाम, 

विताथमोड, बबराटनगर, गौरींगज, िरान, गाईर्ाट, ईटहरी, िनकुटासम्म तनयलमत बस सेिाहरु 

संचािनमा रहेका छन ्भने यहाुँबाट काठमाण्डौ जाने हदिा तथा रारीबस र लसतििुी हुुँदै काठमाडौं 
जाने माईिोबस पतन संचािनमा रहेका छन ् । यसैगरी भद्रपुर नगरपालिकाको चतद्रगढीमा एक 

विमानस्थि रहेको छ । यो विमानस्थििे पूिथका झापा, ईिाम, पाुँचथर न्जल्िा िगायत उत्तर पूिी 
भारतबाट आउन ेपयथटकहरुिाई काठमाडौं जान आउन हिाई सेिा प्रदान गरररहेको छ । पक् की रनि े

भएको यस विमानस्थिबाट हाि बुद्ि, यतत, सौयथ एयरिातसका दैतनक ६ िटा तनयलमत उडानहरु 

भैरहेका छन ्। भद्रपुर नगरपालिकामा रहेको देउतनया खोिामा ३ िटा ठूिा पक् की पुिहरु (विताथमोड-

भद्रपुर सडक खण्ड, झापा चोक-हहमािी सडक खण्ड र झापाचोक-हल्दीिारी सडक खण्ड) रहेका छन ्

भने मेची नदीमा हाि पक् की पुि तनमाथणको काम अन्ततम चरणमा पुगेको छ । 
 

३.६.२ खानेपानी 

तालिका ३.५: खानेपानीको स्रोतको वििरण 

स्रोत घरधुरी सखं्या पर्ततशत 

धाराको पानी ४६८४ ३०.७ 

ट्बिेल/हेणड्पमम् १००९३ ६६.१ 

िकनी भएको ईनार ९९ ०.६ 

िकनी नभएको ईनार १८४ १.२ 

मलु १८ ०.१ 
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भद्रपुर नगरपालिकाको खानेपानीको 
मुख्य स्रोत ट्यूिेि, ईनार र िारा नै 
हो । हाि भद्रपुर नगरपालिकामा 
खानेपानी वितरणको िाधग ४ िटा 
ओभरहेड टैंक रहेकोमा भद्रपुर र 

चतद्रगढीको ओभरहेड टैंक 

संचािनमा रहेको तर पथृ्िीनगरको 
सोमबारे र गौरीशंकरमा अिन्स्थत 

खानेपानीको ओभरहेड टैंक भने 
संचािनमा आउन सकेको छैन । 
नगरपालिकाको मुख्य बजार 

िरेहरुमा (तत्कालिन भद्रपुर 

नगरपालिका र चतद्रगढी गाविस) 

दईुिटा खानेपानी आयोजनाको ओभरहेड टैंक माफथ त पानी वितरण भैरहेकोिे यी िेरमा खानेपानी 
आपुततथ राम्रो रहेको छ । नगरपालिकाको शहरी िेरमा खानेपानीको आपुतीको िाधग ४,५०,००० लिटर 

िमताको एक ओभरहेड टैंक, १ ररजभथभायर टैंक र ३ िाख लिटर िमताको क्रफल्िेसन प्िातट रहेको 
छ । 
 

पानीको मुख्य स्रोत डडप बोररङ नै हो । बोररङ्गको ३ िटा ईनार रहेको छ । पहहिो ईनार धचया 
बगानमा रहेको छ भने दोस्रो र तेस्रो ईनार संस्थानको हाता लभर रहेको छ । नगरपालिकाको मुख्य 

शहरी िेरमा ४७ िटा सािथजतनक िारा रहेका छन ् भने ५१ िटा िारा संर् संस्थाहरुिाई वितरण 

गररएको छ । त्यसैगरी १०४९ िटा िारा तनजी र्रिरुीमा वितरण गररएको छ । भद्रपुर नगरपालिका 
स्थापना भए पतछ नगरपालिकामा खानेपानी संस्थानबाट ३ िाख लिटर िमताको ओभरहेड टंकी 
तनमाथण गरी नगरपालिकाको साविक िडाहरु १, २, ३, ४, ७, ८, ९, १२, १३, १४ र १५ मा खानेपानी 
वितरण गररएको धथयो । त्यसैगरी तत्कालिन चतद्रगढी गाविसमा खानेपानी तथा ढि तनकास 

विभागिे ३ िाख लिटर िमताको 
ओभरहेड टैंक तनमाथण गरी 
तत्कालिन नगरपालिकाको िडा नं ५, ६, १० र ११ िडामा खानेपानी वितरण गरेको धथयो । यसरी 

नदी/िोला १० ०.१ 

अनय् १०८ ०.७ 

उल्लेि नभएको ७४ ०.५ 

कुल घरधुरी १५२७० १००.० 

स्रोतः राश्ष्िय जनगणना, २०६८ 

भद्रपरु २ गौरीशकंरमा अिन्स्थत खानेपानीको ओभरहेड टैंक 
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मुख्य शहरी िेरमा २ िटा ओभरहेड टैंकीबाट खानेपानी वितरण भएकोिे खानेपानी आपूततथ राम्रो 
रहेको देणखतछ । तर सडक र बढ्दो शहरीकरणिे खानेपानी िाइन विस्तारमा विलभत न समस्या रहेको 
छ ।  
 

खानेपानी संस्थान िा खानेपानी विभागबाट विस्तार भएको पुरानो पाईपहरुको साइज र िाईन 

विस्तार अझै पतन पयाथप् त मारामा हुन सकेको छैन भने हाि नगरपालिकामा गालभएका साविक 

महेशपुर र पथृ्िीनगरमा खानेपानी वितरण हुन सकेको छैन । 
 

रान्ष् िय जनगणना २०६८ िाई आिार मानेर हेदाथ भद्रपुर नगरपालिकामा खानेपानीको मुख्य स्रोत 

ट्युिेि/हेण्डपम्प (६६.१%) नै रहेको देणखतछ । िाराको पानी ३०.७% र्रिरुीमा मार वितरण भएको 
भएको छ । िाराको पानी मुख्य शहरी िेरमा (चतद्रगढी, भद्रपुर) मार वितरण भएको छ भन े

पथृ्िीनगर र महेशपुर ग्रामीण िेरहरु भएकोिे त्यहाुँ खानेपानीको मुख्य स्रोत ट्युिेि/हेण्डपम्प हो ।  
खानेपानीको अतय स्रोतहरुमा ढकनी भएको ईनार प्रयोग गने र्रिरुी १.२% रहेका छन ्। 

 
 

तालिका ३.६: बत्तीीको स्रोतको वििरण 

क्र.स. स्रोत घरधरुी पर्नतशत 
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३.६.३ ववद्युत तथा ऊजाय 
 

भद्रपुर नगरपालिकाका सबै िडाहरुमा 
विद्युत सेिा पुगेको छ । तत्कालिन 

भद्रपुर नगरपालिकामा गालभएका 
महेशपुर र पथृ्िीनगरका केही ग्रामीण 

र्रहरुमा नेपाि विद्युत प्राधिकरणिे 

विद्युतीकरण नगरेको भएतापतन उक्त 

र्रहरुिे तछमेकी र स्थानीय प्रयासबाट 

विद्युत सेिा उपभोग गरररहेका छन ।  मुख्य शहरी िेरमा नगरपािलिकािे सडक बत्तीको व्यिस्था 
गरेको भएतापतन तनयलमत ममथत संभारको अभािमा सबै सडक बत्तीहरुिे काम गरेको छैन । बढ्दो 
शहरीकरण र नयाुँ र्रहरु बत ने िमिे गदाथ विद्युत आपुततथमा केही कमी आएको छ । कततपय 

स्थानहरुमा विद्युत िाईन विस्तार गनथ र पुरानो पोिहरु हटाई नयाुँ पोिहरु राख् ने कायथ भैरहेको छ । 
रान्ष् िय जनगणना २०६८ का अनुसार भद्रपुर नगरपालिकामा कररब ८६% र्रिरुीिे विद्युत सेिा 
प्रयोग गरेको देणखतछ भने अहहिे पतन १२.६% िे बत्तीको िाधग मट्हटतेि प्रयोग गरेको देणखतछ । 
ग्रामीण िेरमा बसोबास गने विशषेगरी आफ्नो र्र नभएका, गररब र सुकुम्िासी िस्तीका र्रहरुमा 
अहहिे पतन मट्हटतेिको प्रयोग भएको देणखतछ । उपिब्ि तथ्याङ्क अनुसार िायोग्यास र सोिार 

प्रयोग गने र्रिरुीको संख्या तनक् कै तयून रहेको छ । 
 

 

१ षिद्युत १३१२३ ८५.९ 

२ मट्हटतेल १९२६ १२.६ 

३ िायो ग्यास ८३ ०.५ 

४ सोलार ४५ ०.३ 

५ अनय् १५ ०.१ 

६ उल्लेि नभएको ७८ ०.५ 

कुल १५२७० १००.० 

स्रोतः राश्ष्िय जनगणना, २०६८ 
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३.६.४ खाना पकाउने ईतिनको प्रयोग 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको शहरी 
िेरिाई मार हेने हो भने खाना 
पकाउन एिपी ग्यास प्रयोग गने 
र्रिरुी ९०% भतदा बढी रहेका छन ्

। तर भद्रपुर नगरपालिकामा 
महेशपुर र पथृ्िीनगर जस्ता 
ग्रामीण िेरहरु भएका साविक 

गाविसहरु गालभएकोिे रान्ष् िय 

जनगणनािाई आिार मानेर 

समग्रमा हेदाथ दाउराबाट खाना 
पकाउने र्रिरुी सबैभतदा बढी 
(५८.९४%) देणखएको छ भने दोस्रोमा 
एिवप ग्यास प्रयोग गने र्रिरुीहरु ३०.६२% रहेको देणखतछ ।  पथृ्िीनगर र महेशपुरमा केही 
सामुदातयक िनहरु र जिथिको जंगि समेत नन्जकै रहेकोिे अहहिे पतन उक्त ठाुँउका मातनसहरु 

दाउराबाट खाना पकाउने गदथछन ्। त्यसबाहेक पथृ्िीनगर र महेशपुरका ग्रामीण भेगमा बसोबास गन े

मातनसहरु खाना पकाउन आफ्नै र्रिारीमा भएको दाउरा, बास, सतठी, णझगटी आहद प्रयोग गने 
भएकोिे भद्रपुर नगरपालिका भएर पतन दाउरा प्रयोग गने र्रिरुीहरु िेरै देणखएको हो । त्यसैगरी 
भद्रपुर नगरपालिकामा िायोग्यास प्रयोग गने र्रिरुी ७.२१% र मट्हटतेि प्रयोग गने र्रिरुी १.१३% 

रहेका छन ्।  
 

तालिका ३.७: खाना पकाउने ईनध्नको पर्योग 

क्र.स.  स्रोत घरधुरी सखं्या पर्नतशत 

१ दाउरा ९००० ५८.९४ 

२ मट्टीतले १७२ १.१३ 

३ एलपी ग्यास ४६७५ ३०.६२ 

४ सनठी/गईुठा १६५ १.०८ 

५ बायो ग्यास ११०१ ७.२१ 

६ षिद्यतु ८ ०.०५ 

७ अनय् ७४ ०.४८ 

८ उल्लेि नभएको ७५ ०.४९ 

कुल १५२७० १००.०० 

स्रोतः राश्ष्िय जनगणना, २०६८ 
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३.६.५ र्रिरुीमा उपिब्ि सेवा सुवविाहरु 

 

नगरपालिकामा बसोबास गने मातनसहरुिे आफ्नो र्रमा कस्ता सेिा सुवििाहरु उपभोग गरररहेका 
छन ्भने कुरािे नगरिासीहरुको जीिनस्तरिाई पतन दशाथउने गदथछ । रेडडयो, टेलिलभजन, कम्प्युटर, 

टेलिफोन, मोिाईि फोन, केिि टेलिलभजन, मोटर, मोटर साईकि, रेक्रिजेरेटर जस्ता र्रयासी 
सािनहरु नगरिासीिे कतत प्रयोग गरररहेका छन ् भनेर हेदाथ भद्रपुर नगरपालिका कररब ९४% 

र्रिरुीिे कन्म्तमा एउटा सुवििा प्रयोग गरेको देणखतछ । साईकि (७७.८%) भद्रपुर नगरपालिकाका 
र्रहरुमा सबैभतदा बढी प्रयोग हुने सािन हो । मोिाईि (७१.४%) र टेलिलभजन (७१%) प्रयोग गन े

र्रिरुीहरु कररब कररब उस्तै देणखतछन ्भने त्यसपतछ रेडडयो ५१.४% र्रहरुमा प्रयोग गरेको देणखतछ 

। नगरपालिकामा केिि हटभी भएका र्रिरुीहरु २३.८% छन ्जिकी केिि ९.६% र्रिरुीमा मार 

कम्प्युटर रहेको देणखतछ ।  कररब १५% र्रिरुीमा मोटरसाईकि रहेको देणखतछ भने १.९% को र्रमा 
मोटर पतन रहेको देणखतछ (तालिका ३.८) । 

तालिका ३.८: घरधरुीमा उपिबध् सेिा सुविधाहरु 

क्र.स. उपलबध् सुषिधा घरधरुी पर्नतशत 

१ कुनै सुषिधा नभएको ८६२ ५.६ 
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२ कश्ततमा एउटा सुषिधा भएको १४३३४ ९३.९ 

३ रेडडयो ७८५३ ५१.४ 

४ टेभलभभजन १०८३५ ७१.० 

५ केिल हटभूी ३६२८ २३.८ 

६ कतयुटर १४६९ ९.६ 

७ ईनट्रनटे ५७४ ३.८ 

८ टेभलफोन २२१७ १४.५ 

९ मोिाईल फोन १०८९६ ७१.४ 

१० मोटर २९५ १.९ 

११ मोटर साईकल २२४७ १४.७ 

१२ साईकल ११८७८ ७७.८ 

१३ अनय् सिारी साधन १६० १.० 

१४ रेकिजेरेटर १९५८ १२.८ 

१५ उल्लेि नभएको ७४ ०.५ 

कुल घरधरुी १५२७०   

स्रोतः राश्ष्िय जनगणना, २०६८ 
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३.५.६ शौचािय प्रयोगको 
न्स्थतत 

 

शौचाियको प्रयोगको न्स्थततिे 

उक्त स्थानमा बसोबास गने 
मातनसहरुको सरसफाई 

सम्बतिी चतेनाको स्तरिाई 

दशाथउने गदथछ । भद्रपुर 

नगरिासीहरुको शौचािय 

प्रयोगको न्स्थततिाई हेदाथ 
७७.४% र्रहरुमा मार शौचािय रहेको देणखतछ भने अहहिे पतन २२.१% र्रहरुमा शौचािय छैन । 
पुरानो नगरपालिका भएतापतन हािसम्म पतन २२.१% र्रहरुमा शौचािय नहुनुिे नगरपालिकािे 

सरसफाई सम्बतिी कायथिममा तनक् कै ध्यान हदनुपने देणखतछ । शौचािय भएका र्रहरु मध्ये 

५१.९% र्रहरुमा फ्िस शौचािय र २५.४% र्रहरुमा सािरण शौचािय रहेको देणखतछ । भद्रपुर 

नगरपालिकामा महेशपुर र पथृ्िीनगर जस्ता ग्रामीण िस्तीहरु भएका साविक गाविसहरु गालभएको 

तालिका ३.९: शौचािय पर्योगको जस्थतत 

क्र.स. शौचालयको अिस्था घरधुरी पर्नतशत 

१ शौचालय नभएका घरधुरीहरु ३३७५ २२.१ 

२ शौचालय भएका घरधुरीहरु ११८१६ ७७.४ 

२.१ फ्लस शौचालय ७९३० ५१.९ 

२.२ साधरण शौचालय ३८८६ २५.४ 

३ उल्लेि नभएको ७९ ०.५ 

कुल १५२७० १००.० 

स्रोतः राश्ष्िय जनगणना, २०६८ 
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हुनािे पतन नगरपालिकामा शौचािय प्रयोग गने र्रहरुको संख्या कम देणखएको हो । तर हाि भद्रपुर 

नगरपालिका र युएन ह्याविटाटको पहिमा स्थातनयको समतियनमा शौचािय नभएका र्रहरुमा 
शौचाियको तनमाथण कायथ िमािम भैरहेको र केहह समय लभर नै भद्रपुर नगरपालिकािाई खिुा हदशा 
मुक्त िेरको रुपमा र्ोषणा गने योजना रहेको छ ।  
 

 
 

३.६.७ ढि तथा सतह ढि  

 

नगरपालिका िेरमा ढिको सुवििा छैन । नगरपालिकाको मुख्य बजार िेर र शहरी िेरमा (साविक 

भद्रपुर नगरपालिका िेर र चतद्रगढी बजार िेर) सतह ढि तनमाथण भएको छ भने साविक 

नगरपालिका लभरका अतय स्थानहरुमा पतन केही सतह ढि तनमाथण भएको छ । यस हहसाबिे हेदाथ 
पुरानो नगरपालिका िेरका सम्पूणथ सडकहरुको दायाुँबायाुँ सतह ढिहरु तनमाथण भएको देणखतछ । तर 

उक्त सतह ढिहरु जाम भएको, पानी िहाि सहज रुपमा नभएको, बषाथतको समयमा डुबानिे गदाथ 
फोहोर सडकमा तनस्कने जस्ता समस्याहरु रहेका छन ्। नगरपालिका लभर रहेका पुराना कुिोहरु नयाुँ 
भिन बत ने िममा अततिमण गरी कुिोहरुको प्राकृततक िहाििाई अिरोि गररएकोिे तनकासीमा 
तनकै समस्या देणखएको छ । बजार िेर र शहरी िेरमा रहेका सतह ढिहरु पतन कुनै ढाक्रकएका र कुनै 
नढाक्रकएको अिस्था छ भने सडकको दायाुँबायाुँ रहेका अतय कच् ची नािाहरु पतन खिुा रहेका छन ्। 
भद्रपुर नगरपालिकामा गालभएका साविक पथृ्िीनगर र महेशपुर जस्ता गाविसहरुमा हािसम्म कुनै 
प्रकारको सतहढि  तथा नािाहरु तनमाथण भएको छैन । 
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३.६.८ फोहोरमैिा व्यवस्थापन  

 

नगरपालिका स्थापना भएको ६५ बषथ पुधगसक्दा पतन भद्रपुर नगरपालिकामा फोहोरमैिाको 
दीर्थकािीन व्यिस्थापन हुन सकेको छैन र नगरपालिकािे पतन यसतफथ  उधचत ध्यान हदन सकेको 
देणखदैन । लसलमत जनशन्क्त, अपयाथप् त भौततक सािन र पूिाथिारिे गदाथ फोहोरमैिाको व्यिस्थापन 

उधचत रुपमा हुन सकेको छैन भने अहहिे आएर महेशपुर र पथृ्िीनगर जस्ता ग्रामीण िस्तीहरु भएका 
साविक गाविसहरु भद्रपुर नगरपालिका गालभएपतछ नगरपालिकाको िेरफि र जनसंख्या बढ्न ग ै

फोहोरमैिा व्यिस्थापनमा अझ चनुौतीहरु थवपएका छन ् । हाि नगरपालिकाबाट बजार िेर 

सरसफाई गनथ १५ जना कुधचकार तथा फोहर मैिा उठाउने कामको िाधग ३ िटा ियाक्टरहरु संचािन 

भइैरहेको छन,् जुन सम्पूणथ नगरपालिकाको फोहोरमैिा व्यिस्थापन गनथ अपुग देणखतछ । हाि 

नगरपालिकामा ३ िटा सािथजतनक शौचािय संचािनमा रहेतापतन उक्त संख्या तनक् कै अपुग रहेको 
देणखतछ । भद्रपुर बसपाकथ मा रहेको सािथजतनक शौचािय पतन ममथत संभार र सरसफाईको अभािमा 
प्रयोग गन े न्स्थततको छैन । नगरपालिकािे हािसम्म फोहोरमैिाको दीर्थकािीन व्यिस्थापनको 
िाधग स्यातनटरी ल्याण्ड क्रफि साइटको व्यिस्थापन गनथ सकेको छैन भने फोहोर फ्याक् ने  स्थानको 
पतन अभाि रहेको देणखतछ । 
  

र्रहरुबाट तनन्स्कएको फोहोरपानी विसजथनका िाधग नगरपालिकाबाट ढिको व्यिस्था हुन सकेको 
छैन, जसिे गदाथ फोहोरपानी विसथजनका िाधग यहाुँका िालसतदािे आफनो र्र कम्पाउण्ड, तरकारी 
बारी र खेतबारी प्रयोग गने गरेका छन ्। केही र्रहरुिे आफ्नो र्रबाट तनन्स्कएको फोहोरपानी र्र 

नन्जकैको सडक तथा नदी िा खोल्सामा समेत फाल्ने गरेको पाईतछ तर त्यो संख्या तनकै तयून छ । 
तरपतन भद्रपुर नगरपालिका समग्रमा सफा रहेको देणखतछ । नगरपालिका िेर लभर प्िान्ष् टक झोिा 
तनषेधित गररएको छ भने नगरपालिकािे मुख्य बजार र चोकहरुमा फोहोर फाल्नको िाधग 

डस्टविनको व्यिस्था गरेको छ । 
 

३.६.८ सूचना तथा संचार  
 

सूचना तथा संचारको दृन्ष् टकोणिे भद्रपुर तनकै सिि देणखएको छ । भद्रपुर नगरपालिकामा वि.स. 

२०३२ सािमा नै नेपाि दरु संचार संस्थान स्थापना भै हाि कररब ३००० ल्यातड िाईन वितरण 

भएको छ । यही 
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िाईनबाट चतद्रगढीमा १२०, महेशपुरमा ५० र पथृ्िीनगरको ज्ञानेचोकसम्म ५० ल्याण्ड िाईन फोन 

वितरण भएको छ । त्यसैगरी बबलभत न सरकारी कायाथिय र तनजी उद्योग तथा होटिहरुमा गरी १५० 

टेलिफोन िाईन वितरण भएको छ । हाि नगरपालिकाको सम्पूणथ िडाहरुमा नेपाि टेलिकम र 

एनसेिको मोिाईि सेिा उपिब्ि रहेको छ । भद्रपुर बजारमा झापा न्जल्िाको न्जल्िा हुिाक 

कायाथिय र ईिाका हुिाक कायाथिय रहेका छन ्भने पथृ्िीनगर, महेशपुर र चतद्रगढीमा अततररक्त 

हुिाक कायाथियहरु रहेका छन ्। अतय तनजी िेरबाट संचालित कुररयर सेिा िगायत बुद्ि एयर र 
यतत यएरको हिाई कुररयर सेिा पतन भद्रपुरमा उपिब्ि रहेको छ । भद्रपुर र चतद्रगढीको  शहरी र 
मुख्य बजार िेरमा ईतटरनेट, इमेि र फ्याक्स सेिा उपिब्ि रहेको छ । ग्रामीण िेरहरुमा साईबर 

क्याफेहरु संचािनमा रहेका छन ् । भद्रपुर नगरपालिबाट ४ िटा संचार गहृहरुबाट (तनमाथण िहर 

साप् ताहहक, बरुण साप् ताहहक, नौिो आिाज साप् ताहहक, स्िाधिन सम्िाद साप् ताहहक) साप् ताहहक 

रुपमा पबरका प्रकाशन हुने गरेको छ भने बबगत िामो समयदेणख वििेचना दैतनक प्रकालशत हुुँदै 

आएको छ । भद्रपुरमा विताथमोड, बबराटनगर, िरान िगायत राजिानी काठमाण्डौबाट प्रकालशत हुने 
सम्पूणथ परपबरकाहरु सहज रुपमा उपिब्ि हुने गरेको छ । 
 

नगरिासीहरुिे हाि टेलिलभजनमा डडस होम माफथ त विलभत न स्िदेशी तथा विदेशी च्यानहरुबाट 

मनोरतजन लिने गरेका छन ्भने स्थानीय केिि टेलिलभजनहरु (तयू होम लभजन नेटिकथ  प्रालि भद्रपुर 

र तयू बुद्ि केिि नेटिकथ  प्रालि पथृ्िीनगर) पतन संचािनमा रहेका छन ् । त्यसैगरी भद्रपुरमा १ 

नागररक एफ. एम. स्टेसन पतन संचािनमा रहेका छन ्।  
 

३.६.९ प्रशासतनक सेवा 
 

भद्रपुर झापा न्जल्िाको सदरमुकाम पतन भएकोिे न्जल्िाका सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु 

नगरपालिका रहेका छन ् । यस हहसाबिे हेदाथ भद्रपुर एक प्रशासतनक सेिा केतद्र पतन हो भने 
न्जल्िािासीहरु आफ्नो प्रशासतनक कायथको िाधग भद्रपुर आउनु पने हुतछ । भद्रपुर नगरपालिका मेची 
अचंिकै प्रशासतनक केतद्र पतन रहेको केही अंचि स्तरीय सरकारी कायाथियहरु पतन भद्रपुरमा रहेका 
छन ्। तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकाको िडा नं ६ र १० मा अधिकांश सरकारी कायाथियहरु रहेका 
छन ् जुन स्थान पहहिे तत्कालिन चतद्रगढी गाविसमा पदथथ्यो । बब.स. २०३८ मा उक्त स्थानिाई 

भद्रपुर नगरपालिकामा गाभेर भद्रपुरिाई झापा न्जल्िा र मेची अंचिको प्रशासतनक केतद्र बनाईएको 
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धथयो । भद्रपुर नेपाि भारत लसमामा अिन्स्थत शहर भएकोिे यहाुँ भतसार कायाथिय समेत रहेको छ 

। 
 

३.७ भद्रपरु नगरपालिकाको जनसंख्या र सामान्जक न्स्थतत 

 

बब.स. २०७१ मा साविक चतद्रगढी र महेशपुर गाविसिाई भद्रपुर नगरपालिका गालभएको धथयो भने 
वि.स. २०७३ को राज्य पुनरसंरचनामा साविक पथृ्िीनगर गाविस पतन भद्रपुर नगरपालिकामा 
गालभएको छ । त्यसैिे यहाुँ तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिका र साविक गाविसहरुिाई (चतद्रगढी, 
महेशपुर, पथृ्िीनगर) समािेस गरर भद्रपुर नगरपालिकाको जनसंख्या र सामान्जक न्स्थततको 
व्याख्या र विर्श िेषण गररएको छ ।  
 

३.७.१ जनसंख्याको न्स्थतत 

 

पूिथ-पन्र्श चम हुिाकी राजमागथ र उत्तर-दक्षिण मेची राजमागथिे छोएको भद्रपुर नगरपालिका न्जल्िाको 
दक्षिण पूिथ हदशामा मेची नहदको क्रकनारमा अिन्स्थत देशकै पुरानो नगरपालिका हो । रान्ष् िय 

जनगणना २०६८ का अनुसार तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकाको जनसंख्या १८१६४ रहेको धथयो । तर 

२०७१/८/१६ को नेपाि सरकार मतरी पररषदको तनणथय अनुसार तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकामा 
चतद्रगढी र महेशपुर गाविसिाई गाभेर नगरपालिकाको िेर विस्तार गररएको धथयो, जस अनुसार 

तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकाको जनसंख्या ५०,२४९ रहेको धथयो । हािै गररएको स्थानीय तह 

पुनरसंरचनामा साविक भद्रपुर नगरपालिकामा साविकको पथृ्िीनगर गाविसिाई समेत गालभयो, जस 

अनुसार हाि भद्रपुर नगरपालिकाको जनसंख्या ६५,५३३ हुन गएको छ । यस नगरपालिकामा हाि 

पुरुषको संख्या ३०,९५८ (४७.२%) र महहिाको संख्या ३४,५७५ (५२.८%) रहेको छ भने कुि र्रिरुी 
संख्या १५,२७० रहेको छ । 

तालिका ३.१०: भद्रपुर नगरपालिकाको जनसखं्याको वििरण 

क्र.स. 
साविक 

गाविस 

घरधुरी 
सखं्या 

परुुष पर्ततशत महहिा पर्ततशत जम्मा पर्ततशत 

सरदर 

घरधुरी 
सखं्या 

लिगं 

अनपुात 

१ भद्रपरु ४२४८ ८८८० १३.६ ९२८४ १४.२ १८१६४ २७.७ ४.३ ९५.६ 

१ चनद्रगिी ४५१४ ९०१३ १३.८ ९९३६ १५.२ १८९४९ २८.९ ४.२ ९०.७ 

३ महेशपरु २८५३ ६२५१ ९.५ ६८८५ १०.५ १३१३६ २०.० ४.६ ९०.८ 
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४ पथृ्िीनगर ३६५५ ६८१४ १०.४ ८४७० १२.९ १५२८४ २३.३ ४.२ ८०.४ 

कुल १५२७० ३०९५८ ४७.२ ३४५७५ ५२.८ ६५५३३ १००.० ४.३ ८९.४ 

स्रोतः राश्षिय जनगणना, २०६८ 

 

३.७.२ जनसंख्याको वडागत ववतरण 

 

जनसंख्याको िडागत वितरणिाई हेदाथ सबैभतदा बढी ८३८० (१२.८%) जनसंख्या िडा नं ७ मा रहेको छ 

भने सबैभतदा कम २८३६ (८.४%) जनसंख्या िडा नं ८ मा रहेको छ । दोस्रो सबैभतदा बढी जनसंख्या 
भएको िडा १० हो जहाुँ नगरपालिकाको कुि जनसंख्याको ११.६% मातनसहरु बसोबास गछथन ्भने िडा 
न ं २ तेस्रो सबैभतदा बढी जनसंख्या भएको िडा हो जहाुँ १०.६% मातनसहरु बस् ने गदथछन ् । 
नगरपालिकाको िडागत वितरणिाई तिको तालिकामा विस्ततृ रुपमा प्रस्तुत गररएको छ: 

 

तालिका ३.११: जनसखं्याको वडागत ववतरण 

 िडा 
नं 

समािेश भएका 
साविक गाविस/नपा 

साविक 

िडा 
घरधुरी पुरुष 

पर्ततश
त 

महहिा 
पर्ततश
त 

कुि 
पर्ततश
त 

१ पथृ्िीनगर १,२,७,८,९ १३२२ २५५२ ३.९ ३०२१ ४.६ ५५७३ ८.५ 

२ पथृ्िीनगर ३,५,६ १६६८ ३०२३ ४.६ ३८९६ ५.९ ६९१९ १०.६ 

३ 
भद्रपरु र 
पथृ्िीनगर 

भद्रपुर १, 

पथृ्िीनगर 

४ 

१३७३ २७९९ ४.३ ३२९४ ५.० ६०९३ ९.३ 

४ भद्रपरु २ १३६८ २८७९ ४.४ ३२७१ ५.० ६१५० ९.४ 

५ भद्रपरु ५,७ १२१५ २९०८ ४.४ २९५१ ४.५ ५८५९ ८.९ 

६ भद्रपरु ४,६ १४४८ ३३१८ ५.१ ३३७९ ५.२ ६६९७ १०.२ 

७ भद्रपरु ३,९,१५ २०२३ ३९९९ ६.१ ४३८१ ६.७ ८३८० १२.८ 

८ भद्रपरु ८,१० १४२९ २६४७ ४.० २८३६ ४.३ ५४८३ ८.४ 

९ भद्रपरु ११,१२ १५६० ३२१९ ४.९ ३५२९ ५.४ ६७४८ १०.३ 

१० भद्रपरु १३,१४ १८६४ ३६१४ ५.५ ४०१७ ६.१ ७६३१ ११.६ 

कुि 
१५२७
० 

३०९५
८ 

४७.२ 
३४५७
५ 

५२.८ 
६५५३
३ 

१००.० 

स्रोतः राश्षिय जनगणना २०६८ र भद्रपुर नगरपाभलका कायाालय २०७४ 
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३.७.३ जनसंख्याको उमेरगत वववरण 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको जनसंख्याको उमेरगत वििरणिाई हेदाथ सबैभतदा बढी १०-१४ बषथ समहूका 
मातनसहरुको संख्या ११.३% रहेको छ । त्यसैगरी १५-१९ बषथ उमेर समूहका मातनसहरुको संख्या 
१०.९% रहेको छ । जनसंख्याको उमेरगत वििरणिाई तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ: 

 

तालिका ३.१२: जनसंख्याको उमेरगत वििरण 

उमेर समहू परुुि परुुि (५%) महहला महहला (%) कुल पर्नतशत 

०-४ २७४२ ४.२ २६६३ ४.१ ५४०५ ८.२ 

५-९ ३३०३ ५.० ३१८७ ४.९ ६४९० ९.९ 

१०-१४ ३७३९ ५.७ ३६९६ ५.६ ७४३५ ११.३ 

१५-१९ ३४६५ ५.३ ३६८३ ५.६ ७१४८ १०.९ 

२०-२४ २३७० ३.६ ३४८५ ५.३ ५८५५ ८.९ 

२५-२९ २१०९ ३.२ ३२८४ ५.० ५३९३ ८.२ 

३०-३४ २०१२ ३.१ २६२८ ४.० ४६४० ७.१ 

३५-३९ १९३९ ३.० २४८१ ३.८ ४४२० ६.७ 

४०-४४ १८१८ २.८ २०६३ ३.१ ३८८१ ५.९ 

४५-४९ १६७० २.५ १८७७ २.९ ३५४७ ५.४ 

५०-५४ १५२९ २.३ १४१४ २.२ २९४३ ४.५ 
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५५-५९ १२३० १.९ ११४८ १.८ २३७८ ३.६ 

६०-६४ १०७६ १.६ ९८० १.५ २०५६ ३.१ 

६५-६९ ७४९ १.१ ६९१ १.१ १४४० २.२ 

७०-७४ ५३८ ०.८ ५३६ ०.८ १०७४ १.६ 

७५+ ६६९ १.० ७५९ १.२ १४२८ २.२ 

कुल ३०९५८ ४७.२ ३४५७५ ५२.८ ६५५३३ १००.० 

स्रोत: राश्ष्िय जनगणना, २०६८ 
 

 
 

३.७.५ भाषा 
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भाषागत रुपमा हेदाथ भद्रपुरमा िेरै थररका भाषाहरु बोल्ने मातनसहरुको बसोबास देणखतछ । तर पतन 

सबैभतदा बढी नेपािी भाषा बोल्ने मातनसहरुको संख्या २९,२७२ (४४.७%) रहेको छ । त्यसैगरी दोस्रो 
स्थानमा राजिंशी भाषा बोल्ने मातनसहरु १६.१% रहेका छन ् । तत्कालिन महेशपुर र चतदगढी 
गाविसमा राजिंशी जाततका मातनसहरुको बसोबास रहेको छ भने साविक भद्रपुर नगरपालिकाका पतन 

केही िेरहरुमा राजिंशीहरुको बसोबास रहेको छ । जसिे गदाथ राजिशंी भाषा बोल्ने मातनसहरुको 
संख्या दोस्रो स्थानमा रहन पुग् यो । तेस्रो स्थानमा रहेको मैधथिी भाषा बोल्ने मातनसहरुको संख्या 
८.६% रहेको छ भने चौथो स्थानमा रहेको लिम्ब ुभाषा बोल्ने मातनसहरुको संख्या ७.६% रहेको छ । 

साविक पथृ्िीनगरमा लिम्बु जाततहरुको बाहुल्यता रहेको छ । सतथािी र राई भाषा बोल्नेहरुको 
संख्या िमश: ४.२% र ३.४% रहेको छ भने राई र तामाङ भाषा बोल्नेहरु िमश: ३.४% र २.८% रहेका 
छन ्। 
 

तालिका ३.१३: भाषागत वििरण 

भािा कुल पर्नतशत 

नपेाली २९२७२ ४४.७ 

राजिंशी १०५३७ १६.१ 

मथैन्ूली ५६६७ ८.६ 

भलतबु ४९८९ ७.६ 
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सनथाली २७५४ ४.२ 

राई २२२० ३.४ 

तामाङ १८२८ २.८ 

बंगला ११६५ १.८ 

निेार ११६२ १.८ 

मगर १०५३ १.६ 

उदुा ७९२ १.२ 

गुरुङ ७४५ १.१ 

अनय् ३३४९ ५.१ 

जतमा  ६५५३३ १००.० 

स्रोतः राश्षिय जनगणना, २०६८ 

 

३.७.६ जातजातत 

 

भद्रपुर नगरपालिका जाततगत विवििता भएको नगरपालिका हो । यहाुँ कुन ैएक जाततको बाहुल्यता 
रहेको नभएतापतन सबैभतदा बढी पहाडी ब्राम्हण जाततका मातनसहरु रहेका छन ् जसको संख्या 
१३,७४७ (२१%) रहेको छ । त्यसैगरी दोस्रो र तेस्रो िेरै स्थानमा िमश राजिंशी (१४.७%) र िेरी 
(१०.८%) जाततका मातनसहरु रहेका छन ् । भद्रपुर नगरपालिकामा ८.४% लिम्बुहरु रहेका छन ् । 
सतथाि जाततहरु विशषे गरेर साविक महेशपुर बसोबास गने गदथछन ्र उनीहरुको संख्या ४.५% रहेको 
छ ।  
 

यादि, तामाङ, नेिार र राई जाततमा मातनसहरुको संख्या ३.५% को हाराहारीमा रहेको पाईतछ भने 
मगर र कामी समुदायका मातनसहरु २.५% र २.१% रहेका छन ् । मुसिमान, बतगाई, 

सतयासी/दशनामी, माझी, दमाई/ढोिी, मारिाडी जस्ता समुदायहरुको संख्या १-२% को बबचमा रहेको 
छ । गतगाई, र्ती/भुजेि, मल्िाह, ब्राम्हण तराई, गुरुङ, केिट, थारु, कुमी, तेिी, हजार/ठाकुर, साकी, 
मुसहर जस्ता समुदायका मातनसहरुको संख्या १% भतदा कम रहेको छ भने अतय जाततका 
मातनसहरुको संख्या ५.२% जतत रहेको देणखतछ । 

तालिका ३.१४: जाततगत वििरण 

जातजाती कुि पर्ततशत 

ब्रामह्ण पहाड १३७४७ २१.० 
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राजिंशी ९६२६ १४.७ 

क्षेत्री ७०६२ १०.८ 

भलतबु ५५०६ ८.४ 

सतार/सनथाल २९३० ४.५ 

यादि २३४० ३.६ 

तामाङ २३०६ ३.५ 

नेिार २२६२ ३.५ 

राई २००९ ३.१ 

मगर १६६४ २.५ 

कामी १३४६ २.१ 

मुसलमान ११७४ १.८ 

बनगाई १०९२ १.७ 

सनयासी/दशनामी ९३४ १.४ 

माझी ८८९ १.४ 

दमाई/िोली ६८६ १.० 

मारिाडी ६७० १.० 

गनगाई ६२१ ०.९ 

घती/भुजले ५९४ ०.९ 

मल्लाह ५४६ ०.८ 

ब्रामह्ण तराई ५३८ ०.८ 

गुरुङ ५२९ ०.८ 

केिट ४६९ ०.७ 

तराई अनय् ४२७ ०.७ 

अनय् ४०५ ०.६ 

थारु ३९६ ०.६ 

कुमी ३९३ ०.६ 

तलेी २७० ०.४ 

हजाम/ठाकुर २६२ ०.४ 

साकी २४० ०.४ 

मुसहर २०० ०.३ 

अनय् ३४०० ५.२ 

जतमा ६५५३३ १००.० 

स्रोतः राश्षिय जनगणना, २०६८ 
 
 

३.७.७ पेशागत वववरण 

तालिका ३.१५: पेशागत वििरण 

पेशा पथ्िीनगर जनसखं्या* पर्ततशत 

शसस््तर् २ १७ ०.२ 
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भद्रपुर नगरपालिकाको 
मुख्य बजार िेर/शहरी िेर 

(मुख्य बजार, नयाुँ बजार, 

जनता चौक, भानु चौक, 

बसपाकथ  िेर, संगम चौक, 

अस्पताि मोड, पशु 
अस्पताि िेर, अस्पताि 

िेर, सगरमाथा, क्रकराुँत 

कोिनी, क्याम्पस मोड) र 

साविक चतद्रगढी गाविसको 
मुख्य बजार िेर/शहरी 
िस्तीहरुमा बस् ने 
मातनसहरु व्यापाररक, 

आधथथक र सेिामुिक कायथमा सिग् न रहेका छन ्। साविक पथृ्िीनगर र महेशपुर गाविसको पुरै िेर र 

साविक चतद्रगढी गाविसको केही ग्रामीण िेरहरुमा बसोबास गने मातनसहरु पूणथतया कृवषजतय 

पेशामा संिग् न रहेका छन ्।  
 

 

तयानेजर ३ २७६ २.८ 

िय्िसानयक २५ ६६३ ६.६ 

प्राषिर्धक र सह-िय्िसानयक ७ ४४२ ४.४ 

कायाालय सहयोगी ७ २६८ २.७ 

सेिा र बबक्री कामदार ७२ १९११ १९.१ 

ताभलम प्राप््त कृषि, िन र मत्सय् 

कामदार 
६९८ २६९२ २६.९ 

कालीगि ६१ १३८० १३.८ 

मेसीनरी प्राषिर्धक १५ ४१५ ४.१ 

साधारण पेशा ११३ १४३८ १४.३ 

उल्लेि नभएको २५ ५२३ ५.२ 

जतमा १०२८ १००२५ १००.० 

* Public Use Micro Sample Data File (PUMS), CBS, 2011 

स्रोतः राश्षिय जनगणना, २०६८ 
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रान्ष् िय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्किाई विर्श िेषण गदाथ भद्रपुर नगरपालिकामा तालिम प्राप् त कृवष, 

िन र मत्स्य कामदार पेशामा संिग् न मातनसहरुको संख्या सबैभतदा बढी भएतापतन केिि केिि 

२६.९% मातनसहरु मार उक्त पेशामा संिग् न रहेका छन ्। यसको मुख्य कारण पुरानो नगरपालिकाको 
पुरै िेर र साविक चतद्रगढी गाविसको बजार िेरका मातनसहरु व्यापार व्यिसाय र जाधगरमा संिग् न 

रहनु न ैहो । दोस्रो ठूिो पेशामा सेिा र बबिी कामदार रहेको छ जहाुँ १९.१% मातनसहरु संिग् न रहेका 
छन ् । त्यसैगरी सािरण पेशामा संिग् न मातनसहरु १४.३% र कालिगढ पेशामा १३.८% मातनसहरु 

संिग् न रहेका छन ् । व्यिसातयक, प्राविधिक/सह-व्यिसातयक, मेलशनरी प्राविधिक पेशामा संिग् न 

मातनसहरु भने िमश: ६.६%, ४.४% र ४.१% रहेका छन ्।  
 

४.७.८ बसाई सराईको अवस्था 
 

कुनैपतन नगरको सामान्जक र भौततक 

विकासमा उक्त नगरमा हुने 
मातनसहरुको बसाईसराईिे (In-

migration) महत्िपूणथ भूलमका तनिाथह 

गरेको हुतछ । नगरमा सामान्जक, 

आधथथक र भौततक पूिाथिारहरुको अिस्था 
जतत राम्रो हुतछ त्यही मारामा उक्त 

नगरमा बसाईसरी आउने मातनसहरुको 
संख्या पतन बढी हुतछ । सामान्जक, 

आधथथक र भौततक सेिा सुवििाको कमी भएको ठाउुँमा अक्सर मातनसहरु रोजगारी, लशिा िगायत 

अतय अिसरहरुको खोन्जमा उक्त ठाुँउबाट मातनसहरु अतयतर जाने गदथछन ्।  
 

तालिका ३.१६: बसाईसराईको अिस्था 
अनुपश्स्थत घरधरुी ४५३५ २९.७ 

कुल घरधरुी १५२७० १००.० 

अनुपश्स्थत पुरुि ५२६६ ८.० 

अनुपश्स्थत महहला ११३४ १.७ 

अनुपश्स्थत जनसखं्या ६४०० ९.८ 

कुल जनसंख्या ६५५३३ १००.० 

स्रोतः राश्ष्िय जनगणना, २०६८ 
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भद्रपुर नगरपालिकाको बसाईसराईको अिस्थािाई विर्श िेषण गदाथ २९.७% र्रिरुीहरु अनुपन्स्थत 

रहेको देणखतछ भने अनुपन्स्थत जनसंख्या ९.८% रहेको देणखतछ । अनुपन्स्थत जनसंख्यामा पुरुषको 
संख्या ८% र  

महहिाको संख्या १.७% रहेको छ । देशका अतय भागमा जस्तै भद्रपुर नगरपालिका िेरबाट पतन ठूिो 
संख्यामा युिाहरु िैदेलशक रोजगागरीको लसिलसिामा अरबेतयन मुिुक, मिेलशया, दक्षिण कोररया, 
इजरायि िगायत अष् िेलिया, जापान, अमेररका, िेिायत र क्यानडासम्म पुगेका छन ्। यो संख्या 
कतत छ भनेर यक्रकन नभएपतन नगरमा प्रत्येक र्रमा जसो युिाहरु िैदेलशक रोजगारी र अध्ययनको 
लसिलसिामा विदेश गएको पाईतछ । भद्रपुरको मुख्य बजार र शहरी िेर िगायत ग्रामीण िेरमा 
समेत खिेुका रेलमट कम्पनीहरुिे पतन विदेशमा जाने युिाहरुको संख्या ठूिो रहेको कुरािाई पुन्ष् ट 

गदथछ । तर भद्रपुर नगरपालिकाबाट रोजगारी र अध्ययनको लसिलसिामा बाहहर जानेको संख्यासगै 
िरीपररका गाउुँपालिका र ग्रामीण िस्तीहरुबाट लशिा, स्िास्थ्य, रोजगारी िगायत अतय शहरी 
सुवििाहरुको खोन्जमा भद्रपुर नगरपालिकालभर बसाई सराई गरी आउन ेर्रपररिारहरुको संख्या पतन 

बबगत केही बषथदेणख बढ्दै गरेको देणखतछ । भद्रपुरमा हाि र्डरेीको बढ्दो मूल्य र नयाुँ बनेका र्रहरुिे 

पतन यस नगरपालिकामा आततररक बसाईसराई िमश बहढरहेको देणखतछ । 
 

३.८ सामदुातयक सेवा 
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यस खण्डमा भद्रपुर नगरपालिका रहेका सामुदातयक सेिाहरु जस्तै लशिा, स्िास्थ्य, सुरिा, आिास, 

खेिकुद, मनोरतजन आहदको बारेमा चचाथ गररएको छ: 

 

३.८.१ लशक्षा 
 

भद्रपुर नगरपालिकामा लशिाको राम्रो 
अिस्था रहेको छ । तत्कालिन भद्रपुर 

नगरपालिकामा गालभएका साविस 

महेशपुर, चतद्रगढी र पथृ्िीनगर 
गाविसिाई समेत जोडरे समग्रमा हेदाथ 
पतन भद्रपुर नगरपालिकाको सािरता 
७६.९% रहेको देणखतछ । यस तथ्याङ्किे 

पतन भद्रपुर नगरपालिकामा लशिाको 
स्तर राम्रो रहेको कुरािाई पुन्ष् ट गदथछ । 
रान्ष् िय जनगणना २०६८ का अनुसार नगरपालिकामा हाि पढ्न मार सक् ने जनसंख्या १.७% रहेको 
छ भने पढ्न िेख् न नसक् ने तनरिर मातनसहरुको संख्या २१.४% रहेको छ ।  
 

हाि भद्रपुर नगरपालिकामा सरकारी र तनजी गरी  कुि ६८ िटा विद्यािहरु रहेका छन ्जसमा १० 

िटा िाि विकास केतद्र र ३ मदरसा रहेका छन ्भने सरकारी र तनजी गरी कूि २२ िटा प्राथलमक 

विद्याियहरु रहेका छन ्। त्ससैगरी ७ िटा सरकारी र ७ िटा तनजी तनम् न माध्यलमक विद्याियहरु 

रहेका छन ् । भद्रपुर नगरपालिकामा हाि ५ िटा सरकारी माध्यालमक विद्यािय र १० िटा तनजी 
माध्यालमक विद्याियहरु रहेका छन ् । तनजी र सरकारी गरी कुि ४ िटा उच् च माध्यलमक 

विद्याियहरु रहेका छन ्। 
 

तालिका ३.१७:  साक्षरताको वििरण 

षििरण जनसखं्या पर्नतशत 

पिन र लेख््न सक््ने ४६२२५ ७६.९ 

पिन मातर् सक््ने १००४ १.७ 

पिन र लेख््न नसक््ने १२८८७ २१.४ 

उल्लेि नभएको १२ ०.० 

५ बरि् मार्थको जनसखं्या ६०१२८ १००.० 

साक्िरता ७६.९   

स्रोतः राश्ष्िय जनगणना, २०६८ 
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तालिका ३.१८: शकै्षक्षक संस्थाको वििरण 

षिद्यालयको पर्कार समब्नध्न सखं्या 
बालषिकास सरकारी १० 

मदरसा सरकारी १ 

प्राषि 
सरकारी १८ 

ननजी ४ 

ननमाषि 
सरकारी ७ 

ननजी ७ 

माषि 
सरकारी ५ 

ननजी १० 

उच्च माषि 
सरकारी २ 

ननजी २ 

कुल ६६ 

स्रोतः भशक्षा षिभाग, २०७० 

भद्रपरु उच् च माध्यलमक विद्यािय 
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मेची बहुमखुी क्याम्पस 

 

भद्रपुर नगरपालिकामा उच् च लशिाको िाधग बरभुिन विर्श िविद्यािय अततगथत रहेको मेची बहुमुखी 
क्याम्पस रहेको छ । यो क्याम्पस भद्रपुरको मार नभएर पूिी नेपािकै सबैभतदा ठूिो र पुरानो 
क्याम्पस पतन हो । यस क्याम्पसमा प्रविणता प्रमाणपर तह देणख स् नातक तहसम्मको पढाई हुने 
गरेको छ । साढे पतर विगाह िेरफिमा फैलिएको यस क्याम्पसमा मानविकी, व्यिस्थापन र विज्ञान 

संकायको प्रविणता तहको किा संचािन हुने गरेको छ । नेपािी र अथथशास् र बबषयमा यहाुँ स् नाकोत्तर 

तहको किा पतन संचािन हुने गरेको छ भने मानविकी र िाणणज्य संकायमा स् नातक तहसम्मको 
किा संचािन हुने गरेको छ । कूि ४००० विद्याथी संख्या र १३५ जना लशिक लशक्षिका रहेको यस 

बहुमुखी क्याम्पसमा विहान, हदउसो र साुँझ गरेर तीन समयमा किा संचािन हुने गरेको छ । भद्रपर 
नगरपालिकामा मदन भण्डारी मेमोररयि नरलसहं क्याम्पस पतन रहेको छ । उक्त क्याम्सपसमा 
भद्रपुर नगरपालिकाका अिािा कचनकिि गाउुँपालिका र हल्दीिारी गाउुँपालिकाबाट समेत 

विद्याथीहरु नरलसहं पढन आउने गरेका छन ् । भद्रपुर पुस्तकािय (भद्रपुर बजार) र िेखनाथ 

िाचनािय (चतद्रगढी) गरी भद्रपुरमा २ पुस्तकाियहरु रहेका छन ्। 
 

३.८.२ स्वास्थ्य 

 

स्िास्थ्य सेिा र सुवििाको दृन्ष् टकोणिे हेदाथ भद्रपुर नगरपालिका सिि नै रहेको देणखतछ । भद्रपुर 

नगरपालिकामा १०० शैयाको मेची अचंि अस्पताि, १५ शैयाको ओम साई पाधथभरा ररसचथ सेतटर,  

शान्ततदेिी योग तथा प्राकृततक धचक्रकत्सािय, एक स्िास्थ्य चौकी िगायत अतय तनजी स्तरमा 
खिेुका न्क्ितनकहरु पतन प्रशस्त रहेका छन ्। भद्रपुरमा अिन्स्थत मेची अचंि अस्पतािको न्स्िकृत 

दरितदी सखं्या ४८ मध्ये १ जना मेडडकि सुपररटेडतेट, १० जना मेडडकि अधिकृत र अतय २४ 



भद्रपुर नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना, अन्ततम प्रततिेदन २०७४ 
 

नेपाि डभेिपमेतट कतसल्टेतसी 72 
 
 

स्िास्थ्यकमीहरुिे विलभत न खोप कायथिम, कुष् ठरोग तनयतरण कायथिम, ियरोग तनयतरण 

कायथिम र अतय रान्ष् िय कायथिमहरु संचािन गदै नगरिासीिाई स्िास्थ्य सेिा पुर् याईरहेका छन ्। 

 

भद्रपरुमा अिन्स्थत मेची अचंि अस्पताि 
 

यस मेची अचंि अस्पताििे भद्रपुरिासीिाई मार नभएर पूिी नेपािकै तराई र पहाडी न्जल्िाहरुिाई 

(झापा, ईिाम, पाुँचथर र ताप्िेजुङ) समेत स्िास्थ्य सेिा पुर् याईरहेको छ । बब.स. २०३१ सािमा 
स्थापना भएको मेची अ चि अस्पताििाई वि.स. २०३४ सािमा जनश्रमदान समेत गरी भव्य 

भिनको तनमाथण कायथ गरी ५० शैयाको िमता भएको अल्िासाउण्ड, इतडोस्कोपी, प्रयोगशािा, एक्सरे, 
एम्बुिेतस सेिा उपिब्ि रहेको छ भने हाि यस अस्पतािमा आितुनक आईलसयु सेिाको समेत 

शुरुिात भएको छ । यस अस्पतािमा १८ जना डाक्टर, १ मेिोन, २ लसस्टर, १९ स्टाफथ  नसथ, ६ अनमी 
समेतको दरबतदी रहेको भएतापतन हाि आिा भतदा कम धचक्रकत्सकहरु मार कायथरत छन ् । यस 

मेची अंचि अस्पतािका अिािा हाि भद्रपुर नगरपालिका िाडथ नं १ (पथृ्िीनगर, सोमबारे) मा एक 

प्राधथमक स्िास्थ्य चौकी रहेको छ । मेची अचंि अस्पताि, ओम साई पाधथभरा अस्पताि िगायत 

नेपाि रेडिस सोसाइटी भद्रपुरको एम्बुिेतस सेिा रहेको छ । 
 

केही बषथ अतर् स्थापना भएको ओम साई पाधथभरा अस्पताििे भने हाि यस िेरका िालसतदाहरुिाई 

सबैभतदा भरपदो र गुणस्तरीय सेिा पुर् याईरहेको छ । मेची अचंि अस्पताि र ओम पाथीभरा साई 

अस्पतािमा उच् च स्तरको उपचार सेिा उपिब्ि नभएपतन नगरिासीहरु भद्रपुर बजारबाट १७ क्रकलम 
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टाढा बबताथमोडमा रहेको बबएण्डसी मेडडकि किेजमा उपचारको िाधग जाने गरेका छन ्जसिे गदाथ 
भद्रपुरिासीहरुिे स्िास्थ्य सेिा सहज रुपमै पाउने अिस्था रहेको छ ।  
 

३.८.३ सुरक्षा तनकाय 

 

भद्रपुर नगरपालिका झापा न्जल्िा र मेची अचंिको प्रशासतनक केतद्र भएकोिे यहाुँ नेपािी सेना, 
शसस् र र नेपाि प्रहरी ततनै सुरिा तनकायको दररिो उपन्स्थतत रहेको छ । चतद्रगढीमा हाि नेपािी 
सेनाको जिरजंग गुल्म रहेको छ भने शसस् र प्रहरीको मेची अंचि शसस् र प्रहरी गुल्म र बोडथर आउट 

पोष् ट रहेको छ । त्यसैगरी भद्रपुरमा नेपाि प्रहरीको अचंि प्रहरी कायथिय र न्जल्िा प्रहरी कायाथिय 

समेत रहेको छ । नगरपालिकाको िडा नं १ न्स्थत सोमबारेमा सीमा सुरिा प्रहरी चौकी रहेको छ भने 
महेशपुरमा एक प्रहरी चौकी रहेको छ । 
 

३.८.४ सरकारी तथा गैर्ह् सरकारी कायायियहरु 

 

भद्रपुर नगरपालिका झापा न्जल्िाको सदरमुकाम पतन भएकोिे यहाुँ न्जल्िा र केही अचंि स्तरीय 

सरकारी कायाथियहरु रहेका छन,्  जसको वििरण ति प्रस्तुत गररएको छ: 

 

तालिका ३.१९: सरकारी कायााियहरुको वििरण 

क्र.स. कायाालयको नाम 

क्र.स
. कायाालयको नाम 

१ श्जल्ला पर्शासन कायाालय ३२ श्जल्ला भसचंाई कायाालय 

२ श्जल्ला समनि्य सभमनतको कायाालय ३३ शर्म कायाालय 

३ मेची अचंल पर्हरी कायाालय ३४ भसम षिकास ताभलम केनद्र 
४ श्जल्ला पर्हरी कायाालय ३५ श्जल्ला िेलकुद षिकास सभमनतको कायाालय 

५ 

सशस््तर् पर्हरी बल भसमा सरुक्षा 
कायाालय ३६ श्जल्ला पशु सेिा कायाालय 

६ नेपाली सेना ३७ पशु चके क्िारेनटाईन कायाालय 

७ कारागार शािा ३८ सहकारी कायाालय 

८ श्जल्ला जनस्िास्थय् कायाालय ३९ घरेलु तथा साना उद्योग कायाालय 

९ आनत्ररक राजशि् कायाालय ४० श्जल्ला हुलाक कायाालय 

१० कोि तथा लेिा ननयनतर्ण कायाालय ४१ नेपाल िानेपानी सस्थान 

११ मालपोत कायाालय ४२ नेपाल टेभलकम भद्रपुर 
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१२ छोटी भनसार कायाालय ४३ नागररक उड्यन कायाालय 

१३ श्जल्ला अदालत ४४ श्जल्ला सहकारी कायाालय 

१४ श्जल्ला सरकारी िककलको कायाालय ४५ हटमि्र कपोरेशन नेपाल 

१५ श्जल्ला कृषि षिकास कायाालय ४६ शहरी षिकास तथा भिन ननमााण षिभाग, कफलड् अकफस 

१६ श्जल्ला भशक्षा कायाालय ४७ महहला तथा बालिाभलका कायाालय 

१७ श्जल्ला िन कायाालय ४८ श्जल्ला प्राषिर्धक कायाालय 

१८ मेची अचंल असप्ताल ४९ नेपाल षिद्युत प्रार्धकरण 

१९ राश्ष्िय िाखणजय् बैंक ५० श्जल्ला भू-संरक्िण कायाालय 

२० नेपाल राष्ट्र बैंक ५१ राश्ष्िय समाचार सभमनत 

२१ िाद्य संस्थान ५२ बबमा संस्थान 

२२ श्जल्ला भ-ूसंरक्िण कायाालय ५३ िानेपानी सभमनत 

२३ भूमी सधुार कायाालय ५४ श्जल्ला रेडक्रस सोसाइटी 
२४ श्जल्ला आयुिेद औिधालय ५५ मेची अंचल असप्ताल 

२५ श्जल्ला नापी कायाालय ५६ िानेपानी संस्थान भद्रपुर 
२६ श्जल्ला ननिााचन कायाालय ५७ नेपाल स्काउट 

२७ बार ऐसोभसयसन ५८ कृषि षिकास बैंक 

२८ षिद्युत प्रार्धकरण ५९ शैक्षक्षक ताभलम केनद्र 
२९ पररिार ननयोजन ६० यानत्रीक कायाालय 

३० कृषि सामग्री संस्थान ६१ साझा पर्काशन 

३१ स्थानीय शाश्नत सभमनतको कायाालय     

स्रोत: सथ्लगत सभे, २०७४ 

 

माधथ उल्िेख गररएका बाहेक भद्रपुरमा विलभत न गैर सरकारी संस्थाहरु, अततरान्ष् िय गैर सरकारी 
संस्थाहरु, सामुदातयक संस्थाहरु, बचत तथा ऋण सहकारी ससं्थाहरु आहद पतन सक्रिय रुपमा कायथरत 

रहेका छन ्। 
 

३.८.५ आवास तथा बसोबास 

 

तालिका ३.२०: घरको जगको वििरण 

जगको िनािट घरधरुी पर्नतशत 

ईटा र माटो ५९९ ३.९ 

ईटा र भसमेनट् ५११६ ३३.५ 
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भद्रपुर समथि स्थि 

भएकोिे यहाुँका अधिकांश 

िस्तीहरु छररएर रहेका छन ्। 
तर भद्रपुर र चतद्रगढीको 
मुख्य बजार िेरमा भन े

र्रहरु साुँर्ुररएका र बाक्िा 
छन ्। अधिकांश र्रहरु सडकिे छोएका छन ्भने र्रहरु सडकको दिुैततर रेखाकार स्िरुपमा बसेका 
छन ्। हाि बजार िेरमा पक् की २/३ तिे पक् की र्रहरु बत न थािेका छन ्। ग्रामीण भेगका अधिकांश 

र्रहरु काठिे बनेका र जस्तापातािे छाएका छन ् । बजार िेरमा रहेका र्रहरुको पहहिो तल्िामा 
व्यिसाय एिं कायाथियहरु छन ्भने बाुँकी माधथल्िो भागहरु प्राय आिासीय प्रयोजनको िाधग उपयोग 

भएको पाइतछ । यहाुँ तनलमथत र्रहरुमा प्रयोग भएका तनमाथण सामग्रीहरुमा काठ, ढंुगा, माटो तथा 
ढिान युक्त र्रहरु छन ् । पथृ्िीनगर, महेशपुर जस्ता ग्रामीण िेरका र्रहरुमा पशुपािन र कृवष 

कृयाकिाप समेत हुने हुुँदा प्राय ती र्रहरुमा गोठ, भण्डार, भातछा एि ंपाहुनाकोठाको समेत व्यिस्था 
गररएको पाइतछ । बजार िेरका िगभग सबै र्रहरुमा शौचािय तनमाथण भएको पाईतछ । 
 

 
 

आरसीसी षपलल्र २६६५ १७.५ 

काठको िाबो ५४६२ ३५.८ 

अनय् १३३२ ८.७ 

उल्लेि नभएको ९६ ०.६ 

कुल १५२७० १००.० 

स्रोतः राश्ष्िय जनगणना, २०६८   

तालिका ३.२१: घरको छानाको वििरण 

क्रा.स. छानाको बनािट घरधरुी पर्नतशत 



भद्रपुर नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना, अन्ततम प्रततिेदन २०७४ 
 

नेपाि डभेिपमेतट कतसल्टेतसी 76 
 
 

अहहिे पतन भद्रपुरका ३५.८% र्रहरु काठको 
खाबाबाट बनेका छन ् । जगमा ईटा र 

लसमेतट प्रयोग गरेर बनेका र्रहरु ३३.५% 

छन ् भने आरसीसी वपिरको जग हािेर 

बनेका र्रहरुको संख्या १७.५% रहेको छ । 
अहहिे तनमाथण हुने अधिकांश र्रहरु भने 
आरसीसी वपल्िर हािेर बनेका छन ् । 
त्यसैगरी जगमा इटा र माटो प्रयोग गरेर 

बनेका र्रहरुको संख्या कररब ४% रहेको छ 

। र्रको छानाको बनािटिाई हेदाथ सबैभतदा 
बढी जस्ता पातािे छाएका र्रहर ६६.८% रहेका छन ्भने त्यसपतछ पक् की छाना भएका र्रहरु २५.४% 

रहेका छन ्। त्यसैगरी फुस्को छाना भएका र्रहरुको संख्या ६.१% रहेका छन ्। 
 

 

१ फुस्को छानो ९२७ ६.१ 

२ जस्ता पाता १०२०६ ६६.८ 

३ टाईल/स्लेट ५६ ०.४ 

४ पक््की ३८८३ २५.४ 

५ काठ ४२ ०.३ 

६ अनय् ३४ ०.२ 

७ उल्लेि नभएको १२२ ०.८ 

जतमा   १५२७० १००.० 

स्रोतः राश्ष्िय जनगणना, २०६८ 

तालिका ३.२२: घरको स्िालमतत्को वििरण 

स्िाभमत््त घरधरुी पर्नतशत 

आफ्नै घर १३०४५ ८५.४ 

भाडँाको घर १६६५ १०.९ 
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भद्रपुर नगरपालिका रहेका र्रको स्िालमत् तिाई 

हेदाथ ८५.४% र्रहरु आफ्नै स्िालमत् तका रहेका छन ्। 
त्यसैगरी भाुँडाको र्रहरु ११.९% छन ्भने संस्थागत 

र्रहरु २% रहेका छन । बैदेलशक रोजगागरीिे गदाथ 
हािैका बषथहरुमा नयाुँ आितुनक र्रहरुको तनमाथणिे ततब्रता पाएको छ, जसिे गदाथ र्डरेीको मुल्य 

समेत चको रुपमा िदृ्धि भएको छ । 
 

 

३.८.६ संस्कृतत तथा चाडपवय 
 

संस्थागत ३०९ २.० 

अनय् २५१ १.६ 

कुल १५२७० १००.० 

स्रोतः राश्ष्िय जनगणना, २०६८ 

तालिका ३.२३: िालमयक स्थिहरुको वववरण 

ि.स. नाम साविक िडा 
१ जनगतनाथ मन्तदर ५ 

२ बौद्ि गुम्िा ५ 

३ पंचमुखी बािाजी हनुमान मन्तदर ५ 

४ िक्ष्मी नारायण मन्तदर ४ 

५ कािी मन्तदर ४ 

६ हनुमान मन्तदर ४ 

७ जामे लमयाुँ ईस्िालमया मन्स्जद ४ 

८ लशि िक्ष्मी नारायण मन्तदर ८ 



भद्रपुर नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना, अन्ततम प्रततिेदन २०७४ 
 

नेपाि डभेिपमेतट कतसल्टेतसी 78 
 
 

भद्रपुर नगरपालिकाका मातनसहरु मूितः 
हहतद,ू मुन्स्िम, क्रिन्स्चयन बौद्ि, 

क्रकराुँत िमथ मात ने मातनसहरु रहेका छन ्

। हहतद ूिमाथििम्बीहरुिे मुख्यतया: बडा 
दशै, शुभ हदपािािी, तीज, छठ, होिी, 
लसरुिा, गाई जारा तथा साकेिा जस्ता 
चाडपिथहरु मनाउन ेगदथछन ्। क्रिन्स्चयन 

समुदायहरुिे क्रिसमस ड,े मुन्स्िम 

समुदायिे इदिु क्रिद इद र बकररद एिं 
बौद्ि िमाथििम्बीहरुिे बुद्ि पूणणथमा 
जस्ता चाडपिथका साथै जाती विशषे 

अनेक चाडिाड आ-आफ्नै परम्परा र 

संस्कृतत अनुसार मनाउने गरेको पाइतछ 

। आ–आफ्नै जातत बबशषेका अिग 

अिग िैिाहहक, ब्रतबति, पूजा–पाठ र 

क्रियाकमथ गने रीततररिाज परम्परा 
अनुसार मनाउन ेप्रचिन रहेको पाइतछ । 
यहाुँको मुख्य भाषा नेपािी हो भने हहतदी, 
उदूथ, बंगािी, मारिाडी, मैथिी भोजपुरी, 
राजिंशी, नेिारी िगायतका जाती विशषे 

भाषा पतन मातभृाषाको रुपमा प्रयोग गने 
गरेको पाइतछ र मारिाडी संर्, नेिा 
समाज कल्याण गुठी, मैधथिी समाज लमयाुँ इस्िालमया िगायतका सम्प्रदाय र जातत विशषे संर् 

संस्थाहरु गठन गरी संगहठट हुने गरेको पाईतछ । अिग अिग िमथ, सम्प्रदाय, संस्कृतत, परम्पर, 
मातयता, विर्शिास र रीततररिाज मनाउन जाती, जनजाती एि ं विविि भाषाभाषी भएको नगर 

भएतापतन एकताको, सोहाद्रताको र आपसी सदभाि एिं सम्मानको अनुपम उदाहरण न ैयस नगरको 
खास पररचय हो । विलभत न िमथ, संस्कृतत तथा परम्पराका मातनसहरु बस् ने भएकािे नै यस 

९ 

भद्रलसद्धि विनायक मन्तदर (गणेश 

मन्तदर) ८ 

१० भद्रलशिा भगिती मन्तदर ८ 

११ हनुमान मन्तदर ६ 

१२ शतन मन्तदर ६ 

१३ लशि मन्तदर ६ 

१४ दगुाथ मन्तदर ६ 

१५ कृष्ण मन्तदर ६ 

१६ रािाकृष्ण मन्तदर ६ 

१७ लशि मन्तदर ६ 

१८ गायरी पंचायन मन्तदर ७ 

१९ लशिािय र रािाकृष्ण मन्तदर ७ 

२० राम मन्तदर ८ 

२१ सरस्िती मन्तदर ८ 

२२ ब्रम्ह कुमारी राजयोग सेिा उपकेतद्र ८ 

२३ विलिभसथ चचथ ८ 

२४ दगुाथ मन्तदर १ 

२५ लशि मन्तदर १ 

२६ लशि मन्तदर २ 

२७ बौद्ि गुम्िा २ 

२८ विलियसथ चचथ ३ 

२९ लशि मन्तदर २ 

३० दगुाथ मन्तदर १२ 

३१ राम मन्तदर ११ 

स्रोत: भद्रपुर नगरपालिकाको पार्शिथधचर, २०६९ 
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नगरपालिकामा मन्तदर, गुम्बा देणख लिएर चचथ, मन्स्जदहरु सब ैछन ्। हहतदहूरुको बाहुल्यता भएका 
कारण मठमन्तदरको संख्या पतन अतय िमाथिम्िीहरुको भतदा बढी रहेको छ । 
 

३.८.७ खेिकुद तथा मनोरतजन 

 

भद्रपुरमा रहेको मेची रंगशािा नै यहाुँको मुख्य खेि पूिाथिार हो । यस रंगशािामा न्जल्िा, िेरीय र 
रान्ष् िय स्तरका खेि प्रततयोधगता हुने गरेको छ । हाि यस रंगशािाको semi covered hall को 
स्तरोउत नती भै full covered hall मा पररणत भएको छ । यस कभडथ हिमा हाि विजुिी, पानी, 
चने्तजङ्ग रुम र शौचाियको समेत व्यिस्था भएको छ, जसिे गदाथ विशषे गरी indoor martial sport 

हरु जस्ता शारीररक रुपमा जोणखमपूणथ र बढी िगन चाहहने खेिहरुको खिुा मैदानमा प्रलशिण हुुँदा 
िषाथयाममा प्राय प्रलशिण अिरुद्ि भई seasonal training गनुथपने समस्या समािान भएको छ । 
यसका अिािा यस रंगशािा पररसरमा खेिकुद विकास सलमततको कायाथिय समेत रहेको छ । मेची 
रंगशािाका अिािा भद्रपुर नगरपालिकाको िडा नं १ सोमिारेमा एक फुटबि ग्राउण्ड रहेको छ । 
त्यसैगरी िडा नं कै १ हहमािी उच् च मावि पररसरमा पतन एक खेि मैदान रहेको छ भने चतद्रगढी 
न्स्थत विरेतद्र उच् च मावि र भद्रपुर मावि पररसरमा पतन फुटबि ग्राउण्ड रहेको छ । भद्रपुर बजार, 

चतद्रगढी र पथृ्िीनगरमा युिाहरुको िाधग न्जम हि समेत रहेका छन ् । मनोरतजनको िाधग 

चतद्रगढीमा एक पाकथ  रहेको छ भने नगरपालिका लभर केही पयथटकीय स्थिहरु (क्रकचकिि, वपकतनक 

स्थि र धचया िगानहरु) पतन रहेका छन ्। त्यसैगरी भद्रपुर बजारमा हाि २ िटा लसनेमा हििे पतन 

स्थानीय युिा युिातीहरुिाई मनोरतजन प्रदान गदै आएको छ । 
 

३.८.८ स्मारक 

 

कुनैपतन स्थानको पररचय र इततहास उक्त स्थानमा रहेका विलभतन स्मारकहरुिे हदने गदथछन ् । 
भद्रपुर पुिी नेपािकै पुरानो नगरपालिका र शहर भएकोिे यहाुँ राष् िका विलभत न स्रष् टा/व्यन्क्तत्ि, 

िरोिर िगायत विलभत न कािखण्डको झल्को हदने स्मारकहरु रहेका छन ्। भद्रपुरमा रहेको महेतद्र 

उद्यानमा राजा महेतद्रको शालिक रहेको छ भने बरभुिन चौकमा राजा बरभुिनको शालिक रहेको छ । 
त्यसैगरी भानुचौक आहदकवि भानुभक्तको अिथकदको शालिक रहेको छ । चतद्रगढीमा िेखनाथ 

चौकमा कवि िेखनाथ पौडेिको शालिक रहेको छ भने चतद्रगढी म ैनेपािी राजनीततका लशखर पुरुष 

विर्श िेर्शिर प्रसाद कोईरािा र महाकवि िक्ष्मी प्रसाद देिकोटाको शालिक पतन रहेको छ । चतद्रगढीमा 
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रजत जयतती र पंचायत स्मारक रहेका छन ्। भद्रपुरको भानुनगर न्स्थत देिकोटा स्मतृत भिनमा 
पतन महाकिी िक्ष्मी प्रसाद देिकोटाको शालिक रहेको छ । नगरपालिकाको िडा नं २ न्स्थतत ज्ञाने 
चोकमा क्रकराुँत िमथका िरोिर श्रीजंर्ाको मतूी रहेको छ भने मेची क्याम्पस पररसरमा शहहद राम 

थापाको शालिक रहेको छ । भद्रपुर नगरपालिकाको िडा नं २ न्स्थत ऐततहालसक, िालमथक र पयथटकीय 

स्थि क्रकचकििमा लभमसेनिे क्रकचकको र्ाुँटी धथचरे िि गरेको मुततथ पतन रहेको छ । 
 

 

३.९ पययटन 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको पयथटकीय स्थिहरुमा चतद्रगढीमा अिन्स्थत महेतद्र पाकथ , किििगुडी र 

चतद्रगढ, पथृ्िीनगरमा अिन्स्थत क्रकचकिि र कमििाप िेरहरु हुन ् । नगरपालिका अिन्स्थत 

पयथटकीय िेरहरुको विस्ततृ वििरण ति प्रस्तुत गररएको छः 
 

महेतद्र पाकय  
स्िगीय राजा श्री ५ महेतद्र िीर वििम शाहदेिको सम्झनामा पंचायत कािमा राजा महेतद्रको सालिक 

सहहत तनमाथण गररएको यो पाकथ  भद्रपुर नगरपालिकाको िडा नं ८ न्स्थत चतद्रगढीमा पदथछ । युिा 
युितीहरुमा िोकवप्रय रहेको यो पाकथ  गत िषथ भद्रपुर नगरपालिका र स्थानीय संर् संगठनहरुको 
प्रयासमा ममथत संभार र रंगरोगन गररएको धथयो । एक बबगाह िेरफिमा अिन्स्थत महेतद्र उद्यानिे 

नगरपालिकाको शोभा बढाएको छ भने यहाुँ दैतनक सैयौंको संख्यामा मातनसहरु अििोकन गनथ आउने 
गरेका छन ् । यो पाकथ  तत्कालिन मेची अचंिाधिश तछररङ तेन्तजङ िामाको सक्रियतामा तनमाथण 

भएको धथयो ।  
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महेतद्र उद्यान, चतद्रगढी 
 

चतद्रगढ 

भद्रपुर नगरपालिकाको िडा नं १० मा ६२ विगाह िेरफिमा अिन्स्थत यस स्थान पतन 

नगरपालिकाको ऐततहालसक स्थि हो । श्री ३ चतद्र शमसेर आई सैतनक क्रकल्िा कायम गरी गढ 

तनमाथण गरेकोिे यस स्थानको नाम चतद्रगढ रहन गएको क्रकंिदतती छ । उक्त गढ पररसर लभर ईनार 
समेत तनमाथण गररएको र हाि उक्त ईनार भग् नािशषेको रुपमा रहेको छ । यही चतद्रगढको नामबाट 

साविक चतद्रगढी गाविसको नाम रहन गएको भत न भनाई पतन छ । चतद्रगढिाई िेरिाई व्यिन्स्थत 

गरी पयथटकीय गततविधि संचािन गनथ सक्रकने संभािना समेत रहेको छ ।  
किविगुडी 
किििगुडी पंचायत कािमा तनमाथण गररएको ग्रामीण प्रलशिण केतद्र हो । नगरपालिकाको िडा नं १० 

मा पने किििगुडी देउतनया खोिाको क्रकनारमा अिन्स्थत, िन िेर र हररयािी िेर समेत रहेकोिे 

हाि यो स्थान वपकतनक स्थिको रुपमा समेत रहेको छ । किििगुडीमा नेपािमा एक मार रहेको 
किििको ििृ समेत रहेको छ । यो िेरिाई पटयथटकीय पाकथ , वपकतनक स्थिको रुपमा विकास गनथ 
सक्रकन ेसंभािना देणखतछ ।  
 

धचया बगान 
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भद्रपुर नगरपालिकामा रहेका धचया बगानहरु पतन पयथटकीय स्थिको रुपमा रहेका छन ् । गमीको 
समयमा धचया बगान र्ुम् ने र रमाईिो गने गररतछ भने स्थानीय धचया बगानहरु हाि वपकतनक 

स्थिको रुपमा पतन प्रयोग हुने थािेका छन ्। नगरपालिका िेर लभर थपु्रै धचया बगानहरु रहेको हुुँदा 
धचया बगानिाई पयथटकीय िेरकै रुपमा समेत विकास हुने देणखतछ ।  
 

 

भद्रपरु नगरपालिका १ रहेको धचया बगान 

 

ककचकबि 

क्रकचकबि हाि भद्रपुर नगरपालिकाको िडा नं २ मा मेची र देउनीया खोिाको संगम स्थमा रहेको छ 

। क्रकचकबििाई ऐततहालसक र िालमथक स्थिको रुपमा समेत लिईतछ । महाभारतको कथा अनुसार 

राजा विराटको दरिारमा गुप् तिास बसेको अिस्थामा विराट राजाका सािा एि ंमत्स्य देशको सेनापतत 

क्रकचकिे द्रौपदीमाधथ कुदृष् टी िगाउुँ दा लभमसेनिे यो कुरा थाहा पाई सौरतद्रीको रुप िारण गरी 
क्रकचकको बि गरेको क्रकिदतती रहेको छ । त्यही िि गरेको ठाउुँिाई क्रकचकबि भतनएको हो, जुन 

कुरा पौराणणक महाभारत ग्रतथमा समेत उल्िेख गररएको छ । क्रकचकिि दईु नदीको संगम स्थिमा 
रहेको, िालमथक र ऐततहालसक महत्ि बोकेको र रमणीय स्थान समेत भएकोिे िालमथक तथा 
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मनोरतजन पयथटनको िाधग यो िेर िोकवप्रय रहेको छ । आजकि स्थानीय युिा युितीहरु 

िनभोजको िाधग समेत क्रकचकिि जाने गरेका छन ् । क्रकचकबिमा ऐततहालसक दरिार, पोखरी र 

मन्तदरहरुको अिषेश रहेकोिे यो स्थानको पुरातान्त्िक महत्ि समेत रहेको छ । 

 

 

 

कमििाप 

भद्रपुर नगरपालिकाको िडा न ं२ 

न्स्थत कमििाप िेर पतन 

पयथटकीय स्थिको रुपमा रहेको 
छ । गोििापको चारकोशी 
झाडी, सामुदातयक िन र 

लसमसार िेर समेत रहेको यो 
स्थान प्राकृततक रुपमा पतन 

रमणीय रहेको छ । यहाुँ हहतद,ू 

बौद्ि र क्रिन्र्श चयन िमथको मठ मन्तदर र चचथहरु समेत रहेकोिे यो स्थान एक नमूना िालमथक 

स्थिको रुपमा समेत रहेको छ । कमििाप चारआिी केचना हुिाकी राजमागथको पथृ्िीनगरमा 
सगरमाथा चौकबाट कररब १.५ पन्र्श चममा रहेको छ । 
 
 

भद्रपुर २ न्स्थत िालमथक तथा ऐतेहालसक स्थि क्रकचकिि 

भद्रपुर २ न्स्थत कमििाप िेर 
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३.१० शहरी स्वरुप (Urban Form) 

 

शहरी स्िरुप भत नािे कुनैपतन शहर, नगर, महानगर, बजार, बस्ती आहदको शहरी िरातिीय स्िरुप 

भत ने बुणझतछ । शहरी स्िरुप लभर फरक फरक स्केिमा उक्त स्थानको भौततक बनािट र भू-
उपयोगमा समय िमसुँगै कसरी पररितथन हुुँदै गैरहेको छ भत ने कुरािाई पतन विशषे ध्यान हदईएको 
हुतछ । शहरी स्िरुपको तनिाथरण विशषेगरी भिन र सडकको बनािटिे तनिाथरण गने भएतापतन 

बबशषेत: उक्त स्थानमा भएका सडकहरुको स्िरुपिे कसरी शहरको कुनै िस्ती िा बजारको िरातिीय 

स्िरुपिाई समयिमसुँगै पररितथन/तनिाथरण गरेको हुतछ भत ने कुरािाई नै जोड हदईएको हुतछ । 
भद्रपुर नगरपालिकाको शहरी स्िरुपको कुरा गदाथ विलभत न क्रकलसमका स्िरुपहरु देख् न सक्रकतछ । 
भद्रपुर नगरपालिकाको पुरानो बजार िेर, जनता चौक, भानु चौक, संगम, सगरमाथा, क्रकराुँत कोिोनी, 
क्याम्पस मोड, नयाुँ बजार, िेखनाथ चौक, िनुष मोड, चतद्रगढी बजार िेर, सोमबारे, गौरीशंकर, 

रंगेझोडामा र्रहरु एक आपसमा जोडडएका भएकोिे compact urban form पाईतछ भने अतय िेर र 
नयाुँ िस्तीहरुमा (िडा न ं१ र २, एसपी मोड देणख क्याम्पस मोडसम्म, गामेतट देखी दक्षिण तफथ का 
िेर, झापा चोक आसपासका िेर) र्रहरु एक आपसमा नजोडडएकोिे seperate urban form रहेको छ 

। मेची राजमागथ, झापाचोक-हहमािी, झापाचोक-हल्दािारी, देउनीया चतैु मन्तदर देखी चतद्रगढी 
िेखनाथ चोक र अतय सडक आसपासमा रेखाकार रुपमा िस्तीहरु विकास भएको पाईतछ । त्यसैगरी 
पथृ्िीनगरमा (हाि भद्रपुर िडा नं १ र २) आयातकार रुपमा िस्तीहरु विकास भएको पाईतछ । 
पथृ्िीनगर योजनाबद्ि रुपमा विकास गररएको पुनिाथस िेर भएकोिे यहाुँ आयातकार रुपमा 
सडकहरुको विकास भएकोिे पतन यहाुँको िस्तीहरु आयातकार रुपमा रहेको पाईतछ । भद्रपुर 

नगरपालिकामा हािसम्म पतन अग्िा भिनहरु तनमाथण नभएको, ग्रामीण िेरमा भएका िडाहरुमा 
हररयािी िेरहरु कायम रहेको र िस्ती विकासको िाधग सुहाउुँदो हािापानी रहेको पररप्रेक्ष्यमा भद्रपुर 

नगरपालिकाको शहरी स्िरुपिाई राम्रो मात नुपने हुतछ । 
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Seperate Urban form (Left) and Compact Urban form of Bhadrapur (Right)  

नेपािमा शहरीकरण र शहरी स्िरुपको तनिाथरण सडकको विकास र विस्तारसुँगै अगाडड बढेको 
देणखतछ । जताजता सडकको विस्तार हुुँदै जातछ त्यतै त्यतै नयाुँ बस्तीहरुको विकास हुने िम पतन 

बढ्दै जातछ । नगरपालिकाको िडा नं १ र २ (साविक पथृ्िीनगर गाविस), िडा नं ४ को पन्र्श चम िेर, 

िडा न ं७, िडा नं १० र ९ को उत्तरी िेरमा हािसम्म पतन िस्ती विकास गनथको िाधग प्रशस्त खािी 
ठाउुँहरु रहेको छन ्भने उक्त स्थानमा भविष्यमा जग्गा विकास कायथिमहरु संचािन गनथ सकेमा 
यहाुँ सडकको स्िरुप जस्तै आयातकार िस्ती विकास गनेको िाधग प्रशस्त ठाुँउहरु रहेको छ । तथावप 

सडकको विकास सुँगै रेखाकार रुपमा समेत बस्ती विकास हुदै जाने संभािन समेत त्यततकै रहेको छ । 
 

हािको शहरी स्िरुपको न्स्थततिाई नक्शांकन गदाथ शहर विकास र विस्तारको प्रिवृत्त शहरी सडक 

विकाससुँग ैविस्ताररत र विकालसत हुुँदै गएको देणखतछ र भविष्यमा पतन सोही न्स्थतत हुने अनुमान 

िगाउन सक्रकतछ । सडक/राजमागथको आसपासमा रेखाकार िस्ती विकास हुने देणखतछ भने केही 
िेरहरुमा योजनािद्ि विकासको थािनी भएको तथा नयाुँ विस्ताररत िेरमा खण्ड खण्ड रुपमा 
आयताकार िस्तीसमेत विकलसत हुने देणखतछ । तथावप हाि विकलसत भैरहेका िस्तीहरुबीचको 
खािी जग्गाहरुमा समेत शहरी िस्ती विकास र विस्तार हुुँदै जाुँदा नगरपालिकाको िाहहरी िेरततर 
छररएको िस्ती समेत बढ्दै जाने देणखतछ  । 
 
३.११ आधथयक तथा रोजगारीको न्स्थतत 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको प्रमुख आधथथक आिार कृवष र व्यापार तथा िाणणज्य नै हो । नगरिासीको 
प्रमुख पेशा र अथथततर कृवषमा नै आिाररत रहेको देणखतछ । नगरपालिकामा हािसम्म खास ै ठूिा 
औिोधगक प्रततष् ठानहरुको स्थापना भएर नगरपालिकाको अथथततरिाई महत्िपूणथ टेिा पुर् याउन 

सकेको देणखदैन । नगरपालिकामा अिन्स्थत साना तथा र्रेिु उद्योग, धचया बगान, राइस लमि र 

धचया प्रशोिन उद्योग, ईटा भट् टा, एिवपजी ग्यास ररक्रफलिङ सेतटरहरु नै नगरपालिकाका प्रमुख 

उद्योगहरु हुन ्। नगरपालिकाबाट ठूिो संख्यामा युिाहरु िैदेलशक रोजगारीको िाधग विदेश गएको र 

उनीहरुिे पठाउने विपे्रषणिे पतन भद्रपुर नगरपालिकाको अथथततरिाई महत्िपूणथ योगदान 

पुर् याईरहेको छ । कृवष अततरगत दिू, फिफूि र तरकारीको उत्पादनमा िदृ्धिगरी बजार विस्तार 

गने र सोही अनुसार न ैनगरपालिकामा विकास तनमाथण कायथिमहरुको तजुथमा गरी कायाथतियन गनुथ 
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नगरपालिकाको विकास सतदभथमा महत्िपूणथ हुनेछ । नगरपालिकाको अथथततरमा योगदान हदने केही 
उल्िेखनीय पिहरुको चचाथ ति प्रस्तुत गररएको छ । 
 
३.११.१ कृवष तथा पशुपािन 

 

भद्रपुर नगरपालिकामा गैर् ह कृवष कायथमा संिग् न मातनसहरुको संख्या उल्िेख्य भएतापतन कृवष तथा 
पशुपािन नै यहाुँको प्रमुख पेशाको रुपमा रहेको छ । भद्रपुर पुरानो नगरपालिका, न्जल्िाको 
सदरमुकाम र प्रमुख व्यापाररक केतद्र भएतापतन कृवषसुँग सम्बन्तित (कृवष, िन र मत्स्य) कायथमा 
संिग् न मातनसहरुको संख्या कररब २७% रहेको छ । नगरपालिकामा गालभएका साविक पथृ्िीनगर र 
महेशपुर गाविसहरु पूणथ रुपमा कृवष र पशुपािनमा आिाररत गाविसहरु हुन ् । िान, मकै, गहुुँ 
िगायत तरकारी र फिफूिहरु यहाुँका प्रमुख कृवष उत्पादनहरु हुन ्भने पथृ्िीनगर र महेशपुरमा 
नगदे बािीको रुपमा व्यिसातयक धचया खेती पतन गररदै आएको छ । त्यसैगरी साविक भद्रपुर 

नगरपालिका र चतद्रगढी गाविसका ग्रामीण िेरहरुमा पतन व्यिसातयक धचया खेती हुुँदै आएको छ । 
नगरपालिकामा कृवषसुँग सम्बन्तित काम गने गैर सरकारी संस्थाहरुको वििरण तिको तालिकामा 
प्रस्तुत गररएको छ । 
 

 

तालिका ३.२४: कृवषसँग सम्बन्तित गैर सरकारी सस्थाहरु 

ि.स. ससं्थाको नाम ठेगाना 
१ स्थानीय विकास तालिम तथा अनसुतिान प्रततष्ठान किििगरुी, चतद्रगढी 
२ सामदुातयक स्िािम्िन सचेतना विकास केतद्र चतद्रगढी 
३ डडप ट्यिेुि जि प्रिति सलमतत महेशपरु 
४ नागजुथन बहुउद्देर्शयीय विकास पररषद भद्रपरु 
५ महहिा चेतना तथा जागतृत समहू चतद्रगढी 

स्रोत: बावषथक कृवष विकास कायथिम तथा तथ्याङ्क, एक झिक, न्जल्िा कृवष विकास कायाथिय, २०७२/७३ 

 

ग्रामीण िेरमा बसोबास गने र कृवष पेशासुँग सम्बद्ि मातनसहरुिे पशुपािन पतन गने गरेका छन ्। 
नगरपालिकाका ग्रामीण िस्तीहरुमा गाई, गोरु, भैसी, राुँगा, बाख्रा, बंगुर, कुखरुा, हाुँस, परेिा आहद 

पाल् ने गरेका छन ्। पथृ्िीनगर र महेशपुर जस्ता ग्रामीण िेरमा व्यिसातयक रुपमा गाई समेत पाल्ने 
गररएको छ । पथृ्िीनगरको सोमबारेमा दगु्ि संकिन केतद्र रहेको छ भने भद्रपुर र चतद्रगढीमा डरेी 
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उद्योगहरु रहेका छन ्। नगरपालिकाको िडा नं १ न्स्थत सोमबारेमा साना क्रकसान सहकारी संस्था 
रहेको छ भने उक्त संस्थािे साना क्रकसानहरुिाई सुिभ दरमा कृवष तथा पशुपािन र धचया खेतीको 
िाधग ऋण प्रिाह गने गरेको छ । भद्रपुर नगरपालिकामा हाि ५८ िटा कषक समूहहरु रहेका छन ्

जसमा कुि १३५८ जना सदस्यहरु रहेका छन ् ।  नगरपालिकामा रहेका कृषक समूहहरुको वििरण 

तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ: 

 

तालिका ३.२५: कृषक समूहहरुको वििरण 

क्र.स. समहूको नाम स्थान 
सदसय् 

संख्या 
क्र.स. समूहको नाम स्थान 

सदसय् 

संख्या 
१ शर्जना महहला कृिक समहू पथृ्िीनगर ३ ३० कनच्नजंघा कृिक समूह चनद्रगिी २५ 

२ निपर्भात कृषि महहला समूह पथृ्िीनगर ११ ३१ षिहानी महहला कृिक समूह चनद्रगिी २३ 

३ डाँडागाँउ कृिक समहू पथृ्िीनगर १० ३२ जन कल्याण कृिक समूह चनद्रगिी २५ 

४ आधनुनक िाली कृिक समहू पथृ्िीनगर ८ ३३ हररयाली कृिक समूह चनद्रगिी २१ 

५ िाली षिकास कृिक समहू पथृ्िीनगर १२ ३४ देिकोटा कृिक समहू चनद्रगिी २६ 

६ हदयालो कृिक समहू पथृ्िीनगर ११ ३५ दगुाा महहला कृिक समहू चनद्रगिी १९ 

७ पर्गनतभशल कृषि समहू पथृ्िीनगर १५ ३६ शाश्नत कृिक सहकारी संस्था चनद्रगिी ३७ 

८ हररयाली कृिक समूह पथृ्िीनगर १५ ३७ 
महहला जागनृत िहुउदेश्यय 

कृस 
चनद्रगिी ३१ 

९ षिकासोनमुक कृषि समूह पथृ्िीनगर १५ ३८ एकीकृत पर्काश कृिक समूह चनद्रगिी १७८ 

१० चनद्रमुिी कृिक समूह पथृ्िीनगर १५ ३९ सयपत्री महहला कृिक समूह चनद्रगिी ३७ 

११ पुिलेी कृिक समहू पथृ्िीनगर २१ ४० गंगाजल कृिक समूह चनद्रगिी १६ 

१२ शाश्नत कृिक समूह पथृ्िीनगर २० ४१ िाली समूह चनद्रगिी १६ 

१३ गुराशपरु कृिक समहू पथृ्िीनगर १८ ४२ पर्काशपुर कृिक समूह चनद्रगिी २१ 

१४ समगरमाथा कृिक समूह पथृ्िीनगर १९ ४३ िाली समूह चनद्रगिी २२ 

१५ पर्यास भमर्ित कृषि समहू पथृ्िीनगर २८ ४४ लश्मम कृिक समूह चनद्रगिी २२ 

१६ क्रानती कृिक समूह पथृ्िीनगर २२ ४५ करेशािारी तरकारी उकृस चनद्रगिी १५ 

१७ आरती कृिक समहू पथृ्िीनगर १७ ४६ भकुृटी भसरज्नशील मकृस चनद्रगिी ३१ 

१८ सुरय् कृिक समूह पथृ्िीनगर १५ ४७ 
आहदिासी राजिंशी कृिक 

समूह 
चनद्रगिी ३४ 

१९ ककचकबध कृिक समूह पथृ्िीनगर २४ ४८ जे छ्योभलङ कृिक समहू चनद्रगिी २५ 

२० सदाबहार कृिक समहू पथृ्िीनगर ३७ ४९ उनन्त कृषि समूह चनद्रगिी २७ 

२१ कोषपला कृिक समूह पथृ्िीनगर १८ ५० 
भसरज्नशील महहला कृिक 

समूह 
चनद्रगिी २० 

२२ 
सयपत्री कृषि तथा पशपुालन 

समहू 
पथृ्िीनगर १५ ५१ भमलीजुली कृिक समहू चनद्रगिी ९ 
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२३ 
एकता महहला तथा पशुपालन 

समहू 
पथृ्िीनगर २० ५२ िाली कृिक समूह चनद्रगिी १५ 

२४ महहला नन्चल कृिक समूह महेशपुर १७ ५३ नमनुा कृिक समूह चनद्रगिी १० 

२५ साहारा कृिक समूह महेशपुर २५ ५४ पुरि् क्षक्षनतज सयुोदय भमकृस चनद्रगिी २४ 

२६ भशिशश्क्त कृिक समहू महेशपुर २७ ५५ कंचनजंघा कृिक समहू चनद्रगिी २५ 

२७ िेधानी भमभस्रत कृिक समहू महेशपुर २० ५६ िाली कृिक समूह चनद्रगिी १५ 

२८ सगरमाथा कृिक समहू चनद्रगिी १५ ५७ 
जनजागनृत महहला कृिक 

समूह 
भद्रपुर ३८ 

२९ लाभलगुराश कृिक समहू चनद्रगिी १८ ५८ उजााशील महहला कृिक समूह भद्रपुर १५ 

३० कनच्नजंघा कृिक समहू चनद्रगिी २५ कुल १३५८ 

स्रोत: बाषिाक कृषि षिकास कारय्क्रम तथा तथ्याङ्क, एक झलक, श्जल्ला कृषि षिकास कायाालय, झापा, २०७२/७३ 

 
 
 
 

३.११.२ लसचंाई 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको अधिकांश भू-भाग कृवषयोग्य भूलम भएतापतन ठूिा लसचंाई आयोजनाहरु 

तनमाथण हुन सकेका छैनन ्। न्जल्िा कृवष विकास कायाथिय झापाका अनुसार चतद्रगढीमा अिन्स्थत 

हडडया खोिा लसचंाई आयोजना न ैनगरपालिका िेरमा रहेको एक मार लसचंाई आयोजना हो । यस 

आयोजनाबाट ४९५ हेक्टर भुलममा लसचंाई सुवििा पुगेको छ । भद्रपुर नगरपालिकामा चतद्रगढी र 

महेशपुरमा २ िटा सामुदातयक भूलमगत जि लसचंाई आयोजनाहरु संचािनमा रहेका छन ्। चतद्रगढी 
जि उपभोक् ता समूहबाट संचालित यस लसचंाई आयोजनािे २० िटा स्यािो ट्युिेिि माफथ त ७० 

हेक्टर कृवषयोग्य भूलमिाई लसचंाई सुवििा पुगेको छ । महेशपुरमा रहेको महेशपुर जि उपभोक्ता 
समूहबाट सचालित आयोजनािे १९ िटा स्यािो ट्युिेि माफथ त ६८.४ हेक्टर कृवषयोग्य भुलमिाई 

लसचंाई सुवििा पुगेको छ । यी लसचंाई आयोजनाहरुबाट लसचंाई सुवििा प्राप् त नगरेका अधिकांश कृवष 

योग्य भुलममा डडप िोररङ माफथ त लसचंाई गररएको छ । भद्रपुर नगरपालिकामा रहेका प्राय सब ैधचया 
बगानहरुिे पतन डडप िोररङ माफथ त नै लसचंाई गने गरेका छन ्। 
 

३.११.२ हाटबजार 

 
भद्रपुर नगरपालिका वि.स. २००८ सािमा स्थापना भएको यस िेरकै पुरानो व्यापाररक केतद्र हो । 
पथृ्िीनगर, महेशपुर, चतद्रगढी, जिथि, बतनयानी, िािुिाडी, केचना, पथररया जस्ता साविक 
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गाविसहरुको िाधग भद्रपुर मुख्य बजार केतद्र भएतापतन भद्रपुरमा जुन रुपमा आधथथक गततविधि र 

व्यापार/व्यिसायको विकास हुनुपने त्यो रुपमा हुन सकेको छैन । नगरपालिका िेरमा रहेका 
हाटबजारहरु स्थानीय कृवष तथा र्रेिु उत्पादनहरु बबिीवितरण गने एक प्रमुख थिो हो । भद्रपुर 

नगरपालिकामा हाि ९ िटा स्थानहरुमा १५ िटा हाटबजारहरु िाग् ने गरेका छन ् । भद्रपुर 

नगरपालिकामा मुख्य बजार िेरमा प्रत्येक बुिबार र शतनिार हाि िाग् ने गरेको छ भने बसपाकथ  र 
पुरानो माछाबजार िेरमा पतन सोही हदन हाटबजार िाग् ने गरेको छ । अतय प्रमुख हाटबजारहरुमा 
चतद्रगढी बजारमा िाग् ने हाटबजार र साविक पथृ्िीनगर गाविसको सोमबारेमा िाग् ने हाटबजारहरु 

हुन ्। 

 

पथृ्िीनगरको सोमबारेमा अिन्स्थत हाटबजार 
 

तालिका ३.२६: हाटबजारको वििरण 

क्र.स. 

साषिक 

गाषिस/नपा स्थान 

हाटबजार लाग््ने 

बार सेिा पुर््याउने साषिक गाषिसहरु 

१ 
भद्रपुर 
नपा 

भद्रपुर 
बुधबार र 
शननिार 

भद्रपुर, हल्दीिारी, गरामनी, दिुागिी, ज्याभमरगिी, पथृ्िीनगर, 
महेशपुर, चनद्रगिी, बननयानी, केचना, पाठामारी, िालुिाडी, 
जलथल 

२ 
भद्रपुर 
नपा 

चनद्रगिी 
बजार 

सोमबार र 
शुक्रबार 

चनद्रगिी, भद्रपुर, हल्दीिारी, दिुागिी, ज्याभमरगिी 

३ चनद्रगिी 
कलिलगुरी 
बजार 

मंगिबार चनद्रगिी, भद्रपुर, हल्दीिारी, गरामनी 

४ महेशपुर सुरय्नगर मंगलबार महेशपुर, पथृ्िीनगर, िालुिाडी, , थपररया, पाठामारी, बननयानन, 
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५ पथृ्िीनगर सोमबारे 
आईतबार र 
बबहहबार 

पथृ्िीनगर, िालुिाडी, घेरािारी, पथररया, पाठामारी, बननयानी, 
केचना 

६ पथृ्िीनगर हहमाली 
बुधबार र 
शननिार 

पथृ्िीनगर, िालुिाडी, घेरािारी, पथररया, पाठामारी, बननयानी, 
केचना 

७ पथृ्िीनगर सगरमाथा 
सोमबार र 
शुक्रबार 

पथृ्िीनगर, िालुिाडी, घेरािारी, पथररया, पाठामारी, बननयानी, 
केचना 

८ पथृ्िीनगर ज्ञानेचौक 
आईतबार र 
बबहहबार 

पथृ्िीनगर, िालुिाडी, महेशपुर, पथररया, पाठामारी, बननयानी, 
केचना 

९ पथृ्िीनगर कमलधाप मंगलबार 
पथृ्िीनगर, िालुिाडी, महेशपुर, पथररया, पाठामारी, बननयानी, 
केचना 

स्रोत: सथ्लगत सभे, २०७४ 
 

 

  

३.११.३ उद्योग तथा व्यापार 
 
पूिी नेपािकै पुरानो नगरपालिका र शहरको रुपमा रहेको भद्रपुर विगतमा औद्योधगक शहरको रुपमा 
पतन पररधचत धथयो । वि.स. २०२५/३० सािततर यस नगरपालिकामा ४० िटा जतत राईस लमि धथए 

जसमा ११ िटा आिुतनक स्िचालित लमि धथए । तर अहहिे उक्त राईस लमिहरु विस्थावपत हुने पुगे 

भने राईस लमिहरुको विस्थापन सुँगै भद्रपुरको उद्योग तथा व्यापारमा पतन िमश मतदी छायो । 
राईस लमिहरु संचािनको समयमा भद्रपुरको आधथथक चहिपहि तनक् कै धथयो भने त्यो बेिा भद्रपुर 
झापा न्जल्िाकै मार नभएर पुिी नेपािकै प्रमुख औिोधगक र व्यापाररक नगरको समेत पररधचत 

धथयो । एलशयाकै ठूिो गामेतट उद्योगको रुपमा रहेको मोमेतटो एपरल्स प्रालिको स्थापनासुँगै 
भद्रपुरको उद्योग तथा व्यापारमा नयाुँ आयास शुरु भएको धथयो । तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकाको 
िडा न ं ११ स्थावपत यस उद्योगिे िररपररका साविक गाविसहरु िगायत झापा न्जल्िाका कररब 

७००० मजदरुहरुिाई रोजगारीको अिसर प्रदान गरेको धथयो भने भद्रपुरको आधथथक गततविधिमा 
समेत ठूिो पररितथन ल्याएको धथयो । संचािनको केही बषथसम्म यस उद्योगिे देशकै सबैभतदा बढी 
बबदेशी मुद्रा कमाउने उद्योगको रुपमा आफूिाई दताथ गराउन सफि भएको धथयो । जसिे गदाथ यस 

उद्योगको स्थापनािे भद्रपुरको मार नभएको देशकै आधथथक उत नततमा समेत टेिा पुर् याएको धथयो । 
केही बषथसम्म सितापुिथक संचािनमा रहेको यो उद्योग विगत केही बषथदेणख बतद रहेको छ ।  
 



भद्रपुर नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना, अन्ततम प्रततिेदन २०७४ 
 

नेपाि डभेिपमेतट कतसल्टेतसी 91 
 
 

भद्रपुर नगरपालिकामा गालभएका साविक पथृ्िीनगर, महेशपुर, चतद्रगढी िगायत तत्कालिन भद्रपरु 
नगरपालिकामा समेत व्यिसातयक धचया खेतत हुुँदै आएको छ । धचया खेतीको शुरुिातसंग ै हाि 

भद्रपुरका विलभत न स्थानहरुमा ११ िटा आितुनक धचया प्रसोिन उद्योगहरु संचािनमा रहेका छन ्। 
धचया प्रशोिन उद्योगहरुको स्थापनासूुँगै स्थानीय मजुदरुहरुिे रोजगारी प्रापू्त गरेका छनू् साथ ै

नगरपालिकामा आधथथक गततविधिमा समेत बढोत्तरी भएको छ । त्यस बाहेक हाि भद्रपुरमा प्िाई उड 

उद्योग, धचया प्याकेन्जङ उद्योग, सेिर लमि, समूीि, ग्रीि उद्योग, डडस्टीिरी उद्योग, िाभि 

एजेतसी, मेसीनगरी पाटथपूूजाथ ममथत केतद्र, विस्कुट र पाउरोटी उद्योग, पोिेधथन उद्योग, चािम र 
तेि लमि, बरफ उद्योग, विडूी उद्योग, चकिेट उद्योग, डरेी उद्योग, जुस उद्योग, मसिा उद्योग, 

छापाखाना उद्योग, होटि तथा रेषू्टुरेतटहरु, िज, रेलमट सेिा आहद संचािनमा रहेका छनू ् । 
यस्ता उद्योगहरुमा कररब २५०० जतत स्थानीय मातनसहरुिे रोजगारी पाएका छनू् भन ेभद्रपुरको 
आधथथक चहिपहि समेत विस्तारै बढन थािेको छ । 
 

भद्रपुर नगरपालिका यस िेरको व्यापाररक केतद्र पतन हो । िररपररका गाउुँपालिका, िस्ती र बजार 

केतद्रमा बसोबास गने मातनसहरुको िाधग भद्रपुर क्रकनमेिको प्रमुख थिो हो । भद्रपुरबाट तनमाथण 

सामग्री िगायत हाडथिेयर, विद्युततय सामग्री, ित्ता कपडा, खाद्य सामग्री, औषिी, र्रयासी 
सामानहरु, भाुँडाकुडा, कृवष सामाग्री र मि आहद जस्ता सामानहरु िररपररका गाउुँपालिका, िस्ती र 
बजार केतद्रहरुमा आपूतथन्ू हुने गरेको छ । त्यसैगरी कचनकिि र हल्दीिारी जस्ता गाउुँपालिकामा 
उत्पादन हुने कृवषजतय उत्पादन, फिफुि र दिुहरु भद्रपुरमा आउन ेगरेको छ । यस हहसाबिे हेदाथ 
भद्रपुर यस िेरकै व्यापाररक केतद्रको रुपमा समेत रहेको छ । 
 

३.११.४ बैदेलशक रोजगार र ववपे्रषण 

 

भद्रपुर नगरपालिकामा बस् ने मातनसहरुको आम्दानीको प्रमुख स्रोतमा बैदेलशक रोजगार पतन रहेको छ 

। नगरपालिकाका १८-४५ बषथ उमेर समूहका िेरै युिाहरु हाि िैदेलशक रोजगारीको िाधग साउदी 
अरेविया, कतार, बहराईन, कुिेत, संयुक्त अरब इलमरेट्स, मिेलशया, कोररया र इजरायि िगायत 

देशहरुमा गएका छन ् । रान्ष्िय जनगणना २०६८ िाई आिार मानेर हेदाथ पतन कररब ३०% 

र्रिरुीहरुबाट मातनसहरु बसाई सरेर गएको देणखतछ । यसै जनगणना अनुसार भद्रपुर 

नगरपालिकामा कररब १५,२७० र्रिरुी रहेको र उक्त र्रिरुीको कुि अनुपन्स्थत संख्या हहसाब गदाथ 
कररब ४५०० र्रिरुीहरु जनगणनाको िममा अनुपन्स्थत रहेको देणखतछ । प्रत्येक र्रबाट कन्म्तमा 
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पतन एक जना िैदेलशक रोजगारीको िाधग गएको अनुमान िगाउदा पतन कररब ५००० जतत युिाहरु 

यस नगरपालिकाबाट िैदेलशक रोजगारीको िाधग विदेश गएको मात न सक्रकतछ । यस नगरपालिकाको 
िडा न ं१ र २ (साविक पथृ्िीनगर गाविस) बाट िैदेलशक रोजगारीको विदेश जाने युिाहरुको संख्या 
तनक् कै बढी रहेको कुरा स्थानीय स्थानीय मातनसहरुिे स्थिगत सभेको िममा बताएका धथए । 
 

नगरपालिकामा रहेका रेलमट सेिा कम्पनीहरुको उिेख्य संख्यािे पतन भद्रपुर नगरपालिकाबाट 

िैदेलशक रोजगाररको िाधग ठूिो संख्यामा युिाहरु विदेश गएको कुरािाई थप पुन्ष् ट गदथछ । त्यसैिे 

नगरपालिकाको महत्िपूणथ आधथथक स्रोतको रुपमा विपे्रषण (Remittance) समेत िाई लिन सक्रकतछ । 
विपे्रशणबाट कतत रकम नगरपालिकामा लभबरतछ भत ने हािसम्म कुन ैयक्रकन तथ्याङ्क नभए पतन 

मालसक १० करोड रुपैया नगरपालिका लभर लभरने कुरा स्थानीय रेलमट् यातस कम्पनीहरुको 
तथ्याङ्बाट प्रष् ट हुतछ । नगरपालिका बाहहर रहेका शहरहरु विताथमोड र अतय बजारहरुबाट पतन 

मातनसहरुिे विपे्रषण लिने गरेकोिे नगरपालिकका लभबरने विपे्रशण रकम यो भतदा पतन तनक् कै ठूिो 
हुने कुरा अनुमान िगाउन सक्रकतछ । 
 

हाि भतद्रपुर नगरपालिका तनजी संस्था, सरकारी बैंक, फाईनातस कम्पनी, सहकारी, विपे्रषण कारोिार 

गने अतय संस्थाहरु (आईएमई, प्रभु, िेस्टनथ युतनयन मतन िातसफर, सूयोदय रेलमट, एभरेष् ट रेलमट, 

हहमाि रेलमट, लशद्िाथथ रेलमट, लसटी एक्स्प्रेस, पथृ्िी एक्स्प्रेस, सेिा मतन िातसफर आहद) को 
कारोिारिाई हेदाथ नगरपालिका लभबरने विपे्रषणको आकार तनक् कै ठूिो भएको अनुमान गनथ सक्रकतछ 

। यस हहसाबिे हेदाथ नगरपालिकामा विप्रेषणको रुपमा लभबरने रकम उत्पादनशीि िेरमा खचथ गनथ 
सकेको खण्डमा नगरपालिकामा रोजगारीको नयाुँ अिसर लसजथना भै नगरपालिकाको अथथततरमा 
समेत ठूिो टेिा पुग् न जाने देणखतछ । 
 

भद्रपुर नगरपालिकामा विप्रेषण आउने प्रमुख देशहरुमा मिेलसया, साउदी अरब, कतार, बहराईन, 

संयुक्त अरब इलमरेट्स, कोररया, जापान मध्ये मिेलशया, साउदी अरब, बहराईन, संयुक्त अरब 

इलमरेट्स िेरै रेलमटेतस आउने देशहरु हुन ् । दैतनक कररब १५०-२०० जतत मातनसहरुिे 

नगरपालिकाका विलभत न बैंक, रेलमट कम्पनी र सहकारी माफथ त विपे्रषण बुझ्ने गदथछन ् । असोज, 

काततथक र मार् जस्ता चाड पिथ पने महहनामा सबैभतदा बढी विपे्रषण आउने गदथछ । आततररक तफथ  
एक पटकमा रु ५,००० देणखरु ३,००,००० सम्म विपे्रषण आउने गदथछ भने विदेशबाट एक पटकमा रु 

८,००,००० सम्म विपे्रषण आएको रेकडथ छ । सामातयतया विपे्रषण ७०% महहिाको नाममा आउने 
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गदथछ । साविक पथृ्िीनगरका हहमािी, सोमबारे, गौरीशंकर, एगाउुँ , बबगाउुँ , चारआिी, ज्ञानेचौक, 

लभमनगर बढी विपे्रषण लभबरने स्थानहरु हुन ्। यसरी विप्रेषणको कूि रकम र यसको आितृतिाई हेदाथ 
भद्रपुर नगरपालिकामा कृवष बाहेक विपे्रषण अको प्रमुख अथथततर हुन आएको देणखतछ ।  
 

३.११.५ ववत्तीय संस्था 
 

भद्रपुर नगरपालिकामा नेपाि राष्ि बैंकबाट सम्बतिन प्राप्त ६ िटा "क" शे्रणीका बैंक, २ विकास बैंक, 

१  िर्ुवित्त संस्था र २ साना क्रकसान सहकारी संस्थाहरु रहेका छन ्। यी संस्थाहरुका अिािा सहकारी 
डडलभजनबाट सम्बतिन प्राप् त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु पतन रहेका छन ् । भतद्रपुर 

नगरपालिकामा विपे्रषण सम्बतिी कारोिार गने रेलमट् यातस कम्पनीहरु पतन रहेका छन ् । ग्िोबि 

आईएमई, िेस्टनथ युतनयन मतन िातसफर, प्रभ,ु िेस्टनथ युतनयन मतन िातसफर, नविि रेलमट, 

एनआईसी रेलमट, सूयोदय रेलमट, एभरेष् ट रेलमट, हहमाि रेलमट, लशद्िाथथ रेलमट, लसटी एक्स्प्रेस, पथृ्िी 
एक्स्प्रेस, सेिा मतन िातसफर आहद नगरपालिकामा रहेका रेलमट कम्पनीहरु हुन ्। नगरपालिकामा 
रहेका प्रमुख वित्तीय संस्थाहरुको वििरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ: 

 

तालिका ३.२७: वित्तीीय संस्थाहरुको वििरण 

क्र.
स. नाम स्थान सेिा षििरण 

१ नेपाल बैंक भलभमटेड 
भद्रपुर, धाख्िा 
मैदान 

कजाा षितरण, ननितृभरण तथा सामश्जक 

सुरक्षा भत्ता षितरण र अनय् बैककङ 

कारोिार 

२ राश्षिय िाखणजय् बैंक एसपी मोड 

कजाा षितरण, ननितृभरण तथा सामश्जक 

सुरक्षा भत्ता षितरण र अनय् बैककङ 

कारोिार 
३ कृषि षिकास बैंक चनद्रगिी सतपरूण् बैककङ कारोिार 
४ भसद्धारथ् बैंक चनद्रगिी सतपरूण् बैककङ कारोिार 
५ सनराईज बैंक भद्रपुर बजार सतपरूण् बैककङ कारोिार 
६ नषिल बैंक चनद्रगिी सतपरूण् बैककङ कारोिार 
७ बबराट लममी षिकास बैंक चनद्रगिी सतपरूण् बैककङ कारोिार 
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८ एक्सल डभेलपमेनट् बैंक भद्रपुर बजार सतपरूण् बैककङ कारोिार 

९ 
नेरुड ेलघबुबतत् षिकास 

बैंक 
लेिनाथ चौक सतपरूण् बैककङ कारोिार 

१० 
साना ककसान सहकारी 
ससं्था भलभमटेड 

महेशपरु सतपरूण् बैककङ कारोिार 

११ 
साना ककसान सहकारी 
ससं्था भलभमटेड 

पथृ्िीनगर, 
सोमबारे 

सतपरूण् बैककङ कारोिार 

स्रोत: स्थिगत सभेिण, २०७४ 
 

 
 

३.११ वन तथा हररयािी के्षत्र 

 

कुनैपतन स्थानको िातािरणीय र पयाथिरणीय न्स्थततिाई उक्त स्थानमा रहेको िन तथा हररयािी 
िेरिे दशाथउछ । भद्रपुर नगरपालिकामा हाि ८ िटा सामुदातयक िनहरु रहेका छन ् जसको कुि 

िेरफि १८९१.२३ हेक्टर रहेको छ भने उक्त िनहरुबाट नगरपालिकाको ६९६३ र्रिरुीहरु िाभान्तित 

भएका छन ् । साविक चतद्रगढी गाविसको िडा नं २, ३, ४, ५, ६ र ९ िडामा अिन्स्थत चतद्रगढी 
सामुदातयक िन नगरपालिकाको सबैभतदा ठूिो सामुदातयक िन हो, जसको िेरफिे ४३०.५९ हेक्टर 

रहेको छ भने यस चतद्रगढी सामुदातयक िनबाट २०५१ र्रिरुीहरु िाभान्तित भएका छन ् । 
सामुदातयक िनहरुको अिािा नगरपालिकाको उत्तरमा िडा नं ९ र १० मा चारआिी िनको केही िेर 

रहेको छ । उक्त िनको िेरफि २६८.४७  हेक्टर रहेको छ भने नगरपालिकाको लभरको यो एक मार 

सरकारी िन हो ।  
 

तालिका ३.२८: सामुदातयक वनहरुको वववरण 

क्र.स. नाम ठेगाना (साषिक) क्षेतर्फल  (हे) लाभाश्नित घरधरुी 

१ 

कमलधाप 

रामपोिरी पथृ्िीनगर-५ 
२९९.९७ १०४४ 

२ दशरथपुर  पथृ्िीनगर-१ २२४.८१ ४४९ 

३ षिशाल पथृ्िीनगर-३, ५ २१६.६६ २०० 

४ हदयालो पथृ्िीनगर-२ २७५.१९ १२०० 

५ मायालु महेशपुर-१,२,३ ३२९.३३ ८६० 
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६ चनद्रगिी  चनद्रगिी-२,३,४,५,६,९ ४३०.५९ २०५१ 

७ कालीमश्नदर भद्रपुर-२,३ २३.५१ १५९ 

८ भलेागिी 
भद्रपुर, हल्दीिारी र षिताामोड 

समेत 
९१.१७ १००० 

कुल १८९१.२३ ६९६३ 

स्रोतः श्जल्ला िन कायाालय झापा, २०७४   

भग्रपुर नगरपालिकामा आधथथक िषथ २०७२/७३ मा ८ िटा सामुदायीक िनिाई उपभोक्ता समुहमा 
हस्ताततरण भौसकेको छ (तालिका ३.२९) ।  
 

 तालिका ३.२९: हस्तानत्ररत सामुदायीक िन समुहको वििरण 

क्र.
स.ं 

सेक्टर 
िन 

कायाालय 

ईलाका िन 

कायाालय 

सामदुायीक 

िन 
ठेगाना घरधुरी 

सयंा 
जनसं
ख्या क्षतेर्फल 

मखु्या 
पर्जाती 

१ जलथल 
अर्धकारी 
चोक 

भेलागिी 

भद्रपरु 
हश्ल्दिारी 
गापा तथा 
षिताामोड 

नपा 

१००० ५००० ९१.१७ 

साल, हटक, 

मसला, 
चेक्रभसया 
आहद 

२ जलथल सगरमाथा काभलमश्नद
र 

भद्रपरु २ 

र ३ 
१४९ ८२० २३.५१ साल 

३ सरुुङ्गा ननचाझोला चनद्रगिी 

साषिक 

चनद्रगिी 
२, ३, ४, 

५, ६, र ९ 

िडा 

२०५१ १०६९४ ४३०.५९ 
साल 

भमर्ित 

४ जलथल सगरमाथा मायाल ु

महेसपरु 
१, २ र ३ 

िडा 
८६० ४१४६ ३२९. ३३ 

प्राकृनतक 

साल, ल 

५ जलथल सगरमाथा हदयालो पशृ्थ्िनगर 
२ 

१२०० ६००० २७५.१९ 
साल,लटह
र, क्यामनु ु

६ जलथल सगरमाथा षिशाल 
पशृ्थ्िनगर 
३ र ५ 

२०० २४२७ २१६.६६ 
साल 

भमर्ित 

७ जलथल सगरमाथा दसरथपरु पशृ्थ्िनगर ४४९ २८२८ २२४.८१ साल 
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१ भमर्ित 

८ जलथल सगरमाथा कमलधाप 

रामपोिरी 
पशृ्थ्िनगर 

५ 
१०४४ ६३११ २९९.९७ 

साल 

भमर्ित 

    कुि ६९५३ ३८२२६ १५६१.९  

स्रोतः िावषथक प्रगतत पुन्स्तका, न्जल्िा िन कायाथिय, २०७२/७३ 

 

सामुदातयक िन र रान्ष्िय िनको अिािा नगरपालिकामा कररब ३० हेक्टर जतत झाडी तथा बुट्यान 

िेरहरु रहेका छन ्। नगरपालिका िेरलभर रहेका धचया बगानहरुिे समेत नगरको हररयािी कायम 

राख् न ठूिो योगदान गरेका छन ्। 
 

३. १२ वातावरण संवेदनलसिता/जोखखम के्षत्र 

 

भद्रपुर गरपालिका समथर र होचो भूभाग भएको कारण बषाथको समयमा डुबानको समस्या देणखत छ । 
नगरपालिकाको  पुिी लसमानामा रहेको मेची नहदका कारण डुिानका साथ ैनहद कटानको समस्या 
रहेको छ । त्यस्तै देउतनया खोिािे पतन िडा नं २, ३ र ४ मा डुिान तथा कटानको समस्या 
तनम्त्याएको छ । यो िेरमा जंगिी जनािर हात्तीिे िेरै दखु हदने गरेको स्थातनयहरुको गुनासो छ । 
जंगिी हावत्तका कारण िगाएको िालिनािी तथा फिफुि नष्ट गररहदने, र्रहरु भत्काईहदने र  कहहिे 

काुँही मानिीय ितत समेत हुने गरेको छ ।  

 



भद्रपुर नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना, अन्ततम प्रततिेदन २०७४ 
 

नेपाि डभेिपमेतट कतसल्टेतसी 97 
 
 

नगरपालिकाको िातािरणीय सिंेदनलशिताको न्स्थतत 

 
 

३.१३ संस्थागत स्रोत तथा क्षमता 
 

भद्रपुर नगरपालिकामा पुरानो नगरपालिका भएकोिे संस्थागत रुपमा अतय नगरपालिकाको दाुँजोमा 
सम्पत न देणखतछ । नगरपालिकाको आफ्नै भिन रहेको छ भने हाि नगरपालिकािे गोरुहट्टीमा नयाुँ 
आितुनक भिन तनमाथण गरररहेको छ । भद्रपुर नगरपालिका नेपाि सरकारको रापअ द्वितीय शे्रणीको 
कायथकारी अधिकृतको दरितदी रहेको छ । नगरपालिका तफथ  हाि ५४ जना कमथचारीहरु कायथरत रहेका 
छन,् जसमा प्रशासकीय अधिकृत, ईन्तजतनयर र िेखा अधिकृत १/१ जना, नायब सुब्बा ५ जना, सि 

ईन्तजतनयर २ जना, खररदार/सहिेखापाि/मुणखया ७ जना, कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर 

अपरेटर, विद्युत लमस् री २ जना, जमदार/हिल्दार १ जना िगायत अतय शे्रणी विहहन कचाथरीहरु 

रहेका छन ्। स्थानीय सुशासन तथा सामुदातयक विकास कायथिम (LGCDP) अततरगत ईन्तजतनयर 
१ जना, कायथिम अधिकृत (LGCDP Focal Person) १ जना र ICT Volunteer १ जना रहेका छन ्। 
विपद व्यिस्थापन तथा जोणखम तयूनीकरणको िाधग भद्रपुर नगरपालिकासंग ३ िटा दमकि 

भएतापतन हाि ममथत संभारको अभािमा एउटा दमकि मार चािु हाितमा रहेको छ । 
नगरपालिकािे हािै १ व्याक हो िोडर पतन खररद गरेको छ । नगरपालिकाको सांगठतनक संरचना 
ति प्रस्तुत गररएको छः 

नगरपालिकाको संगठतनक संरचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

नगर पररषद 

िेखा सलमतत बबषयगत 

सलमतत 

नगरपालिका पदपुततय सलमतत 

प्रमुख 

सािथजतनक तनजी िेर साझेदारी 
प्रिद्थिन सलमतत 

आयोजन सुपररिेिण तथा 
अनगुमन सलमतत 

गहठन अतय सलमतत र 
उप-सलमततहरु 

नगर स्तररय राजर्श ि परामशथ 
सलमतत 

उप-प्रमुख 

कायथकारी अधिकृत बबषेशज्ञ सल्िाहकारहरु 

प्रशासन  

शाखा 
आततररक िेखा 
पररिण शाखा 

राजर्श ि प्रशासन 

शाखा 
आधथथक प्रशासन 

शाखा 
योजना 
 शाखा 

सामुदातयक विकास शाखा/गाउुँ  नगर साझेदारी 
विकास शाखा/िातािरण शाखा 

काननु तथा मुद्िा कर संकिन न्जतसी उप-शहरी विकास जनस्िास्थ्य तथा 
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साथै, स्थानीय तिको सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्त्धी आदेश, २०७४ अनसुार देहाय बमोन्जमको दरबतदीको व्यिस्था 
हुने व्यिस्था गरेको छ; 

१) कायथकारी अधिकृत (उप-सधचि)-१ 

२) इन्तजतनयर (क\जनरि लसलभि)-१ 

३) कम्प्युटन इन्तजतनयर/अधिकृत -१ 

४) िेखा अधिकृत-१ 

५) नायि सुब्बा-१ 

६) सि इन्तजतनयर (लसलभि जनरि)-२ 

७) कायाथिय सहयोगी-२ 

८) विलभत न सरकारी सेिा तथा तनकायबाट खहटई आएका कमथचारीहरु (इन्तजतनयर, सि-

इन्तजतनयर र कम्प्युटर इन्तजतनयरहरुिे िडाको समेत सम्बन्तित प्राविधिक काम गने)  
 
 
उपरोक्त सांगठतनक संरचना अनुसार नगरपालिकािे आफ् नो कायथ संचािन गदै आएको भएतापतन 

नेपाि सरकार (म.प.) बाट लमतत २०७४/१२/१४ गते स्िीकृत ‘स्थानीय तहमा सेिा प्रिाह सम्बतिी 
व्यिस्था, २०७४’ (१८-१)को सम्पवत्त, दातयत्ि तथा बजेट स्थानाततरण अततरगत उल्िेख भए 

अनुसार संर्ीय संरचनामा न्जल्िास्तरमा रहने संर्ीय सरकारका कायाथियहरु बाहेकका न्जल्िान्स्थत 

कायाथिय, विकास सलमतत तथा तनकायको नेपािको संवििान र स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ 
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बमोन्जम स्थानीय तहको कायथ न्जम्मेिारीमा परेका कायथहरु स्थानीय तहमा हस्ताततरण भए अनुसार 
सो ऐनको दफा १०४ बमोन्जम त्यस्ता कायाथिय, तनकाय, विकास सलमतत तथा अतय तनकायको 
सम्पवत्त, दातयत्ि, अलभिेख, कागजात तथा बजेट सम्बन्तित नगरपालिकामा हस्ताततरण गररसक् न ु

पनेछ भत ने व्यिस्था गररएको छ । सो व्यिस्था अनुसार अब नगरपालिका अततरगत देहायका 
कायाथियहरु समेत रहने प्राििान रहेको देणखतछ । 

• न्जल्िा प्राविधिक कायाथिय 

• कृवष विकास कायाथिय 

• पशुसेिा कायाथिय 

• र्रेिु तथा साना उद्योग कायाथिय 

• नगर विकास सलमतत, खेिकुद विकास सलमतत जस्ता विकास सलमततहरु 

• भू-संरिण कायाथिय 

• लशिा कायाथिय 

• तथ्याङ्क कायाथिय 

• पयथटन कायाथिय 

• महहिा तथा िाििालिका कायाथिय 

• प्रततष्ठान र आयोजना पररयोजना 
• यस्तै प्रकृततका न्जल्िा न्स्थत कायाथिय र सो मातोहतका अतय कायाथिय िा तनकायहरु  
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हािको स्थानीय तह पुनरसंरचना अनुसार प्रस्ताि गररए बमोन्जम स्थानीय तहको सगंठनात्मक 

ढांचा तथा दरबतदीिाई जनसंख्याको आिारमा विभाजन गररएको अिस्था छ । भद्रपुर 

नगरपालिकाको विद्यमान संस्थागत संरचना देहाय बमोन्जम प्रस्ताि गररएको छ ।  यसमा 

‘स्थानीय तहमा सेिा प्रिाह सम्बतिी व्यिस्था, २०७४’ िे प्रस्ताि गरेको स्थानीय तहको 
व्यिस्थािाई समेत अधंगकार गरेको छ ।  
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४. नगर ववकासको समस्या, चुनौती, अवसर र बबषयगत ववर्शिे्षण 

 

४.१ एकीकृत विकास योजनाका मखुय् सवािहरु/मदु्दाहरु 

 

िद्रपरु नगरपाहलकाको छिफि तथा अततरक्रिया, स्थलगत अबलोकन र वस्तुहस्थहतका आधारमा हवषयगत समस्यािरुलाई समेत 

हवश्लेषण गरी योजना टोलील ेएकीकृत विकासका िाधग हनम््न अनसुारको थपु्रै सिाि तथा मुद्दाहरु पहिचान गरेको छ ।  

➢ फोहोमैलाको उर्चत िय्िस्थापन (स्याननटरी ल्याणड् कफल साइट) 

➢ नगरपाभलकामा िल तथा सहतिल िय्िस्थापन 

➢ नगर यातायता गुरु योजना तजुामा तथा यातायात िय्िस्थापन 

➢ भू-उपयोग योजना तजुामा र कायाानि्यन 

➢ परय्टन गुरु योजना तजुामा, कायाानि्यन र परय्टन पर्चार पर्सार 
➢ ननमााण तथा योजना मापदणड् कायाानि्यन  

➢ नगरपाभलकाको घर नमब्ररङ (Metric Addressing System 

➢ ग्राभेल र धलेु सडकहरुको सत्रोउन्नती (गाभभएका साषिक गाषिस क्षेतर्) 
➢ कृषि षिद्युतीकरण तथा भसचंाई 

➢ संस्थागत सुदृिीकरण, सुशासन र सूचना पर्षिधीको पर्योग (नगरपाभलका, िडा कायाालय) 

➢ शहरी पूिााधार तथा शहरी सेिा केनद्रको षिकास 

➢ सामाश्जक/सामुदानयक पूिााधारको सत्रोन्नती तथा िाल, अपाङ्ग र महहला मैत्री पिूााधार  
➢ सारि्जननक जग्गा पहहचान र अभभलेिीकरण तथा सकुुतिासी िय्िस्थापन 

➢ रोजगारी तथा आर्थाक गनतभशलता  
➢ िय्िसानयक कृषि तथा पशुपालन 

➢ मेची नहद र देउननया िोलाबाट डुबान र कटान ननयनतर्ण 

➢ ननमााणधीन मेची पुल र हुलाकी राजमारग्को ननमााण र सत्रोन्नती 
➢ भद्रपुर भनसारको भौनतक पूिााधारको सत्रोउन्नती र सुख्का िनद्रगाहाको षिकास 

➢ प्राषिर्धक भशक्षालय  

➢ चनद्रगिी षिमानसथ्लको सत्रोउन्नती 
 

४.२ नगर ववकासको चनुौती तथा अवसरहरु 

 
भद्रपुर नगरपालिकाको िस्तुगत वििरण तयार पर्श चात सोही वििरणहरुको आिारमा योजना टोिीिे 

विकासका चनुौती तथा अिसरहरुको पहहचान गरेको छ । स्थिगत अध्ययन तथा विलभत न विषयगत 

समस्याहरु, अिसरहरु, सम्भािनाहरु तथा विगतका प्रयास र उपिब्िीहरु तनम् न अनुसार रहेका छन:् 
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४.२.१ नगर ववकासका प्रमुख समस्याहरु 

 
अध्ययनका िममा प्राप् त गरेका तथ्याङ् कहरु, स्थिगत अबिोकन र िस्तुन्स्थततका आिारमा 
विषयगत समस्याहरुिाई समेत विर्श िेषण गरी योजना तथा कायथिमका छनौट गने कायथ गरेको छ । 
समस्याहरुको संकिन िक्षित िगथको दृन्ष् टकोणबाट पहहचान गररएको छ । यसैगरी समस्याहरुको 
संकिन गदाथ समािान गनथ सक्रकने खािका मार विषयहरुिाई समािेश गररएको छ । नगर विकासका 
प्रमुख समस्याहरुिाई तनम् न अनुसारको विषयगत समूहको आिारमा पहहचान गररएको छ । 
 

सामान्जक ववकास सम्बतिी समस्याहरु  

भद्रपुर नगरपालिका न्जल्िाको सदरमुकाम हुनुका साथ ैयस िेरकै प्रमुख व्यापाररक केतद्र समते 

भएकोिे यहाुँ विद्यमान सामान्जक साुँस्कृततक पूिाथिारहरुको विकास हुनुपन े देणखतछ । यस 

नगरपालिकामा विद्यमान सामान्जक समस्याहरु तनम् न बमोन्जम रहेका छन:् 

क) केही विद्याियहरुको शैक्षिक तथा भौततक पुबाथिारको अभाि 

ख) ग्रामीण िेरमा रहेका प्राथलमक स्िास्थ्य चौकी र स्िास्थ्य केतद्रहरुमा दि जनशन्क्त अभाि 

ग) खेि मैदान र पुबाथिारको अभाि (मेची रंगशािाको स्तरोउत नती गनुथ पन)े 

र्) िालमथक तथा पुरातान्त्िक महत्िका िेरहरुको संरिण र सम्िद्थिन नभएको 
ङ) मठ मन्तदर, गुम्िा, चचथ, पाटी पौिा आहदको विस्ततृ अलभिेख नभएको 
च) बजार िेरमा रहेको िमथशािा जीणथ भएको 
छ) पयाथप् त दाह संस्कार स्थिको अभाि र भएकामा पतन पूिाथिारको कमी, 
ज) द्ितद कािमा भन्त्कएका सीमा सुरिा प्रहरी चौकीहरुको भिन तनमाथण हुन नसकेको, 
झ) आहदिासी, दलित, जनजाती, िोपोउतमुख, िगायत वपछडडएको िगथहरुको उत्थानको िाधग 

कुनै ठोस कायथिमहरु नभएको, 
 

आधथयक ववकास सम्बतिी समस्याहरु 

नगरपालिकाको आधथथक स्रोतको पहहचान गरी व्यिन्स्थत रुपमा आधथथक विकासको योजना 
कायाथतियन गररएको देणखदैन । नगरपालिकाका विद्यमान आधथथक विकास सम्बतिी समस्याहरु 

तनम् न बमोन्जम रहेका छन:् 
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क) स्थानीय स्रोत र सािनको उच् चतम प्रयोग गरी आधथथक पूिाथिार विकासको कायथिमहरु खासै 
प्रभािकारी रुपमा पररचािन हुन सकेको पाइदैन । रोजगारी सजृना गने उद्योग, 

किकारखाना िगायत अतय अिसरको िाधग योजनाबद्ि प्रयास रहेको देणखत न । 
ख) नगरपालिकािे आधथथक पूिाथिार विकासका केही क्रियाकिापहरु अतर् सारेतापतन आधथथक 

पूिाथिार विकास योजनाबद्ि रुपमा संचािन हुन सकेको पाईदैन । आधथथक विकासको िाधग 

स्थानीय स्रोत सािनको समुधचत प्रयोग गदै स्थानीय िातािरण सुहाउुँ दो कायथिमहरुको 
विकास र पररचािन गररएको देणखदैन, 

ग) भद्रपुर नगरपालिकाको प्रमुख आयस्रोत मध्ये विपे्रषण रहेको देणखतछ तर यसिाई आधथथक 

अिस्था सुिाने कायथमा िगानी भएको देणखत न, 

र्) नगरपालिकामा लभर रहेका उद्योग, धचया बगान, होटि, रेष् टुरेतट, पाटी प्यािेस िगायत 

अतय िर्ु तथा र्रेिु उद्योग र व्यापार व्यिसायबाट पूणथ रुपमा करको दायरामा ल्याउन 

नसक् नु, 
ङ) मेची पुि तनमाथणमा हढिाईिे गदाथ भारतीय बजारसुँग सहज पहुुँच हुन नसकेको, 
च) छोटी भतसारको स्तरोउत नती हुन नसकेको, 
छ) कृवषमा व्यिसायीकरण हुन नसक् नु र कृवष पकेट िेरको विकास नभएको, 
ज) लसचंाई सुवििा, कृवष उपज प्रसोिन केतद्र, धचस्यान केतद्र र संकिन केतद्र को अभाि, 

झ) उद्यमशीिता र गररिी तनिारणमा सम्बतिी कायथिमहरु नभएको 
ञ) स्थानीय युिाको बढ्दो पिायनको कारण दि जनशन्क्तको अभाि हुुँदै जानु, 
ट) कृषकहरुिाई सहज र सुिभ रुपमा ऋण उपिब्ि हुन नसक् नु आहद । 

 
भौततक पूवायिार ववकास योजना सम्बतिी समस्याहरु 

नगरपालिकामा विद्यमान भौततक पूिाथिार विकास सम्बतिी विलभत न समस्याहरु रहेको पाईतछ । 
यस अततरगत रहेका प्रमुख समस्याहरुिाई तनम् न अनुसार प्रस्तुत गररएको छ: 

क) नगरपालिकामा दीर्थकािीन सोच, सम्भाव्यता र प्राथलमकताको आिारमा योजनाहरु छनौट र 
संचािन नहुनु र भौततक विकास योजनािाई हदशातनदेशन गने योजना दस्तािेजहरुको अभाि, 

ख) नगरपालिकामा तनमाथणिीण ठूिा आयोजनाहरु (मेची पुि र चारआिी केचना हुिाकी सडक) 

िामो समयसम्म पतन सम्पत न हुन नसक् न,ु 
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ग) मेची पारी रहेका िडाहरुसम्म पुग् नको िाधग हािसम्म पुि तनमाथण हुन सकेको छैन भने 
योजनामा परेको झोिुङ्गे पुिको तनमाथण हािसम्म शुरु भएको छैन, 

र्) यातायात गुरु योजना हािसम्म बत न नसक् नु । नगरका कततपय िडाहरु नयाुँ गालभएका 
साबबक गाविसहरु (िडा नं १, २, ३, ४ र ७ को पन्र्शचमी भाग,९ र १० को उत्तरी भाग)  जोडन े

सडक कच् ची र गे्रड नलमिेका अिस्थाका छन,् 

ङ) खानेपानीको आपूती तनयलमत र पयाथप् त हुन नसकेको । 
च) भद्रपुर नगरपालिकाको मुख्या बजारमा मार सतह ढि रहेको छ । ढि संजाि प्रभािकारी 

बनाउन ढि संजाि गुरु योजना तयार गरी प्राथलमकताका आिारमा विकास र सुिार गनुथपने 
देणखतछ, 

छ) विद्युत सेिा विस्तार प्राय: सबै िडाहरुमा पुगेको भएतापतन व्यिन्स्थत र प्रभािकारर हुन 

नसकेको। 
ज) ठुिा लसचंाई आयोजनाहरु तनमाथण हुन नसकेको, 
झ) भू-उपयोगको योजना नभएको, 
ञ) भिन संहहता पूणथ रुपमा िागू हुन नसक् नु, 
ट) पूिाथिार विकासका प्रमुख सरोकारिािा तनकाहरुबीच समतियको अभाि  आहद । 
ठ) मठ, महन्त्दर, गुम्वा, चचच, पाटी पौवा आहदको हवस्ततृ अहिलेख तयार गरी ममचत तथा संिार निएको। 

 

वातावरणीय ववकास सम्बतिी समस्याहरु 

भद्रपुर नगरपालिकाको िातािरणीय समस्याहरु तनम् न प्रकार छन:्  

क) भद्रपुर नगरपालिकामा ढि संजािको उधचत व्यिस्थापन नहुुँदा िातािरणीय प्रततकुिता 
तनम्त्याएको छ । बजार िेरमा व्यिन्स्थत सतहढि तथा ढि संजािको विकास गनथ 
नसक्रकएको कारणिे बषाथतमा सतहबाटै पानी बग् ने, सडक हहिाम्मे हुने िगायत शहर बजारको 
िातािरणमा प्रततकुि असर परेको देणखतछ, 

ख) नगरमा अझ ैपतन फोहोरमैिा (Solid Waste) को उधचत व्यिस्थापन हुन सेकेको छैन । 
स्यातनटरी ल्याण्ड क्रफि साइट तनमाथण भै नसकेकोिे नगरिासीिे र्रबाट संकलित फोहोरमैिा 
नयाुँ बजारबाट दक्षिण तफथ  मेची क्रकनारमा खाल्डो खनी फाल्ने गररएकोिे स्थानीय 

िातािरणमा प्रततकुि असर परेको देणखतछ, 
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ग) नगरपालिका लभर रहेका पाकथ , खोिा, पोखरी, ताि, लसमसार र झीिहरुको संरिण हुन 

नसकेको, 
र्) सामुदातयक िन र रान्ष् िय िनको सुरिमा चनुौतीहरु रहेको, 
ङ) प्रदषुण जतय उद्योगहरुको संख्या बढ्दै जानु, 
च) स्थानीय धचया बगान र खेतीहरुमा विषादीको बढ्दो प्रयोग, 

छ) नगरपालिकाको तनमाथण तथा योजना मापदण्ड कायाथतियन नहुुँदा सुरक्षित एि ं व्यिन्स्थत 

िस्ती विकासमा समस्या हुनु, 
ज) िन, सीमसार, सािथजतनक जग् गाहरु र झीि िेरको उधचत संरिण हुन नसक् नु, 
झ) व्यिन्स्थत ििशािा र सािथजतनक शौचाियको अभाि, 

ञ) िक्षित िगथ (दलित, जनजातत, आहदिासी)मा िातािरणीय चनचतेनाको कमी  
 

जोखखम तयूनीकरण तथा जिवायु पररवतयन अनुकुिन सम्बतिी समस्याहरु 

जििाय ुपररितथनका समस्याहरुिाई तनम् न बमोन्जम प्रस्तुत गररएको छः 
क) अततबषृ् टी, खण्डबषृ् टी, अनाबषृ् टी जस्ता समस्या देणखन थािेको 
ख) उिथरा शन्क्तमा ह्रास 

ग) बाढी, डुबान, खडरेी, सुख्खा 
र्) कृवष र पशुमा नयाुँ रोगहरु देखा पने 
ङ) पानीका स्रोत र मुहानहरु सुक् नु 
च) आकासे पातनमा आिाररत कृवष 

छ) जूीिन तनिाथहको िाधग सूीलमत विकल्पहरु 

 

ववत्तीय स्रोत व्यवस्थापन सम्बतिी समस्याहरु 

नगरपालिकाको वित्तीय स्रोतको व्यिस्थापन हुन ुअत्यतत आिर्शयक हुतछ । भद्रपुर नगरपालिकाको 
वित्तीय स्रोत व्यिस्थापनका समस्याहरु तनम् न प्रकार छन:्  

 

a) राजर्श ि संकिन गने नीततगत व्यिस्थापन गनथ नस् नु । 
b) राजर्श ि संकिनका श्रोतहरुको पहहचान हुन नसक् नु । 
c) पहहचान भएका स्रोतहरुिाई समेत करको दायरामा ल्यउन नसक् न ु
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d) नगरपालिकाको विकासको िाधग आिर्शयक पने स्रोत जुटाउन तनक् कै समस्या परेको देणखतछ 

। एकाततर नगरपालिकाको िेरै जसो भू-भाग ग्रामीण िेरमा रहेको छ भने अकोततर बजारमा 
बसोबास गने मातनसिे पतन नगरपालिकािाई तनयलमत कर नबुझाउने तथा नगरपालिकािे 

समेत कडाइका साथ कर संकिन गनथ सक्रकरहेको छैन । 
e) नगरपालिकािे गने ठूिो विकास तनमाथणमा अनुदान तथा िाह् य ऋणमा भर पनुथ परेको र 

नगरिासीहरुमा नगर विकासको िाधग सहभाधगतात्मक भािना जागतृ हुन सकेको देणखत न । 
नगरिासीहरुमा अपनत्िको भािना विकास गनथ सके मार हदगो विकास गनथ सक्रकने हुुँदा 
जनसहभाधगता पतन जरुरी हुन आउछ । 

 

संस्थागत क्षमताको ववकास सम्बतिी समस्याहरु 

नगरपालिकाको सेिा प्रभाििाई चसु्त र प्रभािकारी बनाउन विद्यमान संगठन संरचनािाई 

समयानुकुि पररमान्जथत र व्यिन्स्थत गदै िैजानु पन ेअिस्था छ । स्थानीय तह पुनरसंरचना पर्श चात 

नगरपालिकािे तनिाथधचत पदािीकारीहरु पाएको भएतापतन नगरपालिकाको विद्यमान संरचना 
अनुसार प्रस्तावित जनशन्क्तको पदपुतत थ हुन सकेको छैन । सम्पूणथ िडा कायाथियहरुको आफ्नै भिन 

नभएकोिे संयुक्त िडा कायाथिय माफथ त काम गनुथ परररहेको छ । संचािनमा रहेका िडा 
कायाथियहरुमा समेत जनशन्क्त तथा पूिाथिारको अभाि रहेको छ ।  
 

नगरपालिकाको कामिाई चुस्त बनाउन र नगरिासीहरुिाई स-साना कामको िाधग समेत 

नगरपालिका नै िाउनु पने बाध्यताको अतत्य गनथ नगरपालिकाको कायथिोझिाई िडा कायाथियहरुमा 
िमश: हस्ताततरण गदै िैजानु पने देणखतछ । यसरी नगरपालिकािे विकेतद्रीकरणको रणनीतत 

अििम्बन गदै संस्थागत विकासमा महत्िपूणथ भूलमका खेल् नुपने हुतछ । यसको िाधग 

नगरपालिकािे आिर्शयक नीतत तजुथमा गदै समयानुकुि पररितथन गदै िैजानु पदथछ र आिर्शयक 

जनशन्क्त पररपूतत थ गनुथ पदथछ ।  नगरपालिकाको िाधग प्राविधिक कमथचारी, शहरी योजनाकार, 
भूगोिविद्ि, तथ्याङ्कविद, GIS विज्ञ, समाजशास् री, िातािरणविद्ि िगायतका जनशन्क्त हुन ु

आिर्शयक भएतापतन यी जनशक्तीहरु हािसम्म नगरपालिकामा तनयुक्त हुन सकेका छैनन ्। यसिे 

गदाथ प्राविधिक र विषयगत काम समयमा सहज रुपिे सम्पत न गनथ कहठनाई भएको देणखतछ । 
रान्ष् िय जनगणना भएको िामो समय भैसकेको र नगरपालिकासुँग विद्यमान सामान्जक, भौततक, 

आधथथक, िातािरणीय आहद सम्बतिी पतछल्िो तथ्याङ्कहरुको अभाि भएकोिे यथालशघ्र र्रिरुी 
सिेिण गनुथपने देणखतछ । 
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भद्रपुर नगरपालिकाको सम्बतिमा देणखएका संस्थागत समस्याहरु तनम्म बमोन्जम छन ्। 

 

क) नगरपालिकाको िेर विस्तार र राज्य पुनरसंरचनामा गालभएका साविकका गाविसहरुिाई 

समेटी समग्र नगरपालिकाको योजना कायाथतियन नभएको, 
ख) नगरपालिका र िडा कायाथियहरुमा आिर्शयक प्राविधिक, जनशन्क्त र बजेटको अभाि रहेको,  
ग) सरोकारिािा तनकायहरुबीचको समतियमा कमी, 
र्) बषेतन हुने बाढी र डुबानको समस्यािाई दीर्थकािीन रुपमा सम्बोिन गनथ जनशन्क्त र बजेटको 

अभाि,  

ङ) तनमाथणािीन आयोजनाहरुको तनयलमत अनुगमन र मूल्याङ्कन नहुनु,  
च) आयोजनाहरु तनमाथणमा तनजी साझदेारी अििारणा प्रभािकारी रुपमा कायाथतियन नहुनु आहद 

। 
 

माधथ उल्िेणखत समस्याहरुको अिािा यस एकीकृत शहरी विकास योजनािाई सफि रुपमा 
कायाथतियन गनथको िाधग नगरपालिकािे तनम् न कुराहरुमा विशषे ध्यान पुर् याउन जरुरी देणखतछ : 

क) सुशासन माफथ त स्थानीय जनताको माग र चासोहरुिाई सम्िोिन गदै भौततक, सामान्जक र 

आधथथक विकास गने । 
ख) संस्थागत संरचनामामा सुिार गरी स्थानीय सरोकारिािा तनकायहरुबीच प्रभािकारी समतिय 

स्थापना गने । 
ग) योजना तथा कायथिमहरुिाई प्रभािकारी रुपमा कायाथतियन गनथको िाधग दि जनशन्क्तको 

विकास गने । 
र्) संस्थागत िमता अलभिदृ्धि गने । 
ङ) स्रोतहरुको सही उपयोग र पररचािन गने । 
च) योजनामा जनसहभाधगता गराई कायाथतियन रणनीतत तजुथमा गने । 
 

४.३ नगरपालिकाको समस्या संभावना ववर्शिे्षण (SWOT Analysis) 

 

कुन ैपतन स्थानको आफ्नै लभतदै िालमथक, साुँस्कृततक, भौगोलिक, ऐेततहालसक पहहचान र महत्ि हुतछ 

। त्यस्ता महत्ि र पहहचानहरुिाई उजागर गनथको िाधग बबलभत न सूचकहरुको गहन अध्ययन र 
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अनुसतिान गनथ आिर्शयक हुतछ । तसथथ यस भद्रपुर नगरपालिकाको महत्ि र पहहचानको 
संभाव्यतािाई दृन्ष् टगत गरी स्थानीय जानकार व्यन्क्तत्िहरु, राजनैततक दिका प्रतततनधिहरु, 

सम्बन्तित तनकायका व्यन्क्तहरु एिं अतय बुद्धिन्जिीहरुसुँगको बहृत छिफि र अततरकृयाको 
माध्यमबाट त्यहाुँको बबद्यमान सबि पि, कमजोर पि, अिसरहरु र चनुौतीहरुको (SWOT) 

विर्श िेषण गररएको छ । 
 

तालिका ४.१: नगरपालिकाको SWOT ववर्शि्षेण 

सिि पक्ष (Strength) कमजोर पक्ष (Weakness) 

▪ विताथमोड-भद्रपरु,  चारआिी-चतद्रगढी र िुिािारी-
भद्रपरु तथा झापा चौक-राजगढ हुिाकी राजमागथको  
पहुुँच 

▪ विमानस्थि, अस्पताि, क्याम्पस, रंगशािा जस्ता 
मखु्य शहरी पिूाथिाहरु भएको 

▪ न्जल्िाको प्रशासतनक केतद्र  

▪ उद्योगहरुको विकास र विस्तार 
▪ खाद्य तथा नगदे िािीको विकास 

▪ शहरी विकास र विस्तार 
▪ न्जल्िाको दक्षिण पिूी भेगको मखु्य बजार 
▪ योजनाबद्ि िस्ती विकास (पथृ्िीनगर) 

▪ समग्र नगरपालिकािाई समेटी योजनािद्ि 

विकास हुन नसकेको  
▪ आितुनक बसपाकथ , ढि सजंाि, बिशािा र 
स्यातनटरी ल्याण्ड क्रफि साइट नभएको 

▪ हुिाकी राजमागथको स्तरूोत नती नभएको 
▪ भद्रपरु भसंारको स्तरोत नती हुन नसकेको 
▪ पयथटनको सम्भािनाका िेरहरुमा आिर्शयक 

पयथटकीय पिूाथिार तनमाथण नभएको 
▪ सीमािती शहर भएतापतन तिुानात्मक िाभ 

लिन नसकेको  

अिसर (Opportunities) चनुौती (Threats) 

▪ मेची पलुको ननमााण र हुलाकी राजमारग्को 
सत्रोन्नतीसँग ैआर्थाक, व्यापाररक र औद्योर्गक 

षिकास हुन सक््ने 

▪ पिूी क्षेतर्को व्यापाररक शहरको रुपमा षिकास हुन 

सक््ने 

▪ कृषि तथा नगदे िालीको षिकास र षिस्तार गरन् 

सककने 

▪ परय्टन षिकास (ककचकिध र कमलधाप) द्िारा 
रोजगारीको सजृना गरन् सककने 

▪ अनत्रदेशीय नाकाको रुपमा षिकास हुन सक््ने 

▪ परूि्का दमक, षिताामोड र मचेीनगर जस्ता 
शहरहरुसुँग प्रततस्पिाथ गनुथपने 

▪ सरुक्षक्षत िस्ती षिकासको लार्ग भिन सहंहता र 
ननमााण मापदणड्को सफल कायाानि्य  

▪ डुबान र कटानको समस्या ननयनतर्ण गरी 
सरुक्षक्षत शहर बनाउन ु

▪ षिभभन्न क्षतेर्मा लगानी आकषिात गरन् नसक््न ु 
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४.४ नगर ववकासको अग्रणी के्षत्र 

 
हरेक नगरपालिकाहरुको आ-आफ्नै महत्ि र विशेषता रहेको हुतछ । उपिब्ि सािन र श्रोतको 
अिस्थािे गदाथ हरेक नगरपालिकाहरुको आफ्नै विलशष् ट िमता हुने गरेको छ । विलभत न 

नगरपालिकाहरुमा उपिब्ि सािन र श्रोतहरुको संभािनाहरु फरक फरक हुनािे विकासका 
संभािनाहरु समेत फरक पनथ सक्दछन ्। अग्रणी िेर पहहचान गने आिार मुख्य गरी प्रत्यि रुपमा 
संभािनासुँग (Potentiality) सम्बन्तित रहने हुनािे यसको तनिाथरणका िाधग नगरपालिकाको 
आधथथक अिस्था, विकासको गतत, विकासका संभािना आहद पिको विस्ततृ विर्श िेषण गरेर कुन 

िेरिे के कस्तो भूलमका तनिाथह गररराखेको छ र भविर्शयमा यी मध्ये कुन कुन िेरिे अग्रणी भूलमका 
तनिाथह गन ेहो सोको तनक् यौि समेत गनुथ पने देणखतछ । भद्रपुरको विकासको िाधग मुख्यतया कृवष, 

उद्योग, व्यापार-व्यिसाय, पूिाथिार विकास िगायत नगरमा विद्यमान िालमथक, साुँस्कृततक 

सम्पदाहरुको संरिण, सम्बद्थिनका साथ ैिातािरण सुिारतफथ  ध्यान हदनुपदथछ । यसबाट एकाततर 
यस नगरपालिकािाई औिोधगक, व्यापाररक र कृवष केतद्रको रुपमा विकास गरी िररपररका िेरहरुमा 
सेिा र सुवििाहरु पुर् याउने एक महत्िपूणथ नगरपालिकाको रुपमा विकास गनथ सक्रकने देणखतछ भने 
कृवषसुँग सम्बन्तित र अतय उत्पादन मुिक उद्योगहरुको विकास माफथ त नयाुँ रोजगारीको सजृना 
हुने प्रचरु संभािना रहेको छ । भद्रपुर नगरपालिकाको स्थिगत अध्ययन, स्थानीयिासीहरुसुँगको 
अततरक्रिया तथा छिफि र तय भएको दीर्थकािीन सोच अनुसार नगरपालिकाको मुख्यगरी २ 

क्रकलसमका अग्रणी िेरहरुको पहहचान गररएको छ । ती िेरहरु तनम् न क्रकलसमका छन:् 

 

▪ कृवष 

▪ उद्योग तथा व्यापार  

 

भद्रपुर नगरपालिकाको अग्रणी िेरहरु तिको धचरमा समेत देखाईएको छ: 

 

 

 

 

 

 
भद्रपुर नगरपालिकाको 

हदर्थकालिन सोच 

"पूिी िेरको व्यापाररक द्िार 
शान्तत, समदृ्धि सहहतको भद्रपुर शहर" 
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४.५ ग्रामीण शहर अततरसम्बति 

 

४.५.१ भूलमका 
 

जुनसुकै गाउुँ  तथा शहरहरु एक अकाथसुँग सम्बन्तित भएर रहेका हुतछन ्। गाउुँको उत्पादन शहरमा 
तनयाथत गरी कुनै पतन गाउुँ िे आधथथक आम्दानी गनथ सक्छ र उसिाई चाहहने आिर्शयक सामग्रीहरु 

शहरबाट आयात गनथ सक्छ । त्यसैगरी शहरिे उसको जनसंख्यािाई चाहहने उपभोग्य सामग्रीहरु 

तथा आिर्शयक श्रम शन्क्त समेत गाउुँबाट प्राप् त गदथछ, जसिे गदाथ शहर र गाउुँ  बीच एक अकाथमा 
अतयोतयाधश्रत सम्बति स्थावपत रहेको छ । मातनस तथा सामानहरुको प्रिाह एक गततलशि प्रकृया हो 
र यो विलभत न तत्िहरु जस्तै: जनसंख्या र यसको वितरण, सडक, सुवििा, शहरको कायथगत संरचना 
तथा श्रोत आहदमा भर पदथछ । कायथगत संरचनािे बजार िेरमा रहेका पसिहरुको क्रकलसम तथा ती 
पसिहरुिे पुर् याएको सुवििाको क्रकलसम भत ने जनाउछ । आित जाितको मापन भने मागको आकार 

तथा दरुीमा भर पदथछ । त्यसैगरी सामान र सुवििाहरु शहरको भौगोलिक वितरण तथा यातायात र 

संचारको क्रकलसममा भर पदथछ ।  
 
मािसामान तथा सेिा प्रान्प् तको िाधग मातनसहरुको आित जाितबाट बजार केतद्रहरु कुन ै पतन 

िेरमा विकलसत हुतछन ् । बजार केतद्रहरुिे आफ्ना िररपररका समुदायहरुिाई सेिा सुवििा प्रदान 

गदथछन ्। मातनसहरु मािसामान, सेिा तथा रोजगारीको िाधग बजार केतद्रमा आउने गदथछन ्। तसथथ 
ग्रामीण तथा शहरी सम्बतिको प्रगाढता त्यहाुँ हुने मातनस र सामानहरुको आितजाितिे संकेत 

गदथछ । यस्तो आितजाितको क्रकलसम र मारािे ग्रामीण शहर अततरसम्बति तथा बजार केतद्रहरुको 
यसको पषृ् ठ प्रदेशसुँग तुिनात्मक सम्बतििाई देखाउुँछ । अततरसम्बति आधथथक, सामान्जक, 

अग्रणी क्षेत्र 

▪ कृवष 

▪ उद्योग तथा व्यापार 

भद्रपरु शहर 
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प्राविधिक, प्राकृततक, साुँस्कृततक, शैक्षिक, राजनैततक, मानि संसािन आहदका आिारमा हुन ेगदथछ । 
िस्तु तथा सेिाको प्रिाह प्रणािीिाई विलभत न कारक तत्िहरु जस्तै: जनसंख्या पररणाम, वितरण र 

पररितथन, सडक प्रणािी, संचार, बजारको कायथ स्िरुप, संसािनको प्रयोग र उत्पादन आहद तत्िहरुिे 

असर गरररहेका हुतछन ्। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
िस्तीहरु विलभत न पदानुिम (Hierarchy)मा रहेका हुतछन ्। िस्तीहरुको पदानुिम अनुसार िस्तुहरु 

तथा सेिाहरुको प्रिाह गने मारा र प्रकारमा फरक पदथछ साथै एक आपसमा Interdependent भएका 
हुतछन ्। ठूिो शहरिे िेरै क्रकलसमका तथा िेरै मारामा िस्तु तथा सेिा प्रिाह गदथछन ्भने साना बजार 

केतद्रिे थोरै मारामा िस्तु तथा सेिा प्रिाह गदथछन ्। कुनै पतन बजारकेतद्र तथा शहरहरुको आकारिाई 

त्यस स्थानिे पुर् याउने सेिाको क्रकलसम, त्यसको पषृ् ठ प्रदेशको आकार तथा त्यसको कायथ (Function) 
िे तनिाथरण गरेको पाइतछ । क्रकनभने बजार केतद्रहरुको प्रमुख कायथ भनेको त्यसको िररपररको िेर 

िा प्रदेशिाई िस्तु तथा सेिा उपिब्ि गराउनु हो । गाउुँ  शहर अततरसम्बति (Rural Urban Linkage) 

को अििारणािाई माधथको धचरमा देखाईएको छ । 
 

४.५.२ भद्रपुर नगरपालिकाको अततरसम्बति 

 

कुनैपतन ठाउुँ /स्थान विशषेसुँग त्यस िरपर रहेका िस्ती तथा बजार, शहर, गाउुँपालिका, 
नगरपालिकाका आ-आफ् नै प्रकृततका अततर-सम्बतिहरु कायम रहेका हुतछन ् । खासगरी त्यस्ता 
िस्तीहरुको वितरण, त्यसको आकार, बजार केतद्रबाट दरुीपार गनथ िाग् ने समय, यातायातका 

ग्रामीण शहर अततरसम्बति र यसका 
तत्िहरु 

अततरसम्बति 

अततर सम्बतिको माध्यमहरु 

बजार 
केतद्र 

ग्रामीण 

प्रभाव क्षेत्र 

• सडक (ढुिानी) 
• संचार 
• संस्थागत 

संरचना 

• मािसामानहरु 

• सेिा 
• प्रविधि 

• विचार 
• जागीर 

• िगानी 

• कच् चा पदाथथ 
• कृवष उत्पादन 

•  हस्तकिा 
•  श्रम 

•  पूुँजी 
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सािनहरुको गुणस्तर एिं पूिाथिारहरुको अिस्था, यातायातका सािनहरुको प्रकार, यातायात 

सािनहरुको पयाथप् तता एिं पहुुँच, यारागदाथ िाग् ने खचथ, उपिब्ि सेिा र सुवििाहरुको वितरण, एि ं

त्यहाुँ उपिब्ि हुने सामान र सेिाहरु तथा त्यस्ता िस्तुहरुको गुणस्तर आहदिे पतन तनिाथरण 

गरररहेको हुतछ । भद्रपुर नगरपालिकािको अतय िस्ती, बजार केतद्र, शहर, गाउुँपालिका र 

नगरपालिकाहरुसुँगको अततरसम्बतिको कुरा गदाथ मुख्यतया तीनिटा अततरसम्बतिहरुिाई बबशषे 

जोड हदन ुपने हुतछ । ती हुन:् पहहिो- भद्रपुरको सामान्जक, िालमथक र साुँस्कृततक अततरसम्बति, 

दोस्रो- भद्रपुरिे हदने विलभत न सेिाहरु (प्रशासतनक, लशिा,  स्िास्थ्य आहद) र तेस्रो- अतय 

बजार/बस्ती र शहरहरुसुँग यसको व्यापाररक र आधथथक अततरसम्बति । सोही अनुरुप भद्रपुर 

नगरपालिकाको अततरसम्बति जोडडएका गापा/नपा/िस्तीहरु, बजार एिं िररपररका न्जल्िा िगायत 

पूिी तराईका ठूिा शहरहरुबीच फरकफरक प्रकृततमा हुनेगरेको छ भने यसको अततरसम्बतिको 
दायरामा पतन विवििता पाइतछ । 

 

भद्रपुर राजिंशी, सतथाि/सतार जस्ता आहदिासी समुदायहरुको बसोबास रहेको नगरपालिका पतन हो 
। यी समुदायहरु झापा र मोरङ्ग न्जल्िाका केही स्थानहरुमा मार पाईतछ । तयनीहरुको आफ्नै विशषे 

प्रकारको रीततररिाज, पिथ, संस्कृतत रहेको छ । जसिे गदाथ यी समुदायहरुको मोरङ र झापा न्जल्िाका 
अतय स्थानहरुमा बस् ने राजिंशी र सतथाि/सतार जस्ता समुदायहरुसुँग सामान्जक, िालमथक र 

साुँस्कततक अततरसम्बति रहेको छ । दशै, ततहार, मारे् संिान्तत जस्ता चाडपिथहरुमा भद्रपुर र 

आसपासका िेरमा िाग् ने मेिाहरु यी आहदिासी समुदायका मातनसहरु टाढाबाट समेत मेिा भनथ 
आउने गरेका छन ् । त्यसैगरी भद्रपुर नगरपालिकामा मारिाडी, बगांिी र मुन्स्िम समुदायका 
मातनसहरुको समेत बसोबास रहेको छ । यी समुदायका मातनसहरुको सम्बति भद्रपुर नगरपालिका 
भतदा बाहहर र तछमेकी मुिक भारतमा बसोबास गने समुदायहरुसुँग समेत रहेको देणखतछ । भद्रपुर 

नगरपालिकाको िडा नं १, २, ३ र ८ मा लिम्बु, राई र गुरुङ जस्ता जनजाती समुदायहरुको समेत 

बाक्िो बसोबास रहेको छ । यी समुदायहरु पुिी तराईका ईिाम, पाुँतथर, ताप्िेजुङ, िनकुट्टा, 
तेर् हथमु जस्ता पहाडी न्जल्िाहरुबाट बसाई सरी आएका हुनािे उक्त समुदायका मातनसहरुको 
सामान्जक र साुँस्कृततक अततरसम्बति पूिी पहाडी न्जल्िाहरुसुँग समेत रहेको पाईतछ । त्यसैगरी 
भद्रपुरमा बसोबास गने केही मातनसहरु उत्तर पूिी भारतीय िेरबाट (दाजीलिङ, कालिङ्पोङ, लसन्क् कम, 

आसाम, मतनपुर आहद िेरबाट) बसाईसरी आएका र उनीहरुको आफतत, नातागोता समेत उक्त 



भद्रपुर नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना, अन्ततम प्रततिेदन २०७४ 
 

नेपाि डभेिपमेतट कतसल्टेतसी 113 
 
 

िेरहरुमा रहेको र हािसम्म िैिाहहक सम्बति रहेकोिे भद्रपुरको सामान्जक र साुँस्कृततक 

अततरसम्बति उत्तर पूिी भारतीय राज्यहरुसुँग समेत रहेको देणखतछ ।  
 

भद्रपुर नगरपालिका झापा न्जल्िाकै प्रशासतनक केतद्र (सदरमुकाम) भएकोिे नगरपालिकाको सम्पूणथ 
न्जल्िासुँग प्रशासतनक र राजनैततक अततरसम्बति रहेको छ । अहहिे पतन न्जल्िािासीहरु 

नागररकता, राहदानी िगायत अतय प्रशासतनक कामको िाधग भद्रपुर आउने गदथछन ्। भद्रपुर झापा 
न्जल्िाकै दक्षिण पूिी िेरको पुरानो शहर, नगरपालिका र बजार केतद्र हो । भद्रपुर नगरपालिका 
िरीपरी रहेका कचनकिि गाउुँपालिका, हन्ल्दिारी गाउुँपालिका िगायत जिथि, बतनयानी, िािुिाडी, 
पथररया, पाठामारी, डाुँगाबारी, रे्रािारी जस्ता झापा न्जल्िाका दक्षिणी िेरमा िासीतदाहरुको 
क्रकनमेि र बबिी वितरण गने मुख्य थिो भद्रपुर नगरपालिका नै हो । त्यसैगरी नगरपालिकाको उत्तरी 
िेरमा रहेका र्ोडामारा, पुहातुिारी, ज्यालमरगढी िगायत मेची नगरपालिकाका दक्षिणी िेरहरुका 
िालसतदाहरुको क्रकनमेि र बबिीको प्रमुख बजार पतन भद्रपुर नै हो । यी िरररवपका िस्ती र 

गाउुँपालिकाहरुका िालसतदाहरुिाई आिर्शयक पने ित्ताकपडा, खाद्यात न, तनमाथण सामग्री, औषिी, 
श्रृगंार सामग्री, भाुँडाकुडा, कृवष औजार, र्रसायी सामग्री, ईतिन आदी भद्रपुरबाटै जाने गरेको छ भने 
नगरिासीिाई आिर्शयक पने तरकारी, दिू र मासुका िाधग चाहहने खसी बाख्रा, राुँगा र सुगुरहरु पतन 

यसै िेरबाट आपूततथ हुने गरेको छ जसिे गदाथ िररपररका िस्ती/गापा/नपाहरुसुँग भद्रपुर बजारको 
अततरसम्बति प्रगाढ र तनकट रहेको पाइतछ । त्यसैगरी भद्रपुर नगरपालिकामा बसोबास गने 
मातनसहरुको िाधग आिर्शयक पने ित्ताकपडा, तरकारी, खाद्यात न, तनमाथण सामग्री, औषिी, श्रृगंार 

सामग्री, ईतिन आदी बबताथमोड, बबराटनगर, काठमाण्डौ र भारतीय बजारबाट आउने गरेका छ । 
भद्रपुरमा प्रशस्त धचया बगानहरु र धचया उद्योग छन ् त्यसैगरी नगरपालिकामा लसमेतट उद्योग, 

ग्यास ररक्रफलिङ प्िातट, िान लमि आहद ठूिा उद्योगहरु समेत रहेका छन ् उक्त उद्योगहरुको 
उत्पादन देशका प्रमुख शहरहरुसम्म तनयाथत हुने गरेको छ । विशषेगरी भद्रपुर नगरपालिकामा 
उत्पादन हुने धचया नेपािका सबै प्रमुख शहरहरुमा बबिीवितरण हुन े गदथछ । यस हहसाबिे हेदाथ 
भद्रपुरको आधथथक र व्यापाररक अततरसम्बति नगरपालिकाका िरीपररका गाउुँ , िस्ती, 
गाउुँपालिकामा मार लसलमत नभै देशका प्रमुख शहरहरु, राजिानी काठमाण्डौ र भारतीय बजारसम्म 

फैलिएको छ ।  
 

भद्रपुर नगरपालिका लभर विलभत न िडाहरुमा गरी हाि ९ िटा हाटबजार िाग् ने गरेको छ । उक्त 

हाटबजारमा क्रकनमेि र बबिी वितरणको िाधग नगरिासीहरु बाहेक िररपरर रहेका िस्तीहरु, 
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गाउुँपालिका र ग्रामीण िेरबाट समेत मातनसहरु क्रकनमेि र वििी वितरणको िाधग आउने गरेका छन ्

। आफ्ना ग्रामीण उत्पादनहरु दिू, अत न, ताजा तरकारी, फिफूि, चौपाया, र्रेि उत्पादनहरु (डोको, 
नाम्िो, कुचो, डोरी, आहद) तयनै हाटबजारहरुमा बबिी गरी आफूिाई आिर्शयक पने सामग्री क्रकनमेि 

गने गदथछन ्। यसरी नगरपालिका लभर िाग् ने हाटबजारहरु माफथ त समेत भद्रपुरको अततरसम्बति 

नगरपालिका लभरका र िररपररका स-साना िस्तीहरुसुँग प्रगाढ र गाढा रुपमा रहेको छ ।  
 

भद्रपुर नगरपालिकामा पूिी िेरकै ठूिो सरकारी मेची अतचि अस्पताि र बरभुिन विर्श ि विद्यािय 

अततरगतको मेची बहुमुखी क्याम्पस रहेकोिे भद्रपुरमा स्िास्थ्य सेिा र उच् च लशिाको िाधग 

न्जल्िािासी, िररपररका गाउुँपालिका, नगरपालिका र तछमेकी न्जल्िाहरुबाट समेत आउन ेगरेका छन ्

। यसरी लशिा र स्िास्थ्य सेिा प्रिाहको दृन्ष् टकोणिे हेदाथ भद्रपुरको अततरसम्बति िररपररका 
गाउुँपालिका, नगरपालिका हुुँदै तछमेकी न्जल्िाहरुसम्म पुगेको देणखतछ । त्यसैगरी अतय 

ठाुँउहरुसुँगको अततरसम्बतििाई विर्श िेषण गने हो भने सडक र यातायातको पहुुँचको कारण पूिी 
नेपािको शहरहरु दमक, विताथमोड, काकडलभट्टा, ईिाम, उिाथिारी, ईटहरी, बबराटनगर, िरान र 

भारतीय सीमािती शहरहरु जिपाईगुडी, लसलिगुडी, गिगलिया, ठाकुरगंजसम्म रहेको देणखतछ ।  
 
राजिानी भएको नातािे भद्रपुरको काठमाडौंसुँग पतन प्रशासतनक अततरसम्बति रहेको देणखतछ । 
भद्रपुरका सम्पत न र पहुुँच भएका मातनसहरुको िाधग उच् च लशिा र रोजगारको आकषथक गततव्य 

काठमाडौं नै रहेको छ । यहाुँबाट ठूिो संख्यामा युिाहरु िैदेलशक रोजगारीमा जाने गरेका छन ्। यसरी 
िैदेलशक रोजगारीमा जाने युिाहरु पतन काठमाडौं नै भएर जानुपने िाध्यता रहेको छ । भद्रपुरको 
व्यापाररक अततरसम्बति मुख्य गरेर झापाको विताथमोड, दमक, मेचीनगर, ईिाम र बबराटनगरसुँग 

रहेको देणखतछ । भद्रपुरिाई चाहहने सम्पूणथ उपभोगका सामानहरु िगायत तनमाथण सामग्री, 
ित्ताकपडा, भाुँडाकुडा र औषिीहरु झापाको बबताथमोडबाट नै आपूततथ हुुँदै आएको छ भने भद्रपुरमा 
उत्पाहदत कृवष जतय उत्पादनहरु पतन बबताथमोड हुदै देशका अतय शहरहरु तफथ  जाने गरेको छ । 
नगरपालिकािाई आिर्शयक पने केही तरकारीहरु ईिामबाट र अतय केही सामानहरु बबराटनगर र 
काठमाण्डौबाट आयात हुने देणखएतापतन भद्रपुरको सबैभतदा गाढा र तनकट व्यापाररक 

अततरसम्बति चाुँहह बबताथमोडसुँग रहेको देणखतछ । भद्रपुरिाई चाहहने आिर्शयक जनशन्क्तहरु (कृवष 

मजदरु, डकमी र लसकमीहरु) पतन हाि िररपररका ग्रामीण भेग र भारतीय सीमािती िस्तीहरुबाट 

आपूततथ हुन थािेको कुरा स्थानीय जातनफकारहरुिे बताएका छन ्।  
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हाि भद्रपुरिाई भारतीय लसमािती बजारसुँग जोडने मेची नदीमा पक् की पुिको तनमाथण अन्ततम 

चरणमा पुगेको छ । मेची नदीमा पुि तनमाथणिे भद्रपुरिाई भारतीय बजारसुँग जोडने छ भने भद्रपुर 

अततरदेशीय व्यापाररक नाकाको रुपमा समेत बबकलसत हुन ेदेणखतछ । भद्रपुरबाट बंगिादेशको लसमा 
समेत नन्जक (कररब २२ क्रकलम) पने भएकोिे पुि तनमाथण पर्श चात भद्रपुरमा रहेको भतसारको 
स्तरोउत नती भएमा भद्रपुरको व्यापाररक अततरसम्बति तछमेकी देशहरुसुँग समेत बढ्ने देणखतछ । 
भद्रपुरबाट झापाको गौरीगंज हुुँदै रंगेिी जोडने हुिाकी राजमागथको तनमाथण भैरहेको छ । भद्रपुर रंगेिी 
हुिाकी राजमागथहुुँदै बबराटनगर जाने यो सडकमा पने ठूिा नदीहरुमा पुि (बबररङ, कतकाई, रतुिा) 
तनमाथणको काम समेत िमािम भैरहेको छ । उक्त राजमागथको तनमाथण पर्श चात भद्रपुरको 
बबराटनगरसुँग लसिा सम्पकथ  स्थावपत हुने देणखतछ भने भद्रपुरबाट बबराटनगर जाने हािको दरुी 
समेत छोटो हुने देणखतछ । त्यसैिे भविर्शयमा मेची पुि तनमाथण पर्श चात भद्रपुर नाकाबाट लभबरने 
माििाहक सिारीहरु हुिाकी राजमागथ हुुँदै बबराटनगर प्रिि संभािना रहेको छ । त्यसैगरी हाि 

चारआिी केचना हुिाकी राजमागथको समेत स्तरोउत नती भैरहेको र उक्त राजमागथको तनमाथण पर्श चात 

भद्रपुरको अततरसम्बति न्जल्िाका दक्षिणी र उत्तरी िेरहरुसंग अझ प्रगाढ हुने देणखतछ । भद्रपुर 

नगरपालिकाको अतय शहर, गाउुँपालिका, नगरपालिका र िस्तीहरुसुँगको अततरसम्बति तिको 
धचरमा विस्ततृ रुपमा प्रस्तुत गररएको छ । 
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७३
 क्रकलम
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भद्रपुर नगरपालिकाको अतय शहर, नगरपालिका/गाउँपालिका र वस्तीहरुसँगको अततरसम्बति 

४.६ सामान्जक ववर्शिे्षण  

 

४.६.१ जनसंख्या 
 

भद्रपुर नगरपालिकाको ितथमान सामान्जक अिस्थाबारे माधथ खण्ड ३ मा नै चचाथ गररएको छ । यस 

खण्डमा सामान्जक अिस्थाको विष्िेषण गने प्रयास गररएको छ । प्रदेश नं १ को झापा न्जल्िामा 
अिन्स्थत भद्रपुर नगरपालिका नेपािको जेठो नगरपालिका मध्यको एक नगरपालिका हो । वि.सं. 
२००८ सािमा स्थापना भएको यो नगरपालिकामा २०३८/३९ सािमा चतद्रगढी र महेशपुर गाविसको 
केही िडाहरुिाई एकीकृत गरी १५ िडामा विभाजन गररएको धथयो । वि.स. २०७१ सािमा चतद्रगढी र 

महेशपुर दबुै गाविसहरु तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकामा समािेश गरी १५ िटै िडामा विभान्जत 

गररएको धथयो भने २०७३ को राज्य पुनरसंरचनािे साविकको पथृ्िीनगर गाविसिाई समेत समािेश 

गरी १० िटा िडाहरुमा विभाजन गररएको छ । रान्ष् िय जनगणना २०६८ का अनुसार तत्कालिन 

भद्रपुर नगरपालिकाको जनसंख्या १८१६४ रहेको धथयो । हािै गररएको स्थानीय तह पुनरसंरचनामा 
साविक भद्रपुर नगरपालिकामा साविकको पथृ्िीनगर गाविसिाई समेत गालभयो जस अनुसार हाि 

भद्रपुर नगरपालिकाको जनसंख्या ६५,५३३ हुन गएको छ । जसअनुसार यस नगरपालिकामा पुरुषको 
संख्या ३०,९५८ (४७.२%) र महहिाको संख्या ३४,५७५ (५२.८%) रहेको छ भने कूि र्रिरुी संख्या 
१५,२७० रहेको छ । 
 

नेपािको जनसंख्या िदृ्धिदर रान्ष् िय जनगणना २०६८ अनुसार १.३५% छ भने भद्रपुर 

नगरपालिकाको जनसंख्या िदृ्धिदर १.५३% रहेको छ । यसिे पतन के देखाउछ भने भद्रपुर 

नगरपालिकाको जनसंख्या िमश िदृ्धि हुुँदै गैरहेको छ । तर बैदेलशक रोजगार िगायत उच् च लशिा, 
रोजगारी र नयाुँ अिसरको खोन्जमा नगरपालिकाबाट बाहहर जाने मातनसहरु पतन उल्िेख्य रुपमा 
रहेका छन । रान्ष् िय जनगणना २०६८ को बसाईसराईको तथ्याङ्किाई हेदाथ भद्रपुर नगरपालिकाबाट 

अतयतर जाने मातनसहरुको संख्या ९.८% रहेको देणखतछ जुन तनक् कै बढी हो । नगरपालिकामा 
गालभएको साविक पथृ्िीनगर गाविसमा िैदेलशक रोजगारमा जाने युिाहरुको संख्या उच् च रहेको छ । 

कचनकिि गाउुँपालिका 
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४.६.२ जनसंख्याको प्रक्षेपण 

 

रान्ष् िय जनगणना २०५८ र २०६८ को 
जनसंख्यािाई विर्श िेषण गरेर हेदाथ भद्रपुर 

नगरपालिकाको जनसंख्या १.५३% को दरिे िदृ्धि 

भएको देणखतछ । यसै िदृ्धिदरिाई आिार मानेर 

हेदाथ भद्रपुर नगरपालिकाको जनसंख्या वि.स. 

२०७८ मा ७६,२७९ र वि.स. २०८८ मा ८८,७८७ पुग् ने 
देणखतछ भने २५ बषथपतछ बब.स. २०९८ मा यस 

नगरपालिकाको जनसंख्या बढेर १०३,३४६ पुग् ने 
देणखतछ । हाि भद्रपुर नगरपालिकाको जनसंख्या 
िदृ्धि उच् च नभएपतन यसै िदृ्धिदर कायम रहेका 
२५ बषथ पतछ यस नगरपालिकाको जनसंख्या एक 

िाख भतदा बढी पुग् ने देणखतछ । अहहिे भद्रपुरको नेपाि भारत सीम न्स्थत मेची नहदमा पुि 

बतनरहेको, विमानस्थि र अस्पतािको स्तरोउत नती हुन गैरहेको, संर्न शहरी कायथिम अततरगत 

रणनैततक सडकहरु कािोपर े भैरहेको, भद्रपुर-राजगढ-गौरीगंज-बबराटनगर हुिाकी राजमागथको 
तनमाथण कायथ प्रारम्भ भएको, चारआिी-केचना हुिाकी राजमागथको तनमाथण भैरहेको र नेपाि 

सरकारबाट पतन भद्रपुर नगरपालिकाको पूिाथिार विकासमा थप िगानी गने र्ोषणा भएकोिे 

भविर्शयमा भद्रपुर पूिी नेपािकै आधथथक केतद्र बत ने देणखतछ भने शहरी पूिाथिारहरुको विकासिे 

बसोबासको िाधग उपयुक्त शहर बत ने पतन संभािना रहेको छ । जसिे गदाथ भविर्शयमा भद्रपुर 

नगरपालिकामा सामान्जक तथा आधथथक अिसरको खोजी र शहरी सुवििाको िाधग ग्रामीण भेगबाट 

मातनसहरु बसाई सरी आएमा यहाुँको जनसंख्या िदृ्धिदर उच् च हुन गै यस प्रिेपणमा प्रस्तुत 

गररएको भतदा पतन बढी जनसंख्या हुन सक् ने संभािना रहेको छ । भद्रपुर नगरपालिकाको 
जनसंख्याको प्रिेपण तिको डायग्राममा प्रस्तुत गररएको छ: 

 

तालिका ४.२: भद्रपुर नगरपालिकाको 
जनसखं्याको पर्क्षेपण 

बरि् जनसंख्या 
२०५८ ५६८४१ 

२०६८ ६५५३३ 

२०७८ ७६२७९ 

२०८८ ८८७८७ 

२०९८ १०३३४६ 

िदृ्र्धदरः १.५३ 

स्रोत: रान्ष् िय जनगणना २०५८ र २०६८ 
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४.६.३ लशक्षा 
 

शैक्षिक सुवििा र लशिाका पूिाथिारहरुको अिस्थािाई हेदाथ हाि भद्रपुर नगरपालिकाको लशिाको 
अिस्था राम्रो रहेको देणखतछ । पंचायत कािदेणख नै स् नातकोत्तरसम्म अध्यापन हुन े बरभुिन 

विर्श िविद्यािय अततरगतको मेची बहुमुखी क्याम्पस भद्रपुरमा रहेकोिे भद्रपुर नगरपालिका बबगत 

देणख न ै न्जल्िाको एक प्रमुख शैक्षिक केतद्रको रुपमा रहेको छ । बबगतमा झापा न्जल्िाबाट मार 

नभएर ईिाम, पाुँचथर र ताप्िेजुङबाट समेत विद्याथीहरु यस क्याम्पसमा पढन आउने गरेका धथए । 
तर प्रजाततरको उदयसुँगै न्जल्िाका अतय स्थानहरुमा तनजी र सरकारी क्याम्पसहरु खिेुसुँगै हाि 

मेची क्याम्पसमा पढ्ने विद्याथीहरुको संख्या प्रत्येक बषथजसो र्हटरहेका छन ् । तत्कालिन भद्रपुर 

नगरपालिकामा गालभएका साविस महेशपुर, चतद्रगढी र पथृ्िीनगर गाविसिाई समेत जोडरे समग्रमा 
हेदाथ पतन भद्रपुर नगरपालिकाको सािरता ७६.९% रहेको देणखतछ । रान्ष् िय जनगणना २०६८ का 
अनुसार झापा न्जल्िाको सािरता ७५.१% र नेपािको सािरता ६५.९% रहेको छ । यसरी न्जल्िा र 

देशको सािरतासुँग तुिना गरेर हेदाथ भद्रपुर नगरपालिकाको सािरता बढी नै रहेको देणखतछ । यी 
तथ्याङ्कहरुिे पतन भद्रपुर नगरपालिकाको शैक्षिक स्तर राम्रो रहेको कुरािाई थप प्रमाणणत गदथछन ्।  
 

हाि भद्रपुर नगरपालिकामा सरकारी र तनजी गरी  कुि ६८ िटा विद्यािहरु रहेका छन ्। जसमा १० 

िटा िाि विकास केतद्र र ३ मदरसा रहेका छन ्भने सरकारी र तनजी गरी कुि २२ िटा प्राथलमक 
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विद्याहरु रहेका छन ्। त्ससैगरी ७ िटा सरकारी र ७ िटा तनजी तनम् न माध्यलमक विद्याियहरु रहेका 
छन ्। भद्रपुर नगरपालिकामा हाि ५ िटा सरकारी माध्यलमक विद्यािय र १० िटा तनजी माध्यलमक 

विद्याियहरु रहेका छन ्। तनजी र सरकारी गरी कुि ४ िटा उच् च माध्यलमक विद्याियहरु रहेका 
छन ् । हहमािी उच् च मावि, अरतनको उच् च मावि, भद्रपुर उच् च मावि, बबरेतद्र उच् च मावि 

नगरपालिकाका सरकारी सरकारी उच् च माविहरु हुन ् । नगरपालिकाको प्रत्येक िेरमा सरकारी र 

तनजी उच् च माविहरु भएकोिे नगरपालिकाका युिा युिातीहरुिाई आफ्नै र्र गाउुँ  नन्जकै उच् च 

माविको अध्ययन सहज रुपमा उपिब्ि छ । तर भद्रपुर नगरपालिकामा हािसम्म पतन प्राविधिक 

लशिािय र पोिीटेक् नीकि ईतस्टीच्यूटको भने अभाि रहेको छ । 
 

भद्रपुर नगरपालिकामा हाि एक नलसथङ क्याम्सप (मदन भण्डारी मेमोररयि) समेत रहेको छ । यस 

नरलसहं क्याम्पसमा भद्रपुर नगरपालिकाका अिािा कचनकिि गाउुँपालिका, हल्दीिारी गाउुँपालिका 
िगायत न्जल्िाका अतय ग्रामीण भेगबाट युितीहरु नलसथङ पढ्न आउने गरेका छन ् । शैक्षिक 

संस्थाहरुको भौततक पूिाथिारिाई हेदाथ िडा नं १ मा अिन्स्थत हहमािी उमाविको नयाुँ २ तल्िे पक् की 
भिन रहेको छ भने िडा नं २ को सुयथनगरमा रहेको अरतनको उमाविको पतन नयाुँ भिन तनमाथणिीन 

रहेको छ । तर भद्रपुर नगरपालिको बजार िेरमा रहेको यस िेरकै पुरानो भद्रपुर उमाविको भिन भने 
जीणथ भएकोिे नयाुँ भिन तनमाथण गनुथपने देणखतछ । त्यसैगरी िडा नं १० मा रहेको िीरेतद्र उमाविको 
भिन पतन पुरानो भएकोिे ममथत संभार गनुथपन े देणखतछ । नगरपालिकाका सबै िडाहरुमा 
विद्याियको सहज पहुुँच रहेको छ । तर पतन केही विद्याियहरुमा छारामैरी शौचाियको अभाि 

रहेको छ भने केही विद्याियहरुमा खानेपानी सहज पहुुँच हािसम्म हुन सकेको छैन ।  
 

४.६.४ स्वास्थ्य 

 

स्िास्थ्य सेिाको दृन्ष् टकोण भद्रपुर नगरपालिका सिि रहेको देणखतछ । नगरपालिकामा १०० शैयाको 
सरकारी अस्पताि, १०० शैयाको तनजी अस्पताि, ३ िटा प्राथलमक स्िास्थ्य चौकी, १ ईिाका 
स्िास्थ्य चौकी, न्जल्िा आयुिेहदक अस्पताि, तनजी न्क्िनक र औषिी पसिहरुमा अिािा 
नगरपालिका लभर विलभत न संस्था र सामुदातयक संस्थाहरुबाट संचालित एम्िुिेतस सेिाहरु समेत 

रहेका छन ् । यसका अिािा तछमेकी विताथमोड नगरपालिकामा सुवििा सम्पत न वि. एण्ड सी. 
अस्पताि र मेची आुँखा अस्पताि समेत भएकोिे भद्रपुरिासीिे सहज रुपमा स्िास्थ्य सेिा उपभोग 

गनथ पाएको देणखतछ । नेपाि सरकारको िगानीमा मेची अंचि अस्पतािको स्तरोत नती भैरहेको, 
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अस्पतािको नयाुँ भिन तनमाथण भैरहेको, डायिालसस सेिा र अतय संर्न उपचार सेिाको समेत 

शुरुिात भएकोिे भविर्शयमा नगरिासीिाई सहज र सुिभ रुपमा स्िास्थ्य सेिा उपिब्ि हुन ेदेणखतछ 

।  
 

संर्न उपचारको िाधग भने अहहिे पतन भद्रपुर िासीहरु बबताामोड श्स्थत बब एणड् सी मडेडकल कलेज, 

बबपी स्िास्थय् षिज्ञान पर्नतषठान धरान, नोबले असप्ताल बबरानगर या भारतको भसभलगुडी र 
काठमाडौं जानूे गदथछन ् । नगरपालिकामा ग्रामीण भेगमा अिन्स्थत प्राथलमक स्िास्थ्य केतद्र र 

ईिाका स्िास्थ्य चौकीमा भने स्िास्थ्य उपकरण र दि धचक्रकत्सकको अभािमा स्तरीय सेिाहरु 

प्रदान हुन सकेको देणखदैन । नगरपालिकाको उच् च शैक्षिक स्तर, उच् च सामान्जक चतेना र 
तुिनात्मक रुपमा सिि आधथथक अिस्थाको कारणिे गदाथ नगरिासीहरुको स्िास्थ न्स्थतत िररपररका 
तछमेकी गाउुँपालिकाहरुको भतदा राम्रो रहेको देणखतछ ।  
 

४.६.५ सामान्जक वववविता, महहिा सहभाधगत र ववकास 

 
भद्रपुर सामान्जक विवििता भएको नगरको रुपमा पररधचत छ । हाि नगरपालिकामा ३२  भतदा बढी 
जात/जाततहरुको बसोबास रहेको पाईतछ । यहाुँ कुनै एक जाततको बाहुल्यता रहेको नभएतापतन 

सबैभतदा बढी पहाडी ब्राम्हण जाततका मातनसहरु रहेका छन ्जसको संख्या १३७४७ (२१%) रहेको छ । 
त्यसैगरी दोस्रो र तेस्रो िेरै स्थानमा िमश राजिंशी (१४.७%) र िेरी (१०.८%) जाततका मातनसहरु 

रहेका छन ् । भद्रपुर नगरपालिकामा ८.४% लिम्बुहरु रहेका छन ् । सतथाि जाततहरु बबशषे गरेर 

साविक महेशपुर बसोबास गने गदथछन ्र उनीहरुको संख्या ४.५% रहेको छ । राई, लिम्ि ुर गुरुङ र 

तामाङ यहाुँक मुख्य जनजातीहरु हुन ् । साविक पथृ्िीनगर गाविसमा राई र लिम्िुहरुको बाक्िो 
बसोबास रहेको छ । त्यसैगरी राजिंशी, सतथाि र माझी यहाुँका प्रमुख आहदिासीहरु हुन ्। तर यी 
जनजाती र आहदिासीहरुको आफ्नो संस्कृतत, भेषभुषा, िमथ र भाषा िमश िोप हुुँदै गैरहेकोिे 

नगरपालिकाको नगरपालिका लभर उपयुक्त स्थान चयन गरी एक जनजातत र एक आदीिासी 
संग्राहियको स्थापन गने सकेको खण्डमा नगरपालिका लभर बसोबास गने आहदिासी र 

जनजातीहरुको िमथ, संस्कृततको र भाषाको जगेनाथ हुने धथयो भने उक्त संग्राहियिाई पयथटक्रकय 

स्थिको रुपमा समेत विकास गनथ सक् ने संभािना रहेको छ । 
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भद्रपुर नगरपालिकािे महहिा विकासमा तनक् कै राम्रो प्रगतत गरेको देणखतछ । नगरपालिकाको 
सामान्जक र भौततक विकासको िममा महहिा सहभाधगता उत्साहजनक रुपमा हुने गरेको छ भन े

हािैका बषथहरुमा महहिाहरु नगदेिािी र फिफूि, आयमुिक व्यिसाय िगायत अतय आधथथक 

गततविधिमा समेत संिग् न हुन थािेका छन ् । महहिाहरुको र्रायसी तनणथयमा पतन महत्िपूणथ 
भूलमका देणखन थािेको छ । आमा समूह, बचत तथा सहकारी समूह, उपभोक्ता समूहमा महहिा 
सहभाधगता उत्साहजन रहेको देणखतछ भने हाि स्थानीय राजनीततमा समेत महहिा सहभाधगता 
उत्साहजन रुपमा रहेको पाईतछ  । 
 

४.६.६ िालमयक र साँस्कृततक अवस्था 
 
सामान्जक विकास अततगथत िालमथक, साुँस्कृततक र खेिकुद िगायतका कृयाकिापको विकासिाई 

समेत समािेश गररएको छ । नगरपालिकामा हहतद ूिमथ मात ने मातनसहरुको बाहुल्यता भएतापतन 

यहाुँ बौद्ि, क्रकराुँत, मुन्स्िम र ईसाई िमथ मात ने मातनसहरु समेत रहेका छन ्। यस हहसाबिे हेदाथ 
भद्रपुर िालमथक र साुँस्कृततक विवििता भएको नगरपालिका हो । नगरपालिकाको िडा नं २ मा रहेको 
कमििाप नगरपालिकाको िालमथक सहहष्णुताको उत्कृष् ट नमुनाको रुपमा रहेको छ । कमििापमा 
१८ जातजातत र सिै िमथका मठ मन्तदरहरु एकै ठाउुँमा रहेको यस स्थानको पयथटकीय महत्ि समेत 

रहेको छ । हहतद ूिमाथििम्बीहरुिे मुख्यतया: बडा दशै, शुभ हदपािािी, तीज, छठ, होिी, लसरुिा, गाई 

जारा तथा साकेिा जस्ता चाडपिथहरु मनाउने गदथछन ्। क्रिन्स्चयन समुदायहरुिे क्रिसमस ड ेमुन्स्िम 

समुदायिे इदिु क्रिद इद र बकररद एिं बौद्ि िमाथििम्बीहरुिे बुद्ि पूणणथमा जस्ता चाडपिथका साथ ै

जातत विशषे अनेक चाडिाड आ-आफ्नै परम्परा र संस्कृतत अनुसार मनाउने गरेको पाइतछ । 
नगरपालिकाका विलभत न िडा र टोिहरुमा स्थानीयिासीहरुिे सामुदातयक भिन तनमाथण गरेका छन ्

। जहाुँ वििाह, व्रतबति, होम, सप् ताह पुराण, योग, सामुदातयक भेिा, छिफि आहद जस्ता सामान्जक 

कायथहरु तनयलमत रुपमा हुने गरेको छ । नगरपालिकाको िडा नं २ न्स्थतत देउनीया खोिा क्रकनार, िडा 
न ं ४ न्स्थतत रंगेडाुँडा, िडा नं १० को किििगुडी न्स्थत देउनीया खोिा क्रकनार, र्ोडामारा न्स्थत 

र्ोडामारा खोिा क्रकनार, मेची नहद क्रकनारमा विलभत न जात र िमथका मातनसहरुको दाहसंस्कार स्थि 

रहेको छ । मुन्स्िम समुदायिे भने भद्रपुर नगरपालिकाको बजार िेरमा रहेको मन्स्जदहरुमा अन्ततम 

संस्कार गन ेगरेका छन ्।   
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यस नगरपालिकाको सामान्जक विकास योजना तजुथमा गदाथ तनम् न लिणखत तनदेशक लसद्िाततहरु 

आिार मातनएको छ:  

 
▪ हदगो विकास तथा गररबी तयूतनकरणका िाधग समािेशी सामान्जक पररचािनिाई माध्यम 

बनाई कायथिम संचािन गररनेछ । 
▪ िक्षित िगथको सामान्जक, आधथथक विकासका िाधग प्राथलमकता प्रदान गररनेछ । 
▪ सामान्जक सुरिाका िाधग कायथिमहरु तजुथमा गरी आिर्शयक सुरिा प्रदान गररनेछ । 
▪ रोजगार र स्िरोजगार प्रिद्थिन कायथिम संचािन गनथ स्थानीयिासीिाई उत्प्रेररत गररनेछ । 
▪ प्रभािकारी सेिा प्रिाहको सुतनन्र्श चता गदै हदगो विकास र प्रििथनमा जोड हदइनेछ । 

 

४.७ आधथयक अवस्थाको ववर्शिे्षण 

 

विगतमा भद्रपुर पूिी नेपािकै पुरानो व्यापाररक नगरको रुपमा रहेको धथयो । भारतीय सीमाबाट 

नन्जक रहेको भएतापतन मेची नहदमा आित जाितको िाधग पुि नभएको र महेतद्र राजमागथको 
तनमाथण पर्श चात काकडलभट्टा ठूिो नाकाको रुपमा विकास भएपतछ भने भद्रपुरको व्यापार र व्यिसाय 

िमश: ओरािो िाग् न थाल्यो । तर पतन भद्रपुर झापा न्जल्िाको दक्षिण पूिी िेरको मुख्य बजार 

केतद्रको रुपमा अझैसम्म स्थावपत रहेको छ । न्जल्िाको सदरमुकाम, विमानस्थि, अचंि अस्पताि, 

स् नातकोत्तरसम्म अध्यापन हुने सरकारी क्याम्पस िगायत अतय शहरी पूिाथिारहरुको सुवििािे गदाथ 
हािैका बषथहरुमा भद्रपुरमा बसाईसरी आउने मातनसहरुको िम िमश: बढ्दै गैरहेको छ । 
नगरपालिका िेर लभर प्रशस्त धचया बगानहरु, ठूिा धचया उद्योगहरु, आितुनक राईस लमि, लसमेतट 

उद्योग, ईटा भट्टा, गामेतट उद्योग जस्ता ठूिा उद्योगहरु ियागत थपु्रै साना तथा र्रेि ुउद्योगहरु 

समेत संचािनमा रहेका छन ्। भद्रपुर यस िेरकै मुख्य बजार केतद्र भएकोिे भद्रपुर र चतद्रगढीमा 
व्यापार तथा व्यिसाय पतन राम्रोसुँग फस्टाएको देणखएको छ । यस हहसाबिे हेदाथ भद्रपुरको मुख्य 

आधथथक स्रोत व्यपार व्यिसाय र उद्योग नै रहेको देणखतछ । तर नगरपालिकाको िेर विस्तार र  
स्थानीय तह पुनरसंरचनासुँगै भद्रपुरमा साविक महेशपुर र पथृ्िीनगर गाविसहरु समेत लमलसन 

पुगेपतछ भने नगरपालिकामा कृवष पतन मुख्य आधथथक स्रोतको रुपमा देखा परेको छ । रान्ष् िय 

जनगणना २०६८ को तथ्याङ्किाई विर्श िेषण गदाथ भद्रपुर नगरपालिकामा तालिम प्राप् त कृवष, िन र 

मत्स्य कामदार पेशामा संिग् न मातनसहरुको संख्या सबैभतदा बढी भएता पतन केिि केिि २६.९% 

मातनसहरु मार उक्त पेशामा संिग् न रहेका छन ्। यसको मुख्य कारण पुरानो नगरपालिकाको पुरै िेर 
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र साविक चतद्रगढी गािलसको बजार िेरका मातनसहरु व्यापार व्यिसाय र जाधगरमा संिग् न रहन ुन ै

हो । दोस्रो ठूिो पेशामा सेिा र वििी कामदार रहेको छ जहाुँ १९.१% मातनसहरु संिग् न रहेका छन ्। 
त्यसैगरी सािरण पेशामा संिग् न मातनसहरु १४.३% र कालिगढ पेशामा १३.८% मातनसहरु संिग् न 

रहेका छन ्। व्यिसातयक, प्राविधिक/सह-व्यिसातयक, मेलशनरी प्राविधिक पेशामा संिग् न मातनसहरु 

भने िमश: ६.६%, ४.४% र ४.१% रहेका छन ्।  
 

भद्रपुरको रणनैततक अिन्स्थतत, उत्तर दक्षिण (चारआिी-केचना) मेची राजमागथ, पूिथ पन्र्श चम (भद्रपुर-

रंगेिी) हुिाकी राजमागथ र भारतीय लसमानाकाबाट नन्जक भएकोिे मेची नहदमा तनमाथणिीन पुिको 
तनमाथण सम्पत न पर्श चात नगरपालिकािे िगानीको उधचत िातािरण तनमाथण गनथ सकेको खण्डमा 
नयाुँ उद्योगहरु आकवषथत हुने सक् ने ठूिो संभािना रहेको छ । हाि मेची पुि तनमाथणको अन्ततम 

चरणमा पुगेको, नदी पारर कररब १.५ क्रकलम को दरुीमा (गिगलिया) भारतीय रेि स्टेसन रहेको, पूिथ 
पन्र्श चम हुिाकी राजमागथ र उत्तर दक्षिण मेची राजमागथको स्तरोउत नती भैरहेकोिे भद्रपुरमा उद्योग 

तथा व्यापारको प्रचरु संभािना रहेको छ भने उद्योग तथा व्यापारबाट स्थानीय मातनसहरुिे 

रोजगारीको नयाुँ अिसरहरु पाउने देणखतछ । मेची पुिको तनमाथण पर्श चात भद्रपुरमा अततरदेशीय 

व्यापार समेत बढ्ने देक्रकतछ त्यसैिे हाि भद्रपुरमा भैरहेको छोटी भतसारको स्तरोउत नती गरी 
आितुनक सुख्खा बतदरगाहको तनमाथण गनथ सकेको खण्डमा भद्रपुर नगरपालिकािे आयात 

तनयाथतबाट ठूिो आधथथक िाभ लिन सक् ने देणखतछ । भद्रपुरमा तनमाथणिीन मेची पुिबाट तेस्रो देश 

बंगिादेश समेत नन्जक पने भएकोिे आिर्शयक पूिाथिार तनमाथण हुन सकेको कण्डमा भद्रपुर पूिथकै 

प्रमुख व्यापाररक नाकाको रुपमा विकास हुन ेसक् ने प्रिि संभािना रहेको छ ।  
 

हाि भद्रपुरमा संचालित उद्योगहरु मध्ये केही ठूिा उद्योगहरुिे स्थानीय युिाहरुिाई रोजागर समेत 

प्रदान गरररहेको छ । केही बषथ अगाडीसम्म संचािनमा रहेको मोमेतटो एपरल्सिे ठूिो संख्यामा 
रोजगारी प्रदान गरको भएतापतन हाि उक्त उद्योग बतद भएकोिे यस उद्योगिाई पुन संचािन गनथ 
सकेको खण्डमा भद्रपुरको आधथथक विकास ठूिो योगदान हुने धथयो । भद्रपुरमा कृवषमा आिाररत 

धचया र आिुतनक िान लमिहरु समेत रहेका छन ्। उक्त उद्योगहरुिे समेत स्थानीय मजदरुहरुिाई 

रोजगार प्रदान गरररहेका छन ् । नगरपालिकामा ग्रामीण िस्तीहरुमा लसचंाई सुवििा, आिुतन कृवष 

औजार, बबउ, कृवष प्राविधिक, तालिम, औषिी, मि, सुिभ कृवष ऋण र बजारको उधचत व्यिस्था गने 
सकेको खण्डमा व्यिसातयक कृवष, फिफूि, नगदेिािी र दगू्ि उत्पादनबाट स्थानीय कृषकहरु र 

नगरपालिकािे ठूिो आधथथक िाभ लिन सक् ने देणखतछ ।  
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भद्रपुरमा क्रकचकबि, कमििाप, चतद्रगढ जस्ता िालमथक तथा ऐततहालसक स्थिहरु, रमणीय धचया 
बगानहरु र सीमसार िेरहरु समेत रहेकोिे पयथटन को प्रशस्त संभािना रहेको छ । यी पयथटकीय 

स्थिहरुमा पयथटनका पूिाथिारहरु तनमाथण गनथ सकेको खण्डमा पटथयनबाट समेत नगरपालिका र 

स्थानीय मातनसहरुिे आधथथक िाग लिन सक् ने देणखतछ । भद्रपुर नगरपालिकाबाट ठूिो संख्यामा 
युिाहरु िैदेलशक रोजगारीमा गएकोिे विपे्रषण पतन नगरपालिकाको मुख्य आधथथक स्रोत हो । यसरी 
विदेशबाट लभबरने विपे्रषणको ठूिो हहस्सा र्डरेी खररद, र्र तनमाथण, र्रयासी सामान, सिारी सािन, 

ित्ताकपडा आहद खररदमा नै खचथ हुने गरेको देणखतछ । यहद विदेश जाने स्थानीय युिाहरुिाई उद्यम 

र लशपमुिक तालिम हदन सकेको खण्डमा विदेशमा समेत बढी तिब पाउन सक् ने देणखतछ भने 
विदेशबाट आएको रकमिाई उद्यम र आयमुिक कायथमा खचथ गरेमा रोजगारीको नयाुँ अिसरहरु 

लसजथना भै नगरको अथथततरमा सकारात्मक प्रभाि पने देणखतछ । मौहद्रक कारोबारबाट आधथथक 

क्रियाकिाप प्रिद्थिनका िाधग सहयोग पुर् याउन स्थावपत विलभत न िैंकहरु र सहकारी संस्थाहरुबाट 

ऋण लिएर उद्योग व्यिसाय संचिान गन ेिममा हािैका हदनहरुका केही िदृ्धि हुदै गएको छ । 
यसबाट केही व्यन्क्तहरुिे रोजगारी र आय आजथनको अिसर पतन प्राप् त गरेका छन ्।  
 
४.७.१ आततररक स्रोत पररचािन 

 
नगरपालिकाको आततररक श्रोतको पररभाषा लभर मािपोत, र्र बहाि कर, व्यिसाय कर, सिारीकर, 

र्र नक्शा पास कर, मनोरतजन कर, विज्ञापन कर, स्थानीय सेिा शुल्क मुख्य रुपमा रहेका छन ्। 
यसैगरी स्थानीय विकास शुल्क, दण्ड जररिाना दस्तुर, आधथथक अनुदान, नेपाि सरकारिे तोकेको 
तयूनतम तथा िस्तुगत अनुदान आहद समेतिाई नगरपालिकाको श्रोतमा समािेश गनथ सक्रकतछ । यी 
विषयगत लशषथकहरुका साथ ैप्रशासन, अनुदान, विकास अनुदान आहद समेत उल्िेखनीय आधथथक 

श्रोतहरु हुन ् । नगरपालिकािे आधथथक श्रोतहरुिाई आततररक तथा िाह् य गरी दईु पिबाट ग्रहण 

गरेको देणखतछ । आन्ततरक श्रोतहरुिाई बढी भतदा बढी पररचािन गरी बाह् य तनभथरतािाई कम गदै 

िैजाने रान्ष् िय नीतत समेतिाई दृन्ष् टगत गरी तनम् न अनुसारका आयोजनाहरु कायाथतियन हुन सक् ने 
गरी प्रस्ताि गररएको छ । आधथथक विकास कायाथतियन पर्श चात तनम् न उद्देर्शयहरु प्राप् त गने सक्रकने 
अपेिा गररएको छ । 

▪ मेची पुिको तनमाथण सम्पत न गरी भद्रपुर भतसारको स्तरोउत नती भै अततरदेशीय आयात 

तनयाथत बढेको हुनेछ । 
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▪ नगरपालिकामा औिोधगक िगानीको उधचत िातािरण र औिोधगक पूिाथिारहरुको तनमाथण भै 
नयाुँ उद्योगहरु स्थापना भएका हुनेछन ्। 

▪ तनमाथणिीन हुिाकी सडकहरुको स्तरोउत नती भै नगरको व्यापाररक सम्बति थप विस्ताररत 

र मजबुत भएको हुनेछ । 
▪  भौततक पूिाथिारहरुको विकास तथा विस्तार भ ै उल्िेखनीय रुपमा रोजगारीका िेरहरुको 

विकास भएको हुनेछ । 
▪ प्राकृततक, ऐेततहालसक तथा साुँस्कृततक िरोिरको उधचत संिद्थिन र संरिण भ ै पयथटन 

िेरिाई यथेस्ट सहयोग पुगेको हुनेछ । 
▪ पयथटन सम्बतिी पूिाथिारहरुको विकास भै पयथटन आिगमनमा उल्िेख्य िदृ्धि भै पयथटन 

िेरबाट प्रशस्त आधथथक िाभ पुगेको हुनेछ । 
▪ उत नत कृवष विकास, पशुपािन तथा नगदेिािीबाट कृषकहरुको आम्दानीको स्तर िदृ्धि 

भएको हुनेछ । 
▪ सीप विकास, स्िरोजगार, र्रेिु तथा िर्ु उद्योगबाट आय आजथनको िेरमा यथेस्ट प्रयोग 

गररएको हुनेछ। 
 

४.७.२ िागत सहभाधगता 
 
विकास कायथिाई समानुपाततक रुपमा वितरण गरी आम मातनसमा विकास प्रतत अपनत्ि प्रदान गनथ 
समेत हरेक विकास तनमाथण कायथहरुमा जनताको िागत सहभाधगता अपररहायथ र अतनिायथ विषय 

भएको छ । विकास कायथमा जनसहभाधगतािे विकासको प्रततफिमा जनताहरुिाई उत्तरदायी िहन 

गनथ लसकाउुँछ । यसिे गदाथ जनताहरुिाई विकास योजनाहरु हाम्रो हो भत ने भािनाको विकास भै 
विकास आयोजनाहरु हदगो र हटकाउ हुन सक्दछ । विशषेगरी सडक तनमाथण तथा सुिार, ढि 

प्रणािीको तनमाथण तथा ममथत सुिार, खानेपानी आयोजनाको तनमाथण र सुिार जस्ता विषयहरुमा 
जनताको तफथ बाट उपभोक्ता सलमतत गठन गरी िागत सहभाधगतािाई आत्मसाथ गने ितथमान 

पद्दततिाई समेत दृन्ष् टगत गरी भविर्शयमा तनमाथण/संचािन गनथ यी आयोजनाहरुमा जतनाको 
आधथथक न्स्थतत र आय आयथज िमतािाई विचार गरी िागत सहभाधगतािाई कायाथतियन गनथ सक्रकने 
देणखतछ । 
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यसका साथ ै आधथथक विकासमा स्थानीय जनसमुदायको िागत सहभाधगतािाई बढािा हदने, 
स्िरोजगारका कायथिमहरुिाई विस्तार र विकास गरी रोजगारीको अिसर सजृना गने, पयथटकीय 

िेरहरुिाई समुदायमा हस्ताततरण गरी व्यिस्थापन सलमतत माफथ त संचािन गने, िर् ुउद्योग तथा 
बचत कायथिमहरुमा जनताको रुचीिाई ध्यान हदई कायथिमहरु संचािन गने, व्यिसातयक तरकारी 
खेती, नगदेिािीको र पशुपािनका िाधग कृषकहरुिाई प्रोत्साहहत गदै उनीहरुको आम्दानीको अिसर 

िदृ्धि गने जस्ता सहभाधगतामुिक कायथिमहरु संचािन गरी नगरिासीको सहभाधगतािाई बढाउन 

सक्रकन े देणखतछ । यस्तो क्रकलसमको िागत सहभाधगता कायथिमहरुमा तनजी िेर तथा अतय 

संस्थाहरुिाई समेत सहभाधग गराउदै जानु पने देणखतछ । 
 

४.७.३ राजर्शव् सुिार कायययोजनाका काययक्रमहरु 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको संस्थागत आधथथक विकासिाई समेत ध्यान हदनु आिर्शयक छ । खासगरी 
नगरपालिकाको आम्दानी िदृ्धि गरी सो आम्दानीिाई विकासमा िगानी गनथ सकेमा विकासिे गतत 

लिने तनन्र्श चत छ । यसको िाधग नगरपालिकािे राजर्श ि सुिारका कायथिमहरु संचािन गदै जानुपन े

देणखतछ । राजर्श ि सुिारको िाधग नगरपालिकािे गनथ सक् ने कायथहरु तनम् न बमोन्जम हुन सक्छन ्: 

▪ व्यिसाय कर व्यिन्स्थत गन,े 

▪ बहाि करको िगत तयार गने, 
▪ नक्शापास व्यिन्स्थत गने, 
▪ स्थानीय पाकथ , बगैचा, पयथटकीय िेर, पोखरी, सीमसार, खलु्िा िेर तथा मठमन्तदरको 

आिर्शयक सुिार गरी व्यिस्थापनमा तनजी िेरको सहभाधगता गराउने, 
▪ जनसहभाधगतामा आिाररत योजनाहरु संचािन गने, 
▪ सरसफाई तथा फोहर संकिन कायथिाई व्यिन्स्थत गने, 
▪ कायाथियका प्रशासतनक कामहरुिाई कम्प्युरकृत गरी थप दरबतदी सजृना गनथ नपने 

अिस्थामा िैजाने, 
▪ जगेडा कोषबाट अधिकतम पररचािन हुन सक् ने योजनाहरु संचािन गने, 
▪ शहरी विकास तथा भिन तनमाथण विभाग, नगर विकास कोष, न्जल्िा समतिय सलमतत, सडक 

बोडथ िगायतका िाईन एजेतसीहरुबाट थप स्रोत पररचािन गरी िेरगत कायथिमहरुमा 
िगानी गने, 
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▪ दात ृतनकाय तथा संस्थाहरुबाट थप स्रोत पररचािन गरी िेरगत कायथिमहरुमा िगानी गन े

आहद। 
 
४.७.४ ववत्तीय ववकास 

नगर विकासको अििारणािाई मूतथ रुप हदन आिर्शयक पन े स्रोत तथा सािनको पहहचान एिं 
पररचािनको योजना तजुथमा गने योजना नै वित्तीय विकास योजना हो । वित्तीय विकासमा देहायका 
विषयहरुिाई समािेश गने प्रयास गररएको छ:  

a) आततररक स्रोत पररचािन र आधथथक सििता: नगरपालिकािे आततररक स्रोतहरुको पहहचान 

गरी ती श्रोतहरुको बढी भतदा बढी उपयोग गरी बाह् य तनभथरतािाई कम गदै िैजाने िातािरण 

तयार गनुथपने देणखतछ । नगरपालिकािे आफ्नै िेरलभर करको असुिीिाई प्रभािकारी 
बनाउने र सेिा व्यिहाररक बनाई अधिकतम उपिब्िी गने तफथ  प्रयासरत रहनु पन ेदेणखतछ । 

b) िागत सहभाधगता: नगरपालिकाको लसलमत स्रोत र सािनिे मार िक्षित विकास कायथहरु 

संचािन गनथ कहठन हुतछ । आम नगरिासीहरुमा विकास प्रतत अपनत्ि (Ownership) समेत 

जनाउने हहसाबिे प्रत्येक विकास तनमाथणका कायथहरुको तनन्र्श चत प्रततशत रकम उपभोक्ता 
सलमततिे व्यहोने प्राििानको विकास गनुथपन ेहुतछ । यस नगरपालिकामा हाि संचािन गन े

कततपय विकास तनमाथणका कायथहरुमा जनसहभाधगतािाई एक मुख्य अगंको रुपमा समेत 

विकास गरेको पाइतछ जसिे गदाथ विकास तनमाथणमा जनसहभाधगताको अिस्था समेत राम्रो 
रहेको देणखतछ । 

 

४.८ भौततक ववर्शिे्षण 

 

भौगोलिक न्स्थतत विर्श िेषण अततगथत मुख्य रुपमा तीन पििाई ध्यान हदनु पने हुतछ । ती हुन ् : 

अिन्स्थतत, भू-उपयोग र भौततक पूिाथिार न्स्थतत । भद्रपुर नगरपालिका झापा न्जल्िाको दक्षिण पूिी 
िेरमा अिन्स्थत पूिी नेपािको पुरानो शहर र झापा न्जल्िाको सदरमुकाम हो । यो नगरपालिका 
महेतद्र राजमागथमा अिन्स्थत न्जल्िाको विताथमोड बजारबाट १७ क्रकलम दक्षिणमा मेची नदीको 
क्रकनारमा रहेको छ भने भद्रपुर नगरपालिका चारआिी केचना मेची राजमागथ र भद्रपुर-गौरीगज-ं

रगेिी हुिाकी सडकको संगम स्थि समेत हो । भद्रपुर नगरपालिका तीनिटा राजमागथहरु (विताथमोड-

भद्रपुर, चारआिी-चतद्रगढी-भद्रपुर र ििुािारी-भद्रपुर) बाट महेतद्र राजमागथसुँग जोडडएको छ । 
जसमध्ये भद्रपुर विताथमोड-भद्रपुर र चारआिी-भद्रपुर कािोपर े सडक हुन ् भने ििुािारी-भद्रपुर 
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ग्राभेि सडक हो जुन संर्न शहरी कायथिमबाट चाुँडै कािोपरे हुन गैरहेक छ । यी तीनिटा मध्ये 

विताथमोड-भद्रपुर पक् की सडक भद्रपुर नगरपालिकािाई महेतद्र राजमागथसुँग जोडने मुख्य सडक हो 
भने सबैभतदा चल्तीको सडक पतन यही हो । हाि विताथमोड-भद्रपुर तनयलमत बस सेिा संचािनमा 
रहेको छ भने चारआिी-भद्रपुरमा सडकमा पतन बस, न्जप तथा टेम्पो सेिा संचािनमा रहेको छ । 
भद्रपुर नगरपालिकाको मुख्य बजार िेरमा १ बस पाकथ  रहेको छ । जहाुँबाट राजिानी काठमाण्डौ 
िगायत पूिथका मुख्य शहरहरु विताथमोड, काकडलभट्टा, ईिाम, दमक, िरान, िनकुट्टा, बबराटनगर, 

जनकपुर, गाईर्ाट जस्ता शहरहरुसम्म बस सेिा रहेक छ । त्यसैगरी नगरपालिकाको िडा नं १ को 
हहमािीबाट समेत भद्रपुर र बबताथमोडसम्म तनयलमत रुपमा बस, टेम्पो, न्जप, सफारी आहद 

संचािनमा भैरहेका छन ् । नगरपालिका लभर नगरका विलभत न टोि र चोकहरुमा तनयलमत रुपमा 
सफारी, टेम्पो र ररक्साहरु संचािनमा रहेका छन ् । यसरी सडक तथा यातायातको हहसाबिे हेदाथ 
भद्रपुर तनक् कै सुगम र सिि देणखतछ ।  
 

चारआिी-केचना र झापा चौक-राजगढ-गौरीगंज सडक हुिाकी आयोजना अततरगत कािोपर ैगनथ 
स्तरोउत नती भैरहेको छ । यी दईु सडकको तनमाथण पर्श चात भद्रपुरका िडा नं १, २ र ३ का 
बालसतदाहरुिे कािोपर ेसडकको सुवििा प्राप्त गनथछन ्भने भद्रपुरबाट हुिाकी राजमागथ हुुँदै लसिै 
राजगढ, गौरीगंज, रंगेिी हुुँदै बबराटनगर पुग् न सक्रकने छ, जसिे गदाथ हाि महेतद्र राजमागथ हुुँदै िामो 
यारा गनुथपन ेिाध्यताको अतत्य हुनेछ । यसबाट भद्रपुरको बबराटनगरसुँग लसिा सम्पकथ  स्थावपत 

हुनेछ । नगरपालिकाको मुख्य बजार िेरका सम्पूणथ सडकहरु कािोपरे भैसकेका छन ्। नगरपालिका 
लभर पन ेअतय रणनैततक सडकहरु जस्तै: भद्रपुर-िुिािारी, मतरीचौक-तेिीलभट्टा-गारमेतट चौक-

िेखनाथ चौक-िनुषमोड-चतैुमन्तदर, भानुनगर-तेलिलभट्टा, मतरी चौक-ज्ञानेचौक, रंगेडाुँडा-
ज्ञानेचौक, नयाुँबजार-आपगाुँछी-लभमनगर-क्रककचबि-हावत्तमारा-भैडाबाडी शहरी विकास तथा भिन 

तनमाथण विभागको सर्न शहरी कायथिम अततरगत कािोपर े हुन गैरहेका छन ्। त्यसैगरी िडा नं २ 

को सगरमाथा चौकबाट गौरीशंकर हुुँदै लसगंामारी र िािुिाडी जाने सडक पतन कािोपर ेभैसकेको छ । 
नगरपालिकािे यसै बषथ सोमबारे-साना क्रकसान धचया कारखाना, चारआिी-सूयथनगर, सोमबारे फुटबि 

ग्राउण्ड-मेरो लमि र सगरमाथा-क्रकचबि सडक समेत कािोपरे गने योजना बनाएको छ । भद्रपुर 

नगरपालिकाको मेची भतसारबाट भारतीय सीमािती बजार गिगलिया जोडन मेची नहदमा पुि 

तनमाथण अन्ततम चरणमा रहेको छ । उक्त पुि तनमाथन पर्श चात भद्रपुर अततर देशीय सडज संजािसुँग 

जोडडन पुग्दछ । नगरपालिकाको चतैु मन्तदर, रंगेडाुँडा र ज्ञाने चौक गरी देउतनया खोिामा ३ िटा र 
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भद्रपुर-ििुािारी सडकको हडडया खोिामा १ गरी ४ िटा ठूिा पक् की पुिहरु छन ् । संर्न शहरी 
कायथिम अततरगत नयाुँबजार-आपगाुँछी-लभमनगर-क्रककचकबि-हावत्तमारा-भैसािाढी सकड 

कािोपर ेहुन गैरहेको भएतापतन उक्त सडकको क्रकचकबिमा पन ेदेउनीया खोिामा पुि तनमाथण गने 
योजना नरहेकोिे नगरपालिकािे यथाशीघ्र उक्त पुि तनमाथण गनुथपन ेदेणखतछ । उक्त पुििे भद्रपुर 

बजारबाट क्रकचकबि जाने सकडको दरुी समेत र्ट्ने छ भने िडा नं २ सूयथनगरका बालसतदाहरुिाई 

भद्रपुर बजार आउन समेत नन्जक हुनेछ । भद्रपुर नगरपालिकामा कुि ३७५ क्रकलम सडक रहेको छ 

जसमा ९०.१७ क्रकलम कािोपर,े १९५.९१ क्रकलम ग्राभेि, २१ क्रकलम कच् ची र १०.१७ क्रकलम गोरेटो सडक 

रहेको छ । 
 

भद्रपुर नगरपालिकाको िडा नं ८ मा चतद्रगढी विमानस्थि रहेको छ । उक्त विमानस्थिबाट 

राजिानी काठमाण्डौसम्म तनयलमत हिाई सेिा संचािनमा रहेको छ । यस विमानस्थिे पूिी तराई 

िगायत ईिाम, पाुँचथर र ताप्िेिुङ न्जल्िासम्म मातनसहरुिाई हिाई सेिा प्रदान गरररहेको छ भन े

भारतको उत्तर पूिी राज्यहरु पन्र्श चम बंगाि, लसन्क् कम, आसाम, मतनपुर, मेर्ाियबाट आउने 
पयथटकहरु समेत यसै विमानस्थि हुुँदै काठमाण्डौ जाने गरेक छन ् । त्यसैिे यो विमानस्थििाई 

स्तरोउत नती गरी िेरीय विमानस्थिको रुपमा विकास गनथ सकेको खण्डमा भद्रपुर नगरपालिकािे 

यसबाट ठूिो आधथथक िाभ लिन सक् ने देणखतछ भने यो विमानस्थि पूिी नेपाि र उत्तर पूिी भारतीय 

पयथटकहरुको िाधग काठमाण्डौ जाने िान्तजट विमानस्थिको रुपमा समेत विकास हुन सक् ने देणखतछ 

। 
 

भद्रपुर नगरपालिकाको मुख्य बजार िेरहरुमा सडकको दायाुँबाुँया सति ढि तनमाथण भएको छ भने 
अतय स्थानहरु (िडा नं १, २, ३, ७ को पन्र्शचम भाग, िडा नं ९ को पन्र्श चम र उत्तरी खण्ड र िडा नं १० 

मा) हािसम्म ढिको कुनै सुवििा छैन । मुख्य बजार िेरको ढिहरु ढाक्रकएको छ भने अतय ढिहरु 

खलु्िा रहेका छन ् । त्ययैगरी हाि नगरपालिकामा ७ िटा खानेपानी आयोजना माफथ त खानेपानी 
वितरण भैरहेको छ । भद्रपुरमा ४,५०,००० लिटर िमताको १ ओभरहेड टैंक, १ ररजभथभायर र १ 

क्रफल्िेसन प्िातट रहेको छ भने चतद्रगढीमा ३००००० भलटर क्िमताको १ ओभरहेड टैंक रहेको छ । यी 
दईु खानेपानी आयोजना माफथ त नगरपालिकाको मुख्य बजार िेरमा िारा वितरण गररएको छ । 
नगरपालिका मुख्य बजार िेर बाहेक अतय िेरमा खानेपानीको मुख्य स्रोत ट्युिेि/हेण्डपम्प नै हो । 
मुख्य शहरी िेरमा २ िटा ओभरहेड टैंकीबाट खानेपानी वितरण भएकोिे खानेपानी आपूती राम्रो 
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रहेको देणखतछ । तर सडक र बढ्दो शहरीकरणिे खानेपानी िाइन विस्तारमा विलभत न समस्या रहेको 
छ । खानेपानी संस्थान िा खानेपानी विभागबाट विस्तार भएको पुरानो पाईपहरुको साइज र िाईन 

विस्तार अझै पतन पयाथप् त मारामा हुन सकेको छैन भने हाि नगरपालिकामा गालभएका साविक 

महेशपुर र पथृ्िीनगरमा खानेपानी वितरण हुन सकेको छैन । नगरपालिकाको िडा नं १ को सोमबारे र 

िडा न ं २ को गौरीशंकमा २ िटा खानेपानी आयोजनाको ओभरहेड टैंक रहेको भएतापतन हाि दिु ै

आयोजनाहरु संचािनमा रहेको छैन । रान्ष् िय जनगणना २०६८ िाई आिार मानेर हेदाथ हाि भद्रपुर 

नगरपालिकामा खानेपानीको मुख्य स्रोत ट्युिेि/हेण्डपम्प (६६.१%) नै रहेको देणखतछ । िाराको पानी 
३०.७% र्रिरुीमा मार वितरण भएको भएको छ । िाराको पानी मुख्य शहरी िेरमा (चतद्रगढी, 
भद्रपुर) मार वितरण भएको छ भने िडा नं १, २ र ३ (साविक पथृ्िीनगर र महेशपुर) ग्रामीण िेरहरु 

भएकोिे त्यहाुँ खानेपानीको मुख्य स्रोत ट्युिेि/हेण्डपम्प हो ।   
 

भद्रपुर नगरपालिकाको मुख्य बजार िेरमा १ बसपाकथ  रहेको छ । अहहिेको न्स्थततमा उक्त 

बसपाकथ िे यातायातको चाुँप िात ने देणखएता पतन तनमाथणिीण हुिाकी राजमागथहरु कािोपर े

भैसकेपतछ र मेची पुिको संचािन पर्श चात नगरपालिकामा नयाुँ सुवििा सम्पत न बसपाकथ  तनमाथण 

गनुथपन ेदेणखतछ । यसको िाधग नगरपालिकािे समयमै उपयुक्त स्थान चयन गरी विस्ततृ योजना 
बनाउनुपन ेदेणखतछ । त्यसैगरी नगरपालिका लभर पन ेमुख्य सडकमा यार ुप्रततिािय समेत तनमाथण 

गनुथपन े देणखतछ । नगरपालिकाको मुख्य शहरी पूिाथिारहरुमा पन ेआितुनक बिशािा र स्यातनटरी 
ल्याण्ड क्रफि साईट जस्ता शहरी िातािरणसुँग सम्बन्तित पूिाथिाहरु पतन नगरपालिकामा तनमाथण 

गनुथपन े देणखतछ । यसको िाधग नगरपालिकािे यथाशक्य चाडो संभाव्यता अध्ययन गरी डडवपआर 

तयार गनुथ पदथछ । भद्रपुर नगरपालिकाको सम्पूणथ िडाहरुमा विद्युत सेिा पुगेको भएतापतन सबै 
र्रहरुमा विद्युत सेिा पुग् न सकेको छैन । नगरपालिकाका िडा न ं३ मा रहेका हात्तीमारा, भैसािाडीका 
सबै र्रहरुमा विद्युत सेिा पुग् न सकेको छैन भने मेची पारीका गाउुँहरुमा पतन विद्युतीकरण हुन 

सकेको छैन । त्यसैगरी नगरपालिकाका कृवष योग्य भुलमका लसचंाईको िाधग कृवष विद्युतीकरण 

समेत गनुथपने देणखतछ । विद्युत सेिा पुगेका गाउुँ  र टोिहरुमा पतन दईु फेजको िाईन मार पुगेकोिे 

विद्युत िाईनको स्तरोउत नती समेत गनुथपन े देणखतछ । नगरपालिकामा कृवषयोग्य प्रशस्त भूलम 

रहेको भएतापतन अहहिेसम्म ठूिा लसचंाई आयोजनाहरु तनमाथण हुन सकेका छैनन ्। यस अध्ययनिे 

कृवषिाई नगरपालिकाको मुख्य अग्रणी िेरको रुपमा पहहचान गररसकेको अिस्थामा लसचंाईिाई 
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विशषे महत्ि हदनुपने हुतछ । यसको िाधग नगरपालिकामा भूलमगत लसचंाई आयोजनाको संभाव्यता 
गरी लसचंाई आयोजनाहरु तनमाथण गनुथपने देणखतछ ।  
 

४.९ वातावरणीय ववर्शिे्षण 

 

भद्रपुर नगरपालिकािे मुख्य बजार िेरको फोहोरमैिा दैतनक रुपमा उठाएर िैजाने गरको छ तर यो 
तनयलमत र प्रभािकारी भने छैन । नगरपालिकाको ट्र्याक्टरबाट संकिन गररएको फोहोर नयाुँ 
बजारबाट दक्षिणततर मेची नदी क्रकनारमा खाल्डो खनी गाडने गररएको छ । बषाथतमा मेची नदीमा 
बाढी आउनसाथ उक्त फोहोर बगाएर िैजाने गरेको छ । त्यसैिे नगरपालिकामा फोहोरमैिाको 
दीर्थकािीन समािानको िाधग स्थाई स्यातनटरी ल्याण्ड क्रफि साइटको व्यिस्था हुन अत्यतत 

आिर्शयक भैसकेको छ । मुख्य बजारको केही स्थानहरुमा फोहोर संकिन गने डस्टबबनहरुको 
व्यिस्था भएको भएतापतन यो पयाथप् त देणखदैन । यस्ता डस्टबबनहरु नगरपालिकाको मुख्य बजार, 

चौक, सािथजतनक स्थान, स्िास्थ्य र शैक्षिक संस्था पररसर,  हाटबजारहरुमा थप गनुथपने देणखतछ । 
 

भद्रपुर नगरपालिकामा हािसम्म ढिको व्यिस्था हुन सकेको छैन । नगरको मुख्य बजार िेरमा 
ढाक्रकएको सतह ढि रहेको छ भने नगरपालिकाको नगरिेरमा सडकको दाुँयाबाुँया खलु्िा सतह ढि 

रहेको छ ।  केही सडकको दायाुँबाुँया पक् की र ढिान गररएको सतह ढि भएकोिे मजबुत रहेको 
भएतापतन केही स्थानमा गे्रड नलमिेकोिे ढि जमेको अिस्था छ । नगरपालिकाका बालसतदाहरुिे 

आफ्नो शौचाियसुँगै सकवपट र खाल्डो बनाएर हदशा र वपसाबको व्यिस्थापन गदै आइरहेका छन ्। 
र्र र भातसाबाट तनस्कने फोहोरहिाई आफ्नै बारीमा गाड्ने र जिाउने गररएको छ भने मुख्य बजार 
िेरमा बालसतदाहरुिे र्र नन्जकै संकिन गरी नगरपालिकाको ट्र्याक्टरमा पठाउने गरेका छन ् । 
नगरपालिकािे नगरिासीहरुिाई फोहोरमैिा संकिन, संकलित फोहोरिाई कुहहने र नकुहहन े गरी 
छुट्याउन,े फोहोरिाई स्रोतमा न ैव्यिस्थापन जस्ता फोहोरमैिा व्यिस्थापन सम्बतिी तालिम प्रदान 

गनथ सकेको खण्डमा नगरपालिकािाई फोहोर व्यिस्थापन गनथ थप सहज हुनेछ भने नगरपालिकाको 
िातािरण अझ सफा हुनेछ । नगरपालिकाको बसपाकथ  नन्जकै र चतद्रगढी बजारमा रहेको खोिामा 
ढि लमसाईएको, हाटबजार िेरको फोहोरमैिा व्यिस्थापन हुने नसकेको, व्यिन्स्थत ििशािाको 
अभाि जस्ता कारणिे मासु र माछा बजार दगूथन्तित रहेको र नगरपालिकामा सािथजतनक 

शौचाियहरु नभएकोिे केही स्थानको िातािरण दगूथन्तित र प्रदवूषत रहेको देणखतछ । नगरपालिकािे 

यस्ता िेरहरुको िातािरणीय अिस्थामा सुिार ल्याउनको िाधग यस योजनािे प्रस्ताि गरेका योजना 
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तथा कायथिमहरुिाई यथाशीघ्र िागु गनुथपने छ । नगरपालिका खुल्िा हदशामुक्त र प्िान्ष् टक झोिा 
मुक्त र्ोषणा भएको भएतापतन यो पूणथ कायाथतियनमा आउने सकेको छैन । नगरपालिकािे यसिाई 

कन्म्तमा पतन मुख्य बजार िेरमा कडाईका साथ िागू गनथसकेको खण्डमा शहरी िातािरणिाई थप 

सुिार गनथ थप टेिा पुग् ने धथयो । नगरपालिकामा फोहोरमैिा व्यिस्थापनिाई व्यिन्स्थत बनाउन 

नगरपालिकािे सचतेना कायथिम, फोहोरमैिाको आयमुिक, पुन प्रयोग र पुनरोत्पादन जस्ता 
कायथिम तथा फोहोरमैिा व्यिस्थापनका िाधग स्थायी स्यानीटरी ल्याण्ड क्रफि साइटको व्यिस्था 
गनुथ अपररहायथ भैसकेको छ ।  
 

िातािरण संरिणको दृन्ष् टकोणिे संिेदनशीि मातनने मेडडकि फोहर व्यिस्थापनको िेरमा 
नगरपालिकािे खास ैध्यान हदन सकेको देणखदैन । नगरिासीहरुमा फोहोरमैिा व्यिस्थापन सम्बतिी 
सचतेना बढ्दै गएको छ भने नगरिाई सफा राख् ने सिािमा स्थानीयिासीहरुबाट नगरपालिकािाई 

राम्रो सहयोग प्राप् त भएको छ । नगरपालिकािे िातािरणीय तथा सरसफाई कायथिममा सहयोगको 
िाधग फोहोरमैिा व्यिस्थापन सम्बतिी कायथ गने अतय गैरसरकारी र सामुदातयक संस्थाहरुसग 

सहकायथ गनुथपन ेदेणखतछ ।  
भद्रपुर नगरपालिकामा प्रदषूण जतय ठूिा उद्योगहरुको संख्या िेरै नभएतापतन चतद्रगढी चारआिी 
िेरमा रहेका लसमेतट उद्योगहरुबाट तनस्कने ििुोिाई तयूनीकरण गनथ उद्योगहरुसुँग सहकायथ 
गनुथपन े देणखतछ । अब स्थापना हुने नयाुँ उद्योगहरुिाई समेत भ-ूउपयोग योजनािे प्रस्ताि गरे 

बमोन्जम औिोधगक िेर प्रस्ताि गरी उक्त िेरमा मार उद्योगहरु स्थापना गनथ स्िीकृती प्रदान गनुथ 
पदथछ । जसिे गदाथ उद्योगहरु िस्ती र बजार िेरबाट टाढा हुन गै नगरपािासीहरु प्रदषूण र ििुो 
ििुाबाट मुक्त हुनेछन ् । भद्रपुर नगरपालिका लभर प्रशस्त धचया बगाहरु रहेको र धचया बगानमा 
विषादीको प्रयोग बहढरहेको सतदभथमा धचया र अतय कृवष िािीमा समेत विषादी प्रयोगको मापदण्ड 

िगायत धचया क्रकसान र उद्योगीहरुिाई विषादी प्रयोग सम्बतिी तालिम प्रदान गनुथपने देणखतछ । 
बषाथतको समयमा मेची र देउनीया खोिामा आउने बाढीबाट नगरपालिकाको ठूिो िेर कटान, बाढी र 

डुबानबाट प्रभावित हुने गरेका छन ्। यस्ता िेरहरुमा नगरपालिकािे तत्काि बाुँि बाुँिी बिृारोपण 

गने र बाढी प्रभावित िेरमा खानेपानी र शौचाियको दीर्थकािीन व्यिस्थापनमा गनुथपने देणखतछ । 
त्यसैगरी बाढी प्रभावित िेरमा हुने झाडा पखािा, हैजा जस्ता रोगहरुबाट बच्नको िाधग स्थानीय 

स्िास्थ्य संस्थाहरु समतिय गर स्िास्थ्य लशविर र सचतेना कायथिहरु पतन संचािन गनुथपने देणखतछ 

।  
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नगरपालिकामा प्रशस्त धचया बगानहरु, खलु्िा िेर, सामुदातयक िन, सरकारी िन, लसमसार, पोखरी, 
ताि र नदीहरु रहेकोिे नगरपालिकाको िातािरण समग्रमा राम्रो रहेको छ । नगरिासीहरुमा 
फोहोरमैिा व्यिस्थापन र सरसफाई सम्बतिी चतेनामा िदृ्धि भैरहेको छ । रान्ष् िय जनगणना २०६८ 

को तथ्याङ्किाई हेदाथ पतन नगरपालिकामा ७७.४% र्रिरुीमा शौचािय रहेको देणखतछ । यसबाट पतन 

नगरिासीको सरसफाई सम्बतिी चतेनाको स्तर राम्रो रहेको देणखतछ । त्यसैिे नगरपालिकाको 
िातािरणिाई थप ह्रास हुन नहदन नगरपालिकािे खलु्िा ठाउुँहरुमा बिृारोपण र संरिण गने, मुख्य 

सडकको दाुँयाबाुँया र नदी क्रकनारमा रुख रोप् ने, लसमसार, पोखरी र तािहरुको संरिण गने, 
सामुदातयक िन उपभोक्ता समूहहरुिाई थप प्रभािकारी बनाउनु पन ेदेणखतछ ।  
 

४.१० जोखखम तयनूीकरण तथा जिवाय ुअनकुूिन ववर्शिे्षण 

 

विकास तनमाथणको बढ्दो िम, जनसंख्या िदृ्धि, जथाभािी िस्ती विकास, जमीनको अत्यधिक दोहन, 

ठूिा उद्योगहरुको विकास, कृवषमा रासायतनक मिको बढ्दो प्रयोग, िनजंगि र नदीहरुको दोहनसुँगै 
नगरपालिका िेरलभर पतन विलभत न प्रकारका प्राकृततक जोणखम र विपदहरु देखा पनथ थािेका छन ्

भने स्थानीय जििायुमा समेत सयको नकारात्मक प्रभाि पन ेथािेको छ । भद्रपर नगरपालिकामा 
सबैभतदा ठूिो जोणखम भनेको मेची नदी र देउनीया खोिामा आउने बाढी नै हो । उक्त बाढीिे प्रत्येक 

बषथ कररब १५०० र्रिरुीिाई प्रभावित गने गरेको छ भने नगरपालिकाको हजारौ बबगाह खेतीयोग्य 

जमीन िािुिाको बगरको रुपमा पररणत भैरहेको छ । त्यसैगरी नदी कटानबाट नदी क्रकनारको िेरहरु 

नदीमा पररणत भैरहेका छन ्। यसको मुख्य कारण मेची नदीको चरेु िेरमा भएको नदीको दोहनिे 

दक्षिणी िेरमा नदीको सतह पुररन,ु जथाभािी र्र र बाि तनमाथणिे नदीको प्रिाहिाई अिरोि गनुथ 
आहद रहेका छन ् । त्यस बाहेक हािैका बषथहरुमा भद्रपुर नगरपालिकामा विलभत न िडाहरुमा 
(विशषेगरी िडा नं १, २, ७, १०) जंगिी हात्तीको आिमण पतन िमश: बढ्दै गैरहेको छ । अहहिे प्रत्येक 

महहना जस्तो जंगिी हात्तीहरु नगरपालिका लभरका िस्तीहरुमा तछरेर र्र भत्काउने, अत न र िािीहरु 

नष् ट गररहदने र कहहिेकाुँही मातनसहरुको ज्यान समेत लिने गरेकोिे उक्त िेरका मातनसहरु हात्ती 
आिमणको रासमा बाच्नु परेको छ । नगरपालिकामा भएका अतय जोणखमहरुमा सडक दरू्थटना, बेिा 
बखत देणखने बडथफ्िु, खडरेी, चट्याङ, भूकम्प आहद रहेका छन ्।  
 

माधथ उल्िेख गररएका मध्ये सबैभतदा बढी जोणखम भनेको यस नगरपालिकामा बाढी, डुबान, कटान 

र हात्तीको आिमण नै हुन ् । बाढीको जोणखमिाई तयूनीकरण गनेको िाधग नगरपालिकािे 
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अल्पकािीन रुपमा नदी तटीय िेरहरुमा बिृारोपण गनुथपने हुतछ भने दीर्थकािीन समािानको िाधग 

नगरपालिकािे विस्ततृ योजना सहहत नदी तटीय िेरहरुमा पक् की तटबति गनुथपने हुतछ । त्यसैगरी 
नहद क्रकनारमा िस्तीहरुिाई उपयुक्त स्थानहरुमा स्थानाततरण गने, स्थानाततरण गनथ नसक्रकने र 
नलमल्ने िस्तीहरुिाई प्रकोप तयूनीकरण सम्बतिी सचतेना तालिम प्रदान गने, नदी क्रकनारमा 
जथाभािी िस्ती विकास र भौततक तनमाथण कायथिाई कडाईसाथ तनयतरण गने, नदी िेरबाट िािुिा 
धगट्टी णझक् ने कायथिाई िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्न गरेर मार गने िगायत नगरपालिकािे विपद 

व्यिस्थापनको िाधग आपतकािीन उद्िार र्र र सागग्रीको व्यिस्था गनुथपन ेदेणखतछ ।  
 

हात्तीको आिमणको जोणखम तयूनीकरणको िाधग नगरपालिकािे नेपाि सरकार र अतय 

सरोकारिािा संर्संस्थाहरुको सहयोगमा प्रभावित िेरमा सचतेना कायथिम गने, उद्िार र बचािटका 
सामग्रीहरु प्रदान गने, प्रभावित र्रिरुी र व्यन्क्तहरुिाई राहत वितरण गदै जंगिी हात्तीको 
आिमणिाई तयूनीकरण गनेको िाधग नेपाि र विदेशमा भएका विलभत न प्रयास र मोडिेहरुको 
अध्ययन गरी उपयुक्त मोडिेको प्रस्ताि गनेगरी यथाशीघ्र विज्ञहरुको टोिी गठन गरी अध्ययन 

कायथिाई अतर् बढाउने । तत्कािको िाधग नगरपालिकाबाट संभि भए नगरपालिकािे नर नेपाि 

सरकार र अतय सरोकारिािा तनकायहरुको सहयोगमा जंगिी हात्तीहरुको आिगमन हुन ेिेरहरुमा 
मातनसहरुको आितजाितिाई रोक िगाउने, िन र िस्तीहरुमा बबचमा रे्रािार र तारिार िगाउने, 
पूिथ सूचना प्रणािी/साईरन जडान गने, सामान्जक संजािको प्रयोग गरी सूचना आदानप्रदान गने, 
हात्तीको आिगमनिाई टाढाबाट हेनथको िाधग अग्िा र्रहरु (टौिा) तनमाथण गने, प्रभावित िस्तीहरुमा 
िामो दरुीका टचथ िाइटिहरु वितरण गने, प्रभावित िस्तीहरुमा सरोकारिािा समूहहरु बनाई सूचना र 

बचाउ कायथिाई प्रभािकारी बनाउन,े प्रभावित िेरहरुिाई जोणखम िेर र्ोषणा गरी विशषे कायथिमहरु 

गने जस्ता कायथहरु गरी हात्तीको आिमण र त्यसबाट हुने िततिाई तयूनीकरण गनुथपने देणखतछ । 
 

भद्रपुर नगरपालिकामा प्रशस्त धचया बगानहरु रहेको र उक्त बगानहरुमा बबषादीको प्रयोग बढ्दै 

गैरहेको न्स्थतत छ । त्यसैगरी अतय खेती र िािीहरुमा समेत क्रकसानहरुिे बबषादी प्रयोग गरररहेका 
छन,् जसिे गदाथ हाि धचया खेती र अतय खेतीिािीहरुमा नयाुँ नयाुँ रोगहरु देखा पने र धचया बगान 

छेउका िािीहरुमा धचयामा हालिएको बबषादीबाट नकारात्मक प्रभाि पनथ थािेको छ । यसरी 
विषादीको प्रयोग बहढरहेको यसिाई तयूतनकरण गनेको िाधग नगरपालिकािे बबषादी प्रयोगको 
मापदण्ड तनिाथरण गने, कृषकहरुिाई विषादी प्रयोग सम्बतिी तालिम प्रदान गने जस्ता कायथहरु 

गनुथपनेछ । त्यसैगरी नगरपालिकामा िस्ती िेर लभर या नन्जक रहेका उद्योगहरुिाई सम्भि 
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भएसम्म स्थानाततरण गरी अतय स्थानमा िैजाने, स्थानाततरण गनथ नसक्रकने या नलमल्ने 
उद्योगहरुिाई िातािरण प्रभाि मूल्याङ्कन गरी िुिो र िुुँिा उत्सजथन कम गने यतर जडान गने 
िगाउने, प्रभावित िस्ती र मातनसहरुिाई उद्योगहरुबाट उधचत िततपुती र उपचारको व्यिस्था गने 
िगाउने र भविर्शयमा स्थापना हुने उद्योगहरुिाई भ-ूउपयोग योजना तजुथमा गरी उक्त योजनािे 

प्रस्िात गरेको िेरमा मार उद्योग स्थापना गने हदने गनुथपनेछ । भूकम्प, आगािागी, चट्याङ जस्ता 
प्रकोपहरुबाट बच् नको िाधग नगरपालिकािे तनमाथण तथा योजना मापदण्ड र भिन तनमाथण संहहता 
कडाईका साथ िागू गने, नगरपालिका र प्रत्येक िडा कायाथियहरुमा विपद व्यिस्थापन र्र र उद्िार 

सामग्री सहहतको टोिीको व्यिस्था गनुथ पदथछ । त्यसैगरी हाि नगरपालिकामा रहेका दमिकिाई 

ममथत संभार गने, आिर्शयक्ता हेरी नयाुँ दमकि खररद गने, फायरम्यानहरुिाई विपद व्यिस्थापन 

सम्बतिी तालिम प्रदान गने, विपद व्यिस्थापनमा काम गने विलभत न संर् संस्थाहरु जस्तै: रेडिस, 

भूकम्प प्रवििी रान्ष् िय समाज (NSET), गैरसरकारी संस्थाहरु िगायत सुरिा तनकायहरुसुँग 

तनरततर समतिय गने, नगरपालिका दैविक प्रकोप उद्िार सलमततको गठन गरी क्रियाशीि गने 
जस्ता कायथहरु गनुथपने देणखतछ ।  
 

४.११ संस्थागत क्षमता ववर्शिे्षण 

 

४.११.१ नगरपालिकाको जनशन्क्त तथा प्राववधिक क्षमता ववर्शिे्षण 

 

नगरपालिका िेर लभर संचािन गररने विकास तनमाथण िगायत विलभत न विषयगत िेरको विकासको 
िाधग सम्बन्तित विषयका दि प्राविधिकहरुको कमी महशुस गररएको छ । स्ियं नगरपालिका 
कायाथियबाट संचािन गररने आयोजनाहरुमा पतन प्राविधिक जनशन्क्तहरुको कमी रहेको देणखतछ । 
नगरपालिकामा विकास तनमाथणका कायथहरु िागत इन्ष् टमेट तथा विस्ततृ सभे डडजाइन गरेर मार 

कायथ हुन ेगरेका छन ् । तथावप पयाथप् त प्राविधिक जनशन्क्तको कमीिे गदाथ विकास कायथिमहरुको 
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा जुन रुपमा ध्यान हदनुपने हो सो रुपमा ध्यान हदन सकेको देणखदैन । 
हाि नगरपालिकािमा नेपाि सरकारको १ जना कायथकारी अधिकृत र नगरपालिकातफथ  स्थायी र 

करार गरी कूि ५४ जना कमथचारीहरु कायथरत रहेका छन ् । स्थानीय तह पुनरसंरचना पर्श चात 

नगरपालिकामा बबलभत न बबषयगत शाखाहरुको व्यिस्था गरको भएतापतन हािसम्म उक्त शाखाहरु 

गठन हुन सकेको देणखदैन भने बबषयगत कायाथियहरुबाट समेत कमथचारीहरु नगरपालिकामा 
समायोजन हुने सकेको छैन । भद्रपुर नगरपालिकामा प्राविधिकको रुपमा १ जना इन्तजतनयर, २ जन 
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सि ईन्तजतनयर स्थाई प्राविधिकको रुपमा कायथरत रहेका छन ्भने LGDCP कायथिम अततरगत १ 

जना ईन्तजतनयर करार सेिामा कायथरत हुुँदा विकास तनमाथणको कायथहरु रेखदेख तथा सुपरीिेिण गनथ 
गहठनाई महशुस भएको देणखतछ । त्यसैगरी नगरपालिका तफथ  १ प्रशासकीय अधिकृत र १ िेखा 
अधिकृत कायथरत रहेका छन ्भने ५ जना नायब सुब्बा रहेका छन ्। खररदार ७ जना कम्प्युटर अपरेटर 

१ जना र सहायक कम्प्युटर अपरेटर १ जना रहेका छन ् । अतय कमथचारीहरुमा विद्युत लमस् री, 
जमदार/हिल्दार, कायाथिय सहयोगी, फायरमेन, सिारी चािक, विद्यत ुहेल्पर, कुचीकार आहद रहेका 
छन ् । प्रत्येक िडामा िडा सधचिको व्यिस्था नभएकोिे पतन नगरको कामकारिाही र सेिा प्रिाह 

चसु्त र तछटोछररतो हुन सकेको देणखदैन । नगर विकास सम्बतिी कायथिम, बजेट तथा पाररत गने 
नगर पररषदको िैठक तथा नगरपालिकाको बावषथक समीिा िैठक, योजना कायाथतियन न्स्थतत, 

प्रगती, सकारात्मक पिहरु िगायत चनुौतत तथा समस्या आहद िारे छिफि तनयलमत हुन सकेको 
छैन । 
 

नगरपालिकाका िैठकहरुमा कायथिम/आयोजनाहरुको सततोषजनक कायाथतियन हुन नसकेका 
गुनासा उठ्दा पयाथप् त जनशन्क्त नभएको, समयमा अन्ख्तयारी प्राप् त नभएको, समयमा बजेट 

तनकास नभएको, योजना कायाथतियन दौरानमा अनुधचत राजनैततक दिाि हदने गरेको आहद 

कारणहरु देणखएका छन ्। नगरपालिकामा मानिीय संसािन विकास योजना िनेको नदेणखएको तथा 
मानिीय संशािन विकास एकाई पतन स्थापना हुन सकेको देणखदैन । नगरपालिकामा हािसम्म 

शहरी योजना विद, भूगोि विद, न्जआईएस विद, िातािरणविद, समाजशास् री, तथ्याङ्कविद जस्ता 
जनशन्क्तहरुको अभाि देणखएको छ । नगरपालिकामा हाि LGCDP अततरगत एक जना 
ईन्तजतनयर, एक जना कायथिम अधिकृत र एकजना ICT Volunteer करारको रुपमा कायथरत हरेका 
छन ् । त्यसैगरी तालिम आिर्शयक्ता पहहचान ((Training Needs Assessment) पतन गररएको 
देणखदैन । अतय केही नगरपालिकामा नगरको समग्र तथ्याङ्किाई भू-सूचना पद्दततद्िारा 
कम्पुटरकृत गरी व्यिस्थापन गने प्रयास गररएको भएतापतन यस नगरपालिकामा हािसम्म यो 
पद्दतत अििम्बन गनथ सक्रकएको छैन । 
 
४.११.२ योजना तथा कायायतवयन क्षमता ववष्िेषण 

 

नगरपालिकाको सेिा प्रिाहिाई प्रभािकारी बनाउन, व्यिन्स्थत गनथ तथा विकासको प्रततफि आम 

नगरिासीहरुिाई समानुपाततक रुपमा उपिब्ि गराउन समेत नगरपालिकाको संगठन विकास 
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योजना र जनशन्क्त विकास योजना तजुथमा गरी कायाथतियन गनुथपन े देणखतछ । नगरपालिकाको 
संस्थागत विकास योजना तजुथमा गदाथ तनम् न कुराहरुिाई ध्यान हदइनु पदथछ:  

a) विकेतद्रीकरण, स्िशासन एिं जनताको सक्रिय तथा साथथक सहभाधगता 
b) स्थानीय स्रोत तथा सीपको उच् चतम प्रयोग 

c) संस्थागत समतिय र संजाि स्थापनाको अििारणा 
d) नागररक समाज र तनजी िेरको साझेदारी 
e) संगठनात्मक िमता र दिता अलभिदृ्वि 

f) नागररक समाजको सििीकरण 

g) असि शासनका आचरण (Norms) को अििम्िन र प्रजातान्तरकरण 

 
यसका साथै संस्थागत विकास योजना तजुथमा गदाथ नगर िेरमा सेिा प्रिाह गने सरकारी, गैर सरकारी 
र तनजी िेरका तनकायहरुको िमता विकासिाई ध्यानमा राखी सबैको समान सहभाधगतािाई यस 

योजनािे आत्मसाथ गरेको छ । स्थानीय तह पुनरसंरचना अनुसार थप जनशन्क्त तनयुक्त गनथ 
नगरपालिकािे प्रकृया थािनी गरेको छ । सोही अनुसार यस नगरपालिकािे पतन केही जनशन्क्त 

तनयुक्ती थालिसकेकोिे नगरपालिकाको संस्थागत िमता सुिारमा केही सर्ाउ पुग् ने देणखएको छ । 
 
४.११.३ नगरपालिकाको संगठन ववकास 

 
भद्रपुर नगरपालिकामा पतन अतय नगरपालिका जस्तै प्रशासन शाखा, आततररक िेखा पररिण 

शाखा,  राजर्श ि शाखा, आधथथक प्रशासन शाखा, योजना शाखा, सामुदातयक विकास शाखा/गाउुँ  नगर 

साझदेारी विकास शाखा/िातािरण शाखाहरु रहेका छन ् । आधथथक प्रशासन शाखाको मुख्य कायथ 
भनेको करको दायरािाई संभि भएसम्म बढाउने, कर असुिी गने, न्जतसी सामानको अलभिेख 

कायम गनुथ रहेको छ । यसैगरी बेरुजुको अिस्थािाई दरुुस्त र पारदशी पाने कायथ समेत रहेको छ । 
यसैगरी प्रशासन शाखा अततगथत शाखाहरुिे िमश: समाज कल्याणको काम, गाुँउनगर, साझदेारी 
कायथिम, सरसफाई, दमकि संचािन आहद कायथहरु गने गरेको पाईतछ । यस्तै योजना शाखािे 

विकास तनमाथणका कायथ गरेको पाईतछ । तर नगरपालिकाको विद्यमान संगठन संरचनािे यस 

नगरको दीर्थकािीन (Long-term Vision) सोचको कायथको िाधग पयाथप् त हुन नसक् ने देणखतछ । 
त्यसैिे अब नगरपालिकामा तनिाथधचत जनप्रतततनधिहरु आईसकेको अिस्थामा स्थानीय तह 
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पुनरसंरचनािे प्रस्ताि गरे बमोन्जम नगरपालिकाको शाखाहरुको पुनरसंरचना गरी थप जनशन्क्त 

तनयुक्त गनुथपने देणखतछ । 
 

नगरपालिकाको दीर्थकािीन सोचिाई सफितापूिथक कायाथतियन गनथको िाधग नगरपालिकािे शहरी 
योजनाविद्ि (Urban Planner), भूगोि विद (Geographer), भौगोलिक सूचना प्रणािी विद (GIS 

Specialist), समाजशास् री (Sociologist), तथ्याङ्क शास् री (Statistician), िातािरण विज्ञ 
(Environmentalist) जस्ता विज्ञहरुको व्यिस्था गनुथपने देणखतछ । यसैगरी यस नगरपालिकामा 
वित्तीय िेरको सुिार गनथ तथा आधथथक स्िाििम्बन प्रान्प् तको िाधग अनुगमन र मूल्याङ्कन शाखा र 

आधथथक श्रोतहरुको पररचािन गरी आयस्रोत िदृ्धि गने शाखा उपशाखाहरु थप गनुथपने देणखतछ । 
यसो गनथ सक्रकएमा नगरपालिकाको काम तछटो र छररतो रुपमा सम्पत न गनथ सक्रकतछ भने 
नगरिासीहरुिाई सेिा सुवििा सहज रुपमा प्रदान गनथ सक्रकतछ । 
 
यतत हुुँदाहुुँदै पतन भद्रपुर नगरपालिकािे स्थानीयिासीहरुिाई सकेसम्म सेिा सुवििा राम्रो क्रकलसमिे 

पुर् याउदै आएको पाइतछ । विशषेगरी तनिाथधचत जनप्रतततनिीहरु, प्रशासकीय अधिकृत, प्राविधिक र 

अतय कमथचारीहरुको सहयोगी भािना, सबैसुँगको लमिनसार बानी तथा सेिाग्राहीिाई तछटो र छररतो 
क्रकलसमिे सेिा पुर् याउने प्रितृत रहेको देणखतछ भने नगरिासीहरु पतन उनीहरुको काम कारिाही प्रतत 

सकारात्मक रहेका देणखतछन ् । तर थोरै कमथचारीिे काम चिाउनु पने र प्राविधिक कहठनाई 

विद्यमान रहेकोिे सो कुरािाई सुिार गदै अझै सहज रुपमा सेिा सुवििा पुर् याउन यस योजनािे 

हदएको सुझाििाई अनुसरण गदै जानुपने देणखतछ । 
 

४.११.४ जनसहभाधगता पररचािन  

 

समग्र नगरपालिकाकमा न्स्थतत हेने हो भने भद्रपुर नगरपालिकामा जनचतेनाको स्तर तनक् कै राम्रो 
रहेको छ भने नगरपालिकाको सािरता दर पतन िरीपररका गाउुँपालिकाहरुको भतदा माधथ नै रहेको छ 

। नगरिासीमा सामान्जक सदभाि र विकास तनमाथण कायथमा जनसहभाधगता पतन उच् च रहेको छ । 
स्थानीयिासीमा आफ्नो काम आफै गने सोच भएकोिे सरकारको मुख ताक् ने प्रितृत पतन तनक् कै कम 

रहेको पाईतछ जसिे गदाथ जनसहभाधगतामा उत्साहजनक हुने गदथछ  । 
 

नगरपालिका र िडा कायाथियहरुको विकास तनमाथण िगायत योजना तजुथमा तथा कायथिमहरुको 
छनौट आहदमा नगरिासीको उत्साहजनक सहभाधगता हुने गरेको छ । यस एकीकृत शहरी विकास 
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योजना तजुथमाको िममा पतन नगरपालिका र नगरिासीहरुको उत्साहजनक सहभाधगता रहेको धथयो 
। जसिे गदाथ यस योजनािे प्रस्ताि गरेका योजना तथा कायथिमहरुको कायाथतियन चरणमा समेत 

उत्साहजनक जनसहभाधगता जुटन सक्रकने देणखतछ । हाि नगरपालिकाबाट हुने आयोजना तथा 
कायथिमहरुमा पारदलशथता हुने कारणिे पतन जनसहभाधगता जुटाउने सम्बतिमा बढी अलभरुची 
देणखन थािेको छ । शुरुमा आयोजना संचािन हुुँदा जनउत्साहको कारण जनसहभाधगता बढने गरेको 
छ भने आयोजना सम्पत न भैसकेपतछ आयोजनाहरुको संचािन तथा सम्बद्थिनको िाधग समेत 

उत्साहजनक जनसहभाधगतामा हुने गरेको छ । 
 
भद्रपुर नगरपालिकाको हकमा भविर्शयमा समेत उच् च जनसहभाधगता हुन े देणखतछ भने योजना 
कायाथतियनमा यसिे ठूिो भूलमका तनिाथह गनथ सक् ने देणखतछ । विकास योजनामा जनसहभाधगता 
तथा िाईन एजेतसीहरुको भूलमका महत्िपूणथ मातनतछ । विशषेगरी यस नगरपालिकामा स्थानीय 

प्रतततनधि, राजनैततक दिका प्रतततनधि, उद्योग िाणणज्य संर् झापा, नागररक समाज िगायतको 
सहभाधगता उत्साहजनक देणखएकोिे पतन यस बहृत एकीकृत शहरी विकास योजना कायाथतियन 

सर्ाउ पुग् ने देणखतछ । 
 

४.११.५ तनजी क्षेत्र  

 
यस नगरपालिकामा तनजी िेरिे पतन आधथथक तथा सामान्जक पूिाथिार विकासको िाधग विलभत न 

कायथिमहरु संचािन गरेको देणखतछ । यस अततगथत तनजी विद्यािय, र्रेि ु उद्योग, व्यापाररक 

क्रियाकिाप, सेिाजतय आहद िेरमा िगानी गरेको पाईतछ । तनजी िेरिे BOT (Build, Operate and 

Transfer) जस्ता पद्दततबाट आधथथक तथा सामान्जक पूिाथिारका िेरमा िगानी गनथ सक् न े

भएतापतन त्यस्तो क्रकलसमको िगानी हािसम्म नगरपालिकामा आकृष् ट गराउन सक्रकएको छैन । 
नगरपालिका िेरमा विदेशमा काम गरी लभबरने विपे्रषण (Remittance) उत्पादनशीि िेरमा िगानी 
गनथ प्रोत्साहन गनथ सकेमा अथथततरमा टेिा पुग् न ेदेणखतछ । ठूिा धचया उद्योग, धचया बगान, लसमेतट 

कारखाना, आितुनक िान लमि, गामेतट कारखाना िगायत अतय उद्योगहरु माफथ त नगरपालिकामा 
तनजी िेरबाट पतन प्रशस्त िगानी भएको देणखतछ । झापा उद्योग िाणणज्य संर् िगायत केही तनजी 
संस्थाहरुबाट नगरपालिकाको विकासमा केही िगानी गदै आएका र भविर्शयमा समेत विस्तार गदै 

जाने नीतत लिएको देणखतछ । जसिे गदाथ तनजी िेरको िगानी िमश: बढ्दै जाने अनुमान गनथ 
सक्रकतछ । 
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४.१२ ववत्तीय स्रोत तथा क्षमता ववर्शिे्षण 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको वित्तीय स्रोत िमता विर्श िेषणको िाधग विगतको आय तथा व्यय न्स्थततको 
अध्ययन गररएको छ । विगतको आय तथा व्यय अध्ययन गनथको िाधग नगरपालिकाको िेर 

हािसाि मार विस्तार भै एक आधथथक िषथ (२०७३/७४) सािो मार एकीकृत आय व्यय प्राप् त भएको 
हुुँदा सोही आधथथक िषथको आय-व्ययिाई समािेश गररएको छ । नगरपालिकाको आय तथा व्यय 

न्स्थतत यसप्रकार रहेको छ ; 

 

४.१२.१ आयको वववरण 

नगरपालिकाको आयको वििरण यसप्रकार रहेको छ । 
 

तालिका ४.३: भद्रपरु नगरपालिकाको आ.ि. २०७३/७४ को ससंोधन्ीत आयको वििरण 

क्र.स. वििरण रकम (रु) 

१) आनत्ररक आय 

१.१ स्थानीयकरबाट हुने आय १४७६८८११ 

१.२ सेिाशलुक्बाट हुने आय ३६२५५३० 

१.३ दस्तरुबाटहुने आय ६८००००० 

१.४ बबकक्रबाटहुने आय ७४२३०० 

१.५ स्रोतपररचालनबाट हुने आय ४०००००० 

१.६ सािँा/व्याज/लाभाशंबाट हुने आय ० 

१.७ अनय्बाटहुने आय ३८२५००० 

जतमा आनत्ररक आय ३३७६१६४१ 

२) बाहय आम्दानी 
१.१ नेपालसरकारबाट ननशरत् चाल ुअनदुान ५९४६००० 

१.२ नेपालसरकारबाट शसरत्(LGCDP) चाल ुअनदुान ८०२१००० 

१.३ नेपालसरकार ननशरत् पूँश्जगत अनदुान ३२३६८००० 

१.४ 
नेपाल सरकार शसरत् (ठूला पिूााधार, सौरय् बषत्त, साषिकगाषिस/स्थानीय 

षिकास शलुक्, पूँश्जगत अनदुान) २७८५६००० 

१.५ नेपाल सरकार शसरत् (पिूााधार षिकास कारय्क्रम) पूँश्जगत अनदुान १४३५६००० 

१.६ 
श्जल्ला षिकास सभमनतबाट प्राप््त अनदुान (भसमा क्षतेर् षिकासकारय्क्रम 

समेत) ४०००००० 

१.७ राजशि्बाडँफाडँबाट प्रापत् रकम ५०००००० 
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१.८ बदेैभशकिोतबाट प्रापत् रकम ९६००००० 

१.९ सडक बोरड्नेपाल १००००००० 

१.१ अनय्ननकायबाट प्रापत् हुने अनदुान ९०५०००० 

१.१ नगर षिकासकोिबाट ऋण तथा अनदुान १०८००००० 

१.१ योजनामालागत सहभार्गता ९९३०२७५ 

जतमा बाह्यआतदानी १४६९२७२७५ 

३) मौज्दात अल्यारकम ९९११०८४ 

कुल आय (आनत्ररक + बाह्य+मौज्दात अल्या रकम) १९०६००००० 

स्रोतः भद्रपरुनगरपाभलकाको २३ औ नगर पररिदबाट स्िीकृत बजेट , २०७४ 

 

४.१२.२ व्ययको वववरण 

नगरपालिकाको व्ययको न्स्थतत यसप्रकार रहेको छ; 

 

तालिका ४.४: भद्रपरु नगरपालिकाको आ.ि. २०७३/७४ को ससंोधन्ीत खरच्को वििरण 

क्र.स. वििरण रकम (रु) 

१ चाल ुतथा पर्शासननक िरच् २३०००००० 

२ कारय्क्रम तथा पशू्जगत िरच् १६७६००००० 

  जम्मा खरच् १९०६००००० 

  चाि ुखरच्र वितनयोजजत रकम   

  सघंससं्था सहयोग साझदेारी/सहकारय् ३००००० 

  जनस्िास्थय् समब्नधी िरच् ९००००० 

  जनस्िास्थय् सचूना िय्िस्थापन िरच् ८००००० 

  सामाश्जक पररचालन कारय्क्रम(LGCDP) ९१०६००० 

  अनय्कारय्क्रम ४००००० 

  कारय्क्रमभर्मण िरच् ४००००० 

  सारि्जननक समप्नतको मरम्त िरच् ६००००० 

  नगर सरसफाई तथा फोहोरमलैा िय्िस्थापन िरच् ३९००००० 

  बारुणयनतर् सचंालन िरच् ४८००००० 

  सडक बत्तीमहसलु तथा जडान िरच् ११५००००० 

  रश्जष्िेसनकफताा २९४००० 

  कुिकारय्क्रम खरच् ३३०००००० 

  पजूजगतखरच् तथा वितनयोजजत रकम   

  फननाचर िररद ९००००० 

  सिारी साधनिररद ५०००० 
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  मेभशनरीऔजार तथा कतप्यटुर िररद ९००००० 

  कायाालय भिन ननमााण ७५००००० 

  सारि्जननक ननमााण िरच् ९८३६०००० 

  पशू्जगत सधुार िरच् १६३००००० 

  पर्िरद्नातम्क योजना ४०००००० 

  सामाश्जक पिूााधार (लक्षक्षत कारय्क्रम) षिकास िरच् ४५९०००० 

  पशू्जगत अनदुान िरच् ० 

  सािँा ब्याज भकु्तानी २०००००० 

  कुि पजूजगतखरच् १३४६००००० 

  जम्मा खरच् १६७६००००० 

स्रोतः भद्रपरु नगरपाभलकाको २३ औ नगर पररिदबाट स्िीकृत बजटे , २०७४ 

 
 

४.१२.३ नगरपालिकाको आगामी ५ बषयको अनुमातनत आय प्रक्षेपण 

 
नगरपालिकाको समग्र आम्दानीिाई आिार मानी िावषथक २०% िदृ्धि हुने अनुमानका आिारमा 
बजेट प्रिेपण गने प्रयास गररएको छ । यसरी गररएको प्रिेपणको आिारमा नगरपालिकाको कुि 

आय आधथथक बषथ २०७४/०७५ मा रु २०,११,२०,००० पुग् ने देणखतछ भने पाुँच बषथपतछ आधथथक बषथ 
२०७८/७९ मा कुि आय रु ४१,७०,४२,००० पुग् न ेदेणखतछ ।  
 

तालिका ४.५: नगरपालिकाको आगामी ५ बरष्को आयको अनमुातनत पर्क्षेपण (रु हजारम) 

वििरण 
आर्थाक बरष् 

२०७४/०७५ २०७५/७६ २०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ 

आयको प्रिेपण 201120 241344 289613 347535 417042 

 

तर, उपरोक्त आम्दानीको प्रिेपण गदाथ भद्रपुर नगरपालिकाको विद्यमान आय व्ययिाई आिार 
मानी िावषथक २०% िदृ्धि हुने अनुमानको आिारमा गररएको छ । नगरपालिकािे आम्दानीको स्रोत 

विस्तार गरी करका स्रोतको दायरा फरक पारेमा तथा भखथरै मार र्ोवषत गररएका नगरपालिकाका सबै 
िेरिाई समेटी नगरिासीिाई प्रभािकारी रुपमा करको दायरामा ल्याउुँ दा आम्दानीको स्रोत बढ्न ग ै

आय बढ्ने संभािना देणखतछ ।  
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साथ,ै विद्यमान पुनरसंरचनािे प्रत्यायोजन गरेको स्थानीय तह संचािन कायथविधि तथा संवििानिे 

प्रदत्त अधिकार अनुसार स्थानीय तहको आधिकार तथा आयस्रोतमा व्यापक पररितथन हुन ेसंभािनािे 

गदाथ प्रिेवपत आय भतदा नगरपालिको आय तथा व्ययमा पतन अिस्य सुिार हुने छ र आम्दानी तनकै 

बढ् ने तनन्र्श चत छ ।  
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५. नगरपालिकाको दीर्यकािीन सोच, िक्ष्य, उद्देर्शय र रणनीततहरु 

 

५.१ नगरपालिकाको दीर्यकािीन सोच 

 

दीर्थकािीन सोचिाई नगरपालिकाको दीर्थकािको आदशथको रुपमा लिन सक्रकतछ । दीर्थकािीन सोच 

भत नािे ितथमानको अिस्थाबाट तनन्र्श चत भविर्शयमा पुग् न सक्रकने एक ईन्च्छत अिस्था हो । यसको 
िाधग नगरपालिकामा उपिब्ि स्रोत, सािन, संभाव्यतािाई सदपुयोग गदै नगरको मुख्य समस्या र 

चनुौतीिाई सामना गनथ तयार बनाउन सक् नु पदथछ । दीर्थकािीन सोच एउटा एकीकृत शहरी विकास 

योजनामा मार प्राप् त गनथ सक्रकने सोच नभएतापतन एकीकृत शहरी विकास योजनािे यसिाई अगाडी 
बढाउन मद्दत गदथछ । 
 
आगामी २० देणख २५ बषथको अिधिको िाधग भद्रपुर नगरपालिकाको समग्र हदगो आधथथक विकास र 

िातािरणीय दृन्ष् टकोणिे समदृ्ि नगरको विकासको िाधग दीर्थकािीन सोच तनिाथरण गनथ लमतत 

२०७४ भाद्र १ गते भद्रपुर नगरपालिकाको सभाहिमा १ हदने कायथशािा गोष् ठी आयोजना गररएको 
धथयो । उक्त गोष् ठीमा नगरपालिका तनिाथधचत पदाधिकारीहरु, कायथकारी अधिकृत, स्थानीय 

राजनैततक दिका प्रतततनधिहरु, तनदेशक सलमततका पदाधिकारीहरु, विषयगत उप-सलमततका 
संयोजकहरु तथा सदस्यहरु िगायत नगरपालिकाका सरोकारिािाहरु, बुद्धिजीिीहरु, समाजसेिीहरु 

र परामशथदाताका विज्ञ टोिीको उपन्स्थतत धथयो । उक्त कायथशािा गोष् ठीिे भद्रपुर नगरपालिकाको 
विगतको आिधिक योजनािे तनहदथष् ट गरेको दीर्थकािीन सोचिाई नै तनरततरता हदने तनणथय गरेको 
धथयो । नगरपालिकाको दीर्थकािीन सोच यस प्रकार रहेको छः 
 

"पूवी क्षेत्रको व्यापाररक द्वार 
शान्तत, समदृ्धि सहहतको भद्रपुर शहर" 

 
 

५.२ दीर्यकािीन सोचको व्याख्या 
 

यस एकीकृत शहरी विकास योजनामा समािेश गररएको उपरोक्त दीर्थकािीन सोचिे समेट्ने 
शव्दाििीहरुको व्याख्या यसप्रकार रहेको छ ; 
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ख) व्यापाररक द्वार 
पूिथ-पन्र्श चम हुिाकी राजमागथ यसै नगरबाट शुरु हुने र अहहिे उत्तर-दक्षिण चारआिी-केचना राजमागथ 
समेत कािोपर ेहुन गैरहेको छ । त्यसैगरी हाि मेची नहदमा पक् की पुि तनमाथनिीन रहेको र उक्त पुि 

तनमाथण पर्श चात भद्रपुर बरदेशीय व्यापाररक नाकाको (नेपाि, भारत र बंगिादेश) रुपमा विकास हुन े

देणखतछ । जसिे गदाथ भविर्शयमा भद्रपुर पूिी नेपािकै व्यापाररक द्िार हुन े देणखतछ । त्यसबाहेक 

नगरपालिकाको यस दीर्थकािीन सोंचिे व्यापाररकद्िार भत नािे तनम् न पूिाथिारहरु सहहतको द्िार 

भत ने जनाउुँदछः 
क) हािको छोटी भतसारको स्तरोउत नी भै आितुनक भतसार भएको 
ख) पशु क् िारेतटाईन भएको 
ग) भतसार नन्जकै सुवििा सम्पत न शुख्खा बतदरगाह भएको 
र्) पुिबाट नेपाि तछने नाकामा मातनस र सामानहरुको आिागमनिाई अनुगमन र तनयतरण 

गनथ लसलस हटभी क्यामारा र सुरिाकमी सहहतको अनुगमनको व्यिस्था भएको  
ङ) सीमा सुरिा चौकी भएको 
च) सुरिाकमीबाट २४ सै र्ण्टा लसमा िेरको तनरततर अनुगमन भएको 

 

क) शान्तत 

 

नेपािी बहृत शब्दकोषका अनुसार शान्तत शब्दको अथथ विद्रोह, होहल्िा, खिबिी, रडाको नभएको, 
सुखदःुख, हषथबबस्मात, ररसद्िेष आहद मनोभािनािे नबबथोलिएको मानलसक न्स्थत, शातत र न्स्थर 

अिस्था, मनमा दखुपीर आहद नभएको अिस्थािाई जनाउुँदछ । यसमा परयोग भएको शव्दाििीिे 

भद्रपुर नगरपालिकामा कुनै विद्रोह नभएको, होहल्िा र झैझगडा नभएको, चोरी डकैती िुटपाट र 

अततिमण र आिमणबाट मुक्त शातत शहरको रुपमा विकास गनुथपने विषयिाई समेटेको छ । 
त्यसबाहेक यस दीर्थकािीन सोचमा समाविष् ट शातती शब्दिे तनम् न बबषयहरुिाई समेटेको छः 

क) सामान्जक रुपमा शातत 

ख) राजनैततक रुपमा शातत 

ग) िगानीको िातािरणको हहसाबिे शातत 

र्) बाह् य अततिमण, आिमण, चोरी डकैती, िुटपाट, होहल्िा र झैगडाबाट मकु्त 

र्) िालमथक र साुँस्कृततक रुपमा शातत (सि ैिमथ र परम्पराको संरिण र सिथद्िन भएको) 
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ख) समदृ्धि 

  

समदृ्धि शव्दको अथथ िहृत ्नेपािी शव्दकोशिे राम्ररी बढेको, पूणथ रुपिे बढेको, विकलसत भएको, 
सवप्रएको, राम्रो िदृ्धि, बहढबढाउ, सामथ्यथ र शन्क्त भएको भत ने कुरािाई जनाउुँ दछ । यसिे भद्रपुर 
नगरपालिकािाई उत नतशीि, उत नत तथा सामान्जक, आधथथक, पूिाथिार िगायत शहरी पूिाथिारहरुको 
विकास भएको नगरपालिका भत ने जनाउुँ दछ । नगरपालिकाको दीर्थकािीन सोचमा समाविष्ट 

समदृ्धि शव्दिे ति उल्िेख गररएको विषयिाई समेट्न खोन्जएको छ; 

 

क) शैक्षिक रुपमा विकलसत 

ख) स्िास्थ्य सेिा सुवििामा सहज पहुुँच 

ग) शहरी पूिाथिारको पयाथप्त विकास भएको  
र्) आधथथक (उद्योग, व्यापार तथा व्यिसाय, पयथटन, रोजगार) विकास भएको 
ङ) नगरपालिकाको सेिा सुवििा प्रिाहमा सहज पहुुँच भएको 
च) रोजगारीको व्यिस्था भएको 
छ) पयथटनको विकास भै रोजगारीको अिसर सजृना भएको आहद 

 

५.२ ध्येय (Mission) 

 

उद्योग, व्यापार, कृषि र परय्टनको षिकास र षिस्तारद्िारा भद्रपुर नगरपालिकािाई पूिी नेपािकै 

नमूूना आधनुनक शहरको रुपमा षिकास गन े। 
 

५.३ िक्ष, उद्देर्शय तथा रणनीततहरु 

 

क) िक्ष्य (Goal) 

 

भद्रपुर नगरपालिकामा पूिााधार एिं आर्थाक गनतषिर्धहरुको षिकास गदै सहभार्गतातम्क तथा 
समािेशी षिकासको माधय्मबाट उत्पादनका साधनमा पहँुचको अभभिदृ्धि गरी नगरपालिकाको 
सामाश्जक एिं आर्थाक सत्रमा सुधार ल्याई आधनुनक शहरको ननमााण गनुा । 
 

ख) उद्देर्शयहरु (Objectives) 
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नगरपालिकाको समन्ष् टगत उद्देर्शयहरु यसप्रकार छन:् 

1. नगरपालिकािाई अततरदेशीय व्यापाररक नाकाको रुपमा विकास गने । 
2. नगरपालिकािाई तरकारी, खाद्य उत्पादन, मासु, दिूमा आत्मतनभथर बनाउने । 
3. नगरपालिकािाई आधारभूूत पूिााधारिे समप्न्न बनाउनूे । 
4. नगरपालिकामा िगानी मैरी िातािरणको सजृनाद्िारा कृवष, उद्योग तथा व्यापार/व्यिसाय 

र पयथटनिाई प्रिद्थिन गने ।  
5. नगरपालिकामा लशिा, स्िास्थ्य, रोजगार शान्तत-सुरिा जस्ता आिारभूत अधिकारको 

विकासको िाधग उपयुक्त िातािरण तनमाथण गदै उत्पीडडत, असहाय, गरीब, बािबालिका, 
अशक्त, िदृ्ििदृ्िाहरुको हक अधिकार र सहभाधगता सुतनन्र्श चत गरी सामान्जक सुरिाको 
व्यिस्था गने ।  

6. िातािरण संरिण र सम्बिथन गदै स्िच्छ, सफा, हराभरा र सुरक्षित शहर तनमाथण गनथ 
पूिाथिार तथा भिनहरुको तनमाथण कायथ प्रचलित तनमाथण संहहता अनुसार गने/गराउने । 

7. मेची र देउतनया नहदको डुबान र कटानिाई व्यिन्स्थत गरी नगरिासीिाई बाढी र कटानको 
समस्याबाट मुक्त गने । 

8. नगरपालिका र िडा कायाथियहरुको आततररक िमता अलभिदृ्धि गदै सेिा सुवििािाई 

प्रभािकारी एिं सिथसुिभ बनाई जनउत्तरदायी स्थानीय सरकारको विकास गने ।  
 
 
 
 

रणनीततहरु (Strategies) 

 

नगरपालिकाको यस एकीकृत/िहृत शहरी योजनािे तनहदथष् ट गरेका उद्देर्शयहरु पुरा गनथको िाधग 

विलभत न रणनीततहरु अििम्बन गररनुपदथछ । विकास रणनीततहरु उद्देर्शय अनुरुप हुनुपन ेहुुँदा उक्त 

विषयगत रणनीततहरु ति उल्िेख गररएको छ; 

1. नगरपालिकामा कृवष, व्यापार, उद्योग र पयथटन र विकासको िाधग पूिाथिार विकास कायथिाई 

ततव्रता हदने ।  
2. नगरपालिकाका सम्पूणथ जनसंख्यािाई खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन सेिाको सुतनन्र्श चतता 

गने । 
3. भू-उपयोग योजना तयार गरी कायाथतियन गदै जाने ।  
4. उद्योग तथा व्यापार र पयथटन व्यिसायी मैरी कायथनीतत अबिम्बन गने । 
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5. नगरिासीको िाधग आिर्शयक लशिा, स्िास्थ्यका पूिाथिारहरुको विकास र विस्तार गदै जाने । 
6. नगरपालिकाको िाधग आिर्शयक दि जनशन्क्त पहहचान गरी सो मुताविक कायथयोजना 

बनाउन े।  
7. उत्पीडडत, सीमाततकृत, अल्पसंख्यक तथा अतत विपत न, दलित, जनजातत, आहदिासी 

समुदायिाई िक्षित हुनेगरी रोजगारीमुिक तथा िमता विकासका कायथिम तजुथमा गने ।  
8. भिन/पूिाथिार तनमाथण तथा योजना मापदण्ड र भिन संहहता कडाईका साथ कायाथतियन गन े

।  
9. विपद व्यिस्थापन तथा नागररक सुरिा व्यिस्थापनको िाधग पूिथ जानकारी, पूिथ तयारी, 

तयूनीकरण, व्यिस्थापन र पुनस्थाथपना सम्बतिी कायथ संचािन गदै जाने । 
10. िातािरण संरक्िण र प्राकृततक प्रकोपको तयूनीकरण समब्नधी पर्ष्ट नीनत ल्याउने । 
11. िातािरण सुिार र फोहोर व्यिस्थापनको िाधग फोहोरको बहु-उपयोगको व्यिस्था सुरुदेणखनै 

अबिम्बन गने । 
12. भौततक संरचनािाई अपांग मैरी र िातािरण मैरी बनाउने ।  
13. रोजगारीमुिक व्यिसायको विकास र प्रिद्थिनको िाधग पहि गने ।  
14. विकास आयोजना तय गने र बजेट वितनयोजन गने कायथिाई पहुुँचमा आिाररत प्रणािीिाई 

तनरुत्साहहत गदै िास्तविक आिर्शयकताको लसद्िाततिाई अनुसरण गरी योजना तथा 
कायथिम तय गने ।  

15. स्थानीय तनकायको सेिा, सुवििािाई सरि तथा गुणस्तरीय बनाउने र सेिाग्राही-मैरी एि ं

विद्युतीय सुशासनद्िारा सेिा प्रदान गने पद्दततको शुरुिात गने ।  
16. मानिपूँजी ननमााण र सशश्क्तकरण गरन् नगरपाभलकाका भशक्षक्षत युिाहरुलाई सामाश्जक 

पररचालनमा संलग््न गराउन े।  
17. गररबी नयूनीकरण कारय्क्रममा लगानी िदृ्र्ध गरूी ननयभमत अनुगमन र मूल्याङ्कन गने 

। 
18. लक्षित समूहलाई लक्षक्षत गरेका कारय्क्रमहरुमा नगरपाभलकाको अनुदान बिाउदै जाने । 
19. नगरपाभलकाको भौनतक षिकासमा उपभोक्ता सभमनतको लागत, सहभार्गता र संलग््नता 

बिाउँदै  जाने । 
20. षिशिे लगानीका क्षेतर्हरुको पहहचान गदै नगरको दीरघ्कालूीन योजनामा समािेश गने ।  
21. ननजी क्षेतर्को लगानीलाई आकषिात गरी सारि्जननक ननजी साझेदारी (PPP: Public Private 

Partnership) को भसद्धानत् अनुरुप षिकास कारय् संचालन गन े।  
 

५.४ नगरका ववकासका तनदेशक लसद्िाततहरु (Guiding Principles) 
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नगरपालिकाको समग्र विकास गनथ र यस बहृत/एकीकृत शहरी विकास योजनािे राखेको दीर्थकािीन 

सोच तफथ  उतमुख हुुँदै िक्ष्यमा पुग् न विलभत न कायथिमहरुको संचािनका साथै योजनािद्ि प्रयासहरु 

तफथ  अतर् बढ्न केही तनदेशक लसद्िाततहरु अपनाइन ुपने हुतछ जुन, यसप्रकार छः 
 

क) व्यवसातयक कृवष, वािी ववववधिकरण तथा खाद्य सुरक्षा   
▪ नगरपालिकामा कृवष विकासको संभाव्य िेरहरु पहहचान गरी संभाव्य पकेट िेर अनुसार 

कृवष विकास योजना कायाथतियन गररुँदै िधगनेछ । 

▪ कृषकहरुिाई व्यिसातयक कृवष तफथ  आकवषथत गराइने छ र नयाुँ कृवषका संभािनाहरुिाई 

खोजी गरी ‘कृवष पकेट िेर’को कायथयोजना बनाई अतर् िधगनेछ । 

▪ खाद्य सुरिाका िाधग कृवष तथा पशुजतय उत्पादन िदृ्धिका िाधग विशषे कायथिम संचािन 

गररनेछ तथा आिर्शयका अनुसार िैक्रकल्पक व्यिस्था समेत गररनेछ ।  
▪ फिफूि तथा नगदेिािीिाई प्राथलमकता हदइ भद्रपुरिाई अत्मतनभथर बनाइनेछ । 

▪ कृवषिािी विविधिकरण र यान्तरकीकरणद्िारा कृवष विकासका कायथिम संचािन गदै िधगन े

छ साथै कृवष पेशामा िाग् नका िाधग अलभमुखीकरण तालिम संचािन गदै िधगने छ । 

▪ ‘मेची पारर तरकारी िारी’ को अििारणािाई मूतथरुप हदन तरकारी खेततिाई विशषे योजना 
अगाडड ल्याइने छ । 

 

ख) पययटन ववकासद्वारा आधथयक गततववधिमा योगदान 

▪ नगरपालिकाको पयथटन गुरुयोजना तजुथमा गरी सो अनुसार कायथ अगाडड बढाइने छ । 

▪ नगरपालिकाको प्रमुख पयथटकीय गततव्यस्थिहरु पहहचान गरी ततनको सुिार र व्यिन्स्थत 

गनथ प्राथलमकताका साथ कायथिम अगाडड बढाइने छ । 

▪ नगरपालिकामा पयथटन विकास र प्रिद्थिनको िाधग पयथटन मैरी िातािरणको सजृना गदै 

स्िदेशी तथा विदेशी पयथटकहरु लभत्र्याउने नीतत अििम्बन गररनेछ ।  
▪ ऐततहालसक, िालमथक तथा साुँस्कृततक पयथटन, ग्रामीण पयथटन, पयाथ-पयथटन जस्ता पयथटकीय 

कायथिमहरुद्िारा नगरपालिकामा तनजी िेरिाई पयथटनमा िाग् न प्रोत्साहन गने नीतत 

अििम्बन गररनेछ ।  
▪ सािथजतनक तनजी साझेदारीको नीततअनुसार पयथटन व्यिसायको विकास तथा बबस्तार 

गररनेछ । 
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ग) औद्यधगक ववकासद्वारा आधथयक गततववधिमा योगदान 

▪ अततरदेशीय व्यापाररक नाकाको रुपमा विकास गनथ मेची भतसारको स्तरोउत नती गरी सुख्खा 
ितदरगाहको पूिाथिार तनमाथण गररनेछ । 

▪ उद्योगको स्थापना र विकासको िाधग िगानी मैरी िातािरणको सजृना गदै स्िदेशी तथा 
विदेशी िगानी कताथहरुिाई लभत्र्याउने नीतत अििम्बन गररनेछ ।  

▪ तनजी िेरको प्रिद्थिन र विकासमा टेिा पुर् याई आिारभूत उद्योग प्रिद्थिन गने तथा 
सुशासनको प्रत्याभूतत गराईनेछ । 

▪ कृवषजतय एिूं अतय स्िदेशी िस्तु र सेिामा आिाररत तुिनात्मक िाभ एिूं बढी अग्रपषृ् ठ 

सम्बति भएका उद्योगहरूिाई विशषे प्राथलमकता हददै तनयाथत िदृ्धिमा उच् च टेिा पुर् याइनूे 
नीतत अििम्िन गररनेछ ।  

▪ कृवष उपजमा आिाररत उद्योगहरु स्थापनाको िाधग पूिाथिार तनमाथण गने कायथिमहरुिाई 

प्राथलमकता हदईने छ ।  
▪ नगरपालिकामा औद्योधगक िेरको विकास गरी औद्योधगक  विकासिाई प्राथलमकता 

हदइनेछ । 

▪ नगरपालिकाको तनमाथण तथा योजना मापदण्ड र भू-उपयोग योजनािे तनदेलशत गरे अनुसार 

औिोधगक िेर तोकी उक्त स्थानमा उद्योगहरुको िाधग अतय पूिाथिार तनमाथण गररनेछ । 

▪ नगरपालिकाका ग्रामीण भेगमा बैंक्रकङ सेिा पहुुँच पुर् याईनेछ । 

र्) पूवायिार ववकास माफय त समदृ्धि हालसि गने 
▪ प्रदेश, केतद्र तहबाट स्थानीय स्तरमा संचािन हुने पूिाथिार सम्ितिी कायथिमहरुमा 

नगरपालिकाबाट आिर्शयक समतिय गररनेछ । 
▪ नगरपालिकाको पूिाथिारहरुको ममथत संभार गनथको िाधग नगरपालिका मतोहत रहेनगरी कायथ 

टोिी (Work Team) गठन गरी पररचािन गररने छ । 
▪ नगरपालिका लभर शहरी पूिाथिारहरुको विकास र स्तरोत नती गरी नगरिासीिाई स्तरीय 

शहरी सेिा र सुवििाहरु प्रदान गररनेछ । 
▪ नगरपालिकाको पररचय र पहहचान झल्कन ेपूिाथिार तथा िरोहरको विकास गररनेछ । 
▪ जनसहभाधगताको माध्यमबाट स्थानीय पूिाथिार विकासमा स्थानीय स्रोत, सािन र सीप 

पररचािन गने अििारणा तथा कायथशैिी अबिम्िन गररनेछ । 
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▪ स्थानीय पूिाथिार विकासमा संिग् न दात ृ तनकायबीच सामजस्यता कायम गदै उपिव्ि 

स्रोतको प्रभािकारी उपयोग गररनेछ । 
▪ नगरपालिकाको रणनैततक पूिाथिार तथा बढी भतदा बढी जनताहरु िाभान्तित हुने योजना 

तनमाथणिाई प्राथलमकता हदइनेछ । 
▪ पूिाथिार विकास गदाथ िातािरण मैरी, लमतव्ययी तथा आिर्शयकतामूखी नीतत अनुशरण 

गररनेछ । 
 

ङ) िक्षक्षत क्षेत्र र समुदायको ववकास तथा सामुदातयक सहभाधगता  
▪ सामान्जक पररचािनको माध्यमबाट महहिा, िाििालिका र वपछडडएको तथा सीमाततकृत 

िगथ आहदिासी, जनजातत, दलित समुदायको सशन्क्तकरण गररनेछ । 
▪ जनसििीकरणको माध्यमबाट िोकतान्तरक अििारण पछ्याउुँ दै िक्षित िगथको संिग् नतामा 

विकास कायथहरु संचािन गररनेछ । 
▪ िक्षित समूहिाई मध्यनजर गदै कृवष, व्यापार व्यिसाय, उद्योग र पयथटनको विकास गरी 

गररिी तयूनीकरणमा जोड हदइनेछ । 
 

च) वातावरण सततुिन तथा हदगो ववकास  

▪ नगरपालिकाको फोहोर व्यिस्थापनको िाधग फोहोर छुट्याई व्यिस्थापन गने नीतत 

अनुसरण गररनेछ र दीर्थकािीन स्यातनटरी ल्याण्डक्रफि साइटको तनमाथण र संचािन गररनेछ 

। 
▪ स्थानीय श्रोत र सम्पदाको अध्ययन, संरिण र व्यिस्थापन गरी हदगो विकास हालसि 

गररनेछ ।  
▪ प्राङगाररक खेतत र पयाथिरणीय (अनुकुि) कृवषमा जोड हदइनेछ ।  
▪ भौततक पूिाथिार विकास तथा संरचना तनमाथण सम्बतिी कायथिाई िातािरणमैरी बनाइनेछ ।  
▪ जििायु पररितथनबाट उत्पत न समस्या तनराकरणको िाधग िन िेरसुँग सम्बन्तित 

तयूनीकरण तथा अनुकुिनको उपायहरु अििम्बन गरी समग्र नगरपालिकाको विकास 

गररनेछ । 
▪ प्राकृततक श्रोतको दीगो विकासका साथ ैिातािरणमैरी विकास अििारणा अनुसार विकासका 

कायथहरु संचािन गररनेछ । 
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▪ बाढी र कटानको समस्यािाई तयूनीकरण गनेको िाधग नदी तटीय िेरहरुमा ििृारोपण, 

तटबति र ग्यावियन िािको तनमाथण गररनेछ । 
▪ सामुदातयक िन, सीमसार र झीि िेरहरुको संरिण र संिद्थिनका कायथिमहरु संचािन 

गररनेछ । 
▪ सामुदातयक िन उपभोक्ता समूहहरुिाई प्रभािकारी र उत्तरदायी बनाईनेछ । 
▪ हात्ती आतंक तयूनीकरण गनथको िाधग विशषे कायथयोजना तयार गरी कायाथतियन गररनेछ ।  

 

छ) संस्थागत क्षमता ववकास  

▪ नगरपालिकाको काम कारिाहीिाई सूचना प्रविधि माफथ त चसु्त, सहज र पारदशी बनाई 

सुशासन कायम गररने छ । 
▪ नगरपालिका र िडा कायाथियहरुमा सहायता किको तनमाथण गरी जनतािाई सहज र तछटो 

सेिा प्रदान गररनेछ । 
▪ नगरपालिकाको कायम दरबतदीमा पदपुतत थ गरी आिर्शयक विज्ञ, प्राविधिक र अतय 

कमथचारीको पदपुतत थ गररने छ । 
▪ िडा कायाथियहरुिाई एकीकृत सेिा केतद्रको रुपमा विकास गरी नगरिासीिाई सम्पणूथ सेिा 

एकै ठाउुँबाट प्रदान गररनेछ । 
▪ नगरपालिकामा कायथरत कमथचारीहरुिाई आिर्शयक तालिम र अलभमुखीकरण गरी आितुनक 

सूचना प्रवििी/प्रणािी मैरी बनाईनेछ । 
▪ नगरपालिका र िडा कायाथियहरुमा िततपूतत थ सहहतको नागररक िडापर राखी पूणथ रुपमा 

कायाथतियना ल्याईनेछ । 
▪ विकास आयोजना छनौट प्रकृयामा िक्षित िगथ, दलित, जनजातत, आहदिासीसमुदायको 

सहभाधगता सुतनन्र्श चत, अथथपूणथ र प्रभािकारी बनाइनेछ । 
▪ उपभोक्ता सलमततिाई आयोजना तनमाथण तथा संचािन सम्बतिी तालिमको व्यिस्था गनुथका 

साथ ैआयोजना संचािनिाई प्रभािकारी तथा पारदशी बनाइनेछ ।  
▪ महहिा, बािबालिका िगायत िक्षित िगथको संस्थागत र िमता विकास गरी विकास 

व्यिस्थापन तथा तनणथय प्रक्रियामा िक्षित िगथको संिग् नता सुतनन्र्श चत र प्रभािकारी 
बनाइनेछ । 

 

ज) सामान्जक समावेशीकरण तथा अवसरमा समानता  
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▪ योजना तजुथमा तथा संचािन प्रक्रियािाई अझ बढी समािेशी र सहभाधगतामुिक बनाई 

उपिब्ि श्रोत सािनको अधिकतम पररचािन गरी सततुलित विकासमा जोड हदइनेछ ।  
▪ स्थानीय श्रममुिक प्रविधिमा जोड हदई विकास तनमाथण कायथ अगाडड बढाइनेछ तथा स्थानीय 

उत्पादन िदृ्धिमा विशषे ध्यान केन्तद्रत गररनेछ ।  
▪ आमा समूह, महहिा समूह तथा संजाि, कृषक समूह, उपभोक्ता समूहहरुिाई सशक्त बनाई 

समािेशी समानताको नीतत अपनाइनेछ ।  
▪ महहिा, बािबालिका िगायत िक्षित िगथ, दलित, जनजातत, आहदिासीको कायथिम 

व्यिन्स्थत रुपमा तजुथमा तथा प्रभािकारी रुपमा कायाथतियन गरी मूिप्रिाहीकरण गररनेछ । 
 

झ) स्थानीय सुशासन तथा जनउत्तरदातयत्व 

▪ नगरपालिका र स्थानीय सरोकारिािाहरुबीच समतियमा योजना कायाथतियन गररन े

पररपाटीको विकास गररनेछ । 
▪ संस्थागत सुढृढीकरण, गुणस्तररयता, पारदलशथता तथा दीगोपनािाई विकास कायथ संचािनको 

प्रमुख रणनीततको रुपमा अपनाइनेछ ।   
▪ स्थानीय सुशासन तथा जनउत्तरदातयत्ि अलभिदृ्धिका िाधग साझदेारहरु बीच तनयलमत 

अततरक्रिया, छिफि र िहसका माध्यमबाट विकास तनमाथण कायथिाई अझ बढी 
समतियात्मक र सहभाधगतामुिक बनाउदै नागररक समाजिाई सक्रिय रुपमा पररचािन 

गररनेछ । 
▪ संस्थागत सुशासन कायम गदै भ्रष् टचारमुक्त कायथविधि अपनाईनेछ । 
▪ सूचनाको हक सम्बतिी कानूनी व्यिस्थाको िाधग आिर्शयक संयतरको विकास गरी सूचना 

उपिब्िताको सुतनन्र्श चतता गररनेछ ।  
▪ योजना कायाथतियनको नगरपालिकामा अनुगमन संयतर तयार गरी पररचािन गररने छ 

साथ ैप्रगती समीिा तनयलमत रुपमा गररनेछ । 
 

ञ) सामान्जक तयाय तथा मानव अधिकार 
▪ सरकारी, गैर सरकारी तथा तनजी िेरको संस्थागत संरचनामा विपत न एि ं सीमाततकृत 

िगथको अथथपूणथ सहभाधगतािाई सुतनन्र्श चत गररनेछ । 
▪ सामान्जक पररचािनिाई स्थानीय समुदायको सशन्क्तकरणको प्रमुख रणनीततको रुपमा 

संचािन गररनेछ र यस कायथमा स्थानीय सहजकताथिाई पररचािन गररनेछ । 
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▪ समाजमा वपछडडएको िगथ, दलित, जनजातत, महहिाहरुको विकास र सहभाधगताका िाधग 

विशषे कायथिम संचािन गररनेछ ।  
▪ ज्येष् ठ नागररक िवृत्त िगायत अतय सामान्जक सुरिा कायथिम प्रभािकारी रुपमा संचािन 

गने िातािरण बनाई यसको प्रभािकाररता अध्ययन मूल्याङ्कन गररनेछ । 
▪ नगरपालिका लभर रहेका उद्योगहरुमा कायथरत मजदरुहरुको भविर्शयको िाधग नगरपालिका, 

उद्योग र मजदरुहरुको सहकायथमा मजदरु कल्याण कोष खडा गररनेछ । 
 

ट) समुदाय, तनजी क्षेत्र एवं गैरसरकारी संस्थाको पररचािन 

▪ सेिा प्रिाह तथा पूिाथिार विकास कायथमा सािथजतनक, तनजी, सामुदातयक तथा सािथजतनक–
तनजी साझदेारी अििारणा अििम्िन गररनेछ । 

▪ तनजी िेरिाई विकास तनमाथणमा पररचािन गनथका िाधग स्थानीयस्तरमा िगानीमैरी 
िातािरण तनमाथणका साथै िाह् य श्रोत तथा सािनको अधिकतम पररचािन गररनेछ । 

▪ समुदाय, तनजी िेर तथा गैसस जस्ता साझदेारहरु बीच अततरक्रिया छिफि र िहसका 
माध्यमबाट विकास तनमाथण कायथिाई अझ बढी समतियात्मक, सहभाधगतामुिक र 
प्रभािकारी बनाइनेछ ।  

▪ सरकारी, गैर सरकारी तथा सामुदातयक संस्थाको संरचनामा विपत न एिं सीमाततकृत िगथको 
अथथपूणथ सहभाधगतािाई सुतनन्र्श चत गने नीतत लिइनेछ । 

▪ सािथजतनक सेिा तथा कायथिमको पारदलशथता, प्रभािकाररता र उत्तरदातयत्िको अलभिदृ्धिका 
िाधग उपिब्ि कानूनी व्यिस्था अनुसार सािथजतनक सुनुिाई, सामान्जक परीिण, नागररक 

अनुगमन तथा तनगरानीको औजारहरु प्रयोग गरी सुिारका प्रततबद्िताको पािना गररनेछ । 
 

ठ) नततजामुिक अनुगमन प्रणािी  
▪ योजना तथा बजेट तजुथमा गदाथ स्थानीय तह पुनरसंरचना अनुसार नगरपालिका मातहत रहन े

विषयगत कायाथियहरुको समतिय र समझदारीमा अगाडड बढाइने छ । 
▪ योजना कायाथतियनको नगरपालिकामा अनुगमन संयतर तयार गरी पररचािन गररने छ 

साथ ैप्रगती समीिा तनयलमत रुपमा गररनेछ । 
▪ योजनाहरुको अनुगमन गदाथ नततजामुखी खाका अनुसार गररनेछ ।   
▪ आयोजना तथा कायथिमको तेश्रो पिद्िारा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गररनेछ । 
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▪ नगरपालिकाबाट हुने विकास तनमाथण र अतय कायथहरुको बारेमा तनयलमत रुपमा सािथजतन 

सुनिाई र सामान्जक िेखा पररिण गररने छ । 
▪ कायथ सम्पादनको आिारमा राम्रो काम गने संर्, संस्था तथा तनकायिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

६. क्षेत्रगत ववकास योजना तथा तकय बद्ि खाका ववर्शिे्षण  

 

६.१ पररचय 

 

कुनैपतन शहरको समग्र विकास गनेको िाधग उक्त स्थानको सामान्जक, आधथथक, भौततक र 

िातािरणीय अिस्थाको बारेमा विस्ततृ अध्ययन भै एकीकृत योजनाहरु तजुथमा हुन जरुरी छ । यस्ता 
अध्ययनको आिारमा उक्त स्थानको ितथमान सामान्जक, आधथथक र भौततक अिस्थाको जानकारी 
प्राप् त हुतछ भने समग्र विकासको िाधग उक्त स्थानमा कस्तो संभािना रहेको छ, उक्त संभािनाहरुमा 
के कस्ता चनुौतीहरु रहेका छन ्भत ने कुराको पतन तनक्यौि गनथ सक्रकतछ । यस खण्डमा भद्रपुर 

नगरपालिकाको िेरगत विकास योजनािाई प्रस्तुत गररएको छ । यसरी िेरगत योजनाहरु तजुथमा 
गने िममा नगरपालिकाको  समस्या र मुद्दाहरुिाई पहहचान गरी िेरगत रुपमा व्याख्या र 

विर्श िेषण गररएको छ । त्यसपतछ नगरपालिकाको ितथमान अिस्थाको आिारमा िेरगत विकासका 
योजनाहरुिाई तकथ बद्ि योजना खाकामा (LFA:Logical Framework Analysis) समेत प्रस्तुत गररएको 
छ । यसरी तयार पाररएको तकथ बद्ि खाकािे नगरपालिकाको विकासको िाधग कस्तो िक्ष्य तनिाथरण 

गररएको छ, उक्त िक्ष्यहरुको उद्देर्शय कसरी र कहहिे प्राप् त गनथ सक्रकतछ, नततजाहरु कस्तो हुनेछन ्

र उक्त नततजा प्राप् त गनथको िाधग कस्ता कस्ता आयोजनाहरु संचािन र कायाथतियन गनुथ पछथ , 
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आयोजनाबाट को को िाभान्तित हुतछन,् आयोजना संचािनमा कस्ता प्रकारका चनुौतीहरु आउन 

सक्छन,् समस्याहरु के के हुतछन ्र आयोजना कुन तनकाय/संस्थािे कसरी कायाथतियन गने भत ने 
प्रष् ट खाका प्रदान गदथछ । यस भद्रपुर नगरपालिकाको मुख्य समस्या, तकथ बद्ि खाका र रणनैततक 

योजनाहरु ति प्रस्तत गररएको छः 
 

६.२ भौततक ववकास योजना 
 

६.२.१ भुलमका 
 

कुन ै पतन शहरको विकासको प्रमुख आिार भनेको त्यहाुँको भौततक पूिाथिारको विकासिाई लिन 

सक्रकतछ । भौततक पूिाथिारको विकास बबना कुन ै पतन िेरको विकास सम्भि छैन र मातनसको 
जीविकोपाजथनको िाधग पतन भौततक पूिाथिारको विकास तथा विस्तारिे महत्िपूणथ भूलमका खेिेको 
हुतछ । त्यसै कारणिे गदाथ मातनस आितुनक भौततक सुवििाहरु र आधथथक उपाजथनको खोन्जमा 
िाधगरहेका हुतछन ्।  
 
मानि बसोबास भएको बस्ती, बजार िा नगरको विस्तार िमिाई व्यिन्स्थत ढंगबाट विकास गदै 

िैजान भौततक विकास योजना तजुथमा हुनु अतत आिर्शयक छ । भौततक विकास योजनािे विद्यमान 

न्स्थततहरुको विर्श िेषण गदै स्थानीय स्रोत तथा सािनहरुको अधिकतम उपयोग गरी प्राथलमकताको 
आिारमा भािी विकासको पररकल्पनािाई साकार रुप हदतछ । जनसंख्या तथा यसका 
क्रियाकिापहरुिे माग गरेको विलभत न क्रकलसमका पूिाथिार तथा अतय आिर्शयकताहरुिाई मूतथरुप 

हदने हदशामा भौततक विकास योजना एउटा उपयुक्त आिार हो । यसै कुरािाई मनन गदै भद्रपुर 

नगरपालिकाका मुख्य पूिाथिारहरु जस्तै: सडक तथा यातायात, खानेपानी तथा सरसफाई, ढि तथा 
सतह ढि, लसचंाई र विद्युत तथा संचारका सेिा विकासको िाधग मुख्य समस्याहरु र तकथ बद्ि 

खाकामा ति प्रस्तुत गररएको छ । 
 

६.२.२ भौततक ववकास योजनाको पररभाषा एवं उद्देर्शय  

 

भौततक विकास योजना (Physical Development Plan) िे भद्रपुर नगरपालिकाको शहरी विकास 

प्रक्रियािाई योजनाबद्ि तिरिे विकास गदै िैजान आिर्शयक हदशा तनदेश गदथछ । यस अततगथत 

शहर कुन िेर तफथ  विस्तार गने भनी शहरी विस्तार िेरको तनिाथरण, नगरमा उपिब्ि जलमन के 
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कस्तो प्रयोजनको िाधग उपभोग गनथ हदने, भू-उपयोग िेरको सफि कायाथतियनका िाधग पूिाथिार 
विकास योजना तथा पूिाथिार तनमाथणका िाधग िगानी रणनीतत िगायतका कायथिम तथा 
वितनयमहरुको समेत पहहचान गररएको हुतछ । भद्रपुर नगरपालिकाको भौततक विकास योजनाको 
प्रस्ताि गदाथ विद्यमान बस्ती िेर बबचको खािी जलमन, विस्तार हुुँदै गैरहेको शहरी िेर, खलु्िा 
जलमनको उपिब्िता, िातािरणीय कम संिेदनशीि/जोणखम िेर आहदका िेरहरुमा शहरी विकास र 

विस्तारिाई प्राथलमकता हदइएको छ । यसका साथै नगरपालिकाको भौततक विकास योजना प्रस्ताि 

गदाथ पूिाथिार विकास र स्तरोत नती, भिन तनमाथणिाई तनयमन र अनुगमन, तनमाथण भैसकेका 
भिनहरुको अनुगमन िगायत पििाई विशषे जोड हदइएको छ । अहहिेको नगरपालिकाको न्स्थतत 

हेन े हो भने विद्यमान बजारिाई सुव्यिन्स्थत गरी हदगो शहरी विकासको िि हालसि गने तथा 
खािी जलमनको सदपुयोग गदै हररयािी कायमनै राखी आगामी हदनमा शहर विस्तार गनुथपन े

हदशामा विशषे प्रयास हुनुपने देणखतछ । यसै अनुरुप ति उल्िेणखत उद्देर्शयहरु प्राप् त हुनेगरी भौततक 

विकास योजना तजुथमा गररएको छः  
▪ विद्यमान पूिाथिारहरुको अधिकतम उपयोग गदै नगरपालिकाको विद्यमान बस्ती 

विकासको अिस्थािाई तनयमन, अनुगमन र पुनविथकास गने;  
▪ विद्यमान र प्रस्तावित शहरी विकास तथा पूिाथिार िगानी कायथिमबीच लमतव्ययी तररकािे 

तािमेि गदै िगानी रणनीतत अििम्बन गने;  
▪ नगरपालिकाको हदगो विकास र भौततक पूिाथिार विकासको िाधग यस अध्ययनिे तयार 

गरेको तनमाथण संहहता र मापदण्ड (भिन, सडक, आिास िगायत) कायाथतियन, अनुगम र 

व्यिस्थापन गदै जाने; 
▪ शहरी विकासिाई हदगो रुप हदन मुख्य कायथिमहरुमा िगानी केन्तद्रत गरी विकास 

आयोजनाहरु संचािन र कायाथतियन गने; 
▪ जोणखम युक्त िेरहरुमा शहरी विकासिाई तनयन्तरत गदै सुरक्षित शहरी विकास गदै जाने र 

अततिलमत सािथजतनक जग्गा जलमनहरुको संरिण गने; 
▪ संभाव्य िेरहरुमा भौततक तथा सामान्जक पूिाथिारहरुको विकास र विस्तारद्िारा शहरी 

विकासिाई तनयलमत गन े। 
 

६.२.३ योजना तयारी  
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भौततक विकास योजनािे नगरपालिकाको शहरी विकास र विस्तारिाई तनन्र्श चत गनथ एक 

अििारणागत मागथधचर प्रस्तुत गदथछ । पूिाथिार विकासको िाधग प्राथलमकीकरण गरी योजनाहरुको 
बगीकरण गदै िगानी रणनीतत तयार पानुथपन े हुतछ । यसै िास्तविकतािाई मध्यनजर गदै भद्रपुर 
नगरपालिकाको भौततक विकास योजना तयार गदाथ अल्पकािीन, मध्यकािीन र दीर्थकािीन रुपमा 
संचािन गररनुपन े योजनाहरु प्रस्ताि गररएको छ र सोही अनुसार िगानी केन्तद्रत गदै जानुपन े

प्रस्ताि समेत गररएको छ । 
 

नगरपालिकाको योजनाहरुको पहहचानका आिारहरु; 

 

▪ छिफि, अततक्रिथ या, प्रस्तुतीकरण, अििोकनद्िारा समस्याहरु संकिन 

▪ समस्याहरुको प्राथलमकीकरण  

▪ मौजुदा योजनाहरुको विर्श िेषण 

▪ स्थिगत तनरीिण तथा प्राविधिक दृन्ष् टकोण 

▪ नगरपालिकाका विलभत न तनकायहरुसुँगको छिफि 

▪ सरोकारिािाहरुसुँगको छिफि तथा सहभाधगतामुिक कायथशािा गोष् ठी 
 

भद्रपुर नगरपालिकाको भौततक विकास योजना तजुथमा गदाथ योजनािे स्थानीयिाई पाने सकारात्मक 

प्रभाि, िाभान्तित हुने जनसंख्या, िगानीको माराका आिारमा अल्पकािीन, मध्यकािीन र 
दीर्थकािीन गरी तीन क्रकलसमका आयोजनाहरुमा बगीकरण गररएको छ । भौततक विकास योजना 
तजुथमा गदाथ पूिाथिारको विकास, भू-उपयोग, शहरी विकासको विद्यमान स्िरुपको आिारमा 
भविष्यको शहरी स्िरुप, पूिाथिार विकासमा नीततगत व्यिस्था जस्ता विषयहरुिाई नक्शाङ्कन 

सहहत प्रस्ताि गररएको छ । योजना तयारी गदाथ भू-उपयोग योजना, सडक संजाि योजना, पूिाथिार 

विकास योजना, संस्थागत िेर तनिाथरण, संिेदनशीि िेर तनिाथरण, संभाव्यताका आिारमा शहर 

विस्तार र विकास िगायत नक्शाङ्कन सहहत प्रस्ताि गररएको छ । 
 

६.२.४ शहरी ववस्तार क्षेत्र तनिायरण    

 

भद्रपुर नगरपालिकामा तत्कालिन चतद्रगढी र महेशपुर गाविसहरु गालभएका धथए भने पतछ स्थानीय 

तह पुनरसंरचनामा गालभएको साविक पथृ्िीनगर गाविसिाई समेत भद्रपुर नगरपालिकामा भागेर 

नगरपालिकाको िेर विस्तार गररएको धथयो, जसिे गदाथ नगरपालिकाको मुख्य बजार िेर (साविक 
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भद्रपुर नगरपालिका र साविक चतद्रगढी गाविसकको मुख्य बजार िेर) बाहेक अतय िेरमा अिन्स्थत 

िडाहरु ग्रालमण प्रकृततका रहेकोिे हािसम्म र्ना िस्तीहरुको विकास भैसकेको छैन । जसिे गदाथ 
नगरपालिका लभर बस्ती विकासको िाधग प्रशस्त जमीन उपिब्ि हुन ेदेणखतछ । तर नगरपालिकाका 
मुख्य बजार िेरहरुमा नयाुँ र्रहरु तनमाथण गने िमश: बढ्दै गएको देणखतछ । त्यसैिे 

नगरपालिकामा बेिैमा शहरी योजना तजुथमा गरी उक्त योजना अनुसार भू - गरी िागू नीतत उपयोग
खण्डमा सकेको गनथ विकास बस्तीको भद्रपुर नगरपालिकािाई व्यिन्स्थत नमुना शहरको रुपमा 

विकास गनथ सक् ने ठूिो संभािना रहेको छ । प्रिेवपत जनसंख्यािाई व्यिस्थापन गनथ भद्रपुर 

नगरपालिकका लभर शहरी विस्तारको िाधग पहहचान गररएका िेरहरु प्राथलमकतािम अनुसार ति 

उल्िेख गररएका िेरहरुमा विस्तार गनुथपने देणखतछ; 
 

 

पहहिो चरणाः 
भद्रपुर नगरपालिकाको प्रस्तावित शहरी विस्तारको िाधग हाि विस्तारको िममा रहेका मेची 
राजमागथको दाुँयाबाया िेर, विताथमोड-चतद्रगढी सडकको दायाुँबायाुँ िेर, चतद्रगढी-चारआिी सडकको 
दायाुँबायाुँ िेरहरुिाई विशेष प्राथलमकता हदनुपदथछ ।  
 

दोस्रो चरणाः 
बस्ती विकास र विस्तारको िाधग दोस्रो चरणमा पथृ्िी नगर िेरमा रहेको हािको िस्ती िेरिाई दोस्रो 
प्राथलमकता हदनुपदथछ । यस िेरमा बस्तीविकास र कायाथियहरु समेत राख् न ुउपयुक्त हुने देणखतछ ।  
 

तेस्रो चरणाः 
तेस्रो चरणमा हाि खािी रहेका िस्ती विकासको िाधग उपयुक्त डुबान र कटानबाट सुरक्षित 

िेरहरुिाई प्राथलमकता हदनुपदथछ ।   
 

६.२.५ प्रस्ताववत भू-उपयोग क्षेत्र तनिायरण 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको मुख्य बजार िेर बाहेक अतय िेरहरु खलु्िा नै रहेको छ । भद्रपुर, नयाुँ बजार, 

संगम चौक, बरभुिन चौक, भानु चौक, लशि मन्तदर, जनता चौक, सगरमाथा, क्रकराुँत कोिनी, 
चतद्रगढी बजार, क्याम्पस मोड, िेखनाथ चौक, िनुषमोड, एसपी मोड देणख क्याम्पस मोड िेर, 

हन्स्पटि एररया,  बाहेक अतयर र्ना िस्तीको विकास भैसकेको छैन । खािी िेर भएकोिे व्यिन्स्थत 

िस्ती विकास गनथ तथा भू-उपयोग योजना कायाथतियन गराउन केही सहज हुन ेदेणखतछ । भ-ूउपयोग 
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िेर तनिाथरण गदाथ विद्यमान शहरीकरण, जग्गाको उपिब्िता, जग्गाको उपयोगको संभािना 
आहदिाई आिार मानी प्रस्ताि गररएको छ। प्रस्तावित भू-उपयोगको क्रकलसम तालिका तथा नक्सा 
(अनुसूची ५) मा समेत देखाइएको छ । 
 
 

 

तालिका ६.१:  भद्रपुर नगरपालिकाको प्रस्ताववत भू-उपयोग 

ि स भू-उपयोग क्रकलसम िेरफि (ि क्रकमी) प्रततशत 

१ कृवष िेर ५८.३६ 60.57 

२ िन िेर ७.८२ 8.12 

३ आिासूीय, संस्थागत तथा औद्योधगक िेर १८.४० 19.10 

४ झाडी िेर ०.३१ 0.32 

५ नदी  तथा खोिा िेर २.४५ 2.54 

६ खलु्िा जमीन ३.७४ 3.88 

७ बगान िेर ०.४५ 0.47 

७ बािुिा तथा बगर िेर ४.८२ 5.00 
 

जम्मा ९६.३५ १००.०० 

स्रोत: नापी नक्शा तथा स्थिगत अध्ययन, २०७४ 

 
 

६.२.६ जग्गा ववकास काययक्रम 

 

भद्रपुर नगरपालिकामा हािसम्म जग्गा विकास कायथिम िागु भएको पाईंदैन । जग्गा विकास 

कायथिमिे आिासिाई व्यिन्स्थत बनाउनुका साथै पूिाथिारयुक्त आिासको विकास गनथ समेत 

मद्दत पुग्दछ । मुख्य बजार िेरलभर मार सीलमत नरही जग्गा विकास कायथिमिाई नगरपालिकाका 
पथृ्िीनगर र महेशपुर जस्ता ग्रामीण िेरहरुमा समेत विस्तार गनुथ जरुरी छ । खािी जमीनमा 
जथाभािी प्िहटङ गनुथ भतदा पूिाथिार सहहतको जग्गा विकास कायथिमहरु संचािन गदै जानुपने 
हुतछ जसबाट व्यिन्स्थत आिासको विकासमा सहयोग पुग्दछ ।  
 

भद्रपुर नगरपालिका लभर जग्गा विकास कायथिमको िाधग ठूिा ठूिा प्िटहरु हािसम्म पतन उपिब्ि 

हुन सक् ने देणखतछ । भद्रपुर र चतद्रगढीमा केही र्ना िस्ती रहेको भएतापतन खासमा ठूिा बस्तीहरु 

विकास भैसकेका छैनन ् । नगरपालिकाका विलभत न िेरमा तनजी प्िटहरुको विकासको िाधग 

एकीकृत जग्गा विकास कायथिम संचािन गनथ सक्रकने प्रशस्त संभािना देणखतछ । यी िेरमा जग्गा 
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विकास कायथिम संचािन गदाथ र्डरेी तथा सेिा सुवििा, एकीकृत जग्गा विकास कायथिम िगायत 

तनदेलशत जग्गा विकास कायथिम संचािन गनथ सक्रकने देणखतछ ।  
 

भद्रपुर नगरपालिका अततगथतका झापा चौकको पूिथ, दक्षिण र उत्तरतफथ , चारआिी केचना राजमागथको 
झापा चौक देणख हहमािीसम्मको खण्डमा चारआिी केचना राजमागथको दाुँयाबाुँया, रंगेडाुँडा-गामेतट 

चौकको सडक दायाुँबायाुँ, पशु अस्पतािको उत्तर, दक्षिण र पन्र्श चमा तफथ का खािी जग्गाहरु, िेखनाथ 

चौक देणख चतैु मन्तदर सम्मको विताथमोड भद्रपुर राजमागथको कोररडोर िेर संर्न कृवषको िाधग कम 

उब्जाउशीि हुनको साथै प्रकोपका दृन्ष्टकोणिे पतन सुरक्षित देणखतछ । सडक संजाििे जोडडएको, 
र्ना आिादी विकास नभै सकेको, सािथजतनक पूिाथिार विकास हुुँदै गरेको यी िेरहरुमा जग्गा विकास 

कायथिम संचािन गनथ सक्रकने देणखतछ । यी िेरहरुमा जग्गा विकास कायथिम संचािन गनथको िाधग 

नगरपालिका, शहरी विकास तथा भिन तनमाथण विभाग सहहत अतय सरोकारिािा तनकायहरुको 
सक्रिएया जरुरी देणखतछ ।  
 

६.२.७ पूवायिार िगानी रणनीतत 

 

प्रस्तावित प्राथलमकतागत िेर अनुरुप नै शहरी विस्तार िेरको सफि कायाथतियनका िाधग सो 
िेरहरुिाई प्रोत्साहहत गने तथा शहरी विस्तारका िाधग प्रस्ताि नगररएको िेरिाई तनरुत्साहहत गनथ 
नगरपालिका तथा नेपाि सरकारबाट भौततक पूिाथिार तनमाथण (ममथत संभार) कायथमा गररने िगानी 
सम्बतिी स्पष् ट नीतत तय गरी िागू गनुथ पदथछ । अतयथा दोस्रो र तेस्रो चरणमा प्रस्ताि गररएका 
विस्तार िेरमा शहर विस्तार हुनजान सक्दछ । जस्तै दोस्रो र तेस्रो विस्तार िेरमा नगरपालिकािे 

भौततक पूिाथिार तनमाथण नगरी भािी विस्तार िेरतफथ  तनमाथण गररहदने हो भने बस्तीहरु भािी 
विस्तार िेर तफथ  बढ्न जातछन । भौततक पूिाथिार तनमाथण (ममथत संभार) कायथ सम्बतिी िगानी 
नीतत (Infrastructure Investment Policy) को उदाहरण (सडकको िाधग) तालिका न ं६.२ मा प्रस्तु 
गररएको छ । यसैगरी भद्रपुर नगरपालिकामा अिन्स्थत साविकाका गाविस िेरहरुमा (हािको िडा नं 
१, २ ३) पतन स-साना आयोजनाहरु तनमाथणमा तनजी िेरसुँगको समतियमा योजना अगाडड बढाउनु 
पदथछ भने ठूिा ठूिा आयोजनाहरु तनमाथणको िाधग केतद्र सरकार, प्रदेश सरकार, दात ृ तनकायिाई 

समेत समतिय गराई योजना कायाथतियनमा विशषे ध्यान हदनु जरुरी छ । नगरपालिकामा पूिाथिार 

विकास गदाथ ति प्रस्तावित रणनीतत अबिम्बन गदै अगाडड बढ्न ुपन ेदेणखतछ । 

तालिका ६.२: सडक तनमायण िगानी रणनीतत 
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माधथ प्रस्तावित तालिका अनुसार सडक पूिाथिारमा िगानी गने हो भने स-साना बाटोको तनमाथण गनुथ 
भतदा ठूिा सडकहरु तनमाथण तफथ  स्थानीयिासी आकवषथत हुन े र चौंडा बाटो सहहत शहरीकरणिाई 

व्यिन्स्थत गनथ मद्दत पुग् ने देणखतछ ।  
 

६.२.८ भू-उपयोग क्षेत्र लभत्र स्वीकृत हुने कक्रयाकिाप 

 

नेपािका अधिकांश शहरहरु विगतमा भू-उपयोग सम्बतिी मापदण्ड तथा तनयमाििी अभािमा 
अव्यिन्स्थत र अतनयलमत रुपमा विस्तार भएको पाईतछ । यसै कुरािाई मनन गरी भद्रपुर 

नगरपालिकाको भौततक विकास योजना तजुथमा गने िममा शहरी विस्तारिाई व्यिन्स्थत र िैज्ञातनक 

रुपमा हदशातनदेलशत गने उदेर्शयिाई ध्यानमा राखी भू-उपयोग नीतत अििम्बन गररनु जरुरी छ । 
अहहिेसम्म नगरपालिकामा भू-उपयोग स्थानीयकरण (Land use Zoning) को कायाथतियन हुन 

सकेको छैन भने बस्ती विकास र विस्तारिाई समेत व्यिन्स्थत गनथ सकेको छैन । शहरको व्यिन्स्थत 

विकासको िाधग भू-उपयोगको स्थानीयकरण तथा भू-उपयोग नीततिाई कायाथतियनमा ध्यान हदनु 
जरुरी छ । भद्रपुर नगरपालिकाको विलभत न िेरमा कुन कुन क्रियाकिाप गनथ हदने, नहदने िा विशषे 

स्िीकृतत लिएर हदने भत ने प्रस्ताि तयार गरी तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । (तालिका ६.३) 

 

विशषेगरी प्राकृततक प्रकोपको समयमा नगरमा रहेका खलु्िा िेरको तनक् कै महत्ि हुतछ । तीब्र बस्ती 
विकासको कारण भविष्यमा प्राकृततक प्रकोप तयूनीकरण तथा बस्तीिाई व्यिन्स्थत गनथ भ-ूउपयोग 

नीतत तथा तनमाथण मापदण्डिाई कडाईकासाथ िागू गनुथपने देणखतछ भने संिेदनशीि िरेमा भिन 

तनमाथण र भौततक संरचना तनमाथणमा रोक िगाउनु पने देणखतछ । भद्रपुर नगरपालिकािाई 

व्यिन्स्थत गनथको िाधग ति (तालिका ६.३) प्रस्तुत गररएको खाका अनुसार भ-ूउपयोग नीतत 

प्राथलमकतायकु्त 

शहरी ववस्तार क्षते्र 

पवूायिार तनमायण तथा सचंार 
सभंार काययमा िगानी नीतत 

कैकफयत 

प्रथम 
नगरपालिका तथा उपभोक्ता 
 

८ लमटर भतदा बढी चौडाइ भएका सडकहरुको हकमा 
नगरपालिका ७५% िगानी तथा सो भतदा सानो सडकमा 
नगरपालिकाको २५% सम्म िगानी र बाुँकी उपभोक्ताहरुको 

दोस्रो नगरपालिका तथा उपभोक्ता िगानी बराबर (८ लमटर चौडा बाटो) 
तसे्रो नगरपालिका तथा उपभोक्ता उपभोक्ता ७५% िगानी (६ लमटर मुतनको बाटो) 

भािी उपभोक्ता 
नगरपालिकािे िगानी नै नगने (सम्पूणथ िगानी व्यन्क्तगत) 

(६ लमटर भतदा कम चौडाईका बाटो)  
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कडाईका साथ अििम्िन गनुथ आिर्शयक हुतछ, जसिे गदाथ भविष्यमा भ-ूउपयोग स्तरीयकरण भ ै

व्यिन्स्थत शहर बत न सहयोग पुग् नेछ . यस क्रकलसमको भू-उपयोग नीततिे Land use Zoning 

तनिाथरण गरी व्यिन्स्थत शहरीकरण तफथ  नगरपालिकाको विकास अगाडड बढाउन सक्रकतछ ।  
तालिका ६.३: भूउपयोग सम्बतिी कक्रयाकिापहरु 

क्र.स. कक्रयाकिाप भ-ूउपयोग सम्बन्ति कक्रयाकिापहरु 
आवासीय तथा 
व्यापाररक 

आवासीय संस्थागत भावी शहरी ववस्तार क्षेत्र 

(हाि कृवष प्रयोजन क्षेत्र) 

छररएको 
वस्ती 

औिोधगक 

क भवन       
१ आिासीय भिन √ √ √ * √ * 

२ सरकारी भिन 

(कायाथिय) 

√ * √ * * * 

३ सरकारी भिनहरु 

(आिास) 

√ √ √ * * * 

४ संस्थागत भिन * * √ * * * 

५ गोदाम √ # * # √ √ 

ख पसि       

१ क्रकराना पसि √ √ # √ √ √ 

२ ित्ताकपडा √ * # * √ # 

३ फेतसी पसि √ * # * √ # 

४ धचया, पान √ √ √ √ √ √ 

५ पुस्तक, स्टेशनरी √ √ √ # √ # 

६ भाडा पसि √ √ # # √ # 

७ शगृार पसि √ # # √ √ # 

८ हाडथिेयर √ # # # # # 

९ डडपाटथमेतट स् टोर √ √ # * √ # 

१० सैिुन  √ √ # * √ # 

ग बजार व्यवस्था       

१ हाटबजार √   √ √ # 

२ माछा र मास ुबजार √ √ # √ √ # 

३ तरकारी बजार (पसि) 

किि) 

√ √ # √ √ # 

४ ििशािा √ # # √ √ * 

५ पशु हाट √ # # √ √ * 

र् स्वास्थ्य       

१ स्िास्थ्य न्क्ितनक √ √ √ * √ √ 

२ औषिी पसि √ √ √ * √ √ 

३ नलसथङ होम √ √ √ * √ # 

४ अस्पताि       

५ स्थास्थ्य चौकी √ √ √ * √ # 

६ स्िास्थ्य प्रयोगशािा √ √ √ * √ # 

ङ लशक्षा       

१ लशस ुस्याहार केतद्र √ √ √ √ √ √ 

२ मदरसा       

३ प्राथलमक विद्यािय 

 

√ √ √ √ √ √ 
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४ तनम् न माध्यलमक 

विद्यिय 

* √ √ * √ # 

५ माध्यलमक विद्यािय * √ √ * √ # 

६ उच् च मावि * * √ * √ # 

७ महाविद्यािय √ √ √ * √ # 

८ व्यिसातयक तालिक 

केतद्र 

√ √ √ √ √ √ 

९ पुस्तकािय/िाचनािय/

क्िि 

√ √ √ √ √ √ 

च सावयजतनक स्थिहरु       

१ मन्तदर, मन्स्जद, चचथ, 
स्तुप, गुम्िा 

* * * * * * 

२ सभाहि * * * * * # 

३ मसानर्ाट # # # * # # 

४ िबस्थान # # # * # # 

५ सािथजतनक शौचािय * * * * * * 

६ प्रहरी चौकी 
 

* * √ * * * 

७ लसनो फाल्ने ठाउुँ  # # # * # # 

८ िमथशािा       

९ विश्रामगहृ       

छ मनोरतजन स्थि       

१ लसनेमा हि/नाटक गहृ √ * # # * * 

२ लभडडयो हि √ * # # * * 

३ सािथजतनक उद्यान √ √ √ √ √ √ 

४ पाकथ  √ √ √ √ √ √ 

५ रंगशािा # # * √ * # 

६ खेिकुद मैदान √ √ √ √ √ √ 

७ पाटी प्यािेस       

ज सेवा मुिक व्यवसाय       

१ रेडडयो,  र्डी हटलभ 

ममथत, पेन्तटङ, 

ईिोक्िोतनक्स 

√ √ √ # √ √ 

२ परामशथ सेिा √ √ √ # √ √ 

३ ड्राई न्क्िनसथ, हेयर ड्रसेर √ √ √ # √ √ 

४ सैिुन √ √ √ √ √ √ 

५ टेिलिफोन, फ्याक्स, 

वपलसओ, साईिर क्याफे 

√ √ √ √ √ √ 

६ िाभि ऐजतसी       

झ अतय व्यवसाय       

१ होटेि, तारे होटि √ * * * * # 

२ रेष् टुरेतट √ √ # # √ √ 

३ िज, अततधथ गहृ, 

िमथशािा 
* * # # √ √ 

४ ईतिन डडपो * # # # # √ 

५ किडीखाना * # # # * √ 

६ मोटर र मोटर साईकि 

िकथ शप 

* # # # * √ 

ञ कृवष       
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६.२.९ तनमायण मापदण्ड 

 

भद्रपुर नगरपालिका देशकै पुरानो नगरपालिका भएतापतन तनमाथण मापदण्ड पूणथ रुपमा 
कायाथतियनमा आउन े सकेको छैन भने स्थानीय तह पुनरसंरचनामा गालभएको साविक गाविस 

पथृ्िीनगर र नगरपालिकाको िेर विस्तार गदाथ गालभएको तत्कालिन महेशपुर गाविस पूणथ रुपमा 
ग्रालमण प्रकृततको भएकोिे अहहिे नगरपालिकामा तनमाथण मापदण्डको कायाथतियन अझ चनुौतीपूणथ 
भएको छ । तनमाथण मापदण्ड कायाथतियन गनथ नसक्दा मुख्य शहर लभरका सडकहरु साुँर्ुरा हुने 

१ कृवष, बागिानी, फिफुि 

उत्पादन 
# # # √ √ # 

२ नसथरी √ √ # √ √ # 

३ धचया बगान # # # √ √ # 

४ पोल्िी फामथ # # # √ √ √ 

५ व्यिसातयक पशुपािन √ √ # √ √ √ 

६ लशत भण्डार # # # √ √ √ 

६ फिफुि प्रशोिन # # # √ √ # 

८ मत्य पािन       

ट उद्योग       

१ र्रेि ुउद्योग # # # # # * 

२ प्रदषुणयुक्त * # # √ √ √ 

३ प्रदषुण रहहत * # # √ √ √ 

४ राईस लमि * # # # * √ 

५ ग्रीि, िेन्ल्डङ * # # * * √ 

६ काठ लमि, फतनथचर 

उद्योग 

√ # # * * √ 

७ छापाखना, स्टेसनरी # # # # # √ 

८ प्िान्ष् टक उद्योग       

९ धचया प्रशोिन * # # * * # 

१० डडष् टीिरी * # # * * √ 

११ लसमेतट उद्योग √ √ √ √ √ √ 

१२ ग्यास उद्योग √ # # √ * √ 

१३ पाउरोटी उद्योग 

म 

      

१४ मसिा उद्योग       

१५ इटा भट्टा       

ठ यातायात       

१ बस/लमतनबस पाकथ        

२ ररक्सा र सफारी पाकथ        

३ िक पाक्रकथ ङ 

 

      

४ ठेिा पाक्रकथ ङ       

५ ढुिानी सेिा       

नोट: √ स्िीकृतत पाउने, * विशेष स्िीकृतत लिनुपने,  # स्िीकृतत नपाउने 
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न्स्थतत रहतछ । तनमाथण मापदण्ड अततगथत भिन तनमाथण मापदण्डको कायाथतिनिे साुँर्ुरा गल्िीहरु 

बत न नहदने, जथाभािी शहरीकरण रोक् ने, आिर्शयक खलु्िा िेरहरुको व्यिस्था गने, स्रोतसािनको 
समानुपाततक उपभोग र वितरणिाई तनयलमत गने, िातािरणीय ह्रास हुन नहदने र शहरी जीिनिाई 

सरिीकरण गनथ मद्दत गदथछ । मापदण्डिे मुख्यतः भू-उपयोग िेर, विस्तार िेर, सडक अधिकार 

िरे, सेट व्याक, तनमाथण रेखा आहदको तनन्म्त मापदण्ड तोकेको हुतछ र सोही अनुरुप शहरी विस्तारमा 
ध्यान हदन सकेमा भद्रपुर नगरपालिका व्यिन्स्थत शहरको रुपमा तनमाथण हुतछ । नगरपालिकामा 
तनमाथण भैरहेका सरकारी तथा तनजी भिन, विद्यािय िगायत अतय पूिाथिारहरुको तनमाथण मापदण्ड 

कायाथतियन छ छैन सो कुराको अनुगमन हुन सकेको अिस्था छैन । भिन र भौततक पूिाथिारको 
तनमाथण गदाथ सडक अधिकार िेर, ढि/नािाको अिस्था, सेट व्याक, भिन संहहता िगायत प्राविधिक 

पििाई कायाथतियन गनुथ अतनिायथ हुतछ । हािको अिस्थामा भद्रपुर नगरपालिकािे अनुगमन 

पििाई कडाइका साथ कायाथतियन गनथ सकेको छैन भने प्राविधिकहरुको पररचािन शसक्त नहुुँदा 
भिन तनमाथण संहहता कायाथतियन गराउन सक्रकएको अिस्था छैन । भद्रपुर नगरपालिकाको तनमाथण 

मापदण्डको विस्ततृ खाका “तनमाथण तथा योजना मापदण्ड” यसै अध्ययन प्रततिेदनको भाग दईु मा  
छुट्टै पेश गररएको छ  ।  
 

६.२.१० सडक अधिकार क्षेत्र तनिायरण 

 

शहर विकास तथा विस्तारको िममा सडक अधिकार िेरको अििम्िनको अभािमा सडकहरुको 
तनन्र्श चत चौडाईहरुमा कुनै समानता छैन । सडक अधिकार िेर तोक् नुपन ेआिर्शयकतािाई ध्यानमा 
राखी यस िेरमा यथान्स्थततका सडकहरुको विलभत न ठाुँउमा चौडाईहरु सडक विभागको तनयम 

अनुसार भए सोही अनुसार अतयथा नयाुँ सडक अधिकार िेर तोक् नपुने देणखतछ । नगरपालिकाको 
बजार िेर लभरका सडकहरुको अधिकार िेर तोक्दा ती सडकहरुको प्रकृतत, उद्देर्शय तथा ती सडकको 
भािी सिुार तफथ को संम्भािनािाई विर्श िेषण गररएको छ । यसै िममा तयार गररएको सडक 

सम्बतिी नक्शामा ितथमान तथा प्रस्तावित मोटर चल्ने सडकहरु देखाईएका छन । नगरपालिकाको 
सडक अधिकार िेरिाई शुरुदेणख नै कायाथतियन गराउन नसक्रकएमा पतछल्िो समयमा सडक 

अधिकार िेर कायम गराउन कहठनाई हुने जस्ता समस्याहरु देखा पदथछन ्। त्यसैिे अबका हदनहरुमा 
नया तनमाथण हुने संचरनामा अतनिायथ रुपमा सडक अधिकार िेरको कायाथतियनिाई ध्यान हदन ु

जरुरी छ ।  
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विद्यमान राजमागथिे तोकेको सडक अधिकार िेर प्रस्तावित मुि सडकको िाधग पतन प्रस्ताि 

गररएको छ । भद्रपुर नगरपालिकामा सडक अधिकार िेर कायाथतियन गराउनको िाधग राजमागथ, 
न्जल्िा सडक, क्रफडर रोड, स्थानीय सडक जस्ता तहमा विभाजन गरी सोही अनुरुप अधिकार िेरको 
कायाथतियनमा ध्यान हदनु जरुरी छ । भू-उपयोग नक्शामा देखाईए बमोन्जमको िेरमा भिन 

तनमाथणमा प्रततिति िगाउने, जग्गा विकास कायथिम अततगथत तनमाथण हुने सडक र बाटोहरुको 
हकमा नगरपालिकािे तोके िमोन्जम हुने, मापदण्ड नतोक्रकएका अतय सम्पूणथ बाटाहरुको िाधग 

तयूनतम ६ मीटरको हुने गरी तोक्रकएको छ । प्रस्तावित सडक अधिकार िेर तनिाथरण गदाथ ग्रालमण 

पूिाथिार तथा कृवष सडक विभागिे प्रस्ताि गरेको ग्रामीण शहरी सडकको मापदण्डिाई अपनाईएको 
छ, जस अनुसार सडक अधिकार िेर तोक्दा भैरहेको तयूनतम चौडाईमा सम्भािना भएसम्म चौडाई 

थप गन ेगरी जोडडने बाटोहरुबाट हुनसक् ने सिारी यारु चापिाई समेत ध्यान हदईएको छ । विद्यमान 

सडकको चौडाई प्रस्तावित अधिकार िेर भतदा बढी भएको खण्डमा उक्त स्थानमा सडकको चौडाई 

यथाित नै कायम रहने छ, जसको प्रयोग सािथजतनक पाक्रकथ ङ िा यस्तै अतय प्रयोजनमा ल्याउन 

सक्रकनेछ । यस िाहेक नयाुँ खािे बाटोहरुको तयूनतम चौडाई ६ लमटर भतदा कम नहुन ेगरी सडक 

अधिकार िेर तोक्रकएको छ । भद्रपुर नगरपालिकाको सतदभथमा नगरपालिकामा गालभएका साविक 

गाविसहरुमा समेत सडक अधिकार िेर तोकी सोही अनुसार तनमाथण संरचनाहरु बनाइनुपने हुतछ ( 

मुख्य सडकहरुको अधिकार िेर मापदण्ड प्रततिेदनमा समािेश गररएको छ) । 
 

६.२.११ ठेगाना प्रणािी  
 

आिारभूत सम्पकथ का िाधग मार नभई तथ्याङ्क संकिन, सूचना प्रिाह आहदका िाधग पतन र्रहरुको 
ठेगाना महत्िपूणथ हुतछ । र्रहरुको ठेगाना व्यिन्स्थत गनथ सके र त्यसको वििरण कम्प्युटरकृत गरी 
डाटािेस (Database) बनाई समय समयमा अद्यािधिक गनथ सके प्रत्येक र्रको जनसंख्या, सदस्य 

संख्या, लिगं, पेशा, आय जस्ता आधथथ-सामान्जक वििरणका साथ ैर्रर्रमा संचालित पसि, व्यिसाय 

आहदको वििरण पतन सन्जिै प्राप् त हुन सक् ने र सम्पूणथ नगरपालिकाको र्रिरुी सिेिण, कर संकिन 

आहद कायथमा ठूिो सहयोग लमल्न सक्छ ।  
 

िैज्ञातनक ठेगाना प्रणािी िागू गदाथ हाि काठमाण्डौ महानगरपालिकािे अपनाएको मेहिक ठेगाना 
प्रणािी (Metric Addressing System) अतत उपयुक्त हुतछ । यो प्रणािी िधचिो (Flexible) र सरि 

छ । यस प्रणािी अनुसार र्रहरुिाई सडकको उदगम वितददेुणखको दरुी (Distance) को आिारमा र्र 
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नम्बर हदईतछ । बाटो देब्रेतफथ को र्रको िाधग बबजोर (Odd)  र दाहहने तफथ को र्रको िाधग जोर 

(Even) नम्िर हदईतछ । यो ठेगाना प्रणािी िागू गदाथ प्रत्येक र्रिाई बाटोको नाम र र्र नम्बर 

सहहतको पाता हदईतछ र सो पातािाई र्रको मूि ढोकातनर सबैिे देख् ने गरी टाुँलसतछ । र्र नम्बरको 
शुरुको बबतद ुयक्रकन गदाथ उत्तर-दक्षिण बाटो भए दक्षिणी छेउ र पूिथ-पन्र्श चम बाटो भए पूिी छेउिाई 

आिार मातनतछ । र्रका साथ ै बाटोहरुको पतन नामाकरण गररएको हुतछ । चौडाईका आिारमा 
बाटोिाई थप, सडक (पेटी भएको बाटो), मागथ (पेटी नभएको बाटो) र गल्िीमा विभाजन गनथ सक्रकतछ 

। भद्रपुर नगरपालिकािे शहरी विकासिाई व्यिन्स्थत गनथको िाधग  मेहिक ठेगाना प्रणािीको 
कायाथतियन गनुथपदथछ, जसको िाधग पहहिा अध्ययन गरी र्र नम्बररङ गने कायथ सम्पत न 

गररनुपदथछ । नगरपालिकाको भौततक विकास योजनािाई तिको एिएफए खाकामा समेत प्रस्तुत 

गररएको छ;   
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६.२.१२ तकय  बद्ि खाका ववष्िे्षण (Logical Framework Analysis) 

 

भौततक ववकास  
१) सडक तथा यातायात 

 

सूचकहरु 

प्रमाखणत गने आिार मुख्य मातयता ईकाई हािको 
अवस्था 

पाँच वष ेिक्ष्य 

(२०७८/७९) 

मापक सूचक स्थान िक्षक्षत समूह 

िक्ष्य (Goal):् 

१.१:  आिारभूत भौततक 

पूिाथिारको तनमाथण तथा 
विकास गरी नगरिासीको 
जीिन यापन सहज बनाउन े

। 

 

उद्देर्शय (Ojbectives): 

१.२.१: नगरपालिकाका सि ै

बस्तीहरुमा मोटर बाटोको 
सहज पहुुँच पुर् याउने ।  
 

१.२.२: तनमाथणिीन 

पुिहरुको तनमाथण सम्पत न 

गने 

क्रकलम ९०.१७ २०० कािो पर ेसडक भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी ▪ नगर पार्शिथधचर 

▪ न्जल्िा पार्शिथधचर 

▪ आधथथक सभेिण 

▪ पूिाथिार िेरका 
मूल्यांकन प्रततिेदन 

▪ िाक्रफक सभ े

 

 

 

▪ भौततक 

पूिाथिारहरुको 
संचािन तथा 
सुव्यिस्थापन 

गने कायथमा 
नगरपालिकाका 
तनिाथधचत 

पदाधिकारीहरुिे 

तनयलमत रुपमा 
अनुगमन, 

मूल्यांकन तथा 
तनदेशन प्रदान 

गरररहेको हुनेछ । 
▪ भौततक पूिाथिार 
विकासमा 
सािथजतनक तनजी 
साझदेारी 

▪ दात ृसंस्थाहरुको 

क्रकलम १९५.९१ १५० ग्राभेि सडक भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

क्रकलम ७८.७५ ५० कच् ची सडक भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

क्रकलम - २५ नयाुँ सडकको 
तनमाथण 

भद्रपुर 
नगरपालिका 
 

नगरिासी 

संख्या तनमाथणिी
ण 

तनमाथण सम्पत न 

भएको  हुनेछन ्

मेची पिु भद्रपुर 
नगरपालिका 

सम्पूणथ न्जल्िािासी र 
१ नं प्रदेश 

प्रततशत नभएको १००% यातायात गुरु 

योजनाको 
कायाथतिय  

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

अिस्था १ सामातय 

बसपाकथ  
भएको 

आिुतनक 

बसपाकथ को 
तनमाथण हुनेछ 

 बसपाकथ  भद्रपुर 
नगरपालिका 

सम्पूणथ न्जल्िािासी र 
१ नं प्रदेश 
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१.२.३: पूिाथिार विकासमा 
भू-उपयोग योजना िागू 

गने 

१.२.४ : नया तनमाथण हुन े

पूिाथिार अपाङ्ग तथा 
बािमैरी बनाउने । 

१.२.५ : सडक तथा अतय 

पूिाथिार तनमाथण गदाथ 
िातािरण मरैी बनाउन े।  
 

अिस्था नभएको मुख्य सडकमा 
पने चौक र 
बजार िेरमा 
बस स्टेण्ड 

तनमाथण भएको 
हुनेछ  

बस स्ट्याण्ड भद्रपुर 
नगरपालिका 

सम्पूणथ न्जल्िािासी  सहयोग तनरततर 
रुपमा उपिब्ि 

भएको हुनेछ । 
▪ नेपाि सरकारको 
िगानी तनरततर 
हुनेछ । 

संख्या - २५ िटा लसटी सफारी र 
टेम्पो स्टेण्ड 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी  

अिस्था नभएको कन्म्तमा ४ िटा 
नगरबस 

संचािन भएको 
हुनेछ 

नगरबस भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी  

योजना नभएको कायाथतियन 

भएको हुनेछ 

भू-उपयोग योजना भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

अिस्था तयून पहुुँच सुिाररएको िक्षित समूहको 
पूिाथिार पहुुँच 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या िागू 

नभएको 
नयाुँ तनमाथण हुन े

सम्पूणथ 
सािथजतनक 

पूिाथिार 

अपाङ्ग मैरी 
पूिाथिार विकास 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

मापदण्ड 

कायाथतिय 

शुरुिात 

भएको 
नगर िेरमा 
भिन तनमाथण 

संहहता 
कायाथतियन 

तनमाथण मापदण्ड भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 
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अपेक्षक्षत नततजा: 
▪ कािोपर ेसडक २०० क्रकमी हुनेछ । 

▪ थप २५ क्रकमी नया सडक तनमाथण हुनेछ । 
▪ १५० क्रकमी सडकको स्तरोत नती हुनछे । 
▪ मेची पिुको तनमाथण सम्पत न भ ैअततरदेशीय आिागमन सहज भएको हुनेछ  

▪ संर्न शहरी कायथिम अततरगत बत ने सडकहरुमा पुि तनमाथण भएको हुनेछ 

▪ सडक गुरु योजनाको कायाथतियन हुनेछ । 
▪ नगरपालिकामा आिुतनक बसपाको तनमाथण भ ैिामा दरुीका िसहरु व्यन्स्थत रुपमा संचािन भएका हुनेछन 

▪ मुख्य सडकका चौक र बजारमा बस स्टेतडको तनमाथण भ ैयारुहरु िाभान्तित भएका हुनेछन  

▪ लसटी सफारी र टेम्पोहरुको स्टेण्ड तनमाथण भ ैनगरिासीहरु िाभान्तित भएका हुनछेन 

▪ नगरपालिकाको सम्पूणथ बस्तीहरु ग्राभेि सडक संजािमा जोडडएका हुनछेन ्। 
▪ नगरपालिकामा भ-ूउपयोग योजना कायाथतियन भएको हुनेछ । 
▪ नगरपालिका तथा मुख्य आिास/बजार िेरमा भिन तनमाथण संहहता कायाथतियन भएको हुनेछ । 

▪ सडक तनमाथण गदाथ िायो ईन्तजतनयररङ पद्दती अपनाइएको हुनछे । 
▪ सडक क्रकनारमा अतनिायथ ििृारोपण गने पद्दतत कायाथतियन हुुँदै जानेछ । 

▪ नगरपालिकामा यार ुमैरी सािथजतनक यातायात सहज रुपमा संचािन भएको हुनेछ । 
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कृयाकिाप/काययक्रमहरु  

▪ सडक यातायात गुरयोजना तजुथमा गने 
▪ थप ११० क्रकमी सडक कािोपर ेगने  
▪ १५० क्रकमी सडकको स्तरोत नती गने  
▪ २५ क्रकमी नया सडक तनमाथण गने  
▪ झापा चौक आसपास नयाुँ आिुतनक बसपाकथ  तनमाथण गन े

▪ तनमाथणिीन पुिहरुको तनमाथण सम्पत न गने 
▪ मुख्य चौकहरुमा बस स्टेतड तनमाथण गने 
▪ लसटी सफारी र टेम्पोको स्टेतड कायम गन े

▪ संर्न शहरी कायथिम अततरगत तनमाथणिीन सडकहरु समयम ैसम्पत न गने 
▪ िडा न ं२ र ३ िाई  क्रकचकििसुँग जोड्न देउनीया खोिामा पककी पुि तनमाथण गन े 

▪ भ-ूउपयोग योजना तजुथमा गरी कायाथतियन गन े

▪ भिन तनमाथण मापदण्ड कायाथतियन गने  
▪ सडक तनमाथण गदाथ िायोइन्तजतनयररङ पद्दतत अतनिायथ गने  
▪ यार ुमैरी सािथजतनक यातयात संचािन र व्यिस्थापन गन े

▪ मुख्य बजार िेरमा िाक्रफक िाईटको व्यिस्था गन े

▪ पूिाथिार तनमाथणको प्रभािकी अनुगमन, सुपरीिेिण गन े 

 
 

२) खानेपानी, सरसफाई  

तथा ढि 

 

 

सूचकहरु 
प्रमाखणत गने आिार मुख्य मातयता 

ईकाई हािको 
अवस्था 

पाँच वष ेिक्ष्य 

(२०७८/७९) 

मापक सूचक स्थान िक्षक्षत समूह 

िक्ष्य (Goal):् 

२.१: नगरपालिकाका 
सम्पूणथ जनतािाई स्िच्छ 

प्रततशत ३०.७% 

(२०६८ 

जनगणना) 

८५% िाराको पानी 
प्रयोग गने गरिुरी  
 

 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी ▪ नगर पार्शिथधचर 

▪ न्जल्िा पार्शिथधचर 

▪ आधथथक सभेिण 

▪ भौततक 

पूिाथिारहरुको 
संचािन तथा 
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खानेपानी र ढि सुवििा 
उपिब्ि गराई 

नगरपालिकािाई पूणथ 
सरसफाई युक्त बनाउने ।  
उद्देर्शय (Objectives) 

२.२.१: सम्पूणथ नया 
शहरबासीिाई स्िच्छ 

खानेपानी उपिब्ि गराउन े

। 
 

२.२.२: मुख्य बजार र 
बस्तीहरुमा सािथजतनक 

शौचाियको तनमाथण र 
व्यिस्थापन गने । 
 

२.२.३:  नगरपालिकाका सबै 
विद्याियहरुमा छारा मैरी 
शौचाियको व्यिस्था गने । 
 
 

२.२.४: बजार र मुख्य 

बस्तीहरुका प्रत्येक र्रबाट 

तनयलमत फोहोरमिैा 
संकिन गन े
 

२.२.५: साजथतनक िाराहरुको 
तनमाथण गन े

संख्या - १० सािथजतनक 

शौचािय 

मुख्य बजार केतद्र 

र बस्तीहरु 

नगरिासी ▪ पूिाथिार िेरका 
मूल्यांकन प्रततिेदन 

▪ न्जल्िा खानेपानी 
तथा सरसफाई 

कायाथियको बावषथक 

प्रततिेदन 

▪ सरकारी तथा गैर् ह 

सरकारी 
संस्थाहरुको 
प्रततिेदन 

 

सुव्यिस्थापन 

गने कायथमा 
नगरपालिकाका 
तनिाथधचत 

पदाधिकारीहरुिे 

नेततृ्ि प्रदान गरी 
अनुगमन, 

मूल्यांकन तथा 
तनदेशन प्रदान 

गरररहेको हुनेछ । 
▪ भौततक पूिाथिार 
विकासमा 
सािथजतनक तनजी 
साझदेारी 

▪ दात ृसंस्थाहरुको 
सहयोग तनरततर 
रुपमा उपिब्ि 

भएको हुनेछ । 
▪ नेपाि सरकारको 
िगानी तनरततर 
हुनेछ । 

▪ सरोकारिािा 
तनकायहरुबबच 

प्रभािकारी 
समतिय हुनेछ 

 

संख्या - १ स्यातनटरी 
ल्याण्डक्रफि साइट 

उपयुक्त स्थान नगरिासी 

क्रकलम - ५० ढि संजाि तनमाथण नगरपालिका िेर नगरिासी 

क्रकलम - २५० खानेपानीको 
पाईपिाईन 

नगरपालिका िेर नगरिासी 

अिस्था िममा 
रहेको 

पूणथ सरसफाई सरसफाई नगरपालिका िेर नगरिासी 

अिस्था तनमाथणको 
िममा 
रहेको 

प्रत्येक 

विद्याियमा 
अतनिायथ 

विद्यािय 

शौचािय 

सम्पूणथ 
नगगरपालिका िेर 

स्थानीय िाििालिका 

अिस्था तनमाथणको 
िममा 
रहेको 

प्रत्येक 

विद्याियमा 
अतनिायथ 

छारा मैरी 
शौचािय 

सम्पूणथ 
नगगरपालिका िेर 

स्थानीय िाििालिका 

पटक तनयलमत 

संकिन हुन े

गरेको छैन 

प्रत्येक हदन फोहोरमैिा सकंिन नगरपालिका िेर नगरिासी 

संख्या ४७ ७५ सािथजतनक िारा नगरपालिका िेर नगरिासी 
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अपेक्षक्षत नततजा: 
▪ नगरपालिकाका ८५% मातनसहरुिे िाराको पातन प्राप् त गरेका हुनछेन ्। 
▪ स्िास्थ्य, खानेपानी र सरसफाई सम्बतिी सचतेना अलभिदृ्धि भएको हुनेछ । 
▪ खानेपानी उपभोक्ता सलमततहरु सुदृढ भै योजनाको व्यिस्थापन गनथ सिम भएका हुनेछन ्। 
▪ प्रत्येक विद्याियमा छारा मैरी शौचािय तनमाथण भएको हुनेछ । 
▪ बजार केतद्र र मुख्य बस्तीहरुमा सािथजतनक शौचािय तनमाथण भएको हुनेछ । 
▪ बजार केतद्र र मुख्य बस्तीहरुमा सािथजतनक िारा तनमाथण भएको हुनेछ  

▪ ढि/नािा संजाि गुरुयोजना तजुथमा र कायाथतियन भएको हुनेछ । 
 काययक्रम/ कृयाकिापहरु  

▪ बजार िेरको एकीकृत ढिसंजाि योजना तनमाथण गने । 
▪ खानेपानी अपुग िेरमा खानेपानी योजना तनमाथण गने । 
▪ परम्परागत पोखरीहरु र सीमसार िेरको संरिण गन े। 
▪ सािथजतनक शौचाियहरु तनमाथण गन े। 
▪ स्यातनटरी ल्याण्डक्रफस साइटको तनमाथण गने । 
▪ नगरपालिकामा फोहोर मिैा तनयलमत संकिन गने । 
▪ कुहहन ेर नकुहहने फोहोर मैिािाई छुट्याउने कायथको थािनी गन े। 
▪ फोहोर व्यिस्थापनमा जन पररचािन गनथ सचेतना अलभिदृ्धि गने । 
▪ सबदाह स्थि तनमाथण गने  । 
▪ िक्षित समूह सरसफाई कायथिम सचंािन गन े। 

 

 

३) लसचंाई 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सूचकहरु प्रमाखणत गने 
आिार 

मुख्य मातयता 
ईकाई 

हािको 
अवस्था 

पाँच वष ेिक्ष्य 

(२०७८/७९) 

मापक सूचक स्थान िक्षक्षत समूह 

िक्ष्य (Goal):  

३.१:  कृवष योग्य िेरहरुमा 
संख्या १ 

५िटा सम्पत न 

गने 
लसचंाई आयोजना पथृ्िीनगर र 

महेशपुर 
स्थानीय 

कृषकहरु 

▪ नगर प्रोफाइि 

▪ पूिाथिार िेरका 
▪ भौततक 

पूिाथिारहरुको 
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लसचंाई सुवििा पुर् याई कृवष 

विस्तार तथा उत्पादन िदृ्धि 

गने । 
 

उद्देर्शय (Objectives) 

३.१.१:  लसचंाई योग्य जमीनमा 
नयाुँ लसचंाई आयोजनाहरु 

तनमाथण गरी कृवष उत्पादकत्ि र 
उत्पादन िदृ्धि गन े । 
 

३.२.२: भूलमगत जि लसचंाई 

आयोजनाहरु तनमाथण गने । 
 

३.२.३: लसचंाईको िाधग स्यािो 
ट्युिेि तनमाथण गने 

संख्या २ 
५ िटा सम्पत न 

गने 
भूलमगत जि लसचंाई 

आयोजना 
नगरपालिकाको 
कृवष योग्य भूलम 

स्थानीय 

कृषकहरु 

मूल्यांकन 

प्रततिेदन 

▪ लसचंाई 

कायाथियको 
प्रततिेदन तथा 
प्रोफाइि 

संचािन तथा 
सुव्यिस्थापन गन े

कायथमा 
नगरपालिकाका 
तनिाथधचत 

पदाधिकारीहरुिे 

नेततृ्ि प्रदान गरी 
अनुगमन, 

मूल्यांकन तथा 
तनदेशन प्रदान 

गरररहेको हुनेछ । 
▪ दात ृसंस्थाहरु 

नेपाि सरकारको  
सहयोग तनरततर 
रुपमा उपिब्ि 

भएको हुनेछ 

हेक्टर ६५०    १००० 
कृवष योग्य भूमी 
मध्ये लसचंाई सुवििा 
पुगेको िेर 

नगरपालिकाको 
कृवष योग्य भूलम 

स्थानीय 

कृषकहरु 

संख्या नभएको ४ िटा 
लसचंाई पोखरी नगरपालिकाको 

कृवष योग्य भूलम 

स्थानीय 

कृषकहरु 

संख्या ३९ १५० 

लसचंाई स्यािो 
ट्युिेि 

नगरपालिकाको 
कृवष योग्य भूलम 

स्थानीय 

कृषकहरु 

संख्या - ५० 

लसचंाई उपभोक्ता 
समूहरु/सलमततहरु 

नगरपालिकाको 
कृवष योग्य भूलम 

स्थानीय 

कृषकहरु 

नततजाहरु (अपेक्षक्षत उपिब्िी) 
▪ नगरपालिकाको खेततयोग्य भूलममा लसचंाई सुवििा पुगेको हुनेछ । 
▪ लसधंचत भूलम हािको तिुनामा विस्तार भएको हुनछे । 
▪ तरकारी तथा फिफुि खेतीमा िदृ्धि भ ैव्यिसायीकरण भएको हुनछे । 
▪ लसचंाई सुवििाका कारण कृवष उत्पादनमा उल्िेख्य िदृ्धि भएको हुनेछ । 
▪ कृषकहरुको जीिनस्तर माधथ उठेको हुनेछ । 
▪ व्यिसातयक धचया खेती र अतय नगदेिािीको उत्पादनमा िदृ्धि भएको हुनेछ । 
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कृयाकिाप/काययक्रमहरु  

▪ लसचंाई आयोजनाहरुको संभाव्यता अध्ययन गन े

▪ भूलमगत जि लसचंाई आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन गने । 
▪ स्यािो ट्युिेिहरुको तनमाथण गने । 
▪ आकास ेपानी संकिन गरी लसचंाई गने । 
▪ तरकारी खेततको िाधग थोपा लसचंाई आयोजना सचािन गने । 
▪ पोखरी लसचंाई अलभयान संचािन गने । 
▪ पकेट िेर लसचंाई योजना कायाथतियन गने । 
▪ कृवष विद्युतीकरण गरी लसचंाई विस्तार गने । 

 

 

 

 

 

 

४) ववद्युत र सचंार 
 

सूचकहरु 
प्रमाखणत गने 

आिार 
मुख्य मातयता 

ईकाई 
हािको 
अवस्था  

पाँच वष ेिक्ष्य 

(२०७८/७९) 

मापक सूचक स्थान िक्षक्षत समूह 

िक्ष्य (Goal):  

४.१:  नगरपालिकाका सम्पूणथ 
जनतािाई विद्युत तथा संचार 
सुवििा पुर् याउन े। 
 

उद्देर्शय (Objectives) 

४.१.१:  नगरपालिकाका सब ै

र्रिुरीमा विद्युत सेिा 
उपिब्ि गराउने ।  
 

४.१.२:  नगरपालिकाका सम्पूणथ 
बस्तीहरुमा सचंार पूिाथिार 
तनमाथण तथा विस्तार गन े। 
 

प्रततशत ८५.९% १००% 
विद्युत सेिा पुगेका 
र्रिुरीहरु 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी ▪ नगर 
पार्शिथधचर 

▪ सरकारी र गैर 
सरकारी 
प्रततिेदनहरु 

▪ नेपाि 

टेलिकमको 
बावषथक 

प्रततिेदन 

▪ नेपाि 

विद्युत 

प्राधिकरणको 
बावषथक 

प्रततिेदन 

▪ नेपाि सरकार 

तथा दात ृ

तनकायहरुको 
तनरततर 

सहयोग हुनुपन े

▪ तनजी िेरबाट 

िगानी हुनपुन े

▪ पूिाथिार 

विकासमा 
सािथजतनक 

तनजी साझदेारी 
अििारणा िागु 

हुनुपने 
▪ सरोकारिािातन

प्रततशत ७१% ९५% 
टेलिलभजन भएका 
र्रिुरीहरु 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

प्रततशत २३.८% ७०% 
केिि टेलिलभजन 

भएका र्रिुरीहरु 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

प्रततशत ९.६% ५०% 
कम्प्युटर भएका 
र्रिुरीहरु 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

प्रततशत ३.८% ४०% 
ईतटरनेट जडान 

भएका र्रिुरीहरु 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

सख्या २/० ३/१ 
लसनेमाहि/नाटकर्र भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरिासी 

संख्या ४ ६ स्थानीय समाचार पर भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या १ २ एफ.एम रेडडयो भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 



भद्रपुर नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना, अन्ततम प्रततिेदन २०७४ 
 

नेपाि डभेिपमेतट कतसल्टेतसी 178 
 
 

 

प्रततशत 
- ५० 

सडक बत्ती भएका 
सडकहरु 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी ▪ न्जल्िा न्स्थत 

िैकन्ल्पक 

उजाथ केतद्रको 
बावषथक 

वप्रततिदेन 

कायहरुबबच 

समतिय हुनुपन े

संख्या 
७१.४% १००% 

मोिाईि फोन भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

नततजाहरु (उपेक्षक्षत उपिब्िी) 
▪ नगरपालिकाका सम्पूणथ िस्तीहरुमा विद्युत सेिा विस्तार भएको हुनछे । 
▪ ितथमान विद्युत प्रणािीको अिस्थामा सिुार भएको हुनेछ । 
▪ िैकन्ल्पक ऊजाथ प्रयोग गने र्रहरुको संख्यामा िदृ्धि भएको हुनछे  

▪ हुिाक सेिा द्रतु, छररतो र प्रभािकारी भएको हुनछे । 
▪ नगरपालिकाको सम्पूणथ िेरमा संचार सुवििा पुगेको हुनछे । 
▪ स्थानीय एफएम रेडडयो र छापा सचंारको विकास भएको हुनेछ । 
▪ नगरपालिका तथा िडा कायाथियहरु प्रविधि मैरी भएका हुनछेन ्। 
 

 

 

 

 

कक्रयाकिाप/काययक्रम  

▪ नगरपालिकामा विद्युतीकरण कायथ पुरा गने । 
▪ िैकन्ल्पक उजाथिाई विस्तार गने । 
▪ विद्युत प्रसारण िाईनको स्तरोउत नती गने । 
▪ कृवष विद्युतीकरण गने । 
▪ संचार िेरमा तनजी िेरिाई प्रोत्हासन गने । 
▪ मुख्य बजार केतद्रह र िस्तीरुमा सडक ित्तीको व्यिस्था गन े। 
▪ मोिाईिम, ईतटरनेट र टेलिफोनको िमता िदृ्धि र माग अनुसार वितरण गने  । 
▪ मुख्य पयथटकीय िेरहरुमा इतटरनेट इमेि सुवििा विस्तार गने  । 
▪ कायथिायको सेिा प्रिाहमा प्रविधिको प्रयोग गन े। 
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६.३ सामान्जक ववकास योजना  
 

६.३.१ भूलमका 
 

सामान्जक विकास योजनािे यस भद्रपुर नगरपालिकाका समान्जक विकाससुँग सम्बन्तित 

मुद्दाहरुिाई विशषे महत्ि हदएको छ । सामान्जक विषयहरु जस्तै: लशिा, स्िास्थ्य, खेिकुद, महहिा, 
बािबालिका, वपछडडएका िगथ समुदाय आहदिाई समेहटएको यस योजनािे खासगरी सामान्जक रुपमा 
बहहष्कृत र सीमाततकृत समूह, बािबालिका, िदृ्ि/िदृ्िा, महहिा, आहदिासी, जनजाती आहदसुँग 

सम्बन्तित मुद्दाहरुिाई सामान्जक विकास योजनामा समािेश गरी सम्बोिन गने प्रयास गरेको छ । 
यस्ता समूह र जातजाततहरु ियायत तयून आय भएका मातनसहरुसुँग सम्बन्तित समस्या, चनुौती र 

संभािनाहरुिाई विर्श िेषण गरी कसरी समाजको हहस्सा बनाएर समािेशी रुपमा समाज विकासको 
मुि िारमा समाहहत गनथ सक्रकतछ भत ने कुरािाई प्रततिेदनको यस खण्डमा विर्श िेषण र व्याख्या गने 
प्रयास गररएको छ । तकथ बद्ि योजना खाकामा माधथ प्रस्तुत गररएको विद्यमान िस्तुन्स्थतत 

विर्श िेषणको आिारमा हािको अिस्था, पाुँचिषे िक्ष्य, सूचकहरु, िक्षित समूह समेत पहहचा न गरी 
प्रमाणणत गने आिार र मातयता समेत प्रष्ट देखाइएको छ  । 
 

 

६.३.२ तकय बद्ि खाका ववर्शिे्षण 
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सामान्जक ववकासको एिफिए ववर्शिे्षण 

 १) लशक्षा 
 

सूचकहरु 
प्रमाखणत गने 

आिार 
मुख्य मातयता 

ईकाई हािको अवस्था 
पाँच वष ेिक्ष्य 

(२०७८/७९) 
मापक सूचक स्थान िक्षक्षत समूह 

िक्ष्य (Goal):  

१.१:  नगरिासीिाई  पूणथ 
सािर गराई आिारभूत र 
माध्यलमक तहको लशिा सहज 

रुपमा प्रदान गने । 
 

उद्देर्शय (Objectives) 

१.१.१:  नगरपालिकाका सब ै

िगथ र समुदायको शैक्षिक 

अिस्थामा सुिार ल्याउने । 
१.१.२: विद्याियहरुमा 
तयूनतम भौततक पूिाथिारको 
सुतनन्र्श चतता गरी सब ै

िाििालिकाहरुिाई गुणस्तरीय 

लशिाको सुतनन्र्श चतता गने । 
१.१.३: विद्यािय लशिा, 
भौततक पूिाथिार र िातािरण 

बाि मैरी बनाउन े। 
१.१.४: सबै िाििालिकािाई 

माध्यलमक तहसम्मको 
लशिाको अिसर उपिब्ि 

गराउने । 

प्रततशत ७६.९%  १००% सािरता दर  भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी ▪ नगर 
प्रोफाइि 

▪ न्जल्िा 
लशिा 
कायाथियको 
प्रततिेदन 

▪ Flash 

Report,  

▪ महहिा तथा 
िाििालिका 
कायाथियको 
प्रततिेदन 

▪ गैर सरकारी 
संस्थाहरुको 
प्रततिेदन 

▪ लशिा 
विभाग र 
मतराियको 
बावषथक 

प्रततिेदन 

▪ बजेट वितनयोजन 

▪ नेपाि सरकार र 
दात ृतनकायबाट 

तनरततर सहयोग 

हुनुपन े

▪ पूिाथिार 
विकासमा तनजी 
साझदेारी 
अििारणा िागु 

हुनुपन े

▪ सरोकारिािाहरु
सग प्रभािाकारी 
समतिय हुनुपन े

▪ विद्यािय 

व्यिस्थापन 

सलमतत सकृय र 
प्रभािकारी 
हुनुपने 

संख्या १ २ 
क्याम्पस  भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरिासी 

संख्या - २ प्राविधिक लशिािय भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या ४ ५ उच् च मावि  भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या १५ १७ माध्यलमक विद्यािय  भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या १४ १५ तनम् न माध्यलमक 

विद्यािय 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या २२ २३ प्राथलमक माध्यलमक 

विद्यािय  

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 
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नततजाहरु (अपेक्षक्षत उपिब्िी): 
▪ सबै विद्याियहरुमा बािमैरी िातािरण भएको हुनेछ ।  
▪ सबै तह ( आिारभूत र मावि तहको ) Dropout  Rate 2% भतदा कममा झरेको हुनेछ । 
▪ आिारभूत तहको Survival rate बनृ्ध्द भ ै९० पुग् नेछ ।   
▪ Basic तहको Co−efficient of internal efficiency 80 पुगेको हुनेछ । 
▪ Basic level का प्रत्येक विषयको Average achievement Score्८०% पगेुको हुनेछ ।  
▪ Basic level मा Promotion,्Repetition्र Dropout Rate िमश: 95%, 3% र 3% हुनेछ ।  
▪ Grade-1 experienced rate increased by 90%  

▪ ECD run in wellfunctioning and managed ways कृयाकिाप/काययक्रमाः 
▪ प्रत्येक विद्याियमा MEC पूरा गनथ भौततक सुवििा विस्तार (किाकोठा‚ पुस्तकािय‚ विज्ञान प्रयोगशािा र िाहहरी िातािरण) िायथिम सचंािन गने । 
▪ नक्साङ्कनका आिारमा र अनािर्शयक स्थानमा रहेका विद्याियहरुिाई गाभ्ने । 
▪ लशिक विद्याथी अनुपात (STR) का आिारमा लशिक दरबतदी लमिान र वितरण गने । 
▪ प्रत्येक लशिक लशक्षिकाहरुिाई पुनताथजगी तालिम प्रदान गने । 
▪ प्रत्येक विद्याियमा पुस्तकािय स्थापना गने । 
▪ िक्षित समूहका िाििालिकाहरुको Retention Rate िदृ्धिका िाधग छारिवृत्तिाई सहयोगिाई तनरततरता हदने ।       
▪ लशिाका सरोकारिािाहरु (न्जसस‚ नगरपालिका‚ लशअसरं्‚ RPs‚ SS‚ Parents‚ Teachers‚ HTs) को िमता अलभिदृ्धि कायथिम सचंािन गने  । 
▪ सामुदातयक अध्ययन केतद्रको िमता िदृ्धि गरी बचत तथा ऋण र आय आजथनका िायथिम प्रभािकारी रुपमा संचािन गने । 
▪ आिर्शयकताका आिारमा प्राविधिक लशिाियहरु स्थापना गन े। 
▪  

 

 
 

२) स्वास्थ्य 

 

सूचकहरु प्रमाखणत गने 
आिार 

मुख्य मातयता 
ईकाई हािको 

अवस्था 
पाँच वष ेिक्ष्य 

(२०७८/७९) 

मापक सूचक स्थान िक्षक्षत समूह 

िक्ष्य (Goal):  

२.१:  नगरपालिकामा सहज एिं 
गुणस्तरीय स्िास्थ्य सेिा 
प्रदान गरी नगरिासीको 

संख्या - 
तनमाथण कायथ 
प्रारम्भ गन े

लशिण अस्पताि किििगुडी पूिी नेपािका 
सम्पूणथ जनता 

▪ मानि विकास 

सूचाङ्क 

▪ न्जल्िा स्तरमा 
गररन ेनमूना 

▪ स्िास्थ्य िेरको 
प्रभािकारी 
विकासका िाधग 

अनुकूि संख्या १ २ 
सरकारी अस्पताि भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरिासी  
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स्िास्थ्य न्स्थततमा सुिार 
ल्याउने । 
 

उद्देर्शय (Objectives) 

२.२.१: नगरपालिकाका सम्पूणथ 
जनसमुदायहरुिाई गुणस्तरीय 

स्िास्थ्य सेिाको पहुच गराउन े

। 
 

२.२.२: नगरपालिकामा 
गुणस्तरीय स्िास्थ्य सेिाको 
िाधग पूिाथिार विकास गने । 
 

२.२.३: नगरपालिकामा 
आयुिेहदक स्िास्थ्य सेिाको 
विकास र विस्तार गन े। 

िेड संख्या १०० २०० 
अस्पताि िेड भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरिासी सिेिण 

▪ न्जल्िा 
स्िास्थ्य 

कायाथियको 
प्रततिेदन 

▪ एनन्जओहरुको 
प्रततिेदन 

▪ नगर प्रोफाइि 

िातािरण 

लसजथना भई 

सरोकारिािा 
सबैको तनरततर 

सहभाधगता 
भएको हुनेछ । 

▪ नेपाि सरकारको 
अनुदान तथा 
बजेट 

व्यिस्थापनमा 
बढोत्तरी हुनछे 

▪ पूिाथिार 
विकासमा तनजी 
साझदेारी 
अििारणाको 
विकास भएको 
हुनेछ 

संख्या २ ३ 
प्राथलमक स्िास्थ्य 

केतद्र 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या 
१ २ 

ईिाका स्िास्थ्य 

केतद्र 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या 
- 

कन्म्तमा 
बषथको २ पटक 

स्िास्थ्य लशविर भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या 
१ २ 

आयुिेद अस्पताि भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

दर ६७.५ ७० 
सरदर आय ु भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरिासी 

प्रततशत ७७.४% 
आडडएफ मुख्त 

नगरपालिका 

सािरण शौचािय 

भएका र्रिुरीहरु 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

नततजाहरु (अपेक्षक्षत उपिब्िी) 
▪ मेची अंचि अस्पतािको स्तरोउत नती भ ैथप २०० शैया संचािन भएको हुनेछ । 
▪ नगरपालिकाका स्िास्थ्य केतद्रहरुमा आिर्शयकता अनुसार स्िास्थ्यकमीको व्यिस्था भएको हुनेछ । 
▪ स्िास्थ्यकमीको ज्ञान, सीप, दिता िदृ्धि भएको हुनेछ । 
▪ सबै स्िास्थ्य संस्थाहरुमा अत्यािर्शयक औषिी र स्िास्थ्य उपकरण/औजार, भिन, आपूतत थको सुतनन्र्श चतता भएको हुनेछ । 
▪ स्िास्थ्य सेिाको प्रभािकाररताको अनुगमन तथा शुपररिेिण प्रणािीमा सुिार हुनछे । 
▪ नगरपालिकामा समग्र स्िास्थ्य अिस्थाको स्तरोत नती हुनछे । 
▪ स्िास्थ्य सम्बतिी विशेष लशविर सचंािन गरी विलभत न रोगहरुको सुिभ उपचार गनथ पाउने अिस्था भएको हुनेछ । 
▪ संस्थागत रुपमा सामुदातयक स्िास्थ्य सेिा प्रदान गने संर् संस्थाहरुको संख्या र सेिामा विस्तार भएको हुनछे । 
▪ आयुिेहदक अस्पताि र औषिाियको स्थापना हुनेछ । 
▪ योग प्रलशिण केतद्रको स्थापना भै नगरिासीहरु स्िस्थ्य हुनछेन । 
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काययक्रम/कक्रयाकिाप 

▪ किििगुडीमा लशिण अस्पताि तनमाथण गन े

▪ मेची अंचि अस्पतािमा नयाुँ सुवििा सम्पत न भिन तनमाथण गरी थप १०० शैया संचािन गन े

▪ प्राथलमक स्िास्थ्य केतद्रमा भौततक पुिाथिार र दि स्िास्थ्यकमीको व्यिस्था गन े

▪ स्िास्थ्य कमीहरुिाई (SBA, ASBA, NSV, FP) तालिम प्रदान गन े

▪ स्िास्थ्य सेिाको पहुुँचबाट टाुँढा रहेको ठाउुँमा स्िास्थ्य सेिा ईकाई गठन गने 
▪ नगरपालिकामा रहेका HIV AIDS संिलमतहरुको खोजी गनथ आिर्शयक कायथिम र लशविरहरु संचािन गन े 

▪ नगरपालिकामा रहेका ियरोगी पत्ता िगाउन विलभत न कायथिम र लशविरहरु संचािन गने । 
▪ नगरपालिकािाई पूणथ खोपयुक्त बनाउन खोप अलभयान कायथिमहरु संचािन गन े

▪ संस्थागत सुत्केरीको सखं्यामा िदृ्धि गनथ विलभत न कायथिमहरु  संचािन गने 
▪ पररिार तनयोजन प्रयोग कताथको दरमा िदृ्धि गन ेविलभत न क्रकलसमका सचेतनामिुक कायथिमहरु संचािन गने । 
▪ जेष् ठ नागररक स्िास्थ्य प्रिद्थिन कायथिम सचंािन गन े

▪ महहिा स्िास्थ्य प्रिद्थिन कायथिम संचािन गन े

▪ िक्षित िगथमा तनशुल्क औषिी उपिब्ि गराउन े

▪ सरकारी स्िास्थ्य केतद्रहरुमा उपिब्ि हुने सेिा सबथसुिभ िनाउन े 

▪ योग प्रलशिण केतद्रको स्थापना गन े

▪ योग लशविरहरु संचािन गन े

 

 

 

३) महहिा, बािबालिका तथा 
िक्षक्षत समूह 

 

सूचकहरु 
प्रमाखणत गने 

आिार 
मुख्य मातयता 

ईकाई 
हािको 
अवस्था 

पाँच वष ेिक्ष्य 

(२०७८/७९) 

मापक सूचक स्थान िक्षक्षत समूह 

िक्ष्य (Goal):  

३.१: महहिा बािबालिका तथा 
िक्षित िगथको श्रोत, सािन, 

सेिा र सुवििामा पहुुँच िदृ्धि 

गराई सामान्जक, आधथथक, 

राजनैततक, शैक्षिक एिं 

बषथ ६७.५ ७० सरदर आय ु
भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 
▪ न्जसस प्रगतत 

प्रततिेदन,  

▪ न्जल्िा स्तरमा 
गररन ेनमूना 
सिेिण 

▪ एनन्जओको 

▪ बजेट वितनयोजन 

▪ नेपाि सरकार र 
दात ृतनकायको 
तनरततर सहयोग 

▪ पूिाथिार 
विकासमा 

सूचाङ्क ०.५२ ०.५५ मानि विकास सूचाङ्क 
भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

प्रततशत 
६९.३ (िाराको 
पानीबाट 

बन्तचत) 

३०% 
सि्चछ् िानेपानीबाट 

बश्नचत जनसखं्या 
भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 
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मानिीय विकासको न्स्थततमा 
सुिार ल्याउने । 
 

उद्देर्शय (Objectives) 

३.२.१: सामान्जक तथा जातीय 

विभेदको अतत्य गरी महहिा, 
बािबालिका, दलित, 

आहदिासी, जनजातत, अपांगता 
भएका व्यन्क्त, जेष्ठ नागररक, 

एकि महहिा र पछाडड परेका 
समुदायहरुको समािेशी विकास 

गने । 
 

३.२.२: योजना तजुथमा तथा 
सामान्जक गततविधिमा िक्षित 

समूहको सहभाधगता सुतनन्र्श चत 

गने । 
 

३.२.३: िोप हुन िागेको भाषा, 
किा, संस्कृतत, िमथ, भेषभुषा 
आहदको संरिण र सम्बद्थिन 

गने ।  
 

३.२.४: िैधगकं हहसंा, र्रेिु 
हहसंा, यौन दरुाचार जस्ता 
र्टनाहरुको अतत्य गने । 

प्रततशत ८.७६% ६% 
४० बरि्भनदा बिी 
नबाचने जनसख्या । 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी प्रततिेदन 

▪ न्जल्िा 
प्रोफाइि 

▪ न्जल्िा न्स्थत 

महहिा तथा 
िाििालिका 
कायाथियको 
प्रततिेदन 

सािथजतनक तनजी 
साझदेारी  

▪ सरोकारिािाहरु 

बबच प्रभािकारी 
समतिय 

अनुपात 
९.४८ (योजना 
आयोज, २०७०) 

५ गररबीको दर 
भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

प्रततशत १४.८४% ८% 
आर्थाक अिसरबाट 

बश्नचत जनसंख्या 
भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

अिस्था 
- 

समािेशी र 
समानुपाततक 

सामान्जक, राजनैततक 

आधथथक गततविधिमा 
महहिा सहभाधगता 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरपालिकाका 
महहिाहरु 

संख्या - 
सबै 
विद्याियहरु 

बािविकास केतद्र  
भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरपालिकाका 
िाििालिका 

संख्या - २ बदृ्ि आश्रम 
भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरपालिकाका 
जेष् ठ नागररकहरु 

संख्या - २ किा र साुँस्कृततक केतद्र 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरपालिकाका 
जेष् ठ नागररकहरु 

संख्या - २ बाि उद्यान 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरपालिकाका 
जेष् ठ नागररकहरु 

संख्या - १ अपांग गहृ 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरपालिकाका 
जेष् ठ नागररकहरु 
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नततजाहरु (अपेक्षक्षत उपिब्िी) 
▪ नगरपालिका लभर विकास तनमाथण कायथ समािेसी हुनछे । 
▪ िक्षित समुदायको हकहहत र अधिकारको सुतनन्र्श चतता भ ैसामान्जक तथा जातीय विभेदको तयूनीकरण हुनेछ 

▪ िक्षित िगथहरु सििीकृत भएका हुनछेन ्। 
▪ दलित उत्पीडडत बािबालिकाहरुिे लशिामा पहुुँच उल्िेखनीय रुपमा बढेको हुनछे । 
▪ अनौपचाररक लशिा कायथिमबाट अलशक्षित महहिाहरुको तनरिरता दर र्टेको हुनछे । 
▪ िैंधगक तथा र्रेिु हहशंा उल्िेखनीय रुपमा र्टेको हुनछे । 
▪ विकास योजना तजुथमा तथा कायथिमहरुमा महहिाहरुको सहभाधगतामा िदृ्धि भएको हुनेछ । 
▪ महहिा, िाििालिका र बदृ्िहरुको नगरपालिका र िडा कायाथियहरुमा सहज पहुुँच हुनछे । 
▪ एकि महहिा, शारीररक र मानलसक अपांगता भएका व्यन्क्तहरु र जेष् ठ नागररकहरुको हकहहतको सुरिा भएको हुनछे । 
▪ महहिा माधथ हुने सब ैप्रकारका हहसंा र विभेदको तयूनीकरण भ ैमहहिा अधिकारको उपयोगमा सुतनन्र्श चतता हुनेछ । 
▪ स्थानीय िमथ, भाषा, संस्कृतत, किाको  संरिण हुनेछ । 
काययक्रम/कृयाकिाप 

▪ िक्षित बगथको प्रोफाईि तयार पान े

▪ िक्षित समूह सािरता विकास कायथिम संचािन गन े

▪ बबद्यािय लशिामा महहिा तथा दलितहरुिाई छारबतृत प्रदान गन े

▪ अपाङ्ग, अशक्त, बदृ्ि/बदृ्ि तथा बाि मैरी तनमाथण संरचनाहरु तनमाथण गने 
▪ नीतत तनमाथण, योजना अनुगमन िगायत िेरमा समािेलशता अििम्बन गने 
▪ वपछडडएका समुदायिाई विकासको मुि िारमा ल्याउन िमता अलभिदृ्धि कायथिम संचािन गन े

▪ सचेतनामिूक कायथिहरु (सडक नाटक, होडड थङबोडथ, पचाथ पम्प्िेट, अततरक्रिया, गोष् ठी, श्रव्य दृर्शय, कायथिम आहद) संचािन गन े। 
▪ सीपमुिक तथा आयमुिक तालिम प्रदान गने  
▪ सहकारीको अििारणा तथा संस्थागत िमता विकासिाई प्रोत्साहन गन े

▪ जेष्ठ नागररकहरुका िाधग हदिा हेरचाह केतद्र स्थापना गन े

▪ बािबालिकाको श्रोतहरुको नक्शाङकन, पररचािन र अनुगमन गने 
▪ उपयुक्त स्थान चयन गरी बाि उद्यान तनमाथण गन े

▪ िदृ्ि/िदृ्िा आश्रम र अपांग गहृ तनमाथण गन े

▪ आहदिासी र जनजातीहरुको संग्राहिय तनमाथण गन े

▪ नगरपालिका र िडा कायाथियहरुमा हेल्प डके्स तनमाथण गन े

▪ िडा कायाथियहरुिाई िाि मैरी बनाउने 
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४. खेिकुद 

 

सूचकहरु प्रमाखणत गने 
आिार 

मुख्य मातयता 
ईकाई हािको 

अवस्था 
पाँच वष ेिक्ष्य 

(२०७८/७९) 

मापक सूचक स्थान िक्षक्षत समूह 

 िक्ष्य (Goal):  

४.१:  नगरपालिकामा 
खेिकुदको विकास गरी रान्ष् िय 

तथा अततरान्ष् िय स्तरको खेि 

प्रततभाहरु तयार गने ।  
 

उद्देर्शय (Objectives) 

४.२.१: नगरपालिकामा 
आिर्शयक खेिकुदका 
पूिाथिारहरुको विकास गने । 
 

४.२.२:  नगरपालिकामा 
खेिकुदका कायथिम तनयमतत 

रुपमा संचािन गने । 
 

४.२.३: नगरपालिकामा रान्ष् िय 

स्तरका खेिाडीहरु तयार गने ।  

संख्या १ १ (स्तरीय) रंगशािा भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी, 
खेिप्रेमी युिा 

▪ न्जल्िा 
खेिकुद 

कायाथियको 
प्रततिेदन 

▪ नगर प्रोफाइि 

▪ रान्ष्िय 

खेिकुद 

पररषदको 
बावषथक 

प्रततिेदन 

▪ लशिा तथा 
खेिकुद 

मतराियको 
बावषथक 

प्रततिेदन 

▪ स्थानीय युिा 
क्ििहरुको 
प्रततिेदन 

 

▪ बजेट वितनयोजन 

हुनुपने 
▪ नेपाि सरकार र 
प्रायोजक र 
स्थानीयिासीहरु
बाट तनरततर 

सहयोग प्राप्त 

हनुपने 
▪ सरोकारिािा 
तनकायहरुबबच 

प्रभािकारी 
समतिय हुनुपन े

▪ खेि टुनाथमेतटहरु 

तनयलमत हुनुपन े

संख्या ३ ३ (स्तरोउत नती) सामातय खैि मैदान 
भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी, 
खेिप्रेमी युिा 

प्रततशत 
- ५०% 

खेिकुदमा 
सहभाधगता िदृ्धि 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी, 
खेिप्रेमी युिा 

संख्या 
- २ 

न्जल्िाव्यापी खेिकुद 

आयोजना (िावषथक) 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी, 
खेिप्रेमी युिा 

संख्या 
- १ 

रान्ष्िय खेिकुद 

आयोजना (िावषथक) 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी, 
खेिप्रेमी युिा 

संख्या 
- १ क्रिकेट मैदान 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी, 
खेिप्रेमी युिा 

संख्या 
१ २ (स्तरीय) कभडथ हि 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी, 
खेिप्रेमी युिा 

संख्या 
- २ (स्तरीय) खेि प्रलशिण केतद्र 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी, 
खेिप्रेमी युिा 

नततजाहरु (अपेक्षक्षत उपिब्िी) 
▪ मेची रंगशािाको स्तरोउत नती भ ैरंगशािा पररसरमा खेि प्रलशिण केतद्रको पूिाथिार विकास भएको हुनछेन । 
▪ थप १ स्तरीय कभडथ हिको तनमाथण भएको हुनेछ 

▪ एक स्तरीय क्रिकेट मैदानको विकास भ ैक्रिकेट खेिको विकास भएको हुनेछ भन ेक्रिकेट प्रतत युिाहरुको थप आकषथण बढन ेछ । 
▪ नगरिासीहरुको खिेकुदमा चाख बढ्न गै अततर न्जल्िा र रान्ष्िय खेिकुदमा उल्िेखनीय प्रतततनधित्ि हुनछे । 
▪ नगरपालिकामा रान्ष्िय र अततरान्ष्िय स्तरका खेि प्रततभा (खिेाडी) हरुको उदय हुनेछ । 
▪ नगरपालिकामा रहेका क्िबहरुको भौततक पूिाथिारमा विकास भ ैखेिकुद गततविधिहरु तनमतयत रुपमा संचािन भएका हुनेछन ्। 
▪ खेिकुदको विकास भ ैनगरिासीको स्िास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाि पनछे ।  
▪ उच् च लशिाियहरुमा (उमावि) आिर्शयक खिेमैदानको विकास भएको हुनेछ । 
▪ नगरपालिकामा खेिकुद र युिा क्िबहरुको संख्यामा बहृद भएको हुनेछ । 
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कृयाकिाप/काययक्रमहरु 

▪ मेची रंगशािाको स्तरोउत नती गरी स्तरीय खिे प्रलशिण केतद्रको पूिाथिार तनमाथण गने 
▪ नगरपालिकामा १ स्तरीय क्रिकेट मदैान तयार गन े

▪ थप १ बहुउदेर्शयीय कभडथहि तनमाथण गने । 
▪ सोमबारे, हहमािी र ज्ञानचेौकका खिे मैदानहरुको स्तरोउत नती गन े

▪ सम्पूणथ उच् चमाविहरुमा खेि मैदान तनमाथण गने । 
▪ मेची रंगशािामा खेिाडी प्रलशिण कायथिम संचािन गन े। 
▪ अततर विद्यािय र अततर क्याम्पस खेिकुद आयोजना संचािन गने । 
▪ प्रत्येक माध्यलमक र उच् च माध्यलमक विद्याियमा विलभत न खेिकुदहरुको प्रलशिण तथा प्रततयोधगता संचािन गने । 
▪ न्जल्िा र रान्ष् िय स्तरका फुटबि र क्रिकेट प्रततयोधगताहरु बावषथक रुपमा संचािन  गने 
▪ न्जल्िा, प्रदेश र रान्ष् िय स्तरको खिेकुद प्रततयोधगता आयोजना गने  । 
▪ स्थानीय संर् संस्था र क्िबहरुिाई खेि सामग्री र बजेट उपिब्ि गराउने 
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६.४ आधथयक ववकास योजना   
 

६.४.१ भूलमका 
 

आधथथक विकासको योजनािे स्थानीय अथथततरिाई मजबुद र क्रियाशीि बनाउन महत्िपूणथ भूलमका 
तनिाथह गने गदथछ भने स्थानीय सरकारको आधथथक विकास योजनाका रणनीततहरु तजुथमा गनथमा 
समेत मद्दत गदथछ । यसरी तजुथमा गररएको आधथथक विकास योजनािे स्थानीय अथथततरको विस्ततृ 

िेखाजोखा गरी भविष्यको िाधग आिर्शयक पने आधथथक नीततहरुको आिार समेत प्रदान गने गदथछ, 

जसबाट उपयुक्त रणनीततहरु, कायथिमहरु, योजनाहरु चयन भै समग्र आधथथक अिस्थाको सुिार 

हुनेछ । यस उप-खण्डमा भद्रपुर नगरपालिकाको हदगो आधथथक विकासको िाधग के कस्ता संभािना, 
अिसरहरु र चनुौतीहरु छन ्भत ने बारेमा विस्ततृ व्याख्या गररएएको छ । 
 

सािरणतया आधथथक विकास भत नािे कुनैपतन स्थानको आधथथक विकास गनथको िाधग के कस्ता नीतत 

र कायथिमहरु आिर्शयक पछथन भत ने नै हो । यस्ता आधथथक नीतत र कायथिमहरुिाई स्थानीय िक्ष्य र 

उद्देर्शयहरु हेरी तततनहरुको प्राथलमकताका आिारमा तय गररएको हुतछ, जसिे गदाथ स्थानीय स्तर र 

तहमा िगानी अलभिदृ्धि गरी रोजगारीका नयाुँ अिसरहरु सजृना हुने गदथछन ् । भद्रपुर 

नगरपालिकाको आधथथक विकास योजनामा कृवष, उद्योग, पयथटन, सहकारी विकासका कायथिमहरु 

समेहटएको छ । यी िेरहरुनै भद्रपुर नगरपालिकाको सतदभथमा मुख्य आधथथक िेरहरु हुन ् भने 
रोजगारी सजृना गरी आय आजथनका कायथमा पतन तयन िेरको ठूिो भूलमका रहेको हुतछ ।  
 

भद्रपुर नगरपालिकामा वि.स. २०२५/३० सािततर कररब ४० िटा आिुतनक िान कुट्ने लमिहरु रहेका 
धथए । यस हहसाबिे हेदाथ भद्रपुर बबगतदेखी नै औिोधगक शहरको रुपमा रहेको देणखतछ । भारतीय 

सीमाबाट नन्जक रहेको र सडक तथा यातायातको सहज पहुुँच रहेकोिे यहाुँ उद्योगको विकास जुन 

रुपमा हुनुपने धथयो त्यो रुपमा हुन सकेन । महेतद्र राजमागथिे नगरपालिकािाई नछुनु, 
काकडलभट्टामा मेची पुिको तनमाथण र भद्रपुरमा मेची पुिको तनमाथण नहुनुिे गदाथ भद्रपुरको 
औिोधगक विकास र आधथथक विकास ओझिेमा पनथ गयो । समयिमसुँगै भद्रपुरका पुराना 
िानलमिहरु विस्थावपत हुन थािे । पचासको दशकमा भद्रपुरमा मोमेतटो एपरल्सको आगमनसुँग ै 

(हाि मोमेतटो एपरल्स आततररक कारणिे हाि बतद रहेको छ) नगरपालिकामा आधथथक गततविधिहरु 

पुन शुरु हुन थािे भने ठूिो संख्यामा स्थानीय मजदरुहरुिे रोजगार समेत पाए । त्यसैगरी 
नगरपालिकामा गालभएका साविक पथृ्िीनगर, महेशपरु र चतद्रगढी गाविसहरुमा धचया खेतीको पतन 
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शुरुिातसुँगै धचया उद्योगहरु समेत स्थापना हुन थािे । हािसािै गालभएका पथृ्िीनगर, महेशपरु 
जस्ता कृवष प्रिानता रहेका िेरहरु, धचया बगान जस्ता कृवषमा आिाररत औद्योधगक विकासको 
संभािनािे भद्रपुरिाई कृवष, उद्योग र यहाुँ रहेका क्रकचिबि, कमििाप, चतद्रगढी जस्ता महत्िपूणथ 
पयथटकीय संभािनाका कारण आधथथक विकासमा कृवष, पयथटन र उद्योगिाई आधथथक विकासको 
मेरुदण्ड मानी यी िेरिाई विशषे प्राथलमकता हदइएको छ ।  
 

६.४.२ तकय बद्ि खाका ववर्शिे्षण 
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१. कृवष ववकास  

 

सूचकहरु प्रमाखणत गने 
आिार 

मुख्य मातयता 
ईकाई 

हािको 
अवस्था 

पाँच वष ेिक्ष्य 

(२०७८/७९) 

मापक सूचक स्थान िक्षक्षत समूह 

nIo (Goal):  

१.१:्कृवष, पशुपािन, 

नगदेिािी तथा व्यिसातयक 

तरकारी खेततमा प्राथलमकता 
हदई स्थानीय कृषकहरुको  
आयस्तर िदृ्धि गराउन े। 
 

उद्देर्शय (Objectives) 

१.२.१: नगरपालिकाका 
कृषकहरुिाई व्यिसातयक कृवष, 

नगदेिािी र तरकारी खेततमा 
आकवषथत गने । 
 

१.२.२: कृषकहरुिाई 

व्यिसातयक पशुपािनमा 
संिग् न गराई उनीहरुको आय-

आजथनमा िदृ्धि गराउन े। 
 

१.२.३: नगरपालिकामा 
िैज्ञातनक कृवष पकेट िेरको 
तनिाथरण गरी सोही अनुरुपको 
कृवष उत्पादन कायथिम 

संख्या - १ 
आिुतनक कृवष 

सामग्री केतद्र 

सम्पूणथ 
नगरपालिका 
िेर 

कृषक समूह ▪ मानि 

विकास 

प्रततिेदन 

▪ नगर 
प्रोफाइि 

▪ न्जल्िा कृवष 

विकास 

कायाथियको 
तथ्याङ्क/प्र
ततिेदन 

▪ जीिनस्तर 

सभेिण 

 

▪ नेपाि सरकारको 
िजेट वितनयोजन  

▪ विकास 

साझदेारहरुको 
सहयोग तनरततर 
रुपमा प्राप् त 

भएको हुनेछ । 
▪ कृषकहरु नगदे 

बािी, फिफुि 

खेतत र 
पशुपािनमा 
आकवषथत हुनेछन ्

। 

▪ स्थानीय 

तनकायहरुबबच 

प्रभािकारी 
समतिय 

प्रततशत 
१४.८४% (राज, 

२०६८) 

८% 
आधथथक अिसरबाट 

िन् चत 

सम्पूणथ 
नगरपालिका 
िेर 

नगरिासी 

प्रततशत 
२०.% 

अनुमातनत 
५०% 

लसधंचत जमीन सम्पूणथ 
नगरपालिका 
िेर 

कृषक समुदाय 

प्रततशत 
९.४८ (योजना 
आयोज, २०७०) 

५ 

मानि गररिी 
सूचांङ्क 

सम्पूणथ 
नगरपालिका 
िेर 

नगरिासी 

संख्या - ५ 

कृवष उपज सकंिन 

केतद्र 

सम्पूणथ 
नगरपालिका 
िेर 

नगरपालिकाका 
सम्पूणथ कृषकहरु 

(व्यिसातयक समेत) 

प्रततशत - २० 

व्यिसातयक तरकारी 
खेततमा सिंग् न 

कृषकहरु 

सम्पूणथ 
नगरपालिका 
िेर 

नगरपालिकाका 
सम्पूणथ कृषकहरु 

(व्यिसातयक समेत) 

प्रततशत 
२० 

(अनुमातनत) 
३० 

 नगद्देिािीमा 
संिग् न कृषकहरु 

(धचया खेती समेत) 

सम्पूणथ 
नगरपालिका 
िेर 

नगरपालिकाका 
सम्पूणथ कृषकहरु 

(व्यिसातयक समेत) 

प्रततशत ५ (अनुमातनत) १० 

व्यिसातयक 

पशुपािनमा सिंग् न 

कृषकहरु 

सम्पूणथ 
नगरपालिका 
िेर 

नगरपालिकाका 
सम्पूणथ कृषकहरु 

(व्यिसातयक समेत) 



भद्रपुर नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना, अन्ततम प्रततिेदन २०७४ 
 

नेपाि डभेिपमेतट कतसल्टेतसी 155 
 
 

संचािन गने । 
 संख्या - २ 

पशुसेिा केतद्र 

(स्तरीय) 

सम्पूणथ 
नगरपालिका 
िेर 

नगरपालिकाका 
सम्पूणथ कृषकहरु 

(व्यिसातयक समेत) 

संख्या - 

६ िटा दगु्ि 

संकिन र २ 

िटा धचस्यान 

केतद्र 

दगु्ि संकिन र 
धचस्यान केतद्र 

सम्पूणथ 
नगरपालिका 
िेर 

नगरपालिकाका 
सम्पूणथ कृषकहरु 

(व्यिसातयक समेत) 

संख्या - ४ 

कृवषमा आिाररत 

उद्योगहरु 

सम्पूणथ 
नगरपालिका 
िेर 

नगरपालिकाका 
सम्पूणथ कृषकहरु 

(व्यिसातयक समेत) 

संख्या - ५ 

कृवष पकेट िेर नगरपालिकाका 
संभावित 

विलभत न िेर 

संभावित िेरका 
कृषक 

नततजा (अपेक्षक्षत उपिन्ब्ि)  

▪ नगरपालिकाका थप कृषकहरु व्यिसातयक तरकारी खेतत तथा नगदेिािी उत्पादनमा िागेका हुनछेन ्। 
▪ कृवषको व्यिसातयकरण र बजारीकरण भ ैस्थानीय युिाहरु कृवषमा आकवषथत भएका हुनेछन ्। 
▪ व्यिसातयक खेततबाट कृवष उत्पादन तथा आय-आजथनमा उल्िेखनीय िदृ्धि भएको हुनेछ । 
▪ कृषकहरुको िाधग आिर्शयक बजारको व्यिस्था भएको हुनछे । 
▪ खाद्य आत्म तनभथरतामा नगरपालिका सफि हुनेछ । 
▪ िािी विविधिकरण भै िेरगत उत्पादनिे प्रश्रय पाएको हुनछे । 
▪ बजार व्यिस्थापन, उत्पादनको बजारीकरण, कृवष सामग्रीको सहजता भै थप कृषकहरु नगदेिािी तथा तरकारी खेतततफथ  आकवषथ भएका हुनेछन ्। 
▪ कृवष उत्पादन, बजारीकरण तथा वििी वितरणबाट गररिी तनबारणमा उल्िेखनीय योगदान पुगेको हुनेछ । 
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काययक्रम/कृयाकिाप 

▪ कृवष पकेट िेर तनिाथरण गरी िािी विलशष् टीकरण गने 
▪ कृवष अनुदान कायथिम प्रभािकारी रुपमा सचंािन गने  
▪ स्थानीय िािी र फिफूिको पहहचान र संरिण गन े

▪ कृवष उपज सकंिन केतद्र, तरकारी तथा फिफूि संकिन केतद्रहरु र धचस्यान केतद्रहरुको तनमाथण गन े

▪ कृवष तालिम, सेलमनार, गोष् ठी संचािन गन े

▪ कृषकहरुिाई सहज रुपमा कृवष ऋणको व्यिस्था गन े

▪ एनन्जओसुँगको समतियमा कृवष भ्यािु-चेन कायथिम संचािन गन े

▪ उत्कृष् ट कृषक सम्मान कायथिम सचंािन गन े

▪ विउ बबजन तथा विरुिा वितरण कायथिम सचंािन गने  
▪ विशेष कृवष उत्पादन कायथिम संचािन गन े

▪ समुदाय व्यिन्स्थत लसधंचत कृवष िेर कायथिम संचािन गन े

▪ स्थानीय कुिो र नहरहरुको ममथत सभंार गन े

▪ नयाुँ भूलमगत लसचंाई आयोजनाहरु तनमाथण गन े

▪ थप स्यािो ट्युििेहरु तनमाथण गन े

▪ दगू्ि संकिन र धचस्यान केतद्रहरुको तनमाथण गन े

▪ थप पश ुसेिा केतद्रको तनमाथण गरी स्तरीकरण गन े

 

२. पययटन ववकास  

 

सूचकहरु प्रमाखणत गने 
आिार 

मुख्य मातयता 
ईकाई हािको 

अवस्था 
पाँच वष ेिक्ष्य 

(२०७८/७९) 

मापक सूचक स्थान िक्षक्षत समूह 

िक्ष्य:्(Goal) 

२.१: नगरपालिकामा अिन्स्थत 

िालमथक, सांस्कृततक, 

ऐततहालसक र प्राकृततक 

सम्पदाहरुको सरंिण र 
प्रिद्थिन गरी पयथटनको 
विकासबाट जनताको आधथथक 

विकासमा योगदान पुर् याउन े। 

संख्या - २००० 
पयथटकीय िेरमा 

रोजगारी 
भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरिासी 

▪ न्जल्िा पयथटन 

प्रोफाइि 

▪ नगर प्रोफाइि 

▪ पयथटन 

विभागको 
प्रततिेदन 

▪ पयथटन 

पूिाथिार 

▪ आिर्शयकता 
अनुसार िजेट 

वितनयोजन 

गरेको हुनेछ । 

▪ विकास 

साझदेारहरुको 
सहयोग तनरततर 
रुपमा प्राप्त 

संख्या - २ पयथटन सूचना केतद्र 
पयथटकीय 

संभािनाका िेर 

सम्पूणथ 
पयथटकहरु 

अलभयान - 
उल्िेखनीय 

मारामा 
पयथटन प्रचार प्रसार 

भद्रपुर नपा र पूिी 
िेरका शहरहरु 

सम्पूणथ 
पयथटकहरु 

योजना 
कायाथतियन 

- 

तयार भ ै

प्रभािकारी 
कायाथतियन 

पयथटन गुरुयोजना 
तजुथमा र कायाथतियन 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 
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उद्देर्शय (Objectives) 

२.२.१:  नगरपालिकामा पयथटक 

आगमन कायथिम प्रिद्थिन 

गरी  पयथटन गततविधि बढाउने 
। 
 

२.२.२:  नगरपालिकामा पयथटन 

िेरको विकासिाई प्राधथकता 
हदई  रोजगारीका नयाुँ 
अिसरहरु लसजथना गने । 
 

२.२.३: मुख्य पयथटकीय 

िेरहरुमा आिर्शयक पयथटन 

पूिाथिारको विकास गन े। 
 

२.२.४: नयाुँ पयथटक्रकय 

िेरहरुको पहहचान र विकास 

गने 

संख्या - ४ धचया पयथटक्रकय िेर 
नपा लभरका धचया 

बगानहरु 

नगरिासी विकास 

आयोजनाको 
प्रततिेदन 

▪ न्जल्िा न्स्थत 

उद्योग 

िाणणज्य 

संर्को 
प्रततिेदन 

▪ होटि 

व्यिसायीहरु
को प्रततिेदन 

भएको हुनेछ । 
▪ पयथटन िेरको 
प्रचारप्रसार 

भएको हुनेछ । 
▪ तनजी िेरद्िारा 
पयथटन तथा 
व्यिसातयक 

गततविधिहरुमा 
िगानी बढ्ने छ । 

 

संख्या - 

कमििाप, 

क्रकचकबि, 

चतद्रगढ, 

किििगुडी 

होमस्टे संचालित गाुँउ संभावित िेर 
नगरिासी 

संख्या - 
२ (क्रकचकिि र 

चनद्रगढ) 
लसमसार िेर संभावित िेर 

सम्पूणथ पयथटक 

संख्या - २ उद्यान संभावित िेर 
सम्पूणथ पयथटक 

संख्या 
केही सामातय 

स्थिहरु 

पूिाथिार 
सहहतको ४ 

िटा स्थिहरु 

िनभोज स्थि संभावित िेर 
सम्पूणथ पयथटक 

संख्या २ ७ स्तरीय होटि संभावित िेर सम्पूणथ पयथटक 

संख्या - १ साइतस लसटी 
नगरपालिकाको 
उपयुक्त िेर 

सम्पूणथ पयथटक 

नततजा (अपेक्षक्षत उपिन्ब्ि)  

▪ नगरपालिकामा पयथटन गुरु योजना तजुथमा भएको हुन ेछ । 
▪ पयथटन गुरुयोजना अनुसारका कायथिमहरु िमश: कायाथतियन गुुँदै जानछे । 
▪ नगरपालिकामा िावषथक पयथटकहरुको आगमनमा िदृ्धि हुुँदै गएको हुनेछ । 
▪ नगरपालिकामा प्रमखु पयथटकीय गत तव्य प्राकृततक, िालमथक तथा ऐततहालसक स्थिहरुको संरिण, सम्िद्थिन र विकास भएको हुनछे 

▪ पयथटन व्यिसायमा िाग् न ेर्र पाररिारको संख्या  बढ्दै गएको हुनेछ । 
▪ पयथटन व्यिसायबाट नगरपालिकामा रोजगारीको नयाुँ अिसरहरु लसजथना भएको हुनछे । 
▪ नगरपालिकामा पयथटकीय गततविधिमा उल्िेखनीय िदृ्धि भ ैनगरपालिकाको प्रमखु आयस्रोतको रुपमा पयथटन पतन एक हुनेछ । 
▪ पयथटन िेरबाट नगरपालिकाकाको समग्र आधथथक विकासमा उल्िेखनीय योगदान पुगेको हुनेछ । 
▪ नयाुँ लसमसार िेर, मनोरतजन पाकथ  र साईतस लसटीको काम दतु गततमा अगाढी बढेको हुनेछ । 
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काययक्रम/कृयाकिाप 

▪ नगरपालिकाको पयथटन गुरुयोजना तजुथमा गने  
▪ पयथटन प्रचार-प्रसार अलभयान कायथिम संचािन गने  
▪ पयथटन गुरु योजना तजुथमा गरी िमश कायाथतियन गदै जाने  
▪ स् तरीय होटिहरु तनमाथण गने 
▪ पयथटन सूचना केतद्रको स्थापना गन े

▪ क्रकचकबििाई संरिण गरी पयथटन पूिाथिारहरु विकास गन े

▪ गुरुयोजना माफथ त कमििापिाई नमुना िालमथक िेरको रुपमा विकास गने 
▪ कमििापमा रहेको लसमसार िेरिाई संरिण गरी पयथटन पूिाथिार विकास गन े

▪ संभावित िेरहरुमा होम स्टे संचािन गने 
▪ पयथटन पूिाथिारको विकास गने (मनोरतजन पाकथ , बाि उद्यान, साईतस लसटी, लसमसार िेर, वपकतनक स्थि) 

▪ चतद्रगढीमा अिन्स्थत महेतद्र पाकथ को संरिण गरी अझ आकषथक बनाउन े 

▪ स्थानीय मठ, मन्तदर, िालमथक तथा ऐततहालसक स्थि, गुम्बा आहदको सरंिण र जीणोद्दार गन े

▪ कृवष र धचया पयथटनको विकास गने  
▪ पयथटकीय स्थानहरुमा उक्त स्थानको पररचय हदन होडड थङ बोडथ राख् न े

▪ पयथटन व्यिसायमा िागेका व्यन्क्तहरुिाई (व्यिसायी, गाईड आहदिाई) व्यिसातयक तालिम प्रदान गने 
▪ विमानस्थिको स्तरोउत नती गन े

▪ िाभि ऐजतसी र टुर अपरेटरको विकास गन े

 

 
 
 

 

 

३. औद्योधगक ववकास  

 

सूचकहरु प्रमाखणत गने 
आिार 

मुख्य मातयता 
ईकाई 

हािको 
अवस्था 

पाँच वष ेिक्ष्य 

(२०७८/७९) 

मापक सूचक स्थान िक्षक्षत समूह 

nIo (Goal):  

३.१:  नगरपालिकामा संख्या - २००० 

औद्योधगक तथा 
व्यिसातयक िेरमा 
िागेका र्रपररिार 

सम्पूणथ 
नगरपालिका िेर 

नगरिासी 
▪ र्रेिु तथा 
साना उद्योग 

▪ आिर्शयका 
अनुसार िजेट 
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औिोधगक विकास गरी आधथथक 

समदृ्हद र नयाुँ रोजगार 

लसजथना गन े

 

उद्देर्शय 

३.२.१:  नगरपालिकामा कृवषमा 
आिाररत उद्योगहरुको विकास 

र विस्तार गने  । 
 

३.२.२: नगरपालिकामा 
उद्योगहरुको विकास र 
विस्तार गरी  रोजगारीका नयाुँ 
अिसरहरु लसजथना गने । 
 

३.२.३: लसपमुिक तालिम 

संचािन गरी लसप हस्ताततरण 

तथा स्िरोजगरीको अिसर 

सजृना गन े। 
 

संख्या - १० 
कृवषमा आधिरत 

उद्योगहरु 

सम्पूणथ 
नगरपालिका िेर 

नगरपालिकाका 
कृषकहरु 

विकास 

सलमततको 
प्रततिेदन 

▪ नगर प्रोफाइि 

▪ झापा उद्योग 

िाणणज्य 

संर्को 
प्रततिेदन 

 

वितनयोजन 

भएको हुनेछ । 
▪ विकास 

साझदेारहरुको 
सहयोग तनरततर 
रुपमा प्राप्त 

भएको हुनेछ । 
▪ उद्योग िाणणज्य 

संग तथा तनजी 
िेरको िगानीमा 
तनरतततर िदृ्धि 

हुनेछ । 
▪ स्थानीय 

तनकायहरुबबच 

प्रभािकारी 
समतिय स्थावपत 

भएको हुनेछ 

संख्या - ५०० 

विलभत न क्रकलसमका 
उद्योग तथा 
किकारखाना (दताथ 
भएका) 

सम्पूणथ 
नगरपालिका िेर 

नगरिासी 

संख्या - २०० उद्यमीहरु 
सम्पूणथ 
नगरपालिका िेर 

नगरिासी 

संख्या 
- १००० 

लशपविकास तालिम 

प्राप् त जनशन्क्त 

सम्पूणथ 
नगरपालिका िेर 

नगरिासी 

अिस्था 

 

सम्पूणथ उद्योगहरु 

नगरपालिका दताथ 
भ ैनगरपालिकाको 
कर प्रणािीमा 
आिद्ि भएका 
हुनेछन 

औिोधगक कर 
सम्पूणथ 
नगरपालिका िेर 

नगरिासी 

संख्या 
१ २ 

आिुतनक धचस्यान 

केतद्र (दिु र तरकारी 
िािीको िागी 

सम्पूणथ 
नगरपालिका िेर 

नगरपालिकाका 
कृषकहरु 

संख्या 
- ५००० औद्योधगक रोजगार 

सम्पूणथ 
नगरपालिका िेर 

नगरिासी 

नततजा (अपेक्षक्षत उपिन्ब्ि)  

▪ नगरपालिकामा कृवष उत्पादनमा आिाररत उद्योगहरुको विकास भएको हुनेछ । 
▪ नगरपालिकामा िर्ु, र्रेिु तथा साना उद्योगहरुको विकास, विस्तार तथा प्रिद्थिन भएको हुनछे । 
▪ नगरपालिकामा उद्यमशीिताको माध्यमबाट िर्ुउद्यमी लसजथना भ ैरोजगारीमा िदृ्धि भएको हुनेछ । 
▪ औद्योधगक िेरमा रोजगारीको अिसर सजृना भएको हुनेछ । 
▪ औद्योधगक उत्पादन, संकिन तथ वििी केतद्रको विकास भै सना तथा मझौिा उद्योगिे तनरततर गतत लिनेछ । 
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काययक्रम/कृयाकिाप 

▪ स्थानीय उद्यमीहरुको िमता अलभिदृ्धि तालिम सचंािन गन े

▪ स्थानीय समुदायमा व्यिसाय अलभमुखीकरण तालिम संचािन गन े

▪ कृवष जतय उद्योगको िाधग पकेट िेर अनुसारको कृवष उद्योगको विकास गने  
▪ औिोधगक िेर विस्तारको िाधग सभंाव्यता अध्ययन गन े

▪ उद्यमशीिताको िाधग िर्ुउद्यमी विकास तथा सहयोग कायथिम संचािन गन े

▪ साना उद्यमीहरुको विकास र विस्तारको िाधग स्िरोजगार कायथिम संचािन गन े

▪ उपिब्ि कच् चा पदाथथमा (कृवषमा) आिाररत उद्योग स्थापना र संचािन गने 
▪ नगरपालिकाको पायक पने स्थानमा कृवष उपज संकिन केतद्र स्थापना गने 
▪ नगरपालिकाको पायक पने स्थानमा धचस्यान केतद्रको तनमाथण गने 
▪ भद्रपुर छोटी भतसारको स्तरोउत नती गरी सखुखा बतदरगाह तनमाथण गन े

▪ नगरपालिकामा कम््युटर कर प्रणािीको विकास गने  
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६.५ वातावरण व्यवस्थापन योजना 
 

६.५.१ भूलमका  
 

कुनैपतन योजना तनमाथण गदाथ त्यस आयोजनािे उक्त स्थानको िातािरणमा प्रततकुि प्रभाि पनथ 
सक्दछ, जसिे गदाथ भविष्यमा त्यहाुँको िातािरणमा नकारात्मक प्रभाि पनथ गै विलभत न प्रकारका 
प्राकृततक प्रकोपहरुको जोणखम बढ्न सक्दछ । प्राकृततक प्रकोप र िातािरणबीच गहहरो सम्बति 

रहेको छ । भौततक विकास तनमाथणका कायथहरु जस्तै: सडक तनमाथण, पुि तनमाथण, जिविद्युतका 
िाधग तनमाथण गररने ठूिा बाुँिहरु, कुिो, नहर आहदका कारणबाट स्थानीय िन सम्पदा, जि सम्पदा, 
ितयजतत ु र समग्र मानि जीिनमा हुने प्रभाििे आगािागी, खडरेी, प्रदषूण, पहहरो, भू-िय, बाढी, 
अतत बषाथ, कृवष उत्पादनमा कमी जस्ता िातािरणीय जोणखम/विपदहरु तनन्म्तन सक्दछन ्। यस्ता 
मानि लसन्जथत क्रियाकिापहरुबाट उत्पत न विपदहरुबाट हुने िातािरणीय विनासको िततपुतत थ हुन िेरै 

बषथ िाग् न सक्दछन ्भने कहहिे काुँही यस्ता विनासबाट अपुरणीय ितत समेत हुने गदथछ । त्यसैिे 

िातािरणीय व्यिस्थापनको सही योजनाबाट नै जोणखम तयूनीकरण समेत हुने भएकोिे विकास 

योजनामा िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तनक् कै महत्िपूणथ हुन े गदथछ । जसिे गदाथ मानि 

िगायत समस्त न्जिजततुको जीिन सुरक्षित राख् न सहयोग पुग् दछ भने विकासका पूिाथिारहरु पतन 

हदगो बत न पुग्दछन ्।  
 

भद्रपुर नगरपालिकामा कररब १९०० हेक्टरमा सामुदातयक िन र प्रशस्त धचया बगानहरु रहेको भएता 
पतन िातािरण दृन्ष् टकोणिे हेदाथ भद्रपुर नगरपालिकामा तनक् कै चनुौतीहरु रहेका छन ्। नगरपालिका 
िररपररका साविक गाविसहरु गालभएसुँगै नगरपालिकाको अधिकांश िेरमा ढि संजािको विकास 

भएको छैन । नगरपालिकाको मुख्य बजार िेरमा समेत ढाक्रकएको र खलु्िा सतहढि मार रहेको 
देणखतछ । सम्पूणथ नगरपालिका िेर खलु्िा हदशामुक्त िेर र्ोषणा भएतापतन िास्तविकतमा यो पूणथ 
रुपमा कायाथतियनमा आउन सकेको छैन । रान्ष् िय जनगणना २०६८ िाई आिार मानेर हेदाथ 
नगरपालिका अहहिे पतन २२% र्रिरुीमा शौचािय छैन । नगरपालिकािे मुख्य बजार िेरमा 
फोहोरमैिा उठाउने गरेतापतन स्थाई स्यातनटरी ल्याण्डक्रफि साइट तनमाथण हुने सकेको छैन । अहहिे 

फोहोरमैिा व्यिस्थापनको िाधग मेची नहद नन्जकै खाल्डो खनेर गाडने गररएको छ भने बषाथतमा 
उक्त फोहोर नहदमा बाढी आउनसाथ बगेर जाने अिस्था छ । नगरपालिकामा व्यिन्स्थत ििशािाको 
अभाि रहेको छ । नगरपालिका िेरलभर रहेका सामुदातयक र सरकारी िनहरु िगायत लसमसार 



भद्रपुर नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना, अन्ततम प्रततिेदन २०७४ 
 

नेपाि डभेिपमेतट कतसल्टेतसी 162 
 
 

िेरको उधचत व्यिस्थापन र संरिण हुन सकेको छैन । शुद्ि खानेपानीको पहुुँचिाई सरसफाईसुँग 

जोडरे हेदाथ कररब ३०% (जनगणना, २०६८) र्रिरुीिे मार ै िाराको पानी प्रयोग गरररहेका छन । 
प्रदषुणजतय उद्योगहरुको संख्या िमश: बहढरहेको छ भने स्थानीय धचयाबगान र खेतीहरुमा 
विषादीको प्रयोग हदनानुहदन बहढरहेको छ । यतत भएतापनी नगरपालिकाको िातािरणीय िेरमा केही 
सकारात्मक पिहरु समेत रहेका छन । नगरपालिकामा फोहोरमैिा व्यिस्थापन ठुिो चनुौतीको 
रुपमा हािसम्म देखा पररसकेको छैन भने नगरपालिकािे यसको हदर्थकालिन समािानको िाधग 

काम गरररहेको छ । नगरपालिकािे नगरिेरमा प्िान्ष् टक झोिा तनषेि गरेको छ । मुख्य बजार र 

सडक दायाुँबाुँया रहेका सतहढििे राम्रो काम गरररहेको छन ्र केही िेरमा नयाुँ सतहढि तनमाथणको 
कायथ जारी रहेको छ । नगरिासीहरुमा सरसफाई सम्बतिी चतेनाको विकास भएको छ । शौचािय 

प्रयोग गने र्रिरुीको संख्या बढ्दै गैरहेको छ भने नयाुँ बत ने पक् की र्रहरुिे शौचाियसुँगै सकवपट 

तनमाथण गरेका छन ्। त्यसैगरी भिन संहहता र नक्शापासमा नगरपालिकाको कडाई गनथ थािेको छ 

भने तनमाथण तथा योजना मापदण्ड र भू-उपयोग योजना तजुथमा हुन गैरहेको छ । अध्ययनको यस 

खण्डमा भद्रपुर नगरपालिकाको िातािरण व्यिस्थापन योजना तजुथमाको िममा देखा परेका समस्या 
र चनुौतीहरुिाई तकथ बद्ि खाका माफथ त व्याख्या र विर्श िेषण गररएको छः 
 

६.५.२ नगरपालिकाको वातावरण संवेदनशीि क्षेत्रहरु 

 

नेपाि भारत लसमा भएर बग् ने मेची नदी र देउनीया खोिा नगरपालिका लभर मुख्य नदीहरु हुन ् । 
बषाथतको समयमा उक्त स्थानमा आउने बाढी र उक्त बाढीबाट बषनेी कटान हुुँदै गैरहेको छ । 
नगरपालिकाको नदी क्रकनारको िेर र होचा स्थानहरु बषाथतमा डुबान र कटानबाट प्रभावित भएकोिे 

उक्त स्थानहरु (िडा न ं ३, ५ र ७ को मेची नहद क्रकनारका िेरहरु) नै िातािरणीय हहसाबिे 

नगरपालिका िातािरण संिेदनशीि िेरहरु हुन ् । त्यस बाहेक नगरपालिका मुख्य बजार िेरहरु 

रहेका स्थानहरु विषेश गरेर बसपाकथ  खोिा क्रकनारमा रहेको पास बेच्ने स्थान, भद्रपुर बजार लभर 

हहटया िाग् ने िरपरका िेरहरु, र्ना िस्ती र साुँर्ुरा गल्िीहरु भएका िस्ती िेरहरु नगरपालिकाका 
अतय िातािरणीय संिेदनशीि िेरहरु हुन ्। त्यसैगरी िडा न ं१ न्स्थत सोमबारे बजार नन्जकै रहेको 
सोमबारे खोिा आसपासको िेर,  िडा न ं२ मा रहेको कमििाप, लसमसार र िन िेर, िडा नं ९ र १० 

को चारआिी िन िेर, िडा नं १० न्स्थत किििगुडी पछाडड देउतनया खोिा आसपासको िेर, 

चतद्रगढी चारआिी सडक दाुँयाबाुँय रहेका लसमेतट उद्योगहरु भएको िेर, िडा नं ३ मा रहेको 
हावत्तमारा, क्यामािाडी, भसैाबाडी र भैसािासी नन्जकै रहेको दिदिे झीि िेर, िडा नं २ मा देउतनया 
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खोिाबाट सगरमाथा उकािोबाट पूिथतफथ  क्रकचकबि मन्तदर िेरसम्मको तल्िो तटीय िेर, झापा 
चौक आसपासको िेर, िडा न ं१ को कंनचिस्ती नगरपालिकाका अतय िातािरण संिेदनशीि िेरहरु 

हुन ्। नगरपालिकाको िातािरण संिेदनशीि िेरको नक्शा अनुसूची-५ मा देखाइएको छ । 

 

भद्रपरुको िातािरणीय सरंिणको िाधग विशषेगरी िनजगंि सरंिण, कटान तथा डुबान तनयतरण, फोहोर 
व्यिस्थापन, शहरी िातािरण सिुार जस्ता आयोजनाहरुिाई विशषे प्राथलमकता राख् नपुने देणखतछ । यसिाई 

तिको एिएफए विर्श िषेणमा समेत व्याख्या गररएको छ ।  
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१. वन तथा वातावरण 

संरक्षण र ववकास 

 

सूचकहरु प्रमाखणत गने 

आिार 
मुख्य मातयता ईकाई हािको 

अवस्था 
पाँच वषे िक्ष्य (२०७८/७९) मापक सूचक स्थान िक्षक्षत समूह 

िक्ष्य (Goal): 
१ .१:  िन, िातािरण 

तथा भसूंरिणको 
दीगो व्यिस्थापन गरी 
जनजीिन सुरक्षित  

गने । 
 

उद्देर्शय (Objectives) 

१.१.१: सामुदातयक िन र अतय 

सरकारी िनको संरिण र  
सदपुयोग गने  
 

१.१.२: स्थानीय नहद, खोिा, 
पोखरी र लसमसार िेरहरुको 
संरिण गन े

 

१.१.३: भ-ूसंरिण, नहद 

तनयतरण कायथ प्रभािकारी 
रुपमा संचािन गने ।  
 

१.१.४: नदी क्रकनार र 
सािथजतनक नाङ्गो जलमनमा 
ििृारोपण गरी हररयािी 

संख्या 
६९६३ 

(न्जिका, 
२०७४) 

८००० 
सामुदातयक िनबाट 

िाभान्तित र्रिुरी 
नगरपालिका  

िन उपभोक्ता 
समूह र िेर 

▪ न्जल्िा िन 

कायाथियको 
िावषथक प्रगतत 

प्रततिेदन 

▪ न्जल्िा िन 

उपभोक्ता 
महासंर्को 
प्रततिेदन 

▪ न्जल्िा भू-
संरिण 

कायाथियको 
प्रततिेदन 

▪ गैर् ह सरकारी 
संस्थाहरुको 
प्रततिेदन 

▪ न्जल्िा कृवष 

विकास 

कायाथियको 
बावषथक 

▪ बजेट वितनयोजन 

▪ नेपाि सरकार र 
दात ृ

तनकायहरुबाट 

तनयलमत सहयोग 

▪ स्थानीय 

सरोकारिािा 
तनकायहरुबबच 

प्रभािकारी 
समतिय 

▪ पूिाथिार 
विकासमा तनजी 
साझदेारी 
अििारणाको 
अििम्िन 

अिस्था नभएको 
स्यातनटरी ल्याण्ड क्रफि 

साइटको संभाव्यता अध्ययन 

भ ैतनमाथण कायथको प्रारम्भ 

भएको हुनेछ ।  

स्यातनटरी ल्याण्ड 

क्रफि साइट 
नगरपालिका नगरिासी 

अिस्था 
सामातय 

िििािा 
भएको 

आिुतनक बिशािाको तनमाथण 

भएको हुनेछ 
बिशािा नगरपालिका नगरिासी 

अिस्था 
कुने योजना 
तजुथमा 
नभएके 

नगरपालिका लभर रहेका 
लसमसार, झीि र पोखरीहरुको 
संरिण र सदपुयोगको उधचत 

योजना तजुथमा भै कायाथतियन 

भएको हुनेछ  

लसमसार तथा पोखरी 
संरिण 

नगरपालिका  
िन उपभोक्ता 
समूह र िेर 

अिस्था 

महेतद्र 

पाकथ को 
गतिषथ 
ममथत संभार 

गररएको 

कमििाप, क्रकचकिि, 

किििगुडी र चतद्रगढ जस्ता 
स्थानहरुमा नयाुँ उद्यानहरुको 
तनमाथण हुनेछ 

उद्यानहरुको तनमाथण, 

संरिण र सम्िद्थिन 
नगरपालिका  नगरिासी 

प्रततशत 

कररब ९% 

(िन, 

बुट्यान र 
झाडी) 

१५ हररत िेर नगरपालिका नगरिासी  

पद्दतत - अतनिायथ अपनाइन े

पूिाथिार विकासमा 
िातािरण मरैी 
पद्दतत 

नगरपालिका नगरिासी  
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बनाउने । 
 

१.२.५: सहरी िेरमा हररयािी 
व्यिस्थापन गरी शहरी 
िातािरण सिुार गन े। 

 

१.२.६: सडक तथा अतय 

भौततक तनमाथण गदाथ िातािरण 

मैरी बनाउने तथा िायो 
ईन्तजतनयरङ पद्दतत अपनाउने 
। 

संख्या नगर िेरमा 
िागु 

भैसकेको 

नगरपालिकाका सम्पूणथ िेरमा 
कडाईका साथ िागु भएको 
हुनेछ 

भिन तनमाथण 

संहहताको कायाथतियन 
नगरपालिका नगरिासी  

प्रततिेदन 

अिस्था - तजुथमा भै कायाथतियन भएको 
हूुनेछ 

तनमाथण तथा योजना 
मापदण्ड 

नगरपालिका नगरिासी  

संख्या विद्यमान अतनिायथ िातािरणीय प्रभाि 

मूल्याङ्कनको 
प्राििान 

नगरपालिका नगरिासी  

संख्या - 
शुतय 

डढेिो र आगािागीको 
र्टना 

नगरपालिका नगरिासी  

अिस्था  प्रत्येक विद्यािय र िडामा 
बषथको कम्तीमा २ िटा 

िातािरणीय सचेतना 
कायथिम 

नगरपालिका
का सब ै

विद्याियहरु 

नगरिासी  

अिस्था - नहद क्रकनार र नांगो जमीनमा 
बिृारोपण गरी भू-ियमा कमी 
आएको हुनेछ 

ििृारोपण कायथिम नगरपालिका नगरिासी  

अिस्था - मुख्य सडकको दायाुँ बाुँया र 
मुख्य बजार िेरमा रुख रोपी 
हररयािी भएको हुनेछ 

शहरी हररयािी 
कायथिम 

नगरपालिका नगरिासी  

िेर - तयून खडरेी र सुख्खा प्रभाि नगरपालिका नगरिासी  
संख्या प्रत्येक बषथ 

भैरहेको 
नहद कटान र डुबानको 
समम्यामा कमी आएको हुनेछ 

बाढी र डुबानको 
र्टना 

नगरपालिका नगरिासी  



भद्रपुर नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना, अन्ततम प्रततिेदन २०७४ 
 

नेपाि डभेिपमेतट कतसल्टेतसी 166 
 
 

नततजाहरु: 

▪ नहद क्रकनार बाुँझो जमीनहरुमा बिृारोपण भ ैकटान र डुबानको समस्यामा कमी आएको हुनछे । 
▪ सामुदातयक र अतय िनबाट िाभान्तित हुन ेर्रिुरीको संख्यामा िदृ्धि भएको हुनेछ । 
▪ पूिाथिार विकासमा िातािरण मैरी अििारणा िागू भएको भएको हुनछे ।  
▪ फोहोर व्यिस्थापनको िाधग स्यानीटरी ल्याण्डक्रफि साइटको व्यिस्थापन भएको हुनेछ । 
▪ सािथजतनक जग्गाहरु, पाकथ , चौर तथा पोखरीहरुको व्यिस्थापन भएको हुनेछ । 
▪ संिेदनशीि भू-उपयोग िेर तनिाथरण गरी योजना कायाथतियन हुनेछ । 

▪ नगरपालिका िेरमा भकूम्प प्रततरोिक भिनहरु तनमाथण हुनेछन ्। 
▪ तनमाथण तथा योजना मापदण्ड तजुथमा भ ैव्यिन्स्थत शहरी विकासको थािनी भएको हुनेछ । 

▪ मुख्य बजार िेरमा हररयािी िेरको विकास भ ैशहरी हररयािी कायम भएको हुनछे । 
▪ ििशािाको तनमाथण भ ैनगरिासीिे स्िच्छ मासुको उपभोग गरेका हुनछेन ्। 
▪ नगरपालिकाको मुख्य बजार र चौकहरुको डस्टबबनको व्यिस्था भै जथाभािी फोहोर गने प्रितृतमा कमी आएको हुनछे । 
▪ िनजंगि संरिणिाई योजना बनाई कायाथतियन गररनेछ । 

काययक्रम/कृयाकिाप 

▪ फोहोर स्रोतमा न ैतयूनीकरण गनथ जनतेचना कायथिम संचािन गने । 
▪ स्यातनटरी ल्याण्डक्रफि साइटको तनमाथण गने । 
▪ िातािरणीय सेिा शुल्क िगायत िातािरण संरिण सम्बतिी विशेष कोषको व्यिस्थापन गन े। 

▪ प्राकृततक स्रोतसािनको उपयोगमा व्यिस्थापनका पररस्कृत िकैन्ल्पक उपायहरु अििम्िन गने । 
▪ IEE, EIA िाई प्रभािकारी रुपमा कायाथतियन गन े। 

▪ विद्याियमा िातािरणीय सचेतना कायथिम संचािन गने । 
▪ आिुतनक ििशािाको तनमाथण गने । 
▪ मुख्य बजार र चौकहरुम डस्टबबनको व्यिस्था गने । 
▪ कुहहन ेतथ नकुहहने फोहोर छुट् याई व्यिस्थापन गने ।   
▪ नगरपालिका र मुख्य मुख्य बजार िेरमा सािथजतनक शौचाियको तनमाथण गने । 
▪ ढििाई जैविक तथा ईन्तजतनयररङ प्रविधिबाट प्रशोिन गररएपतछ मार अन्ततम तनस्काशन गने । 
▪ िन संरिणमा जनस्तरमा कायथ गन ेसंस्थािाई हरेक िषथ संरिण पुरस्कारको व्यिस्था गन े। 
▪ िन संरिण गनथ ििृारोपण कायथिम संचािन गने । 
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६.६ जवाय ुपररवतयन प्रकोप तयनूीकरण तथा जिवाय ुअनकुुिन योजना  
 

६.६.१ भूलमका 
 

प्राकृततक प्रकोप र िातािरणबीच गहहरो सम्बति रहेको छ । भौततक विकास तनमाथणका कायथहरु 

जस्तै: सडक तनमाथण, पुि तनमाथण, जिविद्युतका िाधग तनमाथण गररने ठूिा िाुँिहरु, कुिो, नहर 

आहदका कारणबाट स्थानीय िन सम्पदा, जि सम्पदा, ितयजततु र समग्र मानि जीिनमा हुने 
प्रभाििे आगािागी, खडरेी, प्रदषूण, पहहरो, भू-िय, बाढी, अतत बषाथ, कृवष उत्पादनमा कमी जस्ता 
िातािरणीय जोणखम/विपदहरु तनन्म्तन सक्दछन ् । यस्ता मानि लसन्जथत क्रियाकिापहरुबाट 

उत्पत न विपदहरुबाट हुने िातािरणीय विनासको िततपुतत थ हुन िेरै बषथ िाग् न सक्दछन ्भने कहहिे 

काुँही यस्ता विनासबाट अपुरणीय ितत समेत हुने गदथछ । त्यसैगरी जििाय ुपररितथन िामो समयको 
जििाय ुसम्बतिी तथ्याङ्कको तनयलमततामा देणखने स्थायी प्रकृततको पररितथन हो, जस अनुसार 
बेिा बेिामा मौसममा आउने उतार चढाििाई िातािरणीय पररितथन मात न सक्रकत न । जििायु 
पररितथन पथृ्िीको प्राकृततक प्रक्रियालभर पने गततविधि हो । जििायु पररितथन सािारणतया ३० 

िषथको अततरािमा मापन गरेको तापिम, िषाथ, हािाको गततको तथ्यांक विर्श िेषणको आिारमा 
पहहचान गनथ सक्रकतछ । जििायु पररितथनको मुख्य कारण भनेको हररतगहृ ग्यासको पररमाणमा 
भएको थपर्ट तथा िायुमण्डिको तल्िो तहमा जम्मा भएर रहेको हररतगहृ ग्यास हो । यो प्राकृततक 

तथा मानिजतय क्रियाकिापको कारण हुन गएको हो । पतछल्िा केही िषथहरुयता विर्श िमा खतनज 

इतिनको बढ्दो प्रयोग गने मानिीय क्रियाकिापका कारण हररतगहृ ग्यास जस्तैः 
कािथनडाइअक्साइड, लमथेन, नाइिस अक्साइड आहद अत्यधिक रुपमा उत्सजथन भइरहेको छ, जुन 

अत्यतत संिेदनशीि र चासोको विषय बनेको छ । 
 

जििाय ु पररितथन विर्श िव्यापी समस्या भएपतन नेपािजस्ता विकासोतमुख राष् िहरुका िाधग यो 
एउटा महत्िपूणथ सामान्जक तथा िातािरणीय चनुौतीको रुपमा आएको छ । यसको प्रभाि तथा 
असरहरु मुिुकभर महसुस गनथ थालिएको छ । विशेषगरी ग्रामीण समुदायका मातनसहरुिे िषाथको 
प्रिवृत्तमा भएको पररितथन महसुस गदै आइरहेका छन ्। मनसुनी िषाथको हढिाइ, अतनयलमत िषाथ, 
अचानक बाढी आउन,े गमीमा एकदमै तातो, जाडोमा कम धचसो हुदै गैइरहेको, हहमािी िेरमा हहउ 

पन्ग्िंदै जानु, हहमताि फुट्नु, मध्य-पहाडी िेरमा पानीका स्रोतहरु सुक्दै जानु, तराईमा ठूिा–ठूिा 
बाढी आउन े र एक् कासी शीतिहर बढ्ने, कृवष बािीमा नयॉ क्रकलसमका रोगहरु देखा पनुथ, िामो 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80
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समयसम्म सुख्खा, खडरेी, मानि स्िास्थ्यमा असर पनुथ तथा विलभत न रोगहरु बढ्नु, फागुन चतैमा 
फुल्ने लसमि, गुरॉस, आरु इत्यादी मंलसर पुसम ै फुल्नुिे विर्श िव्यापी उन्ष्णकरण तथा जििायु 
पररितथनको स्पष् ट संकेत हदतछ । िन तथा ऊजाथ िेरमा समेत जििायु पररितथनका असरहरु महसुस 

भइरहेका छन ्।  
 

भद्रपुर नगरपालिकामा पने मेची नदी र देउतनया खोिा आसपासका िेरहरु िगायत अतय केही स्थान 

र िस्तीहरुमा डुबान र कटानको समस्या रहेको छ । त्यसैगरी कुँ ही लसमसार िेरहरु सुक् न थािेका 
छन ् भने णझिहरु िोप हुने न्स्थततमा पुगेका छन ् जसिाई िातािरणीय विर्श िेषणमा समािेश 

गररएको छ । नगरपालिका लभर रहेका धचया बगानहरु िगायत कृवषमा नयाुँ खािे रोगहरु देखा पनथ 
थािेका छन ् । त्यसैगरी बषाथतमा कम पानी पने, हहउुँदमा खडरेी िाग् ने, तापिम बढ्ने जस्ता 
िातािणीय पररितथनमा समस्याहरु समेत देखा पनथ थािेका छन ्। यसै कुरािाई ध्यानमा राख् दै यस 

रणनैततक विकास योजनािे भद्रपुर नगरपालिकामा जििायु परितथनिे के कस्तो असर पुर् याईरहेको 
छ? यसबाट बच्नको िाधग कस्ता खािका रणनीतत र योजनाहरु तजुथमा आिर्शयक छ भत ने कुरािाई 

ध्यान हददै जोणखम तयूनीकरण र जििायु पररितथनका समस्याहरु पहहचान गरी तकथ िद्ि खाकामा 
विर्श िेषण गरी ति प्रस्तुत गररएको छः 
 

६.६.२ तकय वद्ि खाका ववर्शिे्षण 
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१. जोखखम तयूनीकरण 

योजना 
सूचकहरु प्रमाखणत गने 

आिार 
मुख्य मातयता 

ईकाई हािको 
अवस्था 

पाँच वषे िक्ष्य 

(२०७८/७९) 

मापक सूचक स्थान िक्षक्षत समूह 

िक्ष्य (Goal) 
१.१:्नगरपालिकामा   
प्रकोप/जोणखम तयूनीकरण गरी 
नगरिासी जनिनको सुरिा 
गने। 
 

उद्देर्शय (Objectives) 

 

१.१ .१ :  नगरपालिकामा  
प्रूाकृततक प्रकोपको जोणखम 

कम गन े। 
 

१.२.२ : नगरपालिकामा 
जििाय ुअनुकुिन कायथिमहरु 

संचािन गदै जाने । 
 

संख्या २ िटा  

दमकि र 
जनशन्क्त थप भै 
सेिा प्रभािकारी 
हुनेछ 

दमकि सेिा भद्रपुर 
नगरपालिका 

स्थानीय 

समुदाय 

▪ गैर् ह सरकारी 
संस्थाहरुको 
प्रततिेदन 

▪ नगर प्रोफाइि 

▪ न्जल्िा विपद 

व्यिस्थापन 

सलमततको 
प्रततिेदन 

▪ न्जल्िा 
रेडिसको 
बावषथक 

प्रततिेदन 

▪ तनयलमत बजेट 

व्यिस्थापन 

हुनुपने 
▪ दात ृतनकायको 
अनुदान सहयोग 

हुनुपन े

▪ तनजी 
साझदेारीमा 
िातािरण 

व्यिस्थापन तथा 
जििाय ु

अनुकुिन 

कायथिम िागु 

गने   

प्राििान - कायाथतियन हुन े योजनामा िातािरण 

मैरी प्राििान 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

स्थानीय 

समुदाय 

अिस्था नभएको मेची नहदमा 
जडान हुनछे 

जि र बाढी मापन यतर  भद्रपुर 
नगरपालिका 

बाढी प्रभावित 

जनता 
संख्या नभएको िडा नं ५ र ३ मा २ 

िटा जडान भएको 
हुनेछ 

बाढी पूिथ सूचना यतर 

(Early Warning 

System) 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

बाढी प्रभावित 

जनता 

संख्या नभएको १० िटा (प्रत्येक 

िडा कायाथियमा)  
आपतकालिन उद्िार 

केतद्र र उद्िार सामाग्री 
भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

अिस्था नभएको नगरपालिकामा 
विपद व्यिस्थापन 

तथा तयूतनकरण 

शाकाको गठन 

भएको हुनेछ 

विपद व्यिस्थापन तथा 
तयूतनकरण शाखा 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

अिस्था नभएको नगर प्रमुखको 
अध्यितामा 
गठन भएको हुनेछ 

दैिी प्रकोप उद्दार कोष 

र सलमततको गठन 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या - बषथको २ पटक जनचेतना कायथिम 

(बाढी, डुबान र भूकम्प) 

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 
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संख्या बावषथक २-५ 

जना 
तयूतनकरण भएको 
हुनेछ 

जंगिी हावत्तको 
आतंकबाट मतृ्य ु

भद्रपुर 
नगरपालिका 

नगरिासी 

प्राििान - अतनिायथ समािेश 

गने 
योजनामा जििायु 
अनुकुिन कायथिम 

प्रभावित िेर स्थानीय 

समुदाय 

अिस्था नभएको 
गठन भै सक्रिय 

रुपमा संचािन 

विद्याियमा जुतनयर 
रेडिस यूुतनट 

सम्पूणथ 
नगरपालिका िेर 

स्थानीयिासी 
र विद्याथीहरु 

प्रततशत - १०० 
नयाुँ तनमाथण हुन े

भिनमा मापदण्ड 

कायाथतियन 

सम्पूणथ 
नगरपालिका िेर 

स्थानीयिासी  

संख्या - १० खुल्िा िेरको 
व्यिस्थापन र संरिण 

सम्पूणथ 
नगरपालिका िेर 

स्थानीयिासी  

नततजा (अपेक्षक्षत उपिब्िी) 

▪ नगरपालिकामा बाढी र डुबान जस्ता प्राकृततक प्रकोप जोणखम तयनुीकरण भ ैव्यिस्थापन भएको हुनेछ । 

▪ िारुण यतर र आगािानी तनयतरकको थप व्यिस्था भएको हुनछे । 
▪ भू-उयोग योजना कायाथतियन तथा भिन संहहता र तनमाथण तथा योजना मापदण्डद्िारा भू-कम्पीय जोणखम तयूनीकरणमा मद्दत पुग् नेछ । 
▪ विपद व्यिस्थापनको िाधग प्रत्येक िडामा उद्िार सामग्री सहहतको विपद व्यिस्थापन केतद्रको तनमाथण भएको हुनछे । 
▪ मेची र देउतनया खोिामा बाढी मापन यतर र पूिथ सूचना यतर जडान भ ैअकस्मात आउन ेबाढीबाट जनिनको िततमा तयूतनकरण भएको हुनेछ  । 
▪ भिन संहहता र तनमाथण मापदण्ड तथा योजना मापदण्ड पूणथ रुपमा कायाथतियन आई भूकम्प, बाढी, आुँिी, डुबान, आगािागी जस्ता विपदको जोणखम तयूतनकरण भएको हुनेछ । 

▪ जंगिी हावत्तको आिमणमा कमी आएको हुनछे 
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काययक्रम/कृयाकिाप 

▪ मेची र देउनीया खोिामा बाढी र डुबान िेरहरु पहहचान गरी तत्काि अस्थाई बाि तनमाथण गरेर बिृारोपण गने । 

▪ बाढीको हदर्थकािीन समस्या समािानको िाधग पक् की तटबति तनमाथण गने । 

▪ सबै विद्याियमा विपत जोणखम तयनूीकरण र व्यिस्थापनको िाधग जुतनयर रेडिस युतनट तनमाथण गन े। 

▪ भिन तनमाथण संहहता र तनमाथण तथा योजना मापदण्ड कडाईका साथ िागू गने । 

▪ विपद व्यिस्थापनको िाधग प्रत्येक िडामा उद्िार सामग्री सहहतको विपद व्यिस्थापन केतद्रको गने गन े। 

▪ मेची र देउतनया खोिामा बाढी मापन यतर र पूिथ सूचना यतर जडान गने । 

▪ थप दमकि र दि आगािागी तनयतरकको व्यिस्था गने । 
▪ जंगिी हात्तीको आिमणिाई तनयतरण गनथ विद्युतीय तार बार र पूिथ सचूना यतरको व्यिस्था गन े। 
▪ सुरक्षित भिन तनमाथण गनथ जनचेतनाका कायथिम संचािन गन े। 

▪ खुल्िा िेरको संरिण तथा व्यिस्थापन गने । 
▪ भू-उपयोग योजना कायाथतियन गने । 

▪ दैिी प्रकोप उद्दार कोष र सलमततको गठन गने । 
▪ नगरपालिकामा विपद व्यिस्थापन तथा जोणखम तयूनीकरण शाखाको गठन गने । 
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६.७ संस्थागत ववकास योजना  
 

६.७.१ भूलमका 
 

योजनाका प्राथलमकताका विषय िेरहरु मध्ये संस्थागत विकास तथा सुशासन एक हो । यसिे सेिा 
प्रदायी र सेिा उपभोगकताथ बीचको सम्ितििाई प्रत्यि प्रभावित गदथछ । स्थानीय स्िायत्त शासन 

ऐन, २०५५ िे स्थानीय तनकायहरुिाई हदएको मूि कायथको न्जम्मेिारी िगायत संस्थागत ढंगिे कायथ 
तथा अतय विषयगत ऐनहरुिे समेत तोकेको कायथ गने न्जम्मेिारी हदएको छ । यी सम्पूणथ 
कायथहरुिाई प्रभािकारी रुपिे संचािन गनथ गराउन स्थानीय तहका न्जल्िा समतिय सलमतत, 

नगरपालिका र गाउुँपालिकाहरुको समतियकारी भूलमका महत्िपूणथ हुने गदथछ । स्थानीय 

तनकायहरुको आिर्शयकता र सम्भािनाका आिारमा आिधिक एि ं िावषथक योजना तजुथमा गन,े 

स्िीकृत योजनाहरु कायाथतियन गने तथा गराउने, आयोजना तथा कायथिमहरुको अनुगमन तथा 
मूल्यांकन गने र विकासका साझदेार संस्थाहरुबीच समतिय कायम गने जस्ता कायथहरु गरी समग्र 

नगरपालिकाको विकास गनुथ स्थानीय तनकायहरुको दातयत्ि रहेको छ । 

 

नगरपालिकािे भखथरै जनतनिाथधचत प्रतततनधिहरु प्राप् त गरेको भएतापतन तनिाथधचत 

पदाधिकारीहरुिाई पतन काम गने िातािरण, आिर्शयक सहयोग, सल्िाह र सुझािहरुको खाुँचो रहेको 
हुतछ । त्यसैिे यस भद्रपुर नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी विकास योजनािे पहहचान गरेका 
योजना तथा कायथिमहरु सफि रुपमा कायाथतियन हुनको िाधग नगरपालिकाको सबैभतदा ठूिो 
भूलमका रहेको हुतछ भने  नगरपालिका लभर अिन्स्थत अतय सरकारी र गैर् ह सकारी संस्थाहरु, 

सामुदातयक संस्थाहरु, तनजी िेर, राजनैततक दिहरु िगायत स्थानीयिासीको पतन उवत्तकै महत्िपूणथ 
भूलमका रहेको हुतछ ।  
 

कुनैपतन विकास योजनाहरु तजुथमा गरी सफि रुपमा कायाथतियन हुन संस्थागत विकास र 

सििीकरण महत्िपूणथ पाटो हो । कुनै पतन संस्थाको संस्थागत विकास, सििीकरण र िमता विकास 

विना उक्त संस्थािे गने कायथ र योजनाहरु सफि रुपमा कायाथतियन हुन तनक् कै कहठन हुन ेगदथछन ्। 
यसैिे नगरपालिकाको यस िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजनािाई कायाथतियन गनथको िाधग 

आिर्शयक पने संस्थागत िमता, समस्या र चनुौतीहरुको तकथ बद्ि खाका माफथ त तनम् न बमोन्जम 

व्याख्या र विर्श िेषण गररएको छः 
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६.७.२ संस्थागत ववकास रणनीतत 

 

माधथ उल्िेख गररएका तथ्यहरुको आिारमा प्रस्तावित नयाुँ शहरको िाधग संस्थागत विकास 

रणनीतत प्रस्ताि गररएको छ, जसिाई तनम् न बमोन्जमको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छः 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

तालिका ७.१ : संस्थागत ववकास रणनीतत 

रणनीततहरु प्रस्ताववत काययक्रमहरु 

नगरिासीका िाधग 

सशुासन 

▪ नगरपालिकाको मोिाईि एप्स र िेिसाईट माफथ त सचूना तथा जानकारी र कर 
प्रणािीमा सहजता ल्याउने 

▪ सचूनामा जनताको सहज पहुुँच बढाउन े

▪ योजना तथा कायथिममा पारदलशथता गने  

▪ एकै पटकमा जनतािाई सब ैसेिाहरु प्रिाह गने प्रत्याभतूत हदिाउने  
▪ आयोजना स्थिको तनयलमत अनगुमन र मलू्याङ्कन गने 

▪ विकासमा जनसहभाधगता बढाउने 
▪ स्थानीयिासीहरुमा सचेतना कायथिम सचंािन गने 

▪ सामान्जक िखेपरीिण तनयलमत गने 

▪ सािथजतनक सनुिाई गने 

ससं्थागत समतिय र 
विर्श िालसिो िातािरणको 
सजृना गने  

 

▪ अततर कायाथिय छिफि र परामशथ तनयलमत गने 

▪ सचूनाहरु आदानप्रदान गने (योजना, आयोजना, तथ्याङ्क र नीतत, रणनीतत 

आहद) 

▪ अततर कायाथिय तालिमबाट लशप र ज्ञानहरु आदान प्रदान गने 

ससं्थागत िमताको 
सिुार र जनशन्क्तको 
विकास गने 

 

▪ आिर्शयक जनशन्क्तको पतूत थ गने 

▪ कायाथिय सामग्री र सवुििामा अलभिदृ्धि गने 

▪ उत्कृष् ट कमथचारीको िाधग प्रोत्साहन प्याकेजको व्यिस्था गने 

▪ कमथचारीको िाधग पनुताथजगी तालिम र शकै्षिक भ्रमणको व्यिस्था गने 
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▪ अततर कायाथिय प्रविधि हस्ताततरण गने 

 

 

स्थानीय स्रोतको 
उपयकु्त र प्रभािकारी 
पररचािन 

 

 

▪ प्रचलिन ऐन काननु अनसुार कर, दस्तरु, सेिा शलु्क िाग ुगने  

▪ कर ततनथ स्थानीय जनतािाई अलभप्रेररत गनथ सचेतनामिुक कायथिम गने  

▪ तनयलमत अनगुमन र मलू्याङ्कन गने 

▪ प्राकृततक स्रोतको जताभािी दोहनिाई तनयतरण गने 

▪ प्राकृततक स्रोत (िन, नहद आदी) र सािनको उपयोगमा िजै्ञातनक नीतत र 
मापदण्ड िाग ूगने 

िडा तहमा योजनाको 
प्रभािकारी कायाथतियन 

गनथको िाधग योजना 
प्रकृयािाई सिुार गरी 
जनसहभाधगता िदृ्धि 

गने 

▪ योजना कायाथतियनमा अतय सरकारी र गरै सरकारी तनकायहरुबबच समतिय 

गने आयोजना छनौटमा समािेशी विधि अििम्िन गने 

▪ िडा नागररक मचं र स्थानीय सामदुातयक ससं्था/समहूहरुिाई पररचािन गने 

▪ पहुुँच भतदा आिर्शयक्ताका आिारमा योजना छनौट गने पररपाटीको विकास 

गने  

▪ आिर्शयक दरितदीको पतूी गने 

 

६.७.३ तकय बद्ि खाका ववर्शिे्षण 
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१. ससं्थागत  ववकास 

 

सचूकहरु प्रमाखणत गने 

आिार मखु्य मातयता ईकाई 
हािको 
अवस्था 

पाँच वष ेिक्ष्य 

(२०७७/७८) 

मापक सूचक स्थान िक्षक्षत समूह 

िक्ष्य (Goal):  

१.१:  नगरपालिका र िडा 
कायाथियहरुबाट प्रभािकारी र 
सिम कायथसम्पादन भै 
सुशासन कायम गन े
 

उद्देर्शय (Objectives) 

 

१.२.१:  नगरपालिकाको 
विद्यमान स्थानीय सशुासनको 
न्स्थततमा सुिार गने । 
 

१.२.२: नगरपालिका र िडा 
कायाथियहरुमा विद्युतीय 

शुसासन पद्दतत सहतत सेिा 
प्रिाह गन े। 
 

१.२.३: स्थानीय तह 

पुनरसंरचनाको खाका अनुसार 
नगरपालिकामा समाहहत हुन े

कायाथियहरुिाई नगरपालिका 
मातहत राखी कायथ सम्पादन 

गने  
 

संख्या गने गररएको 
योजनाको िागत 

र प्रकृतत हेरी १-३ 

पटक सम्म  

सािथजतनक सुनिाई 
सम्पूणथ 
नगरपालिका िेर 

सम्पूणथ नगरिासी 
▪ िावषथक समीिा  
गोष् ठीको 
तनणथय 

पुन्स्तका  
▪ कायाथियको 
िेिसाइट  

▪ अध्ययन 

प्रततिेदन 

▪ सामान्जक 

परीिण 

प्रततिेदन 

▪ सािथजतनक 

सुनुिाई 

प्रततिेदन 

▪ तालिम र 
िमता 
अलभबदृ्हदका 
प्रगतत वििरण 

 

▪ जनताको सकृय 

सहभाधगता र 
जागरुकता हुनेछ 

। 
▪ तनयलमत 

सािथजतनक 

सुनुिाई तथा 
सामान्जक 

परीिण हुनुपन े। 
▪ आयोजनाको 
तनयलमत 

अनुगमन र 
मूल्याङ्कन 

▪ प्रविधि मैरी 
कमथचारी 

▪ कमथचारीको 
िमता अलभबदृ्हद 

कायथिम 

तनयलमत हुनुपन े

 

न्स्थतत गने गररएको 
हरेक िषथको 
अन्ततममा 

सामान्जक परीिण 
सम्पूणथ 
नगरपालिका िेर 

सम्पूणथ नगरिासी 

न्स्थतत - 
प्रत्येक आयोजना 
स्थिमा 

आयोजना 
सूचनापाटी 

सम्पूणथ 
नगरपालिका िेर 

सम्पूणथ नगरिासी 

न्स्थतत - 
प्रत्येक ३ 

महहनामा 
प्रगतत सलमिा 
िैठक 

नगरपालिकाका र 
िडा कायाथियहरु 

नगरपालिकाका 
सम्पूणथ 
सेिाग्राहीहरु 

न्स्थतत 
नागररक 

िडापर भएको 
अतनिायथ हुनुपन े

िततपूतत थ सहहतको 
नागररक िडापरको 
व्यिस्था 

नगरपालिकाका र 
िडा कायाथियहरु 

नगरपालिकाका 
सम्पूणथ 
सेिाग्राहीहरु 

न्स्थतत - 
नगरपालिकाका 
र िडा 
कायाथियहरु 

विद्युतीय शुसासन 
नगरपालिकाका र 
िडा कायाथियहरु 

नगरपालिकाका 
सम्पूणथ 
सेिाग्राहीहरु 

न्स्थतत हाि नभएको 
नगरपालिकाका 
र िडा 
कायाथियहरु 

िेिसाइट 

अध्यािधिक 

नगरपालिकाका र 
िडा कायाथियहरु 

नगरपालिकाका 
सम्पूणथ 
सेिाग्राहीहरु 

न्स्थतत हाि नभएको 
संचािन भएको 
हुनेछ 

नगरपालिकाको 
मोिाईि पप्स 

नगरपालिका नगरिासी 

पटक - 
हरेको तीन 

महहनामा 

कायथ सम्पादन 

मूल्याङ्कन 

 

नगरपालिकाका र 
िडा कायाथियहरु 

नगरपालिकाका 
सम्पूणथ 
सेिाग्राहीहरु 



भद्रपुर नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना, अन्ततम प्रततिेदन २०७४ 
 

नेपाि डभेिपमेतट कतसल्टेतसी 177 
 
 

१.२.४ : नगरपालिकामा रहेका 
अतय कायाथियहरुबीच 

प्रभािकारी समतिय गने । 
 

१.२.५: ररक्त दरितदीमा 
पदपूतत थ गरी अतय आिर्शयक 

जनशन्क्त थप गने 

पटक 
हुने गरेको तर 
अतनयलमत 

प्रत्येक ३ 

महहनामा 
योजना अनुगमन र 
मूल्याङ्कन 

नगरपालिकाका 
सम्पूणथ 
आयोजनाहरु 

नगरिासी 

न्स्थतत हाि नभएको 
नगरपालिका र 
िडा कायाथिय 

कम्पूटराईज सेिा 
नगरपालिका र 
िडा कायाथिहरु 

नगरपालिकाका 
सम्पूणथ 
सेिाग्राहीहरु 

न्स्थतत बेिाबेिा प्रत्येक बषथ 
कमथचारी िमा 
अबबिदृ्धि 

कायथिम र तालिम 

नगरपालिका 
नगरपालिका 
सम्पूणथ 
सेिाग्राहीहरु र 
कचथचारीहरु 

न्स्थतत गने गररएको 
प्रत्येक आधथथक 

बषथमा 
िेखा पररिण नगरपालिका नगरिासी 

संख्या समय समयमा प्रत्येक बषथ कमथचारी शैक्षिक 

भ्रमण 
नगरपालिका नगरपालिकाका 

कचाथरीहरु  

न्स्थतत 
कमजोर 
समतिय 

प्रभािकारी 
समतिय 

अततर कायाथिय 

समतिय 
न्जल्िाभर सम्पूणथ नगरिासी 

न्स्थतत बेिा बेिा प्रत्येक ६ 

महहनामा 
प्रदशथनी र लशविर नगरपालिका भरी सम्पूणथ नगरिासी  

न्स्थतत नभएको 

नगरपालिका र 
िडा 
कायाथियहरुमा 
कमथचारी 
सहहतको 
सहायता किको 
गठन हुनेछ 

सहायता कि 
नगरपालिका र 
िडा कायाथिहरु 

सम्पूणथ नगरिासी 

न्स्थतत हुने गरेको समािेशी 
कमथचारीको बढुिा र 
प्रोत्साहन 

नगरपालिकाक 

नगरपालिकाका 
सम्पूणथ 
कमथचारीहरु 
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नततजाहरु (अपेक्षक्षत उपिब्िी) 
▪ तनिाथधचत जनप्रतततनिीहरुिे यो एकीकृत शहरी विकास योजना सफितापूिथक कायाथतिय गरेको हुनेछ । 
▪ योजना तजुामा ताभलम तथा क्िमता षिकास ताभलम (प्राषिर्धक तथा भशप मुलक ताभलम, महहला अपाङ्ग र जेिू्ठ नागररक र षपछडडएको जानत र के्षतर् सहहत) तनयलमत हुनेछ । 
▪ अनगुमन तथा सुपरूीबेक्िण, सभमक्षा गोष्ठी, सारब्जननक सुनुिाई, सारब्जननक लेिा परीक्िण, पर्भाि मूूल्याङकनमा जिाफदेहहता, पारदभशाता र उतत्रदायी भूूभमकाको पर्त्याभूनत हुनेछ । 
▪ ननजी, सामुदानयक तथा गैससको उत्साहजनक सहभार्गता हुनेछ । 
▪ सरोकारिालाहरुलाई आबर्शयक ताभलम हदई अझ बढी सक्िम, योगय् र सिल भएका हुनछेन ्। 
▪ समनि्यातम्क िैठक र योजनामा सहकारय्को व्यिस्था भएको हुनेछ ।  
▪ सतपूूरण् िडा कायाालयहरुमा सुझाि पेहटका, िततपूतत थ सहहतको नागररक िडापरको िय्िस्था भएको हुनछे । 
▪ योग्य कमथचारी छनौट गरी ररक्त दरितदीमा दि जनशन्क्त पुरा भएको हुनेछ । 
▪ नागररक सततुन्ष् ट सिेिण गरी यसको नततजाको आिारता संस्थागत सुदृढीकरण भएको हुनेछ । 
▪ नगर न्स्थत कायाथियहरुको श्रोत पररचािन तथा सेिा प्रदान, प्रविधि, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणािीमा सुिार हुनछे । 
▪ नगरपालिकामा भएका उद्योग, व्यिसातयक फमथ तथा आधथथक कारोिार गने तनकायहरु पहहचान गरूी करको दायरामा ल्याईने छ । 
▪ नगरपालिकामा रहेका कायाथियहरुबीच आपसी समतिय स्थावपत भएको हुनेछ । 
▪ कायाथियहरुिे विद्युतीय सशुासन पद्दतत माफथ त सेिा सुवििा चुस्त दरुुस्त बनाएका हुनछेन ्। 
▪ नगरपालिकाको मोिाईि एप्स माफथ त नगरिासीहरुिे सहज सेिा सुवििा र सूचना प्राप् त गरेका हुनेछन ्। 
▪ नगरपालिकाको िेिसाइट तनयलमत रुपमा अपडटे भएको हुनछे । 
▪ नगरपालिकामा लमडडया केतद्रको स्थापना भएको हुनेछ । 
▪ िडा कायाथियहरुबाट एकीकृत सेिा प्रिाह भएको हुनछे । 
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काययक्रम/कक्रयाकिापहरु 

▪ अततर तनकाय तथा अतत: तनकाय संस्थाहरुबीच समतिय गने । 
▪ कायाथियिे आफ्ना सूचना तथा िावषथक प्रगतत तनयलमत अध्यािधिक गरी िेबसाइटमा राख् न े

▪ कायाथियहरुमा ई-सुशासनको पद्दतत कायाथतियन गने । 
▪ नगरपालिकाको मोिाईि एप्स तनमाथण गरी कायाथतियन गने  
▪ क्िमता अभभिदृ्र्धका लार्ग अिलोकन भर्मण कायथिम संचािन गन े। 
▪ िडा कायाथियहरुिाई एकीकृत सेिा केद्रको रुपमा विकास गने । 
▪ दिता अलभिदृ्धिको िाधग तालिम, िमता विकास, गोष् ठी, सेलमनारका कायथिम संचािन गने । 
▪ कायाथियको िाधग आिर्शयक पूिाथिार विकास र व्यिस्थापन गने । 
▪ एनन्जओहरुको अनुगमनिाई प्रभािकारी बनाउन े। 
▪ नगरपालिकामा लमडडया सेतटरको स्थापना गने । 
▪ नगरपालिकाको दरितदी पुतत थ गने र आिर्शयक्ता अनुसार थप गने । 
▪ नगरपालिकाको तनमाथणिीन भिनको काम समयम ैमम्पत न गन े। 
▪ िडा कायाथियहरुको भिन तनमाथण गने । 
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७. प्रस्ताववत योजना तथा काययक्रम र बहु-क्षेत्रगत िगानी कायय योजना 
 

७.१ पररचय 

 

यस खण्डमा भद्रपुर नगरपालिको योजना तथा कायथिम र ती कायथिमहरुको कायाथतियन योजना 
समेत प्रस्ताि गररएको छ । कायथिमहरु प्रस्ताि गदाथ विषयगत उप-सलमततहरुको छिफि र 

प्रस्तुतीकरणिाई आिार मानी योजनाहरु पहहचान गररएको छ । यसैगरी विस्ततृ आयोजना 
प्रततिेदन तयारीको िाधग समेत स्थिगत भ्रमण, अिोकन तथा स्थानीयिासीसुँग छिफि गररएको 
धथयो ।  
 

७.२ डडवपआर तयारीको िाधग योजना छनौटको आिार 
 

यस अध्ययनको कायथशतथ बमोन्जम ३ िटा संभाव्य तथा आिर्शयक पूिाथिारहरुको डडवपआर तयार गनुथ 
रहेको छ । छिफि अध्ययनको िममा विलभत न योजनाहरु पहहचान भएको भएतापतन मुख्य 

आिर्शयक संभाव्य पूिाथिारहरु छनौट गररएको धथयो । डडवपआरको िाधग आयोजना छनौट 

गनेआिारहरु तनम् न बमोन्जम रहेको छः 
▪ प्रारन्म्भक स्थिगत अध्ययनमा प्राप् त सुझािहरु 

▪ नगरपालिकाका प्रततनीधिहरु र स्थानीयिासीसुँगको छिफि/अततक्रिथ याका िममा प्राप् त 

सुझाबहरु 

▪ स्थिगत अध्ययन तथा प्रारन्म्भक संभाव्यता 
▪ आयोजना तनमाथणबाट स्थानीयमा पनथजाने सकारात्मक प्रभाि तथा आयोजनािे जनस्तरमा 

पुर् याउने िाभ  । 

 

७.३ ववस्ततृ आयोजनाहरुको वववरण र पषु्््याई 

 

विस्ततृ आयोजना प्रततिेदन तयार गनथको िाधग माधथ उल्िेख गररएको आिारमा आयोजना छनौट 

गदाथ प्रारन्म्भक संभाव्यता अध्ययनको आिारमा तनम् न बमोन्जमका आयोजनाहरु पहहचान गरी ती 
आयोजनाहरुको डडवपआर तयार गररएको छ (आयोजनाहरुको विस्ततृ वििरण अनुसूची ४ मा 
समािेश गररएको छ) : 



भद्रपुर नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना, अन्ततम प्रततिेदन २०७४ 
 

नेपाि डभेिपमेतट कतसल्टेतसी 181 
 
 

 

आयोजना १ - भद्रपुर नगरपालिकामा आिुतनक बसपाकय को डडवपआर तयार गने 
 

भद्रपुर नगरपालिकामा उत्तर-दक्षिण चारआिी-केचना र पूिथ-पन्र्श चम झापा चौक-गौरीगंज-रंगेिी दईु 

हुिाकी राजमागथहरु तनमाथणिीन अिस्थामा रहेका छन ् । त्यसैगरी भद्रपुरिाई भारतीय लसमािती 
बजारसुँग जोड्नको िाधग मेची नदीमा पक् की पुिको तनमाथण पतन कररब अन्ततम चरणमा पुगेको छ । 
माधथ उल्िेणखत दईु हुिाकी राजमागथको तनमाथण पर्श चात भद्रपुरको सम्पकथ  र पहुुँच न्जल्िाका दक्षिण 

िेरमा अिन्स्थत गाउुँपालिकाहरुसुँग र पूिथ-पन्र्श चम हुिाकी राजमागथ माफथ त बबराटनगरसुँग बढ्न े

देणखतछ भने मेची पुिको तनमाथण सम्पत न पर्श चात भद्रपुर अततरदेशीय नाकाको रुपमा समेत बबकास 

हुने देणखतछ । यसरी सडक र पुि जस्ता ठूिा पूिाथिारहरुको विकासिे भद्रपुरमा हाि भैरहेको 
बसपाकथ िे यातायातको चाप िात न नसक् ने देणखएकोिे भद्रपुर जस्तो रणनैततक स्थानमा रहेको र 

बढ्दो शहरीकरण बेहोरररहेको शहरको िाधग तनकट भविर्शयमा आितुनक बसपाकथ को आिर्शयकता 
महशुस गरी यो डडवपआर तयार गररएको छ ।  
 

आयोजना २ - कमििाप पययटकीय र सीमसार क्षेत्रको अविारणागत गुरु योजना (Conceptual 

Master Plan)्तजुयमा  
 

कमििाप भद्रपुर नगरपालिकाको एक प्रमुख िालमथक, पयथटकीय र सीमसार िेर हो । नगरपालिकाको 
िडा न ं२ मा अिन्स्थत यस िेरमा १८ जातजातत र विलभत न िमथसुँग सम्बन्तित मठमन्तदरहरु एकै 

ठाउुँमा रहेकोिे िालमथक हहसाबिे समेत कमििाप एक नमुना पयथटकीय िेर हो । कमििाप जिथि 

जंगिसुँग जोडडएको र कमििाप पररसरमा एक लसमसार िेर समेत रहेकोिे यो िेरको िातािणीय 

महत्ि समेत रहेको छ । झापाचौकबाट केचना जाने मुख्य सडकको सगरमाथा चौकबाट कररब १ 

क्रकलम पन्र्श चममा अिन्स्थत यस पयथटकीय स्थििाई मुि सडकसुँग पक् की सडकिे जोडकेो छ । हाि 

कमििाप पररसरमा बनेका मठमन्तदरहरु कुनै योजना बबना नै तनमाथण भैरहेको र सीमसार िेरको 
समेत संरिण गनुथपने आिर्शयकतािाई महशुस गरी यो अििारणागत गुरुयोजना तयार गररएको छ । 
यसमा पोखरीको संरिण योजना, पोखरी र पोखरीको बीचभागमा मन्तदर, वपकतनक स्थि जस्ता 
पयथटकीय पूिाथिारहरु समेहटएको छ ।  
 

आयोजना ३ - भद्रपुर नगरपालिकाको सगरमाथा चौकबाट खानेपानीको टैंकी र मेची क्याम्पसको 
पन्र्शच्म हँुदै चतद्रगढी ववमानस्थि जाने सडकको डडवपआर  
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भद्रपुर नगरपालिका लभरका मुख्य रणनैततक सडकहरु शहरी विकास तथा भिन तनमाथण विभागको 
संर्न शहरी कायथिममा परी तनमाथणको चरणमा गैसकेका छन ्। माधथ उल्िेख गररएको सडक संर्न 

शहरी कायथिममा नपरेको, विमानस्थि जोड्ने िैकन्ल्पक सडकको रुपमा रहेको र उक्त सडकको 
स्तरोत नती भएमा नगरपालिकाबाट विमानस्थि जान समेत छोटो पन े भएकोिे यो सडक 

डडवपआरको िाधग छनौट गररएको छ । यस सडकको तनमाथण पर्श चात भद्रपुर बजारबाट छोटो दरुीमा नै 
एयरपोटथ पुग् न सक्रकने हुुँदा यो सडक महत्िपूणथ सडकको रुपमा पहहचान गररएको छ । 
 

७.४ अल्पकािीन योजनाहरु (०-५ बषय )  
 

तालिका ७.१ अल्पकािीन योजनाहरुम (िागत रु हजारमा) 
भौततक ववकास  

सडक  

ि.

स. 
योजना तथा कायथिम स्थान एकाई/दरुी 

अनुमातनत 

िागत (रु 

हजारमा) 

न्जम्मेिार तनकायहरु 

मुख्य सहायक 

१ नगर यातायात गुरु योजना तजुथमा गने   १५०० नपा  

२ 
मतरी चोक-िेखानाथ चोक- बब.वप. चोक- 

चौतुिारी सम्म ड्रने सहहतको बाटो पक् की गने 
 ६.४२ क्रकमी 

१५५१४६ 

सर्न 

शहरी नपा 

३ 

NEA कायाथिय – सगरमाथा चोक – 

णझिलमिया पैनी र गामेतट चोक – अतजनी 
मोड र देउतनया खोिा सम्मको बाटो पक्की गने  

 ४.३ क्रकमी 
१००३५५ 

सर्न 

शहरी 
नपा 

४ 
रंगेडाुँडा- मिा चोक हुदै ज्ञाने चोक सम्मको 
सडक पक्की गने 

 ४.२ क्रकमी ११५५९० 

सर्न 

शहरी नपा 

५ 
चतद्रगढी सामुदातयक िन कायाथिय देणख 

देउतनया खोिा सम्मको िाटो पक्की गने 
 ४ क्रकमी 

१०७०६० 

सर्न 

शहरी 
नपा 

५ 

देिी िस्ती- ििभद्र चोक- र्शयाम चौिरीको र्र- 

तर्लमरे िस्ती- िुिािरी जोड्ने सडक, जनता 
किभटथ-मेचीखओिा नािा, हन्स्पटि चोक- 

गणेश मन्तदर-र्ोडामारा पैनी सम्मको सडक 

पक्की बनाउने 

 ४.४ क्रकमी 

१०२८५२ 

सर्न 

शहरी 

नपा 

७ 
लशि मन्तदर- चैतुिारी हुदै डाुँफे चोक सम्मको 
सडक वपच गने 

 २.८ क्रकमी 
७८२५५ 

सर्न 

शहरी 
नपा 

८ चतद्रगढी धचया उद्यान –िनुषा मोड- साई  ४.६ १२४१६९ सर्न नपा 
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मागथ- कौिा खाडी हुदै कुमार शे्रष् ठको 
र्रसम्मको सडक पक्की बनाउने 

शहरी 

९ 

नयाुँ बजारको दक्षिणबाट अमि डाुँगी- तारा 
नगर – डाुँगीबारी- पाण्डचेोक- आुँपगाछी चोक- 

क्रकच् चक बि हुदै भैसेिाडी सम्मको सडक पक्की 
गने 

 
१४.६२ 

क्रकमी 
३८१४५१ 

सर्न 

शहरी 

नपा 

१० 
िनुष मोडबाट िुिािारी सडक हुुँदै देिकोटा 
मागथ सडक पक्की गने 

 १.६५ क्रकमी 
३५२३१ 

सर्न 

शहरी 
नपा 

११ 

नपाका मुख्य सडकहरुको चौडाई तयूनतम ४० 

क्रफट  कायम गरी कािो परे गने (िावषथक १० 

क्रकमीक दरिे) 

 ५० क्रकमी 

१७८९८०० नपा 

दात ृ

तनकाय/प्रदेश 

सरकार/केतद्र 

सरकार 

१२ 
नगरपालिकाको मुख्य सडकहरुको स्तरोन ्नती 
गने  (िावषथक १० क्रकमी) 

 ५० क्रकमी 

१२४१३०० नपा 

दात ृ

तनकाय/प्रदेश 

सरकार/केतद्र 

सरकार 

१३ 
नगरपालिका लभर भत्केका सडकहरुिाई ममथत 

संभार गने  (िावषथक १० क्रकमी)  ५०क्रकमी 

९१२७५० 

नपा 

दात ृ

तनकाय/प्रदेश 

सरकार/केतद्र 

सरकार 

१४ 
नगरपालिमा नयाुँ सडकको तनमाथण गने  

(िावषथक ५ क्रकमी  २५ 

९८२२५० 

नपा 

प्रदेश 

सरकार/केतद्र 

सरकार 

१५ 

नपा लभर भन्त्कएका सडक, ढि, नािा आहदको 
तछटो ममथत गनथ प्राविधिक र सािन सहहतको 
एक Rapid Response Team/Unit को गठन 

गनथका िाधग बजेट वितनयोजना गने  

  

नीततगत 

नपा दत ृतनकाय 

१६ 

सडक र ढि तनमाथण गदाथ नपा, विद्युत 

प्राधिकरण, दरुसंचार, केिि नेटिकथ , खानेपानी 
जस्ता कायाथियहरुबीच समतिय गरी गने 

पद्दततको विकास गने 

  

नीततगत 

नपा 

नपा, प्रदेश 

सरकार/ 

केतद्रीय 

सरकार 

१७ 

तनमाथणािीन मेची पुिसुँग भारतीय सडक 

संजािसुँग जोड्न नेपाि सरकारिाई भारत 

सरकारसुँग समतिय गनथ नपािे अनुरोि गने 

  

नीततगत 

नपा 

नपा, प्रदेश 

सरकार/ 

केतद्रीय 

सरकार 

१८ 
ज्ञानेचोक, बाख्रा फाराम, मतरीचोकहुुँदै 

िेखनाथचोक जाने सडक कािोपरे गने 
 ५ क्रकलम १३३८२५ 

नपा 
प्रदेश 

सरकार/केतद्र 
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सरकार 

१९ 
गोिेचोक बाट विर्शिनाथको बगान जाने सडक 

कािोपरे गने 
 २.३ क्रकलम ६१५५९.५ 

नपा प्रदेश सरकार 
कुि  ६३२३०९४   

पुि तथा कल्भटय तनमायण 

१ िाडथ नं ३ बारे् खोल्सीमा कल्भटथ तनमाथण गने िडा ३  ५७०० नपा स्थानीय 

२ िाडथ नं ३ भच् चक िस्तीमा कल्भटथ तनमाथण गने िडा ३  ५७०० नपा  र्शथातनय 

३ 

गुराशपुर चोकदेणख फुटिबि ग्राउण्ड जाने 

सडकमा कुमािको र्रअगाडड तनमाथण कायथ 
अपुरो रहेको पुिको तनमाथण कायथ सम्पत न गने 

(जग मार हािेको) 

िडा नं १ २५ लम 

२३७५० 

प्रदेश 

सरकार/

केतद्र 

सरकार नपा 

४ 
मेरो लमिबाट दक्षिणतफथ  जाने सडकमा पुि 

तनमाथण गने 
िडा नं १ २५ लमटर 

२३७५० प्रदेश 

सरकार/

केतद्र 

सरकार नपा 

५ 

गुराुँशपुरबाट दगुाथ मन्तदर हुुँदै साना क्रकसान 

सहकारी संस्था र संयुक्त िडा कायाथिय जाने 

सडकको सोमबारे खोिामा पक् की पुि तनमाथण 

गने 

िडा नं १ २५ लमटर 

२३७५० प्रदेश 

सरकार/ 

केतद्र 

सरकार नपा 

६ विष्टको र्र नन्जक कल्भटथ तनमाथण गने िडथ नं ३  
५७०० 

नपा स्थानीय 

७ मेची नदीमा भैसाबारी जोड्ने पुि तनमाथण िडथ नं. ३ 
५० लमटर 

४७५०० प्रदेश 

सरकार/ 

केतद्र 

सरकार नपा 

८ 
चतद्रभानु सुँगै खड्काको र्रिाट फुुँ यािको 
र्रजानेबाटोमा पुि तनमाथण 

िाडथ नं. ३ २५ लमटर 

२३७५० प्रदेश 

सरकार/ 

केतद्र 

सरकार नपा 

९ 
आुँपगाुँछी सुरेतद्र मेचकेो र्रनन्जक पुि तनमाथण 

गने 
िाडथ नं. ३ २५ लमटर 

२३७५० प्रदेश 

सरकार/ 

केतद्र 

सरकार नपा 

जम्मा  
१८३३५० 

  

शहरी पूवायिार 

१ 
Science City को संभाव्यता अध्ययन गरी 
DPR तयार गने 

  
८५०० नपा नपा 
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२ सगरमाथा चोकमा र्ण्टार्रको तनमाथण गने   २५०० नपा 
नपा, दात ृ

तनकाय 

३ 
कमििाप िेरमा गुरुयोजना बनाई वपकतनक 

स्पट र पाकथ   तनमाथण गने (प्रारन्म्बक) 
  ७५०० नपा नपा 

४ 

सोमबारे दगूाथ मन्तदरको दक्षिणमा (देिी 
कोईरािाको र्र अगाडी) रहेको सािथजतनक 

जग्गामा बहुउद्देर्शयीय सामुदातयक भिन 

तनमाथण गने 

िडा नं १ 
३०० लसट 

िमताको 
४१५९१ 

नपा 
दात ृतनकाय/ 

प्रदेश सरकार 

५ 
भद्रपुर नगरपालिका िेरका  मा गेट तनमाथण 

गरने 
२ िटा  २०००० 

  

जम्मा  
८००९१ 

  

लसचंाई 

१ 
स्थानीय कुिो र नहरहरुको ममथत संभार र 

स्तरोउत नती गने 
  ७००० नपा स्थानीय 

२ 

साविक पथृ्िीनगर गाविस र खोिाबाट पानी 
िगेर लसचंाई हुन नसक् ने िेरहरुमा डडप 

बोररङको व्यिस्था गने 

 २० िटा 
२०००० नपा स्थानीय 

३ 

नपा लभरका लसचंाई आयोजना र 

सलमततहरुिाई आिर्शयकता अनुसार विस्तार 

गने 

  

नीततगत नपा  

४ कुिो पुनरतनमाथण 
हडीया 
कृषक कुिो  ३००० नपा स्थानीय 

जम्मा ३०००० 
  

खानेपानी 

१ 
खानेपानीका पुराना पाईपहरुिाई विस्थावपत 

गरी नयाुँ पाईप जडान गने (अनुमातनत) 
  

३२०००  

केतद्र 

सरकार/ 

नपा 

उपभोक् ता 
समूह र दात ृ

तनकाय 

२ 
खानेपानीको गुणस्तर कायम गनथ समय 

समयमा खानेपानीको गुणस्तर जाुँच गनुथपने 
  नीततगत नपा 

उपभोक् ता 
समुह 

जम्मा  ३२०००   

बबद्युत 

१ 

बजार िेरका विद्युत, टेलिफोन र 

टेलिलभजनका तारहरु भूलमगत गने 

(सम्बन्तित आतयजनाको डडवपआरमा समािेश 

गराउने) 

   

नीततगत नपा 

प्रदेश 

सरकार/दात ृ

तनकाय 

२ विद्युत नपुगेको स्थानहरुमा ततन फेजको   १७५०० प्राधिकर नपा 
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विद्युत िाईन विस्तार गने ण/ प्रदेश 

सरकार 
जम्मा  १७५००   

सूचना तथा संचार 

१ 

साविक पथृ्िीनगर र महेशपुर गाविसमा नेपाि 

टेलिकमको टािर नभएका िेरमा नयाुँ टािर 

तनमाथण गने 

 ३ िटा 

१५००० 

नेपाि 

दरु 

संचार 

संस्था/ 
प्रदेश 

सरकार नपा 

२ 

नपाको मुख्य बजार िेर भतदा बाहहर नेपाि 

टेलिकमको ल्याण्ड िाईन सेिा र ईतटरनेट सेिा 
विस्तार गनुथपने 

  

३०००० 

नेपाि 

दरु 

संचार 

संस्था/प्र
देश 

सरकार नपा 
जम्मा   ४५०००   

अतय  

१ 
नगरपालिकाको पयथटन विकास गुरुयोजना 
तजुथमा गने 

  १५००   

२ शिदाह गहृको तनमाथण गने  ४ िटा   १२०००   

३ हाट बजार व्यिस्थापन गने  ३ िटा   १५०००   

४ 
भद्रपुरमा भंसार तथा ड्राइपोटथको संभाव्यता 
अध्ययन गने  

  २०००   

५ पयथटन सूचना केतद्रको तनमाथण गने    २५००   

६ 

भिन संहहता तथा मापदण्ड को सम्बतिमा 
नगरिासीिाई सुसुधचत गनथ जनचतेना 
अलभिदृ्धि गने  

  

१०००   

७ नगरपालिकामा कव्रस्थान तनमाथण गने २  २४०००   

८ चतद्रगढ िेरको गुरुयोजना तयार गने िडा नं. १०  २५००   

९ ज्ञानेचोकमा सामुदायीक भिन तनमाथण गने   २००००   

 जम्मा   ८०५००   

सामान्जक ववकास 

लशक्षा  
ि.

स. 
योजना तथा कायथिम स्थान एकाई/दरुी 

अनुमातनत 

िागत 

न्जम्मेिार तनकायहरु 

मुख्य सहायक 

१ 
पुस्तकाियको िाधग आिर्शयक पूिाथिार 

तनमाथण गने 

चतद्रगढी, 
पथृ्िीनगर, 

४ िटा 
५०००० नपा दाततृनकाय 
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भद्रपुर र 

महेशपुर 

२ 
भद्रपुर उच् च माविको हािको भिनिाई 

सििीकरण गरी थप नयाुँ भिन तनमाथण गने 
  

११५०० 

प्रदेश 

सरकार / 

केतद्र 

सरकार नपा 

४ 
सामुदातयक विद्याियहरुको शैक्षिक गुणस्तर 

बढाउन अंगे्रजी भाषा अतनिायथ गने 

नपाका सिै 
सामुदातयक 

विद्याियह
रु 

 

नीततगत 

प्रदेश 

सरकार नपा 

५ 

प्रत्येक माध्यलमक र उच् च माध्यलमक 

विद्याियमा प्राविधिक र लशपमुिक विषयको 
अतनिायथ अध्यनको व्यिस्था गने 

  

१५००० 

प्रदेश 

सरकार 

नपा 

६ 

झापा न्जल्िाको दक्षिण पूिथमा अिन्स्थत कृवष 

र पशु विज्ञानको पठनपाठान भैरहेको एक मार 

सरकारी विद्याियमा प्राविधिक लशिाको 
स्तरोउत नती गनथ तनम् म बमोन्जमका 
पूिाथिारहरु तनमाथण गने 

िडा नं १ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश 

सरकार 

नपा 

क) विद्यािय पररसर लभर रहेको माछा 
पोखरीको संरिण र व्यिस्थापन गने 

 
१२५ लमटर 

 
२५००० 

प्रदेश 

सरकार 

नपा 

ख) विद्याियमा कृवष र पशु विज्ञान 

पढने विद्याथीहरुको िाधग छाराबास 

तनमाथण गने 

 

१०० 

विद्याथी 
िमताको ३२००० 

प्रदेश 

सरकार 

नपा 

ग) विद्यािय परन्ूसरमा प्राविधिक 

लशिा पठाउने लशिकको िाधग 

आिास र्र तनमाथण गने 

 ६ कोठाको 
२१५०० 

प्रदेश 

सरकार 

नपा 

र्) विद्याियको पुस्तकाियमा पशु 

विज्ञान र कृवष सम्बतिी पुस्तक र 

प्रयोगात्मक सामग्रीको व्यिस्था गने 

  

१२००० 

प्रदेश 

सरकार 

नपा 

जम्मा  १६७०००   

स्वास्थ्य 

१ आयुिेद औषिािय स्थापना गने 
िडा नं २ 

सगरमाथा 
१ 

८०००० 

प्रदेश 

सरकार/

केतद्र 

सरकार नपा 

२ 
विद्यमान स्िास्थ्य संस्थाहरुमा स्िास्थ्य 

उपकरण र जनशन्क्तको व्यिस्था  गने 

िडा नं १, ३ 

र ९ 
३ 

३०००० नपा 

प्रदेश 

सरकार/ 

केतद्र सरकार 
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३ 
महामारी तथा प्राकृततक प्रकोप सम्बतिी 
सचतेना कायथिम संचािन गने 

सबै िडामा  

३५०० नपा 

प्रदेश 

सरकार/ 

गैरसरकारी 
संस्था 

जम्मा  ११३५००   

महहिा, बािबालिका, बदृ्ि र अपाङ्ग 

१ 

खोिा र नहद क्रकनारमा बसोबास गरररहेका 
सकुम्िासी िस्तीहरुको पहहचान तथा 
व्यिस्थापन गने  

मेची, 
देउनीया, 
हडडया खोिा 
छेउका 
िस्तीहरु 

 

२०००० 

प्रदेश 

सरकार / 

केतद्र 

सरकार  नपा 

२ 

जेष् ठ नागररक चौतारीहरु तनमाथण गने 

(ईतटरनेट, िालमथक पुस्तक, परपबरका र अतय 

मनोरतजनका सािनहरु सहहतको) 

िडाको 
पायक पने 

स्थानहरुमा 
१० 

८०००० नपा 

प्रदेश 

सरकार/ दात ृ

तनकाय 

३ पुनस्थाथपना र सुिार केतद्रको स्थापना गने 

नपाको 
उपयुक्त 

स्थान 

 

१५५०० नपा 
प्रदेश सरकार 

/ दात ृतनकाय 

४ 

अततरान्ष् िय लसमाना, उद्योग, व्यिसातयक 

िेर र स्थानीय शान्तत सुरिाको िाधग सुरिा 
पोष् ट स्थापना गने 

  

नीततगत 

प्रदेश 

सरकार/ 

केतद्र 

सरकार नपा  

५ 
नपाको सािथजतनक जग्गाहरुको पहहचान गरी 
अलभिेख तयार गने 

  
२५०० नपा  

६ क्रकररया पुरी भिन तनमाथन गने 

देउतनयार्ाट 

ज्ञाने चौक, 

हडडया 
खोिा, 
देउनीयार्ाट 

किििगुडी, 
मेची क्रकनार 

र्ाट 

४ िटा 

४०००० नपा 
प्रदेश सरकार 

/ दात ृतनकाय 

जम्मा  १५८०००   

खेिकुद ववकास 

१ 
मेची रंगशािाको ममथत संभार र स्तरोउत नती 
गने 

  

५०००० 

प्रदेश 

सरकार/ 

केतद्र 

सरकार नपा 
२ नपामा योगशािाको तनमाथण गने (२५० लसट भद्रपुर र २ िटा ४३००० नपा प्रदेश 
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िमताको) पथृ्िीनगर सरकार/ दात ृ

तनकाय 

३ 
खेिकुद मैदानमा कम्पाउण्ड िाि िगाई 

पूिाथिार तनमाथण गने 

िाडथ नं १ को 
हहमािी र 

सोमबारे 
िाडथ नं २ 

चतद्रगढ 

भद्रपुर 

माविको 
खेिकुद 

मैदान 

३ िटा 

३७५०० 

प्रदेश 

सरकार/ 

केतद्र 

सरकार नपा 
जम्मा  १३०५००   

आधथयक ववकास 

ि. 

स. 
योजनाहरु स्थान इकाई 

अनुमातनत 

रकम रु 

न्जम्मेिार तनकाय 

प्रमुख सहायक 

१ 

कृवष पकेट िेरको पहहचान गरी योजना तनमाथण 

गरी योजना मुताविक खेतत गने 

 

 नीततगत नपा 

प्रदेश 

सरकार/  

केतद्रीय 

सरकार 

िान िािी 
िडा नं ३, ४, 

९, ७ र १० 
 ३५०० 

स्थानीय 

कृषक 
नपा 

माछापािन 

िडा नं ३ 

 ३००० 

स्थानीय 

कृषक नपा 

फिफुि खेतत (लिची र कागती) 
िडा नं १, २, 

९ र १० 
 ३००० 

स्थानीय 

कृषक 
नपा 

मेची पारी तरकारी बारी भत ने नाराका साथ 

मेचीपारीको िडािाई तरकारी पकेट िेरको 
रुपमा विकास गने  

िडा नं ३ र ७ 

 ३५०० 

स्थानीय 

कृषक नपा 

हदगो कृवष उत्पादनका िाधग सरकारिे 

प्राविधिक सहयोग र उत नत जातका पशुपंिी र 

विउबबजन सहुलियत दरमा उपिब्ि गराउने 

 

 नीततगत नपा प्रदेश सरकार 

२ 
कृवष शहकारीको प्रयोग गरी कृवष संकिन 

केतद्रको तनमाथण गने 

 
 ८५०० नपा 

सहकारी 
संस्था 

३ 
Bilateral relation को िाधग नेपाि 

सरकारसुँग समतिय गनथ लसफाररस गने 

 
 नीततगत नपा प्रदेश सरकार 

४ बैदेलशक रोजगारीमा जाने मातनसहरुिाई लसप   ५००० नपा प्रदेश सरकार 
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विकासको तालिम व्यिस्था गने 

५ 

मजदरु कल्याण योजना अनुरुप मजदरुहरुका 
िाधग नपा (१.५%), मजदरु (१.५%) र कामहदने 

संस्थािे (१.५%) का दरिे रकम जम्मा गरी 
मजदरु कत्याण कोषको स्थापना गने 

 

 नीततगत नपा 

नपा, नपा 
लभरका काम 

हदने संस्था र 

मजदरु 

६ पयथटन गुरुयोजना तनमाथण गने   २५०० नपा  

७ 
िडा नं २ र ३ को उत्तर तफथ  (बनसुँग जोडीएको 
स्थान) औद्योधगक िेरको रुपमा विकास गने 

 

 नीततगत नपा 
प्रदेश 

सरकार/केतद्र 

सरकार 

८ व्यापाररक मण्डी तनमाथण 

िडा नं ४, 

झापाचोक  ३०००० नपा 
उिासं/तनन्ज/

केतद्र/प्रदेश 

सरकार 

जम्मा  ५९०००   

वातावरण व्यवस्थापन योजना तथा काययक्रमहरु 

ि.सं. योजनाहरु स्थान इकाई 
अनुमातनत 

रकम रु 

न्जम्मेिार तनकाय 

प्रमुख सहायक 

१ 
नपा िेरको फोहोर मैिा तनयलमत संकिन 

गरी व्यिस्थापन गने 

 

 

नीततगत 

नपा 
दात ृतनकाय, 

स्थानीय 

२ 

फोहोरमैिा विस्थापनको िाधग स्यातनटरी 
ल्याण्डक्रफि साइटको विस्ततृ डडजाइन तयार 

गने    

 

१ 

२५०० 

नपा, दात ृतनकाय 

३ 
फोहोर मैिा संकिनका िाधग जनसन्क्त 

शहहत प्रत्येक िडामा एउटा ट्याक्टर राख् ने 

 

१० िटा 
१५००० 

नाप 

दात ृतनकाय, 

नपा 

४ 
आिस्यकता हेरी हरेक िडाहरुमा डस्टविनको 
व्यिस्था गने 

 

१०० िटा 
१५०० 

नपा 
नपा, दात ृ

तनकाय 

५ 

साबथजतनक स्थि (िजार, बसपाकथ , अस्पताि 

आहद) मा िाि, महहिा, अपांङ्ग मैरी 
शौचाियको तनमाथण गने 

 

१० 

२२५००  

नपा 

स्थानीय, दात ृ

तनकाय, नपा, 
तनन्ज 

६ 

िातािरण सरसफाई र फोहोर मैिा 
व्यिस्थापन सम्ितिी टोि-टोिमा चतेना 
मुिक कायथिम गने 

 

 

२५०० 

नपा 

गैसस, नपा, 
टोिसुिआर 

सलमतत 

७ नयाुँ सडक तनमाथण गदाथ सडकको दिुै तफथ  
ढि व्यिस्थापन अतनिायथ तनमाथण गनुथ पने 

 

 

नीततगत 

नपा 
 सम्िन्ब्ित 

तनकाय 

८ 

नगरपालिकािे पोष् टर, पम्पप्िेट, पचाथ, 
व्यानर टाुँस् न िा झुण्ड्याउन तनन्र्श चत स्थान 

तोक् नुपने 

 

 

नीततगत 

नपा नपा 
९ पोष् टर, पम्पप्िेट, पचाथ, व्यानर टाुँस् न िा   नीततगत नपा नपा 
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झुण्ड्याउन नपाबाट अनुमतत लिनु पने  

१० 
सडक क्रकनार तथा खुिा स्थानमा ििृारोपण 

गने 

 

 

४००० 

नपा स्थानीय 

११ नहदतटितिको िाधग अस्थाई रुपमा काुँस, 

बाुँस र िामा जरा भएका रुख विरुिा िगाउने 

 

 

२५०० 

नपा 

नाप र 

स्थानीय 

तनिासी 

१२ 
नपािे बिशािा कायथविधि तनमाथण गरी 
तनयलमत अनुगमन गने 

 

 
नीततगत नपा   

१३ लसमसार िेरको गुरुयोजना तयार गने  

किििगुडी, 
चतद्रगढी, 
कमििाप र 
क्रकचकििमा 
(प्रस्तावित)  

६००० नपा 
प्रदेश 

सरकार/केतद्र 

सरकार 

जम्मा  ५६५००   

ववपद व्यवस्थापन तथा जिवायु अनुकुिन योजना तथा काययक्रमहरु 

ि.स. योजनाहरु स्थान इकाई 
अनुमातनत 

रकम रु 

न्जम्मेिार तनकाय 

प्रमुख सहायक 

१ 
जोणखम नक्शाङ्कन सम्बतिी अध्ययन 

प्रततिेदन तयार गरी कायाथतियन गने  

नपा 
 २००० नपा दात ृतनकाय  

२ 

खोिा तथा नदी क्रकनाराका िस्तीहरुिाई 

उधचत स्थानमा स्थानाततरण गनथ 
सम्भाव्यता अध्ययन गने 

 

 २००० नपा प्रदेश सरकार 

३ 

मानि जोणखम तयुनीकरणका िाधग उद्दार 

टोिी, उद्दार सामग्रीहरु, खाद्यातन आहदको 
पूिथ व्यिस्था गने 

 

 नीततगत नपा 
दात ृतनकाय/ 

प्रदेश सरकार 

४ 

जंगिी जनािर हात्तीको कारण हुने जन 

िनको िततकम गनथको िाधग पूिथ सूचना 
प्रणािी (साइरन लसस्टम) जडान गने  

िडा नं १, २, 

३, ४, ७, ९, र 

१० 

 ३००० नपा 
दात ृतनकाय/ 

प्रदेश सरकार 

५ 
आपतकािीन व्यिस्थापनका िाधग खुिा 
स्थानको छनौट गने  

 
 नीततगत नपा 

दात ृतनकाय/ 

प्रदेश सरकार 

६ 

चट्याङबाट बच्नका िाधग अध्ययन 

अनुसतिान गरी समािानको उधचत उपाय 

अबिम्िन गने 

 

 ३००० नपा 
दात ृतनकाय/ 

प्रदेश सरकार 

७ 
आगिागी तनयतरकको िाधग चाहहने सामग्री 
र दि जनशन्क्त उत्पादन गने 

 
 २५०० नपा 

दात ृतनकाय/ 

प्रदेश सरकार 

८ 
नगरपालिकामा आिुतनक एम्बुिेतसको 
व्यिस्था गने 

 
 ६५०० नपा 

दात ृतनकाय/ 

प्रदेश सरकार 
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९ 
बाढीबाट बच्नका िाधग बढी प्रभावित िेरमा 
पूिथ सूचना प्रणािी जडान गने 

 
 ६००० नपा 

दात ृतनकाय/ 

प्रदेश सरकार 
जम्मा  २५०००   

संस्थागत ववकास  

ि.स. योजना तथा कायथिम स्थान एकाई/दरुी 
अनुमातनत 

िागत 

न्जम्मेिार तनकायहरु 

मुख्य सहायक 

१ नपाको मोिाईि एप्स तनमाथण गने   १५०० नपा दात ृतनकाय 

२ 
िडा कायाथियहरुमा आिर्शयक जनशन्क्तको 
व्यिस्था गने 

  नीततगत नपा दात ृतनकाय 

३ 

नपामा भूगोिविद, िातािरणविद, 

समाजशास् री, अथथशास् री, शहरी योजनाकार, 

न्जआईएस विद िगायत अतय आिर्शयक 

कमथचारी र प्राविधिकको व्यिस्था गने 

  

नीततगत नपा प्रदेश सरकार 
४ नपाको भू-उपयोग योजना तजुथमा गने   २५०० नपा दात ृतनकाय 

५ 
िडा कायाथियका िाधग जग्गा खररद गरी 
भिन तनमाथण गने 

िडा नं २, ३, 

५, ७, ८ र ९ 
 

१२०००० नपा 

प्रदेश 

सरकार/ 

दाततृनकाय 

६ 

नगरपालिकाको बबकास तनमाथण कायथ तथा 
योजना तनमाथणमा िक्षित िगथको सहभाधगता 
बढाउन सचतेना कायथिम गने 

  

नीततगत नपा 
दात ृतनकाय/ 

प्रदेश सरकार 
७ नपामा लमडडया सेतटरको स्थापना गने   १०००० नपा गैसस 

८ 

नपा लभर रहेका सहकारीहरु बढी नाफामुिक 

भएकोिे नपाबाट तनयमन र अनुगमन 

गनुथपने 

  

नीततगत नपा 
उिामासं 
(भद्रपुर नाप) 

९ 

प्राकृततक प्रकोप, विपद व्यिस्थापन र 

तयूनीकरणको िाधग सचतेना कायथिम 

संचािन गने 

  

५००० नपा 
गैसस/प्रदेश 

सरकार 

१० 

प्राकृततक प्रकोप र ितत तयूनीकरण गनथको 
िाधग जनशन्क्त िगायत विपद व्यिस्थापन 

र उद्दार सामग्रीको व्यिस्थापन गने 

  

७५०० नपा 

केतद्र सरकार, 

गैसस, प्रदेश 

सरकार 

११ 
कमथचारीको ितृत विकासको िाधग तालिम र 

भ्रमणको व्यिस्था गने 
  ५००० नपा 

गैसस/प्रदेश 

सरकार 

१२ 
शहरी सेिाकेतद्रको तनमाथण गने (नुहाउने, 

धचया पसि, कपाि काट्ने ठाउुँ  आहद) 
 ५ िटा 

२५००० नपा दात ृतनकाय 

१३ सािथजतनक शौचािय तनमाथण गने  ५ १२५०० नपा  

१४ नपामा नगर प्रहरीको व्यिस्था गने    नीततगत नपा प्रदेश सरकार 

१५ 
प्रत्येक िडा कायाथियहरुमा सहायता किा 
राख् ने 

  ४००० नपा िडा कायाथिय 
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१६ 
नगरपालिका िेरलभर भिन सहहतंा तनमाथण 

गरी कडाईका साथ िागु गने 

 
 नीततगत नपा 

टोि सुिार 

सलमतत 

१७ 
स्थानीय क्ििहरुिाई क्रियाशीि गराउन 

बजेट र पूिाथिारको व्यिस्था गने  
  २०००० नपा  

१८ 
ग्रामीण िेरमा पने नपाको िडा नं १ र २ मा 
सामुदातयक भिन तनमाथण गने 

 २ 
५०००० नपा 

दात ृतनकाय 

तथा गैसस  

१९ िारुण यतर राख् ने भिन तनमाथण गने  १ ११५०० नपा दात ृतनकाय 

२० आिुतनक िारुण यतर खररद गने  १ 
१२८०० नपा 

दात ृतनकाय 

तथा गैसस 

२१ 
िारुण यतर संचािनको िाधग दि 

कमथचारीको व्यिस्था गने 
  नीततगत नपा दत ृतनकाय 

२२ नगरपालिकािे नगरबस सेिा संचािन गने    १४०००० नपा तनजी िेर 

२३ 
नगरपालिकािे ठेगाना प्रणािी िाग ुगनथ 
विस्ततृ कायथयोजना तयार गने 

  २००० नपा दात ृतनकाय 

२४ 

नगरपालिकामा कायथरत कमथचारीहरुिाई 

प्रविधि मैरी बनाउन आिर्शयक पूिाथिार, लसप, 

तालिमा तथा अतय िमता विकासको 
कायथिम संचािन गने 

  ५०००    

 जम्मा   ४३४३००   

 

७.५ मध्यकािीन योजनाहरु ( ६-१० बषय ) 
तालिका ७.२ मध्यकािीन योजनाहरु 

भौततक ववकास 

सडक 

ि.

स. 
योजना तथा कायथिम स्थान एकाई/दरुी 

अनुमातनत 

िागत 

न्जम्मेिार तनकायहरु 

मुख्य सहायक 

१ 

सडक यातायात गुरुयोजना बमोन्जम 

नगरपालिकाको सडकहरु कािोपरे गने (िावषथक 

१० क्रकमी का दरिे)  

नगरपालि
का विलभत न 

िडाहरु 

५० १७८८४५० 

नपा 

प्रदेश 

सरकार / 

दात ृ

तनकाय 

२ 

सडक यातायात गुरुयोजना बमोन्जम 

नगरपालिकाको सडकहरु स्तरोतनती गने 

(िावषथक १० क्रकमी का दरिे) 

नगरपालि
का विलभत न 

िडाहरु 

५० १२४१३०० 

नपा 
प्रदेश 

सरकार 

३ 

सडक यातायात गुरुयोजना बमोन्जम 

नगरपालिकाको सडकहरु ममथत संभार गने 

(िावषथक १० क्रकमी का दरिे) 

नगरपालि
का विलभत न 

िडाहरु 

५० ९१२५०० 

नपा 

प्रदेश 

सरकार / 

दात ृ

तनकाय 
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४ 

चारआिी-केचना मुि सडक र नपाका अतय 

सडकहरुमा पने मुख्य चौकहरुमा बस स्टेण्ड 

तनमाथण गने 

 
१५ 

स्थानमा 
९००० नपा 

प्रदेश 

सरकार 

५ 
विद्युत ( ४ फेजको िाईन) र टेलिफोनको िाईन 

भूलमगत गने 
  नीततगत नपा 

प्रदेश 

सरकार 

६ नगर िेरमा सौयथ सडक बत्तीको व्यिस्था गने  ६०० िटा १५४५०० नपा 
दात ृ

तनकाय 

जम्मा  

 

४१०५७५० 

 

  

पुि तथा किभटय 

१ 

िाडथ नं ३ को लभमनगर चौक हुुँदै क्रकचकबि 

भैसािाडी जाने बाटोको देउनीया खोिामा पक् की 
पुि तनमाथण गने 

 १०० लमटर 

९५३००० 

केतद्र 

सरकार/

प्रदेश 

सरकार नपा 

२ 
िाडथ नं ६ मतरी चौक देणख िेखनाथ चौक जाने 

बाटो बागडोगरा पैनीमा पुि तनमाथण गने 
 ७५ लमटर 

७१२५० 

केतद्र 

सरकार/

प्रदेश 

सरकार नपा 

३ 
िाडथ १० र ७ काफ्िे टोि छेउ देउतनया खोिामा 
पुि तनमाथण गने 

 ५० लम 

४७५०० 

केतद्र 

सरकार/ 

प्रदेश 

सरकार नपा 

४ 

भद्रपुर-आुँपगाछी-क्रकचकबि-भैसािाडी सडक 

खण्डमा पने देउतनया खोिामा पक्की पुि 

तनमाथण गने 

 ११५ मी ११२८१२ 

केतद्र 

सरकार/

प्रदेश 

सरकार 

नपा 

५ 
केतद्रमोड हन्ल्दिारी जोड्ने झोिुङ्गेपुि तनमाथण 

गने 
 ७५ मी १५००० 

सस्पेतस
न 

डीलभजन 

नपा 

जम्मा  ११९९५६२   

खानेपानी  

१ 

साविक पथृ्िीनगर गाविसको सोमबारे र 

गौरीशंकरमा रहेको खानीपानी आयोजनाहरु 

संचािन गने 

  

६५०० खापा 

प्रदेश 

सरकार/ 

दात ृ

तनकाय 

२ 

नपाको सम्पूणथ िेरमा शुद्ि खानेपानीको पहुुँच 

पुर् याउन थप खानेपानी आयोजनाहरु तनमाथण 

गने 

  

४०००० खापा 

प्रदेश 

सरकार/ 

दात ृ

तनकाय 
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जम्मा  ४६५०० 

 

  

सामान्जक ववकास 

लशक्षा 

१ 

सामुदातयक विद्याियका जीणथ भिनहरुिाई 

प्रततस्थापना गरी भूकम्प प्रततरोिी भिनहरु 

तनमाथण गने 

उच् च मावि २ 
३०००० 

 

 

 

केतद्र 

सरकार/

प्रदेश 

सरकार  नपा 

मावि   २  २४००० 

प्रावि/तनमा
वि 

८ 
४०००० 

२ 

सामुदातयक विद्याियहरुमा बािमैरी बाि 

विकास केतद्रको िाधग भौततक पूिाथिार तनमाथण 

गने 

नपाका सबै 
सामुदातयक 

विद्याियह
रु 

५ िटा 

२५००० 

केतद्र 

सरकार/

प्रदेश 

सरकार 

नपा, 
दाततृनका
य 

३ 
पूिाथिार सहहतको प्रविधिक लशिाियको तनमाथण 

गने 
 १ 

४५००० 

केतद्र 

सरकार/ 

प्रदेश 

सरकार  

जम्मा  १६४०००   

स्वास्थ्य 

१ पशु सेिा केतद्रको पूिाथिार तनमाथण गने 

िडा नं 

२,३,४,५,७,८,

९,१० 

८ िटा 

४०००० 

केतद्र 

सरकार/

प्रदेश 

सरकार नपा 

२ 
आिुतनक सेिा सुवििा सहहतको स्िास्थ्य सेिा 
भिनको पूिाथिार तनमाथण गने 

िडा नं २, ४, 

५, ६, ७ र १० 

तथा 
 ३ को मेची 
पारी 

७ िटा 

१४०००० 

केतद्र 

सरकार/ 

प्रदेश 

सरकार 

दात ्

तनकाय/ 

नपा 

३ 
मेची अंचि अस्पतािमा क्रफन्जयो थेरापीको 
व्यिस्था गने 

  

८५०० 

केतद्र 

सरकार/ 

प्रदेश 

सरकार 
नपा/ दात ृ

तनकाय 

जम्मा  १८८५००   

महहिा, बािबालिक, बदृ्ि र अपाङ्ग 

१ बदृ्िआश्रमको िाधग पूिाथिार तनमाथण गने ५ िटा  

४५००० नपा 

प्रदेश 

सरकार/ 

दात ृ

तनकाय 

२ हाि संचािनमा रहेका र्ाटहरुिाई व्यिन्स्थत   ५००० नपा प्रदेश 
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गरी जातीय र िालमथक संस्कार अनुसार तनमाथण 

गने 

सरकार/ 

दात ृ

तनकाय 

३ 

आहदिासीको (कमििापमा) र जनजाततको ( 
महेशपुरमा) एक एक िटा संग्राहिय तनमाथण 

गने (पयथटन गुरुयोजना मुताविक) 

  

९५०००० नपा 

प्रदेश 

सरकार/ 

केतद्र 

सरकार 

४ मनोरतजन स्थि (पाकथ ) तनमाथण गने 

किििगुडी, 
शहहदपाकथ  
(चतद्रगढी), 
क्रकचकबि, 

चतद्रगढ, 

कमििाप 

५ िटा ७५००० नपा 

तनजी 
िेर/ 

प्रदेश 

सरकार 

जम्मा  १०७५०००   

आधथयक ववकास 

१ 
ज्ञाने चोक र सोमिारे िेरमा बैंकको स्थापना 
गने 

 
 नीततगत 

प्रदेश 

सरकार 
नपा 

२ 
रासायतनक मिको प्रयोगिाई तनरुत्साहहत गदै 

जैबबक मिको व्यिस्था गने 

 
 

नीततगत प्रदेश 

सरकार 

नपा 

३ 
धचया खेततको प्राविधिक लशिाियको स्थापना 
गने 

 

 २५०००० नपा 

प्रदेश 

सरकार / 

केतद्र 

सरकार 

४ बहुतिे व्यापाररक भिन तनमाथण गने 

भद्रपुर बजार 

 ३००००० नपा 

गैर 

सरकारी 
संस्था/तन
जी िेर 

जम्मा  ५५००००   

वातावरण व्यवस्थापन  

१ 

प्रत्येक िडामा बािउद्यान तनमाथण गने 

 

१० 

१००००० 

नपा 

दात ृ

तनकाय/ 

प्रदेश 

सरकार 

२ 
नगरपालिकामा भएका पाकथ हरुिाई व्यिन्स्थत 

गनुथ पने 

 

 

५५०० 

नपा 

दात ृ

तनकाय/ 

प्रदेश 

सरकार 

३ मनोरंजन पाकथ  तनमाथण गने (कमििाप िेरमा)   ४५०००० नपा नपा 
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जम्मा  ५५५५००   

ववपद व्यवस्थापन तथा जिवायु अनुकुिन योजना तथा काययक्रमहरु  

१ 
प्राकृततक विपदमा फसेकािाई तत्कािीन 

उद्दारका िाधग नपामा उद्दार गहृ तनमाथण गने   

 

 २२५०० नपा 

दात ृ

तनकाय, 

प्रदेश 

सरकार 

२ 
नदी कटान रोक् न बाुँि बाुँध् ने (फुििासा 
खोिामा)  

हहमािी 
टोि, लशि 

मन्तदर पुिथ, 
पुहािु मावि 

पुबथ, प्रणामी 
मन्तदर उत्तर 

पुबथ,  

२ क्रकलम १५००० 

दात ृ

तनकाय, 

केतद्र 

सरकार/ 

प्रदेश 

सरकार 

नपा 

३ नदी कटान रोक् न बाुँि बाुँध् ने (हडीया खोिा) 

सुकुम्बासी 
टोि, 

भािुगुडी 
िस्ती, दजुथन 

िस्ती, प्रहरी 
चौकी पूबथ 

२.५ क्रकलम १७५०० 

दात ृ

तनकाय, 

केतद्र 

सरकार/ 

प्रदेश 

सरकार 

नपा 

जम्मा  ५५०००   

संस्थागत ववकास 

कमथचारी तथा स्थातनय पदाधिकाररहरुको िमता तथा 
बवृत्त विकासको िाधग तालिम तथा भ्रमणको व्यिस्था 
गने   

 

 २००० नपा 

दात ृ

तनकाय, 

प्रदेश 

सरकार 

 

७.६ दीर्यकािीन योजनाहरु (११-२० ) 

 

तालिका ७.३: दीर्थकालिन योजनाहरु 

भौततक ववकास 

सडक 

ि.

स. 
योजना तथा कायथिम स्थान एकाई/दरुी 

अनुमातनत 

िागत 

न्जम्मेिार तनकायहरु 

मुख्य सहायक 

१ 

सडक यातायात गुरुयोजना बमोन्जम 

नगरपालिकाको सडकहरु कािोपरे गने (िावषथक 

१० क्रकमी का दरिे)  

नगरपालि
का विलभत न 

िडाहरु 

१०० ३५७६९०० 

नपा 

प्रदेश 

सरकार / 

दात ृ

तनकाय 
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२ 

सडक यातायात गुरुयोजना बमोन्जम 

नगरपालिकाको सडकहरु स्तरोतनती गने 

(िावषथक १० क्रकमी का दरिे) 

नगरपालि
का विलभत न 

िडाहरु 

१०० २४८२६०० 

नपा 
प्रदेश 

सरकार 

३ 

सडक यातायात गुरुयोजना बमोन्जम 

नगरपालिकाको सडकहरु ममथत संभार गने 

(िावषथक १५ क्रकमी का दरिे) 

नगरपालि
का विलभत न 

िडाहरु 

१५० २७३८२५० 

नपा 

प्रदेश 

सरकार / 

दात ृ

तनकाय 

४ 

हाि भद्रपुर बजारमा रहेको बसपाकथ  सानो 
भएकोिे झापा चोक आसपास (स्थान तनन्र्श चत 

गरी) आिुतनक बसपाकथ  तनमाथण गने (डडवपआर 

अनुसार) 

  १२०००० नपा 

प्रदेश 

सरकार/ 

केतद्र 

सरकार र 

दात ृ

तनकाय 

५ 

नपा सम्पूणथ िेरिाई समेटने गरी (साविक 

गाविसहरु समेत) ५० क्रफट चौडाईको ररगंरोड 

तनमाथण गने 

 २५ क्रकमी ११६५२८० 

केतद्र 

सरकार/

प्रदेश 

सरकार 

नपा, दात ृ

तनकाय 

जम्मा  १००८३०३०   

पुि तथा किभटय 

१ 
िाडथ नं ३ रािाकृष्ण मन्तदर छेउको पुरानो 
मेची खोिा पुि तनमाथण गने 

  ९५००० 

केतद्र 

सरकार
/प्रदेश 

सरकार 

नपा 

जम्मा  ९५०००   

शहरी पुवायिार 

१ 
संभाव्यता अध्ययन र तया गररएको DPR 

को आिारमा Science City तनमाथण गने 
  १२५५००० नपा 

प्रदेश 

सरकार/ 

दात ृ

तनकाय 

१ 
विद्युतीय शिदाह गहृको िाधग स्थान छनौट 

गरी आिर्शयक पूबाथिार तनमाथण गने 
  २५००० नपा 

दाततृनका
य/ तनजी 

िेर 

३ 
भद्रपुर एयरपोटथको िमता िदृ्धि गरी सुवििा 
सम्पत न बनाउने 

  ३००००००   

जम्मा  ४२८००००   

सामान्जक ववकास     

स्वास्थ्य 

१ लशिण अस्पताि सहहतको भौततक पूिाथिार िडा नं १०,  १०००००० केतद्र दात ृ
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तनमाथण गने किििगुडी सरकार
/प्रदेश 

सरकार 

नीकाय / 

नपा 

जम्मा  १००००००   

महहिा, बािबालिक, बदृ्ि र अपाङ्ग 

१ 
विद्यमान रहेका िमथशािाहरुिाई उपयुक्त 

स्थानमा स्थानाततरण गरी पुनतनमाथण गने 
 २ िटा ४०००० नपा 

दात ृ

तनकाय 

/प्रदेश 

सरकार 
जम्मा  ४००००   

खेिकुद  

१ 

मेची रंगशािािाई प्रलशिण केतद्र सहहतको 
बहुउद्देर्शयीय रंगशािाको रुपमा स्तरोत नतत 

गने 

  २०००००० 

केतद्र 

सरकार
/प्रदेश 

सरकार 

नपा, दात ृ

तनकाय 

जम्मा  २००००००   

आधथयक 

१ 
चतद्रगढीिाई औद्योधगक िेरको रुपमा 
विकास गने 

 

 २०००००० 

केतद्र 

सरकार
/ प्रदेश 

सरकार 

नपा 

२ 
ज्ञानेचोक र चतद्रगढीमा दगु्ि धचस्यान केतद्र 

स्थापना गने 

 

२ िटा २२००० 

केतद्र 

सरकार
/ प्रदेश 

सरकार 

नपा 

१४ 

आरु्तनक भतसार कायाथिय स्थापन गने र 

भद्रपुरमा ड्राइपोटथको विकास गने  (संभाव्यता 
अध्ययन अनुसार) 

 

 १०००००० 

केतद्र 

सरकार
/ प्रदेश 

सरकार 

नपा 

१५ 

नगरपालिकामा संचालित धचया खेततिाई 

अगाथतनक खेततको रुपमा रुपाततरण गदै 

िैजाने । 

 

 नीततगत नपा तनजी िेर 

१६ आिुतनक धचया प्रसोिन केतद्रको तनमाथण गने 

 

 ३५०००० 

केतद्रीय 

सरकार, 

दात ृ

तनकाय 

नपा/ 
प्रदेश 

सरकार 

जम्मा  ३३७२०००   



भद्रपुर नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना, अन्ततम प्रततिेदन २०७४ 
 

नेपाि डभेिपमेतट कतसल्टेतसी 200 
 
 

वातावरण व्यवस्थापन 

१ 

संभाव्यता अध्ययन अनुसार स्यातनटरी 
ल्याण्ड क्रफल्ड साईट तनमाथण गने (आिुतनक 

क्रकलसमबाट प्रशोिान सहहत) 

 

 

२२०००० नाप 

दात ृ

तनकाय, 

प्रदेश 

सरकार 

२ 
सहरमा उत्पाहदत फोहोर मैिा संकिन गरी 
ऊजाथ उत्पादन सहहतको व्यिस्थापन गने 

 

 

७५००० नपा 

प्रदेश 

सरकार/ 

दात ृ

तनकाय 

३ 

लसमसार िेरहरुको संरिण गरी पयथटकीय 

िेरको रुपमा बबकास गने (हदर्थकािीन 

प्रकृततका योजनाहरु) 

 

 

१२०००० नपा 
दात ृ

तनकाय 

४ 

Septic Tank बाट मेलसनिे तानेको 
फोहोरिाई Processing Plant को 
व्यिस्थापन गरी Processing गने  

 

 

 

७५००० नपा 
दात ृ

तनकाय 

जम्मा  ४९००००   

ववपद व्यवस्थापन तथा जिवायु अनुकुिन योजना तथा काययक्रमहरु 

१ 

जंगिी जनािर हात्तीको कारण हुने जन 

िनको िततकम गनथको िाधग रान्ष् िय तथा 
अततरान्ष् िय रुपमा गररएका 
अभ्यास/मोडिहरुको अध्ययन गरी उपयुक्त 

मोडि अनुसार हात्ती आतंक तनयतरण गने 

(हदर्थकािीन) 

िडा नं १, २, 

३, ४, ७, ९, र 

१० 
 ४५००० नपा 

प्रदेश 

सरकार/ 

दात ृ

तनकाय 

२ 

िाढी, कटान तथा डुिान तनयतरणका िाधग 

तनम् न स्थानहरुमा नािा, तटिति र 
बिृारोपण गने ।  

कल्याण 

बस्ती (िडा नं 

१), गौरी गाउुँ  
(िडा नं २), 

भैसािाडी 
हात्तीमारा र 

मेची पारीको 
गाउुँ  (िडा नं 

३), गदथन 

कट्टा (िडा नं 

४), मेची 
क्रकनार ( िडा 

नं ५), 

झीिझीिा 

 १०५००००० 

दात ृ

तनकाय, 

केतद्र 

सरकार
/ प्रदेश 

सरकार 

नपा 
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खोिा (िडा नं 

६), पुरानो 
सब्जी हट्टी 
(िडा नं ५ र 

६), देउतनया 
खोिा (िडा नं 

७ र १०), 

शशस्र 

क्याम्प छेउ र 

सुकुम्बासी 
टोि (िडा नं 

८ र ९), 

प्रणामी नगर 

र स्िगथद्िारी 
र्ाट (िडा नं 

९)  

३ 

जििायू अनुकुिनका कायथिमहरु संचािन 

गने; शुख्खा िेरका िाधग पोखरीको तनमाथण, 

लसमसारको संरिण र ििृारोपण गने 

 

 २५०००० नपा 

तनजी 
िेर/ 

प्रदेश 

सरकार/ 

दात ृ

तनकाय 

जम्मा  १०७९५०००   

संस्थागत ववकास 

१ 
नपामा बहुउद्देर्शयीय भिन तनमाथण गरी 
कागज विहीन शुषासनद्िारा सेबा प्रिाह गनथ   ६५०००० नपा 

केतद्र 

सरकार, 

दाततृनका
य/ प्रदेश 

सरकार 
जम्मा  ६५००००   

कुि जम्मा अनुमातनत िागत 

अल्पकािीन (०-५ वषय) ७९३५३३५ 

मध्यकािीन (६-१० बषय) ७९४१८१२ 

दीर्यकािीन (११-२० बषय) ३२८०५०३० 

कुि जम्मा अनुमातनत िागत ४८६८२१७७ 

नोटः समािेस गररएका केही ठूिा योजना तथा कायथिमहरुको रकम अनुनातनत रुपमा समािेस गररएको छ । यसको 
िाधग छुट्टै बबस्तृत अध्ययन समेत गनुथ पने देणखतछ ।  
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यस प्रततिेदनमा समािेस गररएको विषयगत योजना तथा कायथिमहरुको अनमुातनत िागतिाई सकं्षिप् त 

रुपमा तालिका ७.४ मा समािसे गररएको छ ।  
अनमुातनत रकम 

क्र. स.ं वववरण 
अल्पकालिन    

(०-५ बषय ) 
मध्यकालिन       

( ६-१० बरष् ) 

हदर्यकालिन          

( ११-२० बरष् ) 
कुि 

१ भौततक विकास ६७९१५३५ ५३५१८१२ १४४५८०३० २६६०१३७७ 

२ सामान्जक विकास ५६९००० १४२७५०० ३०४०००० ५०३६५०० 

३ आधथथक विकास ५९००० ५५०००० ३३७२००० ३९८१००० 

४ िातािरण व्यिस्थापन ५६५०० ५५५५०० ४९०००० ११०२००० 

५ 
विपद व्यिस्थापन तथा 
जििाय ूअनकुुिन 

२५००० ५५००० १०७९५००० १०८७५००० 

६ ससं्थागत विकास ४३४३०० २००० ६५०००० १०८६३०० 

कुि ७९३५३३५ ७९४१८१२ ३२८०५०३० ४८६८२१७७ 

 

७.७ योजनाहरुको बहु-के्षत्रगत िगानी कायययोजना 
 

भद्रपुर नगरपालिकाको विकास तनमाथण गनथ केहह कायथिम तथा योजनाहरु बहु-उद्देर्शयीय भएकािे 

भद्रपुर नगरपालिकाबाट मार संभि हुने देणखदैन । अधिकांस आयोजनाहरु ठुिा तथा बहु-उद्देशीय 

भएकािे प्रदेश सरकार र केतद्र सरकारिे न ै विशषे प्राथलमकाका साथ योजना कायाथतियन गनुथपन े

देणखतछ । यसका साथ ैनगरपालिकाको िस्तुन्स्थततिाई मध्यनजर गरी दात ृ तनकाय र साबथजतनक 

नीन्ज साझदेारी विच नपािे समतियात्मक भूलमका खेल्ने िातािरणको लसजथना गनुथ पदथछ । ति मार 

भद्रपुर शहरको कायथयोजना ठोस रुपमा अगाडड बढाउनुपने देणखतछ । बहु िेरगत िगानी कायथ 
योजनािाई तालिका ७.५ मा समािेस गररएको छ ।  
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 िागतको बहुक्षेतर्गत िगानी कारय्योजना तजुामा 

िागानी रु (हजारमा) 

क्
र. 
सं. 

कारय्क्रम 

कारय्
क्रम  

सथ्ि 

िागत 

अनुमान 

अनुमातनत िगानी िगानी गने तनकाय 

कैक्रफयत अलप्काभल
न    (०-५ 

बरि् ) 

मधय्काभल
न    (५-१० 

बरि्) 

हदरघ्काभल
न     (१०-

२० बरि्) 

नपा केन्द्र सरकार 
पर्देश 

सरकार 

नन्ीजीी 
जनसहभार्ग

ता 
दात ृतनकाय 

१ 

भौनतक 

पुिााधआर 
षिकास योजना 

नगरपा
लिका 
क्षेतर् 

२६६०१३७७ २६९५५२८ १३१३४११ २७१३५३० १०६४०५५१ ५३२०२७५ ३९९०२०७ २६६०१३८ ३९९०२०७ 

नपा ४०%, 

केनद्र सरकार 
२०%, पर्देश 

सरकार १५%, 

जन सहभार्गता 
१०% र दात ृ

ननकाय १५% 

२ 
सामाश्जक 

षिकास 

नगरपा
लिका 
क्षेतर् 

५०३६५०० ५४९००० १३५२५०० १६१५००० २०१४६०० १००७३०० ७५५४७५ ५०३६५० ७५५४७५ 

नपा ४०%, 

केनद्र सरकार 
२०%, पर्देश 

सरकार १५%, 

जन सहभार्गता 
१०% र दात ृ

ननकाय १५% 
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३ 
आर्थाक 

षिकास 

नगरपा
लिका 
क्षेतर् 

३९८१००० २९००० २५०००० ४९०००० ११९४३०० ७९६२०० ७९६२०० ७९६२०० ३९८१०० 

नपा ३०%, 

केनद्र सरकार 
२०%, पर्देश 

सरकार २०%, 

नीश्ज २०% र 
दात ृननकाय 

१०% 

४ 
िातािरखणय 

िय्िस्थापन 

नगरपा
लिका 
क्षेतर् 

११०२००० ११७८०० १०५५०० ४९०००० ४४०८०० २२०४०० १६५३०० १६५३०० ११०२०० 

नपा ४०%, 

केनद्र सरकार 
२०%, पर्देश 

सरकार १५%, 

जन सहभार्गता 
१०% र दात ृ

ननकाय १५% 

५ 

षिपद् 

िय्िस्थापन 

तथा जलिायू 

अनुकुलन 

नगरपा
लिका 
क्षेतर् 

१०८७५००० २५००० २२५०० १३४५००० ३२६२५०० ३२६२५०० २१७५००० १०८७५०० १०८७५०० 

नपा ३०%, 

केनद्र सरकार 
३०%, पर्देश 

सरकार २०%, 

जनसहभार्गता 
२०% र दात ृ

ननकाय १०% 
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६ 
संस्थागत 

षिकास 

नगरपा
लिका 
क्षेतर् 

१०८६३०० १९४००० २३४३०० ६५०००० ६५१७८० १०८६३० १०८६३० ० २१७२६० 

नपा ६०%, 

केनद्र सरकार 
१०%, पर्देश 

सरकार १०%, र 
दात ृननकाय 

१०% 
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८. तनष्कषय तथा सुझाव 

 

८.१ तनष्कषय 
 

नेपाि सरकार स्थानीय विकास मतराियिे  तयार गरेको कायथ शतथ बमोन्जम भद्रपुर नगरपालिकाको 
िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजना प्रततिेदनमा नगरपालिकाको संक्षिप् त पार्श िथधचर, दीर्थकािीन 

सोच, िक्ष्य, उद्देर्शय, रणनीतत, िेरगत विकास योजनाहरु: सामान्जक, आधथथक, भौततक, 

िातािरणीय, जोणखम तयूनीकरण, संस्थागत विकास, वित्तीय विकास योजना तथा नगरपालिकाको 
योजना तथा तनमाथण मापदण्डहरुिाई समािेश गरी प्रमुख योजना तथा कायथिमहरुिाई 

प्राथलमकतािम तनिाथरण गरी यो प्रततिेदन तयार गररएको छ ।  
 

एकीकृत शहरी विकास योजना तयारीको िाधग प्रारन्म्भक कायथशािा गोष्ठी आयोजना गरी तनदेशक 

सलमतत, विषयगत उप-सलमतत गठन गरी ती सलमततहरुसुँग छिफि अततक्रिथ या गरी सुझाि संकिन 

गररएको धथयो । यसैगरी, स्थानीय सरोकारिािा व्यन्क्तहरु, स्थानीयिासी, समाजसेिी, बुद्धिन्जिी, 
नागररक समाजका व्यन्क्तहरुसुँग प्रत्यि तथा अप्रत्यि छिफि अततक्रिथ या समेत गरी स्थानीय 

समस्याहरु पहहचान गररएको धथयो । िस्तुन्स्थतत अध्ययन, नक्शांकन, पार्श िथधचर तयार गरी 
नगरपालिकाको समग्र िस्तुन्स्थतत विर्श िेषणको आिारमा िेरगत विकास योजनाहरु तयार गररएको 
छ ।     
 

प्रदेश नं १ को झापा न्जल्िामा अिन्स्थत भद्रपुर नगरपालिका नेपािको जेठो नगरपालिका मध्येको 
एक नगरपालिका हो । वि.सं. २००८ सािमा स्थापना भएको यो नगरपालिकामा २०३८/३९ सािमा 
चतद्रगढी र महेशपुर गाविसको केही िडाहरुिाई एकीकृत गरी १५ िडामा विभाजन गररएको धथयो । 
वि.स. २०७१ सािमा चतद्रगढी र महेशपुर दबुै गाविसहरु तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकामा समािेश 

गरी १५ िटै िडामा विभान्जत गररएको धथयो भने २०७३ को राज्य पुनरसंरचनािे साविकको 
पथृ्िीनगर गाविसिाई समेत समािेश गरी १० िटा िडाहरुमा विभाजन गररएको छ । व्यापाररक 

दृन्ष् टकोणिे पूिथ पन्र्श चम राजमागथको पूिी द्िार काकडलभट्टा शुरु हुन ु भतदा अगाडड नै भद्रपुर 

भारतको विहार राज्यसुँग लसिै जोडडएको हुनािे यो नगरपालिका व्यापाररक केतद्रको रुपमा 
धचतनतथ्यो । भद्रपुर झापा न्जल्िामा अिन्स्थत पूिी तराईको प्रमुख र महत्िपूणथ नगरपालिका हो । 
भद्रपुर नगरपालिका महेतद्र राजमागथको विताथमोड देणख १७ क्रक.मी. दक्षिणमा अिन्स्थत छ । मेची 
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नदीमा पुि र हुिाकी मागथ (भद्रपुर-गौरीगंज-रंगेिी-विराटनरग) तनमाथण भएमा व्यापाररक दृन्ष् टकोण 

र रणनैततक अिन्स्थततिे गदाथ यस नगरपालिकाको अझ विकास हुने देणखतछ । भद्रपुर पुरानो 
नगरपालिका भएतापतन भौततक विकास तथा तनमाथणमा भने अझै पतन पतछ परेको न्स्थतत छ । 
 

भद्रपुरको विकासको िाधग मुख्यतया कृवष, उद्योग/व्यापार व्यिसाय, पूिाथिार विकास िगायत 

नगरमा विद्यमान िालमथक, साुँस्कृततक सम्पदाहरुको संरिण, सम्बद्थिनका साथ ै िातािरण 

सुिारतफथ  ध्यान हदनुपदथछ । यसबाट एकाततर यस नगरपालिकािाई औिोधगक, व्यापाररक र कृवष 

केतद्रको रुपमा विकास गरी िररपररका िेरहरुमा सेिा र सुवििाहरु परु् याउने एक महत्िपूणथ 
नगरपालिकाको रुपमा विकास गनथ सक्रकने देणखतछ भने कृवषसुँग सम्बन्तित र अतय उत्पादन मुिक 

उद्योगहरुको विकास माफथ त नयाुँ रोजगारीको सजृना हुने प्रचरु संभािना रहेको छ ।  
 

"पूवी क्षेत्रको व्यापाररक द्वार: शान्तत, समदृ्धि सहहतको भद्रपुर शहर" भत ने दीर्थकािीन सोच 

तनिाथरण गररएको यस िहृत/एकीकृत शहरी विकास योजनािे भद्रपुरिाई नेपािको पूिी िेरको प्रमुख 

व्यापाररक द्िारको रुपमा धचरण गरेको छ । उद्योग, व्यापार, कृषि र परय्टनको षिकास र 
षिस्तारद्िारा भद्रपुर नगरपालिकािाई पूिी नेपािकै नमूूना आधनुनक शहरको रुपमा षिकास गने 
यस योजनािे अगाडड सरेको ध्येय हो । नगरपालिकामा शान्तत सुव्यिस्था कायम गरी समदृ्ि 

भद्रपुरको सपना देख् ने तफथ  यस योजनािे पररिक्षित गरेको छ । प्रस्तावित दीर्थकािीन सोच हालसि 

गनथको िाधग पूिाथिारको विकास, विस्तार र स्तरोत नतत, गररिी तनिारण, कृवष विकास, धचया खेतत, 

पशुपािन, तरकारी खेतत, पयथटन प्रिद्थिन र विकास, सामान्जक सुरिा, प्राविधिक लशिाियको 
स्थापना, िैदेलशक व्यापार, आयात-तनयाथत, िातािरण व्यिस्थापन, कटान तथा डुबान तनयतरण, 

फोहोर मैिा व्यिस्थापन, संस्थागत सुदृहढकरण र सेिा प्रहािमा सुिार गरी नयाुँ स्थानीय तहको 
तनमाथण पर्श चात स्थानीय तहको सििीकरण गदै राज्यको पुनरसंरचना अनुरुपको ममथ अनुसार सेिा 
सुवििाको सहज पहुुँच तथा विकास तनमाथणमा तीव्रता र चसु्तता हुनु अत्यतत जरुरी देणखतछ ।  
 

िेरगत विकास योजनािाई समेटी िेरगत आिर्शयकताका आिारमा अल्पकािीन, मध्यकािीन र 

दीर्थकािीन योजनाहरु समेत पहहचान गरी प्रस्ताि गररएको यस प्रततिेदनमा योजना तथा 
कायथिमहरुिाई Indicative रुपमा प्रस्ताि गररएको छ । नगरपालिकाको आिर्शयक्तािाई 

प्रततबबन्म्बत गने गरी िस्तुगत विर्श िेषणको आिारमा समेत योजनाहरु प्रस्ताि गररएकोिे 

नगरपिालिकािे िावषथक योजनामा यस्ता आयोजना तथा कायथिमहरुिाई प्राथलमकताका साथ 

समािेश गररनुपदथछ ।   
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मचेी पलुको ननमााण र हुलाकी राजमारग्को सत्रोन्नतीसँगै आर्थाक, व्यापाररक र औद्योर्गक 

षिकास हुन सक््ने, पूिी क्षेतर्को व्यापाररक शहरको रुपमा षिकास हुन सक््ने, कृषि तथा नगदे िालीको 
षिकास र षिस्तार गरन् सककने, परय्टन षिकास (ककचकिध, कमलधाप र चतद्रगढ) द्िारा 
रोजगारीको सजृना गरन् सककने, अनत्रदेशीय नाकाको रुपमा षिकास हुन सक््ने मुख्य सिि 

पियहरु रहेको यस नगरपालिकामा थपु्रै चनुौतीहरु समेत रहेका छन ्।  पूरि्का दमक, षिताामोड र 
मेचीनगर जस्ता शहरहरुसुँग प्रततस्पिाथ गनुथपने, सुरक्षक्षत िस्ती षिकासको लार्ग भिन संहहता र 
ननमााण मापदणड्को सफल कायाानि्य , डुबान र कटानको समस्या ननयनतर्ण गरी सरुक्षक्षत शहर 

बनाउन,ु षिभभन्न क्षेतर्मा लगानी आकषिात गरन् नसक््नु जस्ता चनुौतीहरु धचदै यस िहृत/एकीकृत 

शहरी विकास योजनािे तनहदथष्ट गरेको िि अनुसार भद्रपुरको व्यिन्स्थत शहरी विकासको िाधग मूि 

रुपमा तनमाथण मापदण्डको कायाथतियन, पूिाथिार विकास, संस्थागत पुनरसंरचना, आिर्शयक बजेट 

वितनयोजन, स्थानीय सरकार (नगरपालिका), प्रादेलशक सरकार तथा केतद्र सरकारको समतिय, 

सहकायथ तथा सकृयतामा योजना कायाथतियन गदै जानुपने देणखतछ ।  
 

९.२ सझुावहरु 

 

यस अध्ययनबाट प्राप् त सुझाबहरु तनम् न बमोन्जम प्रस्ताि गररएको छः 
1. शहरीकरणलाई िय्िश्स्थत, सुरक्षित र हदगो बनाउनको लार्ग शुरुदेणखनै भिन ननमााण 

मापदणड् तथा भिन संहहता कायाानि्न गरदै् जाने, यसको िाधग नगरपालिकािे आफ्नो 
िेरमा कडाइका साथ कायाथतियन गने र साविकाका गाविसहरुिाई समेत कायाथतियन 

गराउने । 

2. नगरपालिकाको हदगो विकासको िाधग नगरपालिका, प्रदेश सरकार, केतद्र सरकार िगायत 

सरोकारिािा तनकायबीचको समतियमा योजना संचािन गदै जाने । 

3. दीर्थकािीन प्रकृततका आयोजनाहरु तनमाथणको िाधग प्रादेलशक सरकार, केतद्र सरकार तथा 
दात ृतनकायहरुको िगानीमा योजना कायाथतियन गने । 

4. जनतासुँग प्रत्यि सरोकार राख् ने आयोजनाहरु तनमाथणमा सािथजतनक-तनजी साझदेारीमा 
समेत अगडड बढाउनु पदथछ ।  

5. प्रस्तावित सकड अधिकार िेर र तनमाथण तथा योजना मापदण्ड कायाथतियन गराउन स्थानीय 

तनकाय/राजनैततक दिका प्रतततनधिहरुको सक्रिय तथा समतियात्मक सहयोग आिर्शयक 

पने हुुँदा सबैको सक्रिय सहयोग र समतिय हुनुपदथछ । 
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6. सडक यातायात गुरुयोजना, पयथटन गुरुयोजना, ढि संजाि गुरुयोजना, भू-उपयोग योजना 
जस्ता आिारभूत योजनाहरु अवििम्ब तयार गरी सोही अनुसार योजना कायाथतियन गराउुँ दै 

जानुपदथछ । 

7. नगरपालिकािे समग्र नगरपालिका िेरलभर सहज सेिा पुर् याउनको िाधग प्रत्येक िडा 
कायाथियिाई सेिाग्राही मैरी, प्रविधियुक्त, पारदलशथता, चसु्तताको नीतत अनुसरण गरी सेिा 
प्रिाहिाई जनतासामु पुर् याउनुपने देणखतछ । 
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अनसुचूीहरु 

अनसुचूी १: माइतयटु 
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अनसुचूी २: तनदेशक तथा ववषयगत उप-सलमतहरुको वववरण 

 

तनदेशक सलमतत 
 

▪ नगरपालिकाका नगर पर्मुख/कारय्कारी अर्धकृत, संयोजक -१ जना 
▪ शहरी योजनाकार, नगरपालिकाद्िारा चयन/मनोनयन गरेको,  सदसय्- १ जना  
▪ डडलभजन कायाािय, शहरी विकास तथा भनि तनमााण विभागका पर्तततनर्ध, सदसय् - 

१जना 
▪ जजल्िा प्राविर्धक कायााियका पर्तततनर्ध, सदसय् -१ जना 
▪ नगरपालिकाका इजन्जनयर, सदसय् सर्चि-१ जना 

 

ववषयगत उपसलमततहरु 

क) भौतिक तिकास उप-सतिति 

संयोजकाः र्नर्शयाम िकान्तद्र (नगर कायथपालिका सदस्य) 

सदस्यहरुाः 
तोयानाथ मैनािी (दरूसंचार विताथमोड) 

बबजय अधिकारी (दरूसंचार) 

यम प्रसाद ररजाि (नसस-४ िडा) 
कमिा अछामी (नसस-१० िडा) 
र्शयाम कुमार राउत (भद्रपुर १०) 

अरुण राजिशंी (भद्रपुर-३) 

विष्णु लशिाकोटी (अध्यि चतद्रगढी खानेपानी उपभोक्ता सलमती) 
ई वििेक लशग् देि ( न्जल्िा प्राविधिक कायाथिय) 

ई सुमन कुमार लमश्र (शविभतनवि, डडका) 
ई धगररष राजभण्डारी (खानेपानी संस्थान, भद्रपुर) 

सदस्य सधचवाः सुतनि कुमार कणथ  
 

ख) सािातिक तिकास उप-सतिति          

संयोजकाः लमरा भट्टराई (नगर कायथपालिका सदस्य) 
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सदस्यहरुः 
मनोज कुमार पंडडत (न्जल्िा आयुिेद) 

सलमिा तनरौिा (महहिा तथा िाििालिका कायाथिय) 

तारािाि रुचाि 

पोषराज पौडिे 

देविका िस्याि 

याम बहादरु शे्रष् ठ 

गंगा बराि (संचार कमी) 
जानुका विर्श िकमाथ 
ईर्श िरी पौडिे (न्जल्िा जन स्िास्थ्य कायाथिय) 

फणणतद्र दाहाि 

विभा पासिान 

सदस्य सधचवाः मन कुमार डाुँगी 
 

ग) आतथिक तिकास उप-सतिति 

संयोजकाः श्री लभम बहादरु सुब्बा (िडा अध्यि) 

सदस्यहरुाः श्री ज्ञान ब. चौहान 

 प्रेम ब. बरुिाि (िडा अध्यि) 

 दशरथ प्रिान (िडा अध्यि) 

 अजय साहेिािा 
 प्रकाश शमाथ 
 दामोदार सापकोटा 
 मेहरमान विष्ट 

 कालिचणर िस् नेत 

 र्नर्शयाम कसेरा 
 हेमिाि भट् टराई 

 देिी प्रसाद कोईरािा 
 तनता मगर  

सदस्य सधचवाः सुिास भट् टराई 
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र्) िािािरण व्यिस्थापन उप-सतिति 

संयोजकाः हंशिर राजिंशी (िडा अध्यि) 

सदस्यहरुाः गौरि शुब्बा (िडा अध्यि) 

रमेश चतद्र झा (नगर विकास सलमतत) 

िता काकी 
लशिा बराि  

कुतजा रुचाि 

पुकार संह राजिंशी 
भगिती िस् नेत 

सविता पुरी 
गंगा दास 

लसताराम अधिकारी 
लसताराम दहाि 

देिी प्रसाद गुरुङ 

भक्तिाि भूजेि 

कमिदेि चौिरी 
हेमतत नेपाि 

प्रमोद प्रिान 

लशिा खड्का  
बहद्र काकी  

सदस्य सतिि: प्रमोद प्रधान (िनपा) 

िलिाय ुपररिििन, प्रकोप न्यूनीकरण िथा तिपद व्यिस्थापन उप-सतिति 

संयोजकाः श्री बतिु काकी (िडा अध्यि) 

सदस्यहरुाः तनम िाि राजिंशी 
मणी बोगटी 
बबभा पासिान (नगर कायथपालिका सदस्य) 

मुना खिास (नगर कायथपालिका सदस्य) 

ब्रहम ढंुगाना 
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राम दाहाि 

श्रीमती म जु भूईमािी 
राम प्रसाद लसिाकोटी 
श्रीमती ररता दाहाि (सुिेदी) 

सदस्य सधचवाः हदनेश कुमार कणथ (भनपा) 
ससं्थागि तिकास उप-सतिति 

संयोजक – टेक  बहादरु खडका -काजी (िडा अध्यि) 

सदस्यहरुः 
शतनिाि राजिंशी (िडा अध्यि) 

कमिा थिुुङ (िडा अध्यि) 

ममता लिम्िु 
िक्ष्मी पररयार 
ईतद्रलसहं राजिंशी 
राम प्रसाद अधिकारी 
संतोष राजिंशी 
मदन कुमार कंडिे (िडा सडडि) 

सदस्य सधचवाः सुिा रंन्जतकार (खडका), भनपा 
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अनसुचूी ३: फोटोहरु 
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