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कायशकारी साराशं 

 

नेपाि सरकार स्थानीय लिकास मन्राियि े तयार गरेको कायश शतश बमोलजम भद्रपुर नगरपालिकाको िृहत/एकीकृत 

शहरी लिकास योजना प्रलतिेदनमा नगरपालिकाको संलक्षप् त पा् िशलचर, दीघशकािीन सोच, ि्य, उ्े्य, रणनीलत, 

क्षेरगत लिकास योजनाहु: सामालजक, आर्थथक, भौलतक, िातािरणीय, जोलखम न्यूनीकरण, संस्थागत लिकास, 

लित्तीय लिकास योजना तथा नगरपालिकाको योजना तथा लनमाशण मापदण्डहुिाई समािेश गरी प्रमुख योजना तथा 

कायशिमहुिाई प्राथलमकतािम लनधाशरण गरी यो प्रलतिेदन तयार गररएको छ ।  

 

एकीकृत शहरी लिकास योजना तयारीको िालग प्रारलपूभक कायशशािा गोठ जी आयोजना गरी लनदशेक सलमलत, 

लिषयगत उप-सलमलत गठन गरी ती सलमलतहुसुँग छिफि अन्तर्दिया गरी सुझाि संकिन गररएको लथयो । यसैगरी, 

स्थानीय सरोकारिािा व्यलक्तहु, स्थानीयिासी, समाजसेिी, बुलिलजिी, नागररक समाजका व्यलक्तहुसुँग प्रत्यक्ष 

तथा अप्रत्यक्ष छिफि अन्तर्दिया समेत गरी स्थानीय समस्याहु पलहचान गररएको लथयो । िस्तुलस्थलत अध्ययन, 

नक्शांकन, पा् िशलचर तयार गरी नगरपालिकाको समग्र िस्तुलस्थलत लि् िेषणको आधारमा क्षेरगत लिकास 

योजनाहु तयार गररएको छ ।     

 

प्रदेश नं १ को झापा लजल्िामा अिलस्थत भद्रपुर नगरपालिका नेपािको जेठो नगरपालिका मध्येको एक नगरपालिका 

हो । लि.सं. २००८ सािमा स्थापना भएको यो नगरपालिकामा २०३८/३९ सािमा चन्द्रगढी र महशेपरु गालिसको 

केही िडाहुिाई एकीकृत गरी १५ िडामा लिभाजन गररएको लथयो । लि.स. २०७१ सािमा चन्द्रगढी र महशेपरु 

दबैु गालिसहु तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकामा समािेश गरी १५ िटै िडामा लिभालजत गररएको लथयो भन े

२०७३ को रायय पुनसशम्रचनाि ेसालिकको पृथ्िीनगर गालिसिाई समेत समािेश गरी १० िटा िडाहुमा लिभाजन 

गररएको छ । व्यापाररक दलृष् टकोणिे पूिश पल् चम राजमागशको पूिी द्वार काकडलभट्टा शुु  हुनु भन्दा अगालड न ैभद्रपुर 

भारतको लिहार राययसुँग लसधै जोलडएको हुनाि े यो नगरपालिका व्यापाररक केन्द्रको ुपमा लचलनन्थ्यो । भद्रपुर 

झापा लजल्िामा अिलस्थत पिूी तराईको प्रमुख र महत्िपूणश नगरपालिका हो । भद्रपरु नगरपालिका महने्द्र 

राजमागशको लिताशमोड देलख १७ कक.मी. दलक्षणमा अिलस्थत छ । मेची नदीमा पिु र हुिाकी मागश (भद्रपरु-गौरीगंज-

रंगिेी-लिराटनरग) लनमाशण भएमा व्यापाररक दलृष् टकोण र रणनैलतक अिलस्थलतिे गदाश यस नगरपालिकाको अझ 

लिकास हुने देलखन्छ । भद्रपुर पुरानो नगरपालिका भएतापलन भौलतक लिकास तथा लनमाशणमा भन ेअझ ैपलन पलछ 

परेको लस्थलत छ । 

 

भद्रपुरको लिकासको िालग मुख्यतया कृलष, उद्योग/व्यापार व्यिसाय, पूिाशधार लिकास िगायत नगरमा लिद्यमान 

धार्थमक, साुँस्कृलतक सपूपदाहुको संरक्षण, सपूबिशनका साथै िातािरण सुधारतफश  ध्यान कदनपुदशछ । यसबाट एकालतर 

यस नगरपालिकािाई औधोलगक, व्यापाररक र कृलष केन्द्रको ुपमा लिकास गरी िररपररका क्षेरहुमा सेिा र 

सुलिधाहु पुर् याउने एक महत्िपूणश नगरपालिकाको ुपमा लिकास गनश सककने देलखन्छ भने कृलषसुँग सपूबलन्धत र अन्य 

उत्पादन मुिक उद्योगहुको लिकास माफश त नयाुँ रोजगारीको सृजना हुने प्रचुर संभािना रहकेो छ ।  
 

"पिूी क्षरेको व्यापाररक द्वार: शालन्त, समलृि सलहतको भद्रपरु शहर" भन् ने दीघशकािीन सोच लनधाशरण गररएको यस 

िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजनािे भद्रपरुिाई नेपािको पूिी क्षेरको प्रमुख व्यापाररक द्वारको ुपमा लचरण 

गरेको छ । उद्योग, व्यापार, कृलष र पयशटनको लिकास र लिस्तारद्वारा भद्रपुर नगरपालिकािाई पूिी नेपािकै नमनूा 

आधुलनक शहरको ुपमा लिकास गने यस योजनाि े अगालड सरेको ध्येय हो । नगरपालिकामा शालन्त सुव्यिस्था 

कायम गरी समृि भद्रपुरको सपना देख् ने तफश  यस योजनािे पररिलक्षत गरेको छ । प्रस्तालित दीघशकािीन सोच 

हालसि गनशको िालग पूिाशधारको लिकास, लिस्तार र स्तरोन् नलत, गररिी लनिारण, कृलष लिकास, लचया खेलत, 

पशुपािन, तरकारी खेलत, पयशटन प्रििशन र लिकास, सामालजक सुरक्षा, प्रालिलधक लशक्षाियको स्थापना, िैदेलशक 

व्यापार, आयात-लनयाशत, िातािरण व्यिस्थापन, कटान तथा डुबान लनयन्रण, फोहोर मिैा व्यिस्थापन, संस्थागत 
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सुदकृढकरण र सेिा प्रहािमा सुधार गरी नयाुँ स्थानीय तहको लनमाशण प् चात स्थानीय तहको सििीकरण गद ै

राययको पुनसशम्रचना अनुुपको ममश अनुसार सेिा सुलिधाको सहज पहुुँच तथा लिकास लनमाशणमा ती्रतता र चुस्तता 

हुनु अत्यन्त जुरी देलखन्छ ।  
 

क्षेरगत लिकास योजनािाई समेटी क्षेरगत आि्यकताका आधारमा अल्पकािीन, मध्यकािीन र दीघशकािीन 

योजनाहु समेत पलहचान गरी प्रस्ताि गररएको यस प्रलतिेदनमा योजना तथा कायशिमहुिाई Indicative ुपमा 

प्रस्ताि गररएको छ । नगरपालिकाको आि्यक्तािाई प्रलतलबलपूबत गन ेगरी िस्तगुत लि् िेषणको आधारमा समेत 

योजनाहु प्रस्ताि गररएकोिे नगरपिालिकाि े िार्थषक योजनामा यस्ता आयोजना तथा कायशिमहुिाई 

प्राथलमकताका साथ समािेश गररनुपदशछ ।   
 

मेची पुिको लनमाशण र हुिाकी राजमागशको स्तरोन् नतीसुँगै आर्थथक, व्यापाररक र औद्योलगक लिकास हुन सक् ने, पूिी 

क्षेरको व्यापाररक शहरको ुपमा लिकास हुन सक् ने, कृलष तथा नगदे िािीको लिकास र लिस्तार गनश सककने, पयशटन 

लिकास (ककचकिध, कमिधाप र चन्द्रगढ) द्वारा रोजगारीको सृजना गनश सककने, अन्तरदेशीय नाकाको ुपमा लिकास 

हुन सक् ने मखु्य सिि पक्षयहु रहकेो यस नगरपालिकामा थुप्रै चुनौतीहु समेत रहकेा छन् ।  पूिशका दमक, लिताशमोड 

र मेचीनगर जस्ता शहरहुसुँग प्रलतस्पधाश गनुशपने, सुरलक्षत िस्ती लिकासको िालग भिन संलहता र लनमाशण 

मापदण्डको सफि कायाशन्िय , डुबान र कटानको समस्या लनयन्रण गरी सुरलक्षत शहर बनाउनु, लिलभन् न क्षेरमा 

िगानी आकर्थषत गनश नसक् नु जस्ता चुनौतीहु लचदै यस िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजनािे लनर्ददष्ट गरेको िक्ष 

अनसुार भद्रपुरको व्यिलस्थत शहरी लिकासको िालग मिू ुपमा लनमाशण मापदण्डको कायाशन्ियन, पूिाशधार लिकास, 

संस्थागत पुनसशम्रचना, आि्यक बजेट लिलनयोजन, स्थानीय सरकार (नगरपालिका), प्रादेलशक सरकार तथा केन्द्र 

सरकारको समन्िय, सहकायश तथा सकृयतामा योजना कायाशन्ियन गदै जानुपने देलखन्छ । 
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१. पररचय 
 

१.१ पषृ् ठभमूी 

 
नेपािमा लबगतका दशकहु दलेख नै शहरीकरणको प्रकृया र गलत तीब्र ुपमा बकढरहकेो छ । सन १९९१ र 

२००१ को लबचमा शहरी जनसंख्याको िृलिदर ३.६% प्रलत बषश रहकेोमा सन २००१ र २०११ को 

लबचमा शहरी जनसंख्याको िृलि दर ३.४% रहकेो लथयो । २०७०/७१ साि सपूममा नेपािमा ५८ िटा 

नगरपालिकाहु रहकेा लथए र लतनीहु मध्ये धेरैजसो नगरपालिकाहु पूिश पल् चम महने्द्र राजमागश या 

लजल्िा सदरमुकाममा अिलस्थत लथए । नगरपालिकाहुको संख्या िृलि भरेैहकेो सन्दभशमा २०७२ मा 

नगरपालिकाहुको संख्या २१७ िटा पुगेको पाइन्छ भने हािसािै रायय पुनरसरंचना प् चात नेपिमा 

२४६ नगरपालिकाहु पुगेका छन् । भद्रपुर नगरपालिका ५८ िटा नगरपालिका मध्येकै पुरानै नगरपालिका 

हो । तर सालिकको भद्रपुर नगरपालिकामा िररपररका गालिसहु (चन्द्रगढी, महशेपुर) पलहिो चरणमा र 

पलछ पृथ्िीनगर गालिस समेत समािेश गरी भद्रपुर नगरपालिका घोलषणा गररएको छ ।  

 

नेपािमा हािसपूम पलन धरैेजसो नगरपालिकाहको अथशतन्र मुित: कृलषमा आधाररत रहकेो दलेखन्छ । 

सालिकका गालिसहुिाई समेटेर घोषणा गररएको हुनािे अलधकांश शहरहु ग्रामीण प्रकृलतका छन् । धरैे 

गाउुँ /गालिसहुिाई समेटी नगरपालिका घोलषत गने गररएकोिे अलधकांश शहरहुमा आधारभूत सेिा 

सुलिधा समेत पुलगसकेको छैन । सबै नगरपालिकाहुमा बस् ने जनसंख्यािाई आधार मान्दा हाि नेपािमा 

शहरी  जनसंख्या ५९% भन्दा मालथ पुलगसकेको लस्थलत छ । 

 

लिगत केही दशक दलेख नेपाि सरकारिे शहरी योजना र लिकासिाई आधुलनक लिलध र पिलत अनुुप 

लिकास गन ेरणनीलत अलख्तयार गरेको छ । यस ैपररपे्र्यमा सन १९६९ मा काठमाण्डौ नगरपालिकाको 

पलहिो भौलतक लिकास योजना तयार गररएको लथयो । यो योजना भौलतक लिकास योजनाको क्षेरमा 

महत्िपूणश प्रयासको ुपमा स्थालपत भएको पाइन्छ । यसपलछ पलन काठमाडौंको व्यिलस्थत लिकासको िालग 

धेरै प्रयासहु भए, योजनाहु तयार गररए तर संस्थागत समन्ियको कमी तथा पर् याप् त िगानीको 

अभािका कारण कलतपय योजनाहु व्यािहारीक ुपमा कायाशन्ियनमा आउन सकेनन । योजना तजुशमाको 

िममा समय िमसुँगै आिलधक लिकास योजना, गुुयोजना, भौलतक लिकास योजना, एकीकृत लिकास 

योजना जस्ता शहरी लिकासका आधुलनक लिलध र सोचहुिाई पलन िमश: अगालड बढाउुँद ै िलगएको 

पाइन्छ । नगरपालिकाको तहमा हािसपू म पलन आिलधक योजनाको अ्यास भरैहकेो पाइन्छ । तर यस्ता 

कलतपय योजनाहुको कायाशन्ियन पक्ष भने सन्तोषजनक हुन सककरहकेा छैनन् ।  

 

नेपािमा शहरीकरणिाई व्यिलस्थत गनश तथा सतंुलित शहर लिकास गनशको िालग नेपाि सरकारिे “रालष् िय 

शहरी नीलत २००७” तयार गर् यो । यसै नीलत अनुसार नेपािका पलछ परेका नगरपालिकाहुिाई लिशेष 

प्राथलमकताका साथ योजना तजुशमा गद ैकायाशन्ियनिाई अगालड बढाउने नीलत समेत समािेश गरेको छ । 

रालष् िय शहरी लिकास रणनीलत २०१५ (National Urban Development Strategy, 2015) ि ेएकीकृत र 

क्षेरीय शहरी पिलतको लिकासिाई प्रोत्साहन गने उ्े् य लिएको पाइन्छ । तर नेपािमा पलहिेकै ५८ िटा 

नगरपालिकाहुमा समेत भौलतक पूिाशधारको अिस्था कमजोर रहकेो छ । रालष् िय शहरी लिकास रणनीलत 

अनुसार शहरी सडक घनत्ि केिि ३.२६ ककलम/प्रलत व्यलक्त रहकेो छ, जुन दलक्षण एलशयाकै न्यून हो । तर 
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शहरीकरणको लतब्र लिकासि ेगदाश नेपािमा शहरी पूिाशधारको लिकास र लनमाशणमा तीब्र दबाि परेको छ । 

शहरी पूिाशधार लनमाशणमा सािशजलनक पूुँजीको िगानी अलहिेसपूम पलन न्यून नै रहकेो छ । नेपाि सरकार 

दातृ लनकायहुको सहयोगमा एकीकृत लिकासका आयोजनाहुको कायाशन्ियनमा िालगरहकेो छ । हाि दात ृ

लनकायहुको सहयोगमा मझौिा एकीकृत शहरी लिकास तथा िातािरण सुधार आयोजना (Secondary 

Towns Integrated Urban Environmental Improvement Project), एकीकृत शहरी लिकास आयोजना 

(Integrated Urban Development Project), शहरी सुशासन तथा लिकास कायशिम (Urban 

Governance and Development Program) जस्ता शहरी लिकास आयोजनाहु संचािनमा आएका छन् । 

नेपाि सरकारकै पहिमा शहरी लिकास मन्रािय अन्तरगत केही नगरपालिकाहुमा संघन शहरी कायशिम 

अन्तगशत शहरी लिकासको िालग पूिाशधारमा िगानी भै रहकेो छ ।   

 
शहरी लिकासकै सन्दभशमा नपेाि सरकारि े लि. स. २०६७/६८ दलेख मध्य-पहाडी िोकमागशमा अिलस्थत 

१० िटा नमुना शहर छनौट गरी उक्त शहरहुको एकीकृत लिकास गनशको िालग आफ्नै स्रोतबाट नयाुँ शहर 

आयोजना कायशिम सचंािन गरररहकेो छ । मध्य-पहाडी िोकमागशको कोररडोरमा छनौट भएका १० िटा 

नयाुँ शहरहुमा योजना तजुशमा र कायाशन्ियन एकै साथ हुुँद ैआईरहकेो छ । आ.ि. २०७२/७३ दलेख शहरी 

लिकास तथा भिन लनमाशण लिभागिे तराई-मधेशमा अिलस्थत हुिाकी राजमागशमा १० िटा नयाुँ शहरहु 

छनौट गरी लतनीहुको सभंाव्यता अध्ययन गनकेो िालग बजेट लिलनयोजन गरी १० नयाुँ शहरको 

संभाव्यता अध्ययन कायश अगालड बढाएको छ । दशेकै सबैभन्दा पुरानो हुिाकी राजमागश तराईका 

शहरहुिाई जोडने एक प्रमुख राजमागश भएतापलन यसको लिकास राम्ररी अगालड बढ्न सकेको छैन भन े

हुिाकी राजमागशमा रहकेा िस्ती तथा बजारिे समेत व्यिलस्थत ुप लिन सककरहकेा छैनन ्। यस ैउ्े् का 

साथ, तराईमा समेत शहरीकरणिाई व्यिलस्थत गन ेउ्े् यिे नयाुँ शहरहुको लिकास र लिस्तार गने नीलत 

नेपाि सरकारको रहकेो छ । यसका साथै, यसै आर्थथक बषशमा शहरी लिकास मन्राियिे सुखेत र प्यूठान 

लजल्िामा १/१ नयाुँ शहर लनमाशण गने कायश समेत सुँगसुँगै अलघ बढाएको छ ।  

 
योजनाबि शहरी लिकासिाई प्राथलमकतामा राखी स्थानीय लिकास मन्राियिे समेत नगरपालिकाहुको 

योजना तजुशमा गद ै आएको छ । आिलधक योजना, शहरी सडक यातायात गुुयोजना तजुशमा, आिलधक 

लजल्िा लिकास योजना, शहरी गुुयोजना, पूिाशधार लिकास योजना, लजल्िा सडक यातायात गुु योजना 

स्थानीय लिकास मन्राियहुबाट तजुशमा गरी व्यिलस्थत शहरी लिकास योजनािाई स्थानीय लिकास 

मन्राियिे समबलन्धत नगरपालिकाहु माफश त अगालड बढाउुँद ैआएको छ ।  

 
रालष् िय शहरी लिकास नीलतिाई अत्मासाथ गद ैशहरी पूिाशधार लिकास गरी शहरी गररिीिाई न्यूनीकरण 

गनशको िालग आर्थथक बषश २०७३/७४ दलेख स्थानीय लिकास मन्राियिे प्राथलमकतािममा रहकेा २५ िटा 

नगरपालिकाहुिाई व्यिलस्थत गनशको िालग िजेट लिलनयोजन गरी "िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजना 

तजुशमा" गने कायशिम शुु गरेको छ । यस ैपररपे्र्यमा भद्रपुर नगरपालिका र यस परामशशदाताबीच भएको 

संझौता बमोलजम भद्रपुर नगरपालिकाको िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजना तजुशमा कायशको मस्यौदा 

प्रलतिेदन तयार गरी बुझाइएको छ ।  
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१.२ अध्ययनको उ्े् य 

 
यस अध्ययनको मुख्य उ्े् य भद्रपुर नगरपालिकाको िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजना तजुशमा गनुश हो । 

यसै मूि उ्े् यसुँग सपूबलन्धत लनपू न उ्े् यहु यस अध्ययनिे समेटेको छ  

 

1. भद्रपुर नगरपालिकाको प्रोफाइि तयार गन े

2. भद्रपुर नगरपालिका क्षेरको आधार नक्शा तयार गन े

3. नगरपालिकाको दीघशकािीन सोच, ि्य, उ्े् य, रणनीलतहुको लनधाशरण गन े 

4. लिषयगत ि्य, उ्े् य, रणनीलत, नलतजाका आधारमा क्षेरगत योजना (भौलतक लिकास योजना, 

सामालजक लिकास योजना, आर्थथक तथा लित्तीय लिकास योजना, िातािरण व्यिस्थापन योजना, 

संस्कृलत, पयशटन तथा संरक्षण योजना, संस्थागत लिकास योजना, प्रकोप न्यूनीकरण तथा जोलखम 

व्यिस्थापन योजना) तयार गने 

5. प्रमुख आयोजनाहु पलहचान तथा प्राथलमकीकरण गन े

6. बहु-क्षेरगत िगानी कायशयोजना तयार पान े

7. लनमाशण/योजना मापदण्ड प्रस्ताि गन े 

 
१.३ अध्ययनको कायश क्षरे 
 

यस अध्ययनको कायश क्षेरिाई बुुँदागत ुपमा ति व्याख्या गररएको छ  

 

१.३.१ आधार नक्शा अध्यािलधक  

 

भद्रपुर नगरपालिकाको एकीकृत शहरी लिकास योजना तजुशमा गने कायशको िालग आधार नक्शा 

अध्यािलधक गररएको छ । आधार नक्शा अध्यािलधक गने कायशको िालग स्थिगत अध्ययन, भ्रमण, 

अििोकन गररएको छ भन े लज.लप.एस.को सहायताि े सबै ककलसमका पूिाशधारहुको नक्शाङकन समेत 

गररएको छ । अधार नक्शा अध्यािलधक गने कायश अन्तगशत लनपू न पक्षहु समािेश गररएको छ: 

 

 लिद्यमान सडक संजाि (सडक, यातायत ुट, बस स्टप, सडकको ककलसम आकद), 

 भिनहुको अिलस्थलत, ककलसम, संचनाको लस्थलत आकद, 

 भू-उपयोग (व्यापाररक, आिासीय, संस्थागत, बसोबास, कृलष, प्राकृलतक, गुठी, सािशजलनक आकद) 

 जि प्रिाह प्रणािी (नकद, खोिा, पोखरी) 

 शहरी पूिाशधार (लिद्युत, टेलिफोन, खानेपानी, सािशजलनक धारा, पोखरी, पार्दकङ स्थि, एयरपोटश, 

आकद) 

 सािशजलनक पूिाशधार (स्िास्थ्य, लशक्षा, सुरक्षा, लचहान, मलन्दर, मलस्जद, उद्योग, किकारखाना 

आकद) 

 िातािरणीय प्रदषूण स्थि (भू-क्षय, आगिागी, ल्याण्डकफि साइट, फोहोर लिसजशन स्थि आकद) 

 संस्कृलतक तथा पयशटकीय (मलन्दर, पूयुलजयम, लसनेमाघर, ्यूटािर, पाकश , पूरातालत्िक क्षेर आकद) 
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१.३.२ नगरपालिकाको पा् िशलचर तयारी 
 

भद्रपुर नगरपालिकाको समग्र क्षेरिाई समेटी योजनाको िालग आि्यक पा् िशलचर तयार गररएको छ । 

यस्तो पा् िशलचरमा आधारभूत सूचनाहु जस्तै: भौलतक, सामालजक, आर्थथक, िातािरणीय, लित्तीय तथा 

संस्थागत पक्षहु सलमरटएको छ । लिषयगत मु्ाहुिाई व्याख्या तथा लि् िेषण समेत गरी नक्शा, लचर, 

प्रमुख समस्या र संभािनाहु तथा लिगतको आधारमा प्रिृलत्तगत लि् िेषण समेत गररएको छ ।  

 

१.३.३ लि् िषेण 

 

लि् िषेण अन्तगशत प्रिृलत्त लि् िेषण, समस्या संभािना लि् िेषण, स्थालनक लि् िेषण, लित्तीय लि् िेषण 

गरी लिगत र ितशमानको िस्तुलस्थलतको तुिनात् मक अध्ययन गररएको छ । यसबाट भद्रपुर नगरपालिकाको 

लिगत र ितशमान लस्थलत बुझ्न सहज भएको लथयो ।  

 

१.३.४ नगरपालिकाको दीघशकािीन सोच 

 

सहभालगतात्मक पिलतबाट नगरपालिकाको दीघशकािीन सोच लनधाशरण गररएको छ । सोही दीघशकािीन 

सोचिाई आधार मानी नगरपालिकािे िार्थषक योजना तथा कायशिमहु अगालड बढाईएको छ ।  

 

१.३.५ लिषयगत िक्ष, उ्े् य तथा रणनीलतहु 
 

यस योजना तयारीको िममा लिषयगत िक्ष, उ्े्य तथा रणनीलतहु समेत प्रस्ताि गरी लिषयगत योजना 

तयार गररएको छ । लिषयगत योजना तयारीको िालग लनधाशररत िक्ष र उ्े् य हालसि गने आधार, योजना 

तथा कायशिमहु, जोलखम पक्ष समेत लनधाशरण गरी प्रस्ताि गररएको छ ।  

 

१.३.६ दीघशकािीन भौलतक लिकास योजना तजुशमा 
 

लिद्यमान शहरी िस्तुलस्थलतको अध्ययन गरी दीघशकािमा कस्तो ककलसमको शहर लनमाशण गने, कुन कुन 

क्षेरमा के के पूिाशधार लिकास गने, शहरी लिकास कुन क्षेरलतर लिस्तार गन,े जोलखम युक्त क्षेरहु कता 

रहकेा छन् िगायत भलिष्यमा कस्तो शहर बनाउने भन् ने लिषयिाई लिशेष ध्यान कदई  दीघशकािीन भौलतक 

लिकास योजना तजुशमा गररएको छ । यस्तो भौलतक लिकास योजनािे भलिष्यको शहरी स्िुप लनधाशरण गनश 

म्त गदशछ ।  

 

१.३.७ िातारण व्यिस्थापन योजना 
 

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

व्यिस्थापन योजना अन्तगशत फोहोर व्यिस्थापन, प्रदषूण लनयन्रण, शहरी हररयािी, कृलष, पाकश , खुल्िा 

क्षेर व्यिस्थापन, संरक्षण तथा संिेदनशीि क्षेर जस्ता िातािरणीय पक्षिाई समेटी िातािरण व्यिस्थापन 

योजना तयार गररएको छ ।  
 

१.३.८ सामालजक लिकास योजना 
 

सामालजक लिकास योजना अन्तगशत सामालजक अिस्थाको लि् िेषण गद ै लशक्षा, स्िास्थ्य, सुरक्षा, मलहिा 

सहभालगता, समािेलशता, लपछलडएका समुदाय/िगशको लिकास, संस्कृलत तथा खेिकुद, मनोरन्जन, 
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पुस्तकािय, सामदुालयक भिेा, उत्सि जस्ता सामालजक लिषयिाई मध्यनजर गरी योजनाहु प्रस्ताि 

गररएको छ । यस ककलसमको योजनािे सामालजक लिकासिाई लिशेष म्त पुर् याउनेछ ।  

 

१.३.९ ससं्कृलत, पयशटन तथा सरंक्षण योजना 

 

नगरको धमश, संस्कृलत, सपूपदा, पुरातालत्िक महत्िका क्षेर िगायत पयशटन लिकासका संभािनाहुिाई 

समेत समेटी संस्कृलत, पयशटन तथा सरंक्षण योजना तयार गररएको छ । स्थानीय संस्कृलत, चाडपिश, 

रीलतररिाज, मलन्दर, मलस्जद, पिश आकदिाई समेटी संस्कृलत, पयशटन तथा संरक्षण योजना तयार गररएको 

छ। 

 

१.३.१० आर्थथक लिकास योजना 

 

आर्थथक लिकास योजना अन्तगशत आर्थथक लिकासका सभंाव्य क्षेरहु, औद्योलगक लिकास, रोजगारीको 

अिसर, कृलषको लिलिलधकरण तथा लिकास र लिस्तार, ग्रामीण-शहर अन्तरसपूबन्ध, उत्पादन, नग्ेिािी, 

साना तथा मझौिा उद्योग र व्यिसालयक गलतलिलध, आर्थथक क्षेर िगायत आर्थथक लिकासका समस्या र 

संभािनािाई समेटी लिद्यमान आर्थथक गलतलिलधको आधारमा भलिष्यको संभािनािाई उजागर गररएको 

छ। यस ककलसमको योजनािे नगरको लिद्यमान आर्थथक लस्थलतको साथै भलिष्यको आर्थथक लिकासको 

संभािनािाई अगालड बढाउन म्त गनेछ ।  

 

१.३.११ लित्तीय लिकास योजना 

 

लित्तीय लिकास योजना अन्तगशत नगरपालिकाको लिगतको आय-व्यय तथा योजना कायाशन्ियनका िालग 

आि्यक हुने बजेट तथा बजेट उपिव्ध हुने स्रोतहु समेत पलहचान गरी योजना कायाशन्ियनको िालग 

लित्तीय लिकास योजना प्रस्ताि गररएको छ । यस ककलसमको लित्तीय लिकास योजनाि ेबजेट व्यिस्थापनको 

खाका प्रस्तुत गरेको  छ ।  

 

१.३.१२ ससं्थागत लिकास योजना 

 

संस्थागत सुदढृीकरण लिना लिकास योजनाहु कायाशन्ियन गनश सककदनै । तसथश सुसाशन, स्रोत पररचािन, 

जन सहभालगता, स्थानीय स्रोतहुको समुलचत प्रयोग, नगरपालिकाको लिद्यमान स्रोत साधन तथा क्षमता 

िगायत लिलिध पक्षिाई समेटी संस्थागत लिकास योजना तयार गररएको छ । संस्थागत लिकास योजनाि े

संस्थागत समन्िय, िगानीको स्रोत तथा योजना कायाशन्ियन सहज बनाउने छ । 

 

१.३.१३ बहु-क्षरेगत िगानी योजना 

 

बहु-क्षेरगत िगानी कायशयोजनामा प्रस्तालित योजना तथा कायशिमहुको संभाव्य स्रोत पलहचान गरी 

िगानीको खाका तयार गररएको छ । यसमा कुन कुन आयोजनाको िालग के कलत रकम कुन कुन स्रोतबाट 

पररचािन गनश सककन्छ सो कुरािाई स्पष् ट ककटान गरी योजना खाका कोररन्छ । योजना कायाशन्ियनको 

संभाव्य लनकाय, उपिब्ध हुन सक् ने स्रोत, िगानी िषश समेत ककटान गरी योजना दस्तािेजमा समािेश 

गररएको छ ।  
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१.३.१४ लनमाशण मापदण्ड 

 

नगरपालिका क्षेरलभर लनमाशण हुने पूिाशधार तथा भिनहुको लनमाशण मापदण्ड समेत तयार गररएको छ । 

लनमाशण मापदण्ड अन्तगशत भिनको कभरेज, तल्िा, उचाई, खुल्िा क्षेर िगायत न्यूनतम आधारहु समेत 

तोकी तयार गररएको छ । लनमाशण मापदण्ड तयार गदाश स्थानीय लिकास मन्राियिे तयार गरेको २०७२ 

को मापदण्डिाई समेत आधार मालनएको छ ।  

 

१.३.१५ मखु्य पिूाशधारको लडलपआर तयारी 

 

नगरपालिकािे आयोजना लनमाशणको िालग मुख्य पूिाशधारहुको संभाव्यता अध्ययन प्रलतिेदन समेत तयार 

गररएको छ । यस ककलसमको संभाव्यता अध्ययनिे योजना लनमाशणमा सहयोग पुर् याउने छ । 

 

१.३.१६ नक्शा तयारी 

 

िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजनाको िालग आि्यक नक्शाहु समेत तयार गररएको छ । जसको िालग   

लनपू न बमोलजमक नक्शाहु तयार गरी यो प्रलतिेदन तयार गररएको छ: 

 अिलस्थलत नक्शा (Location Map) 

 प्रभाि क्षेर नक्शा (Hinterland Map) 

 ितशमान भ-ूउपयोग नक्शा (Existing Land use Map) 

 ितशमान पूिाशधार नक्शा (Existing Infrastructure Map)  

 प्रस्तालित भू-उपयोग नक्शा (Proposed Land use Map) 

 ितशमान र प्रस्तालित सडक संजाि नक्शा (Existing and Proposed Road Network Map) 

 ितशमान र प्रस्तालित खानेपानी लितरण/प्रणािी नक्शा (Existing and Proposed Water Supply 

Network Map) 

 ितशमान र प्रस्तालित ढि सजंाि नक्शा (Existing and Proposed Sewerage/Drainage Map) 

 िातािरणीय र जोलखम संिेदनशीि नक्शा (Environmental and Risk Sensitive Map) 
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२. अध्ययन लिलध 

 
२.१ पररचय 
 

भद्रपुर नगरपालिकाको कायाशिय र यस परामशशदाताबीच भएको सपूझौता अनुुप भद्रपुर नगरपालिकाको 

िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजना तजुशमाको िालग िृहत जनसहभालगता, सरोकारिािा लनकायहुसुँगको 

छिफि/अन्तर्दिया, स्थिगत अध्ययन भ्रमण, नक्शा अध्यािलधक गरी योजना दस्तािजे तयार गररएको छ। 

लिकासका हरेक चरणमा सबै जनताको समान पहुुँच होस भन् न े कुरािाई मनन गरी सहभागी तथा 

समतामुिक प्रकृयाबाट यस प्रलतिेदन तयार गररएको छ । अध्ययनको कायश लिलधमा नगरपालिकाको 

स्थिगत सिेक्षण, अििोकन, नगरपालिकाका निलनिाशलचत पधालधकारीहु, नगरपालिका लभरका दिीय 

प्रलतलनलध, स्थानीय जनसमुदाय तथा प्रमुख सरोकारिािाहुसुँग छिफि, अन्तरकिया, औपचाररक तथा 

अनौपचाररक छिफि, िलक्षत समूह छिफि साथै स्थानीय लनकाय एिं अन्य स्रोतबाट संकलित सूचना, 

जानकारी एिं तथ्याङ्कहुिाई अध्ययन तथा लि् िेषण गरी यो प्रलतिेदन तयार गररएको छ । यस 

अध्ययनको कायश लिलध लनपू न अनुसार रहकेो छ: 

 

२.२ पिूश अध्ययनहुको पनुराििोकन 
 

िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजना तयारीको िालग नगरपालिकासुँग सपूबलन्धत लिलभन् न प्रलतिेदनहु, 

जानकारीहु, तथ्याङ्कहु, नक्शाहु इत्याकद संकिन गरी अध्ययन गररएको छ । उपिब्ध तथ्याङ्क, 

जानकारी तथा प्रलतिेदनहुको पुनराििोकन तथा समीक्षाको आधारमा भद्रपुर नगरपालिकाको एकीकृत 

शहरी लिकास योजना तजुशमा गनश सहयोग पुगेको लथयो । अध्ययनको यस प्रारलपूभक चरणमा ति उल्िेलखत 

प्रलतिेदनहुको अध्ययन गररएको लथयो । अन्य प्रलतिदेन तथा तथ्याङ्कहु समेत आि्यकता अनसुार 

अध्ययन/समीक्षा गररएको लथयो र सोही आधारमा योजना तयारी कायशिाई अगालड बढाइएको लथयो । 

 िार्थषक नगर लिकास योजना (२०६७/६८- २०७२/७३) 

 गालिस/नगरपालिका पार्श्शलचरहु (सालिक चन्द्रगढी, महशेपुर, पृथ्िीनगर गालिसहु तथा सालिक 

भद्रपुर नगरपालिका) 

 सालिक भद्रपुर नगरपालिकाको आिलधक योजना, (२०६९-२०७४) 

 सालिक भद्रपुर नगरपालिकाको पार्श्शलचर (२०६९) 

 रालष् िय शहरी लिकास रणनीलत, २०१५ (National Urban Development Strategy, 2015) 

 भू-उपयोग क्षेर लनधाशरण लनदलेशका तथा नीलत, २०६९ 

 भौलतक लिकास योजना प्रलतिेदनहु 

 शहरी लिकास नीलत, २०६४ 

 स्थानीय लिकास मन्रािय, लनमाशण मापदण्ड तथा लनदलेशका, २०७२ 

 रालष् िय आिास नीलत, २०६८ 

 GIS Based Base Map Data of Bhadrapur Municipality, 2071 
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यसका साथ,ै शहरी लिकाससुँग सपूबलन्धत अन्य नीलतहुको पुनराििोकन गरी यसको लनष्कषश समेत यहाुँ 

प्रस्तुत गररएको छ ।  

 

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

अनुुप शहरी क्षेर तथा िजारहुमा पूिाशधार लिकास कायशिमहु जस्तै: सडक, एकीकृत ढि प्रणािी, 

रंगशािा, पाकश  जस्ता योजनाहुको लिकास र लिस्तार गनुशपने जस्ता रणनीलतक कायशिमहु तय गरी 

व्यिलस्थत शहरी लिकास गनुशपने कुरा उल्िेख गररएको छ । रणनीलतक योजनाहु, कायशिम तथा नीलत र 

कायशनीलतहुको तय गरी कायशिमहु तयार पाने, कायाशन्ियन गने र पुनराििोकन गने कुरा उल्िखे 

गररएको छ । नगरपालिकाहुको शहरी योजना तजुशमाको मुख्य उ्े् य नै कदगो शहरी लिकासिाई िढािा 

कदई आधुलनक भौलतक पूिाशधार लिस्तारको माध्यमबाट शहरी गररिी न्यूनीकरण गद ैग्रामीण शहरी क्षेर 

लबचमा समन्िय स्थालपत गनुश हो । त्यसैिे नगर क्षेरको एकीकृत शहरी लिकास योजना तजुशमा गनुशपने तथा 

डाटािेस तयार गरी शहरी योजनाहुको व्यिस्थापन गनुशपने आि्यकता दलेखएको छ । यस ककलसमको 

एकीकृत शहरी लिकास योजनािे एकालतर सब ैक्षेरिाई समेटी एकीकृत लिकासमा योगदान पुर् याएको हुन्छ 

भने अकोलतर लडलजटि डाटा पलन तयार हुन ेहुुँदा आि्यकता अनसुार नगरपालिकाि ेउपयोग गनश सक्दछ।  

 
तहे्रौ योजना (२०७०-२०७२/७३): यस योजनाको पररच्छेद ५ (५.४.२) मा उल्िेख भए अनसुारको उ्े् य 

पयाशप् त पूिाशधार सलहत सरुलक्षत, स्िच्छ, व्यिलस्थत र आर्थथक ुपमा समृि शहरहुको लिकास गन ेलिलभन् न 

रणनीलत तथा कायशनीलतहु तय गररएका छन् । यस्ता रणनीलत र कायशनीलतहु मुख्यत एकीकृत पूिाशधार 

लिकास योजनासुँग सपूिलन्धत रहकेा छन् । यसका िालग शहरी नक्शाङ्कन, एकीकृत क्षेरगत लिकास 

योजना, भौलतक पूिाशधार लिकास योजनाको तजुशमा गनुशपने जस्ता प्रमुख कायशिमहु समािेश गररएको छ । 

 

रालष् िय शहरी लिकास रणनीलत २०१५ (National Urban Development Strategy 2015): रालष् िय 

शहरी लिकास रणनीलत २०१५ (अलन्तम मस्यौदा प्रलतिेदन) मा उल्िेख भए अनुसारको उ्े् य पुरा गनश 

शहरी लिकास िा शहरी प्रणािी सपूिन्धी मध्य र दीघशकािीन रणनीलतहु तय गररएका छन् । ग्रामीण शहर 

अन्तरसपूबन्धको सििीकरण, क्षेरीय र अन्तर क्षेरीय सडक स्तरोउन् नती, सडक पूिाशधार सुधार, साना 

शहरहुको गुणात्मक लिकास गने, स्माटश शहरहुको पररकल्पना अनुुपको पूिाशधार तयार गनुशपने तथा 

प्रान्तीय र केन्द्रहुिाई क्षेरीय तथा रालष् िय शहरी प्रणािीमा आिि गराउने जस्ता रणनीलतहु छन् । 

त्यसैगरी शहरी क्षेरहुमा िगानी प्रोत्साहन गने, पूिाशधार लिकास गने, खानेपानीको स्रोत सरंक्षण र 

व्यिस्थापन गद ेपानीको गुणस्तर, आपूर्थत तथा लितरण प्रणािीिाई िैज्ञालनकीकरण गने, सहभालगतामूिक 

फोहोर व्यिस्थापन, भूउपयोग, सडक यातायातिाई शहरी तथा क्षलेरय योजना तजुशमा प्रकृयामा एकीकृत 

गद ै जाने िगायत अन्य शहरी िातािरण, उजाश, शहरी अथशतन्र, शुसासन, भूमी व्यिस्थापन सपूबन्धी 

लबषेश रणनीलतहु तजुशमा गररएका छन् ।  

 

रालष् िय आिास नीलत, २०६८ र योजना, २०७१: “सबैका िालग आिास” भन् ने अिधारणा सलहतका 

रालष् िय आिास नीलत २०६८ िागु गररएको छ भने उक्त नीलतका ि्य तथा उद्ये्यहु पुरा गनश आगामी 
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१० िषशको िालग रालष् िय आिास योजना तजुशमा गररएको छ । सबैका िालग सुरलक्षत, पयाशप् त र औकात 

अनुकुिको आिास उपिब्ध गराउने उ्े् यबाट लनदलेशत रालष् िय आिास नीलत २०६८ िे गररिीको 

रेखामुनी रहकेा अव्यिलस्थत तथा असुरलक्षत िस्तीिाई समेटी आिास अिधारणा लिकास गरेको पाईन्छ 

भने रालष् िय आिास योजना २०७१ मा १० िषीय कायशिम अन्तगशत आिास सेिािाई लिपन् न िगश िलक्षत 

आिास सेिा, लनजी क्षेरबाट संचालित आिास सेिा र आिास क्षेरमा क्षमता लिस्तार गने महत्िपूणश तीन 

समूहहुमा िगीकरण गररएको पाईन्छ । 

 

२.३ तथ्याङ्क सकंिन 
 

परामशशदाताको स्थिगत अध्ययन टोिीबाट अध्ययनको िालग आि्यक पने प्राथलमक तथा लद्वतीय दबु ै

ककलसमका तथ्याङ्क, जानकारी तथा सूचनाहु लनपू नानसुार संकिन गररएको लथयो । 

 

२.३.१ लद्वतीय तथ्याङ्क सकंिन 

 

यस अध्ययनका िालग आि्यक पने लद्वतीय तहको तथ्याङकहु लनपू न माध्यमबाट सकंिन गररएको लथयो:  

a) लिलभन् न कायाशियका अध्ययन प्रलतिेदनहु जस्तै: सालिक गाउुँ  लिकास सलमलत, लजल्िा लिकास 

सलमलत, लजल्िा लस्थत स्िास्थ्य, लशक्षा, कृलष तथा अन्य लिकास लनमाशणसुँग सपूबलन्धत कायाशिय, गैर् ह 

सरकारी संघ संस्थाहुबाट प्रकालशत प्रलतिेदन, पार्श्शलचर, पुस्तक आकदबाट आि्यक तथ्याङ्क तथा 

जानकारी संकिन गररएको लथयो । 

b) नगरपालिकामा उपिब्ध आिलधक योजना, िार्थषक योजना, नक्शा तथा अन्य जानकारीहु । 

c) आि्यक लनपू न नक्शाहु समेत संकिन गररएको लथयो: 

नापी नक्शा: स्थिुप नक्शा (Topography Map) १:२५००० मापनिाई आधार नक्शाको ुपमा 

लिईएको लथयो । स्थिुप नक्शा १:२५००० मापन र सालिकका गालिस नक्शािाई सहायक 

नक्शाको ुपमा लिइएको लथयो ।  

लजल्िा नक्शा: यस्ता नक्शाहु नापी लिभाग तथा सपूबलन्धत नापी कायाशियहुबाट समेत संकिन 

गररएको लथयो । 

भ-ूउपग्रह नक्शााः यसको िालग गुगि अथशको माध्यमद्वारा उक्त क्षेरको भ-ूउपग्रह नक्शा अध्ययन गरी 

आि्यक जानकारीहु सकंिन गररएको लथयो ।  

 

२.३.२ प्राथलमक तथ्याङ्क सकंिन 

 

िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजना तजुशमाको िालग आि्यक पने तथ्याङ्कहु स्थिगत अध्ययन, भ्रमण 

तथा लिलभन् न लनकाय/व्यलक्तहुसुँग औपचाररक तथा अनौपचाररक छिफि, अन्तरकियाको माध्यमबाट 

संकिन गररएको लथयो । प्राथलमक तथ्याङ्क, सूचना, जानकारी तथा योजनाहु ति उल्िेलखत लिलध तथा 

प्रकियाबाट संकिन गररएको लथयो । 

 

क) लनदशेक सलमलत तथा लिषयगत उप-सलमलत गठन तथा छिफि 
 

िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजना तजुशमाको कायशलिलध अनुसार स्थानीय सरोकारिािा लनकायिाई 

प्रत्यक्ष सहभागी गराई उनीहुबाट सूचना संकिन गने अलभप्रायिे लमलत २०७४/१/२० मा लनदशेक सलमलत 
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र लबषयगत उप-सलमलतहु गठन गररएको लथयो । परामशशदाताको प्रालिलधक टोिीि ेलनदशेक सलमलत तथा 

लिषयग उप-सलमलतहुसुँग छिफि/अन्तरकिया समेत आयोजना गरेको लथयो । परामशशदाताको प्रालिलधक 

टोिी तथा नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा १ कदन ेकायशशािा गोष् ठी गरी िृहत/एकीकृत शहरी लिकास 

योजनाबारे प्रस्तुतीकरण गरी छिफि समेत संचािन गरेको लथयो । स्थानीय लिकास मन्राियिे जारी 

गरीको िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजना तजुशमाको कायशशतशमा प्रस्ताि गरे बमोलजम भद्रपुर 

नगरपालिकको िहृत/एकीकृत शहरी लिकास योजना तजुशमाको िालग लनदशेक सलमलतको गठन दहेाय 

बमोलजम रहकेो लथयो (यस सपूबन्धी लििरण अनुसूची २ मा रालखएको छ) । 
 

 नगरपालिकाका नगर प्रमुख/कायशकारी अलधकृत, संयोजक -१ जना 

 शहरी योजनाकार, नगरपालिकाद्वारा चयन/मनोनयन गरेको,  सदस्य- १ जना  

 लडलभजन कायाशिय, शहरी लिकास तथा भनि लनमाशण लिभागका प्रलतलनलध, सदस्य - १जना 

 लजल्िा प्रालिलधक कायाशियका प्रलतलनलध, सदस्य -१ जना 

 नगरपालिकाका इलन्जनयर, सदस्य सलचि-१ जना 

 

यसैगरी योजना तजुशमािाई आि्यक लिषयगत छिफि तथा अन्तर्दियाको िालग लिषयगत उप-सलमलतको 

गठन समेत गररएको लथयो । लिषयगत समूहको संरचना तथा सदस्यहाुको लििरणण  अनुसूची २ मा 

रालखएको छ ।  

 

 

 

 

िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजना तजुशमाको पूिश योजना तयारी कायशशािा गोष् ठी आयोजना 
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नगरपालिकाका कायशकारी अलधकृत िगायत योजना तजुशमा गोठ जीमा 

योजना टोिीका टोिी प्रमुख प्रस्तुतीकरण गनुशहुुँदै 

योजनाबारे लजज्ञासा तथा सुझाब कदनुहुुँद ैसरोकारिािा कायाशिय 

प्रलतलनलध 

पूिश योजना तयारी कायशशािामा सहभागी नगरिासीहु 

स्थानीय सरोकारिािा प्रलतलनलधहु, लजज्ञासा र सुझा दददै स्थानीय सरोकारिािा प्रलतलनलधहु, लजज्ञासा र सुझा दददै 
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क) स्थिगत अध्ययन, अििोकन भ्रमण 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको िस्तलुस्थलत अध्ययनको िालग स्थिगत अध्ययन, अििोकन भ्रमण समेत गररएको 

लथयो । खासगरी योजना क्षरेको समस्या संभािनािाई स्थिगत अध्ययन भ्रमण गरी प्रालिलधक दलृष् टकोण 

लनमाशण गनश समेत स्थिगत अििोकन भ्रमण महत्िपूणश रहकेो लथयो । स्थिगत अध्ययन भ्रमणमा योजना 

टोिीका टोिी प्रमुख, योजनालिद, स्थानीय बुलिलजिी, नगरपालिका प्रलतलनलध समेत सहभागी भएका 

लथए। स्थिगत अध्ययन भ्रमणमा खासगरी नगर क्षेरको जोलखम स्थिहु, संभािनाहु, प्राकृलतक 

िातािरण, लनमाशणाधीन ठूिा आयोजनाहु, बजार लिकासको िम, िातािरणीय अिस्था, धार्थमक-

पुरातालत्िक महत्िका क्षेरहुको अििोकन भ्रमण गररएको लथयो । स्थिगत सभके्षणका केही फोटो ति 

प्रस्तुत गररएको छ । स्थिगत अध्ययन भ्रमण तथा अििोकन र छिफिका फोटोहु अनुसूची ३ मा 

रालखएको छ ।  

सरोकारिािाहु आ-आफ्नो धारणा र लजज्ञासा राख् नुहुुँदै 

 

सहभागीहुिाई योजनाबारे प्रकाश पानुशहुुँद ैयोजना टोिी प्रमुख 

 

परामशशदाताका टोिी प्रमुख र प्रालिलधकहु ककचकबधको स्थिगत लनरीक्षण गद े
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भानु चौक ज्ञाने चौक 

देउलनया पुि लनमाशणधीन मेची पुि 

प्रलशक्षण केन्द्र, किििगडुी 
बजार क्षेर 
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ख) नक्शा अध्यािलधक  

 

यस िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजना तयारीको िालग नगरपालिका क्षेरिाई समेटी भौलतक, 

सामुदालयक/सािशजलनक पूिाशधार, प्राकृलतक िातािरण, सामालजक िस्तुलस्थलत समेतिाई समािेश गरी 

नक्शाको अध्यािलधक गनुशपने भएकोिे GPS को सहायतािे नक्शा अध्यािलधक गररएको लथयो । उपिब्ध 

भू-उपग्रह नक्शामा शहरमा लिद्यमान शहरी पूिाशधारहु जस्तै: लिद्यािय, क्यापूपस, सरकारी कायाशिय, 

बैंक तथा लित्तीय संस्थाहु, उद्योग/कारखाना, अस्पताि तथा अन्य स्िास्थ्य संस्थाहु, मठ/मलन्दर, 

दिेािय, मलस्जद, चचश, लिमानस्थि, एनलजओ/आइएनलजओ, होटि, पुि, सडक, पाकश , खुल्िा क्षेर, लिद्यतु, 

ससचाई, खानेपानी िगायत सबै ककलसमका पूिाशधारहुको अिलस्थलत नक्शांकन गने कायश सपूपन् न गररएको 

छ । सोही आधारमा भद्रपुर नगरपालिकाको अध्यािलधक आधार नक्शा समेत तयार गररन े छ । यसैको 

आधारमा नगरको भ-ूक्षेर लनधाशरण, पूिाशधारको आि्यकता लि् िेषण, प्रस्ताि, योजना तयारी कायश 

सपूपन् न गररने छ । नक्शा अध्यािलधक गने कायशको िालग प्रालिलधक टोिीिाई स्थिगत ुपमा पररचािन 

गररएको लथयो । नक्शा अद्यािलधकमा लनपू न पक्षहु सलमरटएको लथयो: 

 

प्रशासलनक लसमाना नक्शा 

 लजल्िा लसमाना  

 िडा लसमाना  

 ग्रामीण र शहरी क्षेरको लसमाना  

 

क) आधार नक्शा 

 Irrigation Canal 

 Water body/pond/lake 

 River and stream  

 Religious/cultural Buildings  

 

अिलस्थलत नक्शा 

Major Place Name/location  

River, Lakes, and other major features names  

 

सडक सजंाि नक्शा (सडक र पिु) 

कािोपर े

ग्राभेि सडक 

धुिे सडक 

 

सडक पदानिुम 

राजमागश 

सहायक मागश 

मुख्य मागश 

पैदि मागश 

 

लचया बगान 
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अन्य पूिाशधार नक्शा 

Electricity transformer  

Electricity Line  

Telephone Distribution  

Water supply Source 

Drinking Water Pipeline  

Water Tank 

 

सामालजक पिूाशधार नक्शा 

शैलक्षक र स्िास्थ्य संस्था नक्शा 

उद्योग किकारखाना नक्शा 

सरकारी/गैर् ह सरकारी संस्था र सामुदालयक केन्द्रको नक्शा 

िडा सेिा केन्द्र नक्शा 

हाटबजार र संकिन केन्द्र नक्शा 

 

िातािरण सिंदेनशीि नक्शा 

िन जंगि संरक्षण नक्शा 

ताि र सीमसार संरक्षण नक्शा 

नकद लनयन्रण नक्शा 

 

भ-ूउपयोग नक्शा 
 

लिद्यामान भ-ूउपयोग नक्शा  
 

ग) सामदुालयक/िलक्षत समहू छिफि  

योजना तयारीको िालग सामुदालयक तथा िलक्षत समूह छिफि गरी समस्या संभािनाहु समेत संिकन 

गररएको लथयो । िलक्षत समूह छिफि गदाश मलहिा, बािबालिका, दलित, जनजालत, लपछलडएका 

समूहहुसुँगको छिफि गरी िलक्षत समुहका समस्या/सिािहुिाई यस िृहत/एकीकृत योजना प्रलतिेदनमा 

समािेश गररएको छ । आि्यकता अनसुार लिलभन् न क्षेरमा सामुदालयक/िलक्षत समुह छिफि गरी सूचना 

संकिन गररएको लथयो । 

 

घ) दीघशकािीन सोच लनधाशरण कायशशािा गोष् ठी आयोजना 

नगर लिकासको िालग कुनै पलन योजनाि ेदीघशकािीन सोचिाई आधार मान् नु पदशछ । दीघशकािीन सोच 

लबना लनल् चत  िक्ष र उ्े् यका साथ अगालड बढ्ने बाटो पलहल्याउन कठीन हुने हुुँदा दीघशकािीन सोच 

तयार गरी सोही मुतालिक अगालड बढ्नु पने हुन्छ । यस िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजना तयारीको 

िालग भद्रपुर नगरपालिकािाई लिद्यमान संभािनाका आधारमा भलिष्यमा कहाुँ पुग् ने भनी दीघशकािीन 

सोच लनधाशरण गनश दीघशकािीन सोच कायशशािा गोष् ठी आयोजना गररनेछ । योजना तथा कायशिम तयार 

गदाश सोही दीघशकािीन सोच हालसि गनशका िालग पररिलक्षत हुनेगरी प्रस्ताि गररने छ । दीघशकािीन सोच 

कायाशशािामा लिलभन् न समुहहु बनाई छिफि गरी नगरको दीघशकािीन सोच लनधाशरण गररने छ । 
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ङ) लनदशेक सलमलतसुँको छिफि  

लनदशेक सलमलतको कायशक्षेर लनपू नानुसार तोककएको लथयो  

 योजना टोिीिाई कदशा लनदशेन कदने  

 नगरपालिकाको दीघशकािीन सोच लनधाशरण गन े 

 लिषयगत उप-सलमलतिाई आि्यक सुझाि सल्िाह प्रदान गन े 

 नगरस्तरीय भेिा गराई रणनैलतक योजना तयार गनश सहयोग पुर् याउने  

 सरोकारिािा लनकायहुबाट आएका सुझािहुिाई आि्यक्ता अनुसार योजनामा समािेश गनश 

सल्िाह प्रदान गन े 

 सहभालगतात्मक कायशशािा गोष्  ठी गराई योजना तजुशमा कायश अगालड बढाउने  

 िृहत्तर/एकीकृत शहरी लिकास योजना दस्तािेजिाई अलन्तम ुप कदने  

 

उपरोक्त कायशक्षेर बमोलजम भद्रपुर नगरपालिकाको िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजना तयारीको िालग 

आि्यकता अनसुार लनदशेक सलमलतसुँग छिफि अन्तर्दिया आयोजना गररएको लथयो । लनदशेक 

सलमलतबाट प्राप् त सुझाब सल्िाहिाई आि्यकता अनसुार योजना प्रलतिेदनमा समािशे गररएको लथयो ।  

 
च) लिषयगत उप-सलमलतहुसुँको छिफि  

लिषयगत उप-सलमलतको कायश क्षेर लनपू नानसुार तोककएको लथयो  

 लिषयगत योजना तथा कायशिम तयारीको िालग सहजीकरण गन े 

 समस्या पलहचान, योजना छनौट र प्राथमीकरणमा सहयोग गने  

 सरोकारिािा लनकायहुसुँगको छिफिमा सहभालगता जनाई सकिय सहयोग गने  

 लिषयगत अग्रणी क्षेर पलहचान गरी सो सपूबन्धी मस्यौदा योजना तयारीमा सहयोग गने  

 दीघशकािीन सोच कायशशािा गोष् ठी तथा अन्य परामशश छिफिमा सकृय सहभालगता जनाउन े 

 लिषयसुँग सपूबलन्धत सूचनाहु संकिन तथा लि् िेषण गनश सहयोग गन े 
 

उपरोक्त कायशक्षेर तोकी लिषयगत-उपसलमलत गठन कायश अगाडी बकढसकेको छ । लिषयगत उप-सलमलतसुँग 

आि्यकता अनुसार छिफि/अन्तर्दिया आयोजना गररनेछ । लिषयगत समस्या तथा योजनाहु तयारीको 

िालग लिषयगत उप-सलमलतसुँगको छिफि महत्िपूणश रहकेो लथयो ।  

 

छ) अन्य सरोकारिािा लनकायहुसुँगको छिफि/अन्तर्दिया 

िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजना तयारीको िालग भद्रपुर नगरपालिकाका र राजनैलतक दिका 

प्रलतलनलधहु, स्थानीय समाजसेिी, बुलिलजिी, परकार र अन्य सरोकारिािा लनकायहु सलपूमलित 

छिफि/अन्तरकिया गररएको लथयो । यस ककलसमका छिफि/अन्तर्दियाबाट नगर लिकासका सिि पक्ष, 

दिुशि पक्ष, चुनौती र अिसरहु समेत लनधाशरण गररएको छ ।  

 

२.४ तथ्याङक प्रशोधन 
 

प्राथलमक तथा लद्वतीय तहको तथ्याङ्क संकिन गने िममा लिलभन्  न तथ्याङ्कहु संकिन हुने भएकोिे 

भद्रपुर नगरपालिकाको िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजना तयारीको िालग आि्यक तथ्याङ्कहुिाई 

केिाई उपयुक्त तथ्यांङकहु लि् िेषणको िालग प्रयोग गनश स्थिगत कायशबाट प्राप् त तथ्याङ्कहु प्रशोधन 
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गररएको लथयो । तथ्याङ्क प्रशोधन गने िममा सरि एिं उपयुक्त ढाचा जस्तै: तालिका, चाटश, डायग्राम 

आकदमा प्रस्तुत गररएको छ । साथै, स्थिगत सिेक्षण तथा अध्ययनबाट प्राप् त तथ्याङ्क, सूचना तथा 

जानकारीहुिाई उपयुक्त मान नापको नक्शाहुमा समािेश गरी नक्शाहु समेत अध्यािलधक गररएको 

लथयो। प्रशोलधत तथ्याङ्किाई आि्यकता अनुसार योजना तजुशमा प्रलतिेदनमा समािेश गररएको छ ।  
 

२.५ लि् िषेण 
 

िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजना तयारीको िालग संकलित तथ्याङ्कहु प्रशोधन गररसकेपलछ लि् िेषण 

गररएको छ । योजना तयारीको िालग लिषयगत ुपमा लनपू नानुसार लि् िेषणको गररएको छ: 

 

२.५.१ भौलतक लि् िषेण 

 

लिद्यमान शहरी िस्तुलस्थलतको अध्ययन गरी दीघशकािमा कस्तो ककलसमको शहर लनमाशण गने, कुन कुन 

क्षेरमा के के पूिाशधार लिकास गने, शहरी लिकास कुन क्षेरलतर लिस्तार गन,े जोलखमयुक्त क्षेरहु कता रहकेा 

छन् िगायत भलिष्यमा कस्तो शहर बनाउने भन् न ेलिषयिाई लिशेष ध्यान कदई दीघशकािीन भौलतक लिकास 

योजना तजुशमा गररने छ । भौलतक लि् िेषणमा शहरी भौलतक पूिाशधारको लस्थलत, आि्यकता, शहरी 

स्िुप, प्रिृलत्त लि् िेषण गरी भौलतक िस्तुलस्थलतको लि् िेषण गररएको छ । भौलतक लि् िेषणको 

आधारमा नै भौलतक लिकास योजना प्रस्ताि गररने छ ।  
 

२.५.२ िातारणीय लि् िषेण 

 

िातािरणीय लि् िेषण अन्तरगत शहरी िातािरणीय लिलिध पक्षिाई समेरटन ेछ । िातािरणीय लि् िेषण 

अन्तगशत फोहोर व्यिस्थापनको लिद्यमान लस्थलत, भालि योजना तथा संभािना, प्रदषुण लनयन्रण, शहरी 

हररयािी, कृलष, पाकश , खुल्िा क्षेर व्यिस्थापन, संरक्षण तथा संिेदनशीि क्षेर जस्ता िातािरणीय पक्षको 

लि् िषेण गरी िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गररने छ । िातािरणीय लि् िेषणिे ितशमान 

िातािरणीय अिस्था र भलिष्यको योजना तयारीको आधार प्रदान गने छ । 
 

२.५.३ सामालजक लस्थलत लिश्  िषेण 
 

सामालजक लस्थलत लि् िेषण अन्तरगत सामालजक अिस्था जस्तै: लशक्षा, स्िास्थ्य, सुरक्षा, मलहिा 

सहभालगता, समािेलशता, लपछलडएका समुदाय/िगशको लिकास, संस्कृलत तथा खेिकुद, मनोरन्जन, 

पुस्तकािय, सामुदालयक भिेा/उत्सि जस्ता सामालजक लिषयिाई लि् िेषण गद ैसामालजक लस्थलत सुधार 

गनश अि्यक लिलिध पक्षहु समेरटने छ । खासगरी यस अन्तगशत, जनसंख्या िृलि, बसाईसराइको प्रिृलत्त, 

शैलक्षक अिसर, स्िास्थ्य लस्थलत, लपछडएका समुदायहुको उत्थान र लिकासको िालग अपनाइनुपने 

प्लतका लिषयमा योजनामा समािेश गनुशपने लिलिध पक्षहु समेरटने छ । यसै आधारमा नै सामालजक 

योजना तयार गररने छ ।   
 

२.५.४ आर्थथक लस्थलत लि् िषेण  

 

आर्थथक लस्थलत लि् िेषण अन्तगशत नगरको आर्थथक लस्थलत जस्तै: औद्योलगक लिकास, रोजगारीको अिसर, 

कृलषको लिलिलधकरण तथा लिकास र लिस्तार, ग्रामीण-शहर अन्तरसपूबन्ध, उत्पादन, नगदिेािी, साना 



भद्रपरु नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी लिकास योजना, मस्यौदा प्रलतिदेन २०७४ 

 

नेपाि डभेिपमेन्ट कन्सल्टेन्सी 18 
 

तथा मझौिा उद्योग र व्यिसालयक गलतलिलध, आर्थथक क्षेर िगायत आर्थथक लिकासका समस्या र 

संभािनािाई समेटी लिद्यमान आर्थथक गलतलिलधको आधारमा भलिष्यको संभािनािाई समेरटन े छ । 

यसैगरी नगरको आयात लनयाशत, आर्थथक लिकासको अग्रणी क्षेर िगायत नगरको लिद्यमान आर्थथक 

लस्थलतको साथै भलिष्यको आर्थथक लिकासको संभािनािाई समेत समेटी आर्थथक लस्थलत लि् िेषण गरी 

सोही अनसुार योजना तथा कायशिमहु प्रस्ताि गररनेछ ।  
 

२.५.५ लित्तीय लि् िषेण 

 

लित्तीय लि् िषेण अन्तगशत नगरपालिकाको लिगतको आय-व्यय तथा योजना कायाशन्ियनका िालग आि्यक 

हुने बजेट तथा बजेट उपिव्ध हुने स्रोतहुको लस्थलतिाई समेरटने छ । यसका साथै योजना कायाशन्ियनको 

िालग नगरपालिकमा उपिब्ध हुने लित्तीय लस्थलत, आपूदानीको संभाव्य स्रोतहु, िगानीका प्रमुख स्रोतहु 

िगायतका लित्तीय पक्षिाई लि् िेषण गररने छ । लित्तीय लिकास योजना तथा िगानी रणलनलत तयार गदाश 

सोही आधारमा तयार गररन ेछ ।   
 

२.५.६ ससं्थागत लस्थलत लि् िषेण 

 

लिद्यमान संस्थागत लस्थलतको लि् िेषण गरी भालि ससं्थागत सुदढृीकरणको आि्यकतािाई समेत यस 

अन्तगशत समािेश गररने छ । स्िशासन, स्थानीय स्रोत पररचािन, जनसहभालगता, स्थानीय स्रोतहुको 

समुलचत प्रयोग, नगरपालिकाको लिद्यमान स्रोत साधन तथा क्षमता िगायत लिलिध पक्षिाई समेटी 

संस्थागत लिकास योजना तयार गनशको िालग संस्थागत पक्षको लि् िेषण गनुशपने हुन्छ । लिद्यमान संस्थागत 

संरचना, क्षमता लि् िेषण गरी भलिष्यको िालग आि्यक पने संस्थागत संरचना एिं संस्थागत समन्िय, 

िगानीको स्रोत तथा योजना कायाशन्ियनका पक्षिाई समेटी संस्थागत लि् िेषण गरी संस्थागत लिकास 

योजना तयार गररने छ ।  
 

२.६ योजना तयारी 
 

िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजनाको िालग सबै तहमा छिफि अन्तर्दिया तथा लि् िेषण प् चात 

योजना तयारी गररएको छ । योजना तयारी गदाश क्षेरगत योजनाहु (भौलतक लिकास, सामालजक लिकास, 

आर्थथक लिकास, िातािरणीय, संस्थागत लिकास, लित्तीय लिकास, जििाय ु पररितशन तथा प्रकोप 

न्यूनीकरण योजना तयारी गररने छ ।  योजना तयारी गदाश LFA Approach मा आधाररत भ ै लिषयगत 

ि् य, पा् िशलचर, रणनीलत, योजना तथा कायशिमहु, लिद्यमान अिस्था र िलक्षत पा् िशलचर समेत 

झल्कनेगरी तयार गररने छ ।  

 

यसैगरी योजना तथा कायशिमहु तयार गदाश अल्पकािीन, मध्यकािीन, दीघशकािीन गरी योजनाको 

आि्यकता र िगानीको लस्थलत अनसुार प्रस्ताि गररने छ । योजनाहु प्राथलमकीकरण गदाश लिषयगत उप-

सलमलतको सुझाि एिं प्रालिलधक लि् िेषणिाई समेत आधार मालनन ेछ ।   

 

 



भद्रपरु नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी लिकास योजना, मस्यौदा प्रलतिदेन २०७४ 

 

नेपाि डभेिपमेन्ट कन्सल्टेन्सी 19 
 

२.७ आधार नक्शा (Base Map) तयारी 
 

२.७.१ लिद्यमान आधार नक्शाको उपिब्धताको मलू्याङ्कन 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको आधार नक्शा अध्यािलधक गने कायश यस अध्ययनको कायश सीमा अन्तरगतको मुख्य 

कायश हो । यसको िालग भद्रपुर नगरपालिका क्षेरको लिद्यमान आधार नक्शाको उपिब्धता सपूबन्धी 

अध्ययन/मूल्याङ्कन गररने छ । उपिब्ध भए सपूमको आधार नक्शाहु संकिन गररएको लथयो । लिशेषगरी 

शहरी लिकास तथा भिन लनमाशण लिभाग, नगरपालिका, लजल्िा नापी कायाशियहुबाट आधार नक्शाहु 

खोजी गररएको लथयो भन े उपिब्ध नभएका नक्शाहु प्रालप् तको िालग गुगि नक्शा िगायत अन्य 

स्रोतहुिाई समेत आधार बनाईएको लथयो । यसरी संकलित तथ्याङ्किाई आधार मानी नक्शा 

अध्यािलधक गररने छ । 
 

२.७.२ भ-ूउपग्रह नक्शाको प्रालप् त 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको आधार नक्शा तयारीको िालग ERDAS नामक सफ्टिेयरबाट प्रशोधन 

(processing) गरी नक्शाको लि् िेषण तथा लििेचना गररने छ । भ-ूउपग्रह नक्शािाई आधार मानी 

नगरपालिकाको सडक संजाि नक्शा तयार गररने छ । यसरी सडक संजािको नक्शा तयार गररसकेपलछ 

उक्त नक्शाको आधारमा अन्य भौलतक पूिाशधारहुको नक्शाहु तयार गने र पररमाजशन गने काम सपूपन् न 

गररने छ । साथै स्थिगत अध्ययनद्वारा यसरी तयार गररएको पूिाशधार, सडक संजाि तथा अन्य आि्यक 

सूचनाहु स्थिगत अध्ययनद्वारा प्रमालणत गरी अध्यािलधक गररने छ ।  

 

 

२.७.३ Ground Control Points (लनदलेशत लबन्द)ु र Geo-referencing 

 
 

भद्रपुर नगरपालिकाको भू-उपग्रह नक्शा 
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यस अध्ययनको िालग आि्यक पने नक्शाहु तयार गनशको िालग नापी लिभाग, काठमाण्डौबाट Ground 

control points प्राप् त गररएको लथयो । अन्य आि्यक Ground control point को हकमा Differential 

Global Positioning System (DGPS) प्रयोग गरी WGS 85 लनदशेाङ्किाई रालष् िय ग्रीड प्रणािीमा 

आधाररत रहरे प्राप् त गररएको लथयो । ग्राउन्ड कन्िोि प्िाईन्टहु लजलपएसको सहायतािे प्राप् त गररएको 

लथयो र आि्यक मारामा यस्ता कन्िोि प्िाइन्टहु लिईएको लथयो । यसै प्िाइन्टहुका आधारमा भू-

उपग्रह नक्शािाई रालष् िय ग्रीड प्रणािीमा िगी Geo-reference गररएको लथयो । यसरी Geo-reference 
गररएको भ-ूउपग्रह नक्शािाई आधार मानी आधार नक्शा तयारी तथा अध्यािलधक गररने छ ।  

 

२.७.४ Grid and Height Datum 

 

आधार नक्शाहु तयार गदाश National Nepalese Modified UTM  ग्रीड प्रणािीमा तयार गररने छ । 

सपूपुणश कन्िोि लिन्दहुु, उचाई र समोच् च रेखाहु National Nepalese Height Datum मा आधाररत 

हुनेछन ।  

 
२.७.५ Digitization 

 

प्रशोधन गररएको भू-उपग्रह नक्शािाई परामशशदाताका प्रालिलधकहुबाट सजकतापूिशक लडलजटाईजेसन 

गरी आि्यक नक्शाहु तयार गररने छ । यसरी तयार गररएको नक्शामा स्थिगत अध्ययनबाट 

अध्यािलधक गररएको सपूपुणश सूचनाहुिाई समािेश गररन ेछ । अध्यािलधक नक्शाहुिाई पुन: स्थिगत 

सिेक्षण तथा अििोकन भ्रमण र अन्तर्दियाबाट ुजु गररने छ । आधार नक्शामा मूि ुपमा तिको 

तालिकामा प्रस्ताि गररए बमोलजमका Thematic and Attribute समािेश गररएको छ  
 

तालिका २.१:  आधार नक्साका Thematic Attribute 

प्रशासलनक 

लसमाना 

नक्शा 

आधार 

नक्शा 

अिलस्थलत 

नक्शा 

सडकको 

ककलसम 

तथा पिु 

सडक 

पदानिुम 

अन्य पिूाशधार 

नक्शा 

 

सामालजक/सािशज

लनक पूिाशधार 

नक्शा 

िातािरण 

संिदेनशीि 

नक्शा 

भ-ूउपयोग 

नक्शा 

अन्तरालष् िय 

लसमाना 

Building 

Footprints 

Major 

Place 

Name/locat

ion 

कािोपर े राजमागश 
Electricity 

transformer 

शैलक्षक, स्िास्थ्य 

संस्था, सुरक्षा 
िन जंगि 

आिासीय 

के्षर 

लजल्िा 

लसमाना 

Irrigation 

Canal 

River, 

Lakes, and 

other major 

features 

names 

ग्राभेि 

सडक 

सहायक 

मागश 

Electricity 

Line 

उद्योग 

किकारखाना 
ताि संरक्षण 

आिासीय 

तथा 

व्यापाररक 

के्षर 

नगरपालिका 

लसमाना 

Water 

body/pond/ 
lake 

Chowk,  
Gate, 

Statue 

धुिे सडक 
मुख्य 

मागश 

Telephone 

Distribution 

सरकारी/गैर् ह 

सरकारी संस्था र 

सामुदालयक 

केन्द्रहु 

नकद लनयन्रण कृलष क्षेर 

िडा 

लसमाना 

River and 

stream 

Adjoining 

Rural 

Municipalit

yy/municip

ality 

पैदि 

मागश 

पैदि 

मागश 

Water 

supply 

Source 

नगरपालिका 

कायाशिय 
जोलखम क्षेर 

संस्थागत 

के्षर 
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ग्रामीण र 

शहरी 

क्षेरको 

लसमाना 

Religious/c

ultural 

Buildings 

 

पुि 

पुिेसा 

(पक्की 

पुि, 

झोिुङ्गे 

पुि, 

किभटश) 

 Water Tank 
हाटबजार र 

संकिन केन्द्र 
संरक्षण क्षेर 

औद्योलगक 

के्षर 

 Contour    

Drainage 

and 

Sewerage 

network 

िैंक तथा लित्तीय 

संस्थाहु 

फोहोर 

व्यिस्थापन 

स्थि, संकिन 

स्थान 

खुल्िा क्षेर 

 
Control 

Points 
    

रंगशािा, खेि 

मैदान, 

लसनेमाघर, 

पुस्तकािय 

भू-क्षय, डुबान 

तथा कटान 

के्षर 

संरक्षण क्षेर, 

जोलखम क्षेर 

      

धार्थमक/सांस्कृलतक

, पुरातालत्िक 

केन्द्र 

  

      सिदाहा गृह   

 

साथै, आि्यकता अनुसार नगरपालिकामा लिद्यमान अन्य पूिाशधार, सेिा सुलिधा लस्थलत, लितरण, 

अिलस्थलतिाई समेत आधार नक्शामा समािेश गररने छ ।  

 

यसरी भद्रपुर नगरपालिकाको आधार नक्शा अध्यािलधक गरी सो अध्यािलधक नक्शाको आधारमा 

नगरपालिकाको क्षेरगत लिकास योजना तयार गररएको छ । िहृत/एकीकृत शहरी लिकास योजनाि े

नगरपालिकाको समग्र क्षेरिाई समेटी दीघशकािीन लिकासको खाका प्रस्ततु गरेको छ ।  
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३. भद्रपरु नगरपालिकाको पा् िशलचर 

 

३.१ सामान्य पररचय 
 
 

प्रदशे नं १ को झापा लजल्िामा अिलस्थत भद्रपुर नगरपालिका नेपािको जेठो नगरपालिका मध्येको एक 

नगरपालिका हो । लि.सं. २००८ सािमा स्थापना भएको यो नगरपालिकामा २०३८/३९ सािमा चन्द्रगढी 

र महशेपुर गालिसको केही िडाहुिाई एकीकृत गरी १५ िडामा लिभाजन गररएको लथयो । लि.स. २०७१ 

सािमा चन्द्रगढी र महशेपुर दबु ै गालिसहु तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकामा समािेश गरी १५ िटै 

िडामा लिभालजत गररएको लथयो भने २०७३ को रायय पुनसशम्रचनाि ेसालिकको पृथ्िीनगर गालिसिाई 

समेत समािेश गरी १० िटा िडाहुमा लिभाजन गररएको छ । व्यापाररक दलृष् टकोणि े पूिश पल् चम 

राजमागशको पूिी द्वार काकडलभट्टा शुु हुनु भन्दा अगाडी नै भद्रपुर भारतको लिहार राययसुँग लसध ै

जोलडएको हुनाि ेयो नगरपालिका व्यापाररक केन्द्रको ुपमा लचलनन्थ्यो । भद्रपुर झापा लजल्िामा अिलस्थत 

पूिी तराईको प्रमुख र महत्िपूणश नगरपालिका हो । भद्रपुर नगरपालिका महने्द्र राजमागशको लिताशमोड दलेख 

१७ कक.मी. दलक्षणमा अिलस्थत छ । मेची नदीमा पुि र हुिाकी मागश (भद्रपुर-गौरीगंज-रंगेिी-लिराटनरग) 

लनमाशण भएमा व्यापाररक दलृष् टकोण र रणनैलतक अिलस्थलतिे गदाश यस नगरपालिकाको अझ लिकास हुन े

दलेखन्छ । भद्रपुर पुरानो नगरपालिका भएतापलन भौलतक लिकास तथा लनमाशणमा भन ेअझै पलन पलछ परेको 

लस्थलत छ । 

 

३.२ ऐलतहाुँलसक पषृ् ठभमूी 
 
 

सन्  १७७३  मा  तत्कािीन  राजा  रणबहादरु  शाहको  शासन  कािमा नेपािको  लसमाना  पल् चम  तफश   

कुमाउ गडिाि र पूिशतफश  रटष् टासपूम पुगेको लथयो । लिराटनगर र रंगेिीबीच पन ेधनपुर भन् ने स्थान र 

झापा बजारमा (सालिक कुमरखोद गालिस) सन् १८१४ अंगे्रजहुिे आिमण गरी आफ्नो कब्जामा लियो र 

सन् १८१५ नोभपेूबर २८ मा सुगौिी सलन्धमा हस्ताक्षर भयो । यसरी मेची नदी सदाको िालग पूिी 

अन्तरालष् िय लसमाना हुन पुग्यो । तत्कालिन झापा लजल्िा मोरङ गो् िरा अन्तरगशत पदशथ्यो । पलछ 

तत्कालिन कुमारखोद गालिस अन्तरगशत रहकेो झापा बजार मोरङ गो् िरा सनश आएको हुदा यस लजल्िाको 

नाम झापा रहन गयो । लि.स. २००७ सािपलछ झापाबाट गो् िरा तत्कालिन चन्द्रगढी गालिसमा सनश पुगी 

चन्द्रगढी सदरमुकाम कायम भयो । पलछ चन्द्रगढी गालिसका केही भागहु भद्रपुर नगरपालिका गाभेर 

भद्रपुर नै लजल्िाको सदरमकुाम रहन भयो । लब.स. २०७१ मा सालिक चन्द्रगढी र महशेपुर गालिसिाई 

भद्रपुर नगरपालिका भागेर पुरै चन्द्रगढी भद्रपुर नगरपालिका बन् न गयो भने लि.स. २०७३ को रायय 

पुनसशम्रचनामा सालिक पृथ्िीनगर गालिस पलन भद्रपुर नगरपालिकामा गालभएको छ । 

 

३.३ भौगोलिक अिलस्थलत, लसमाना तथा राजनलैतक र प्रशासलनक लिभाजन 
 

झापा लजल्िाको दलक्षण पूिी भूभागमा अिलस्थत भद्रपुर नगरपालिका लजल्िाको सदरमुकाम पलन हो । 

भद्रपुर नगरपालिका २६° २५' २१'' उत्तरी अक्षांश दखेी २६°३७' ००'' उत्तरी अंक्षाश र ८८° ०६'४५'' 

पूिी दशेान्तर दलेख ८८° ०२' ०९'' पूिी दशेान्तर सपूम फैलिएको छ । मेची नकदको ककनारमा अिलस्थत 

भद्रपुर नगरपालिकाको अलधकांश भु-भाग समथि रहकेो छ भने यस नगरपालिकाको उचाई समुन्द्र 
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सतहबाट ६८ लमटर (सालिक पृथ्िीनगर गालिसको दलक्षणी क्षेर) दलेख ११३ लमटर (सालिक चन्द्रगढी 

गालिसको उत्तरी क्षेर) सपूम रहकेो छ । भद्रपुरको भूस्िुप समथि भएतापलन उचाईगत लहसाबि े हदेाश 

यसको उचाई दलक्षणबाट उत्तर तफश  िमश बढ्द ै गएको छ । भद्रपुर नगरपालिकाको उत्तरमा मेचीनगर 

नगरपालिका र दलक्षणमा कचनकिि गाउुँपालिका रहकेो छ । त्यसैगरी पूिशमा भारतको पल् चम बंगाि र 

लबहार प्रान्त रहकेा छन् भने पल् चममा हलल्दबारी गाउुँपालिका रहकेो छ । 

 

स्थानीय तह पुनसशम्रचनामा तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकामा सालिक पृथ्िीनगर गालिस गाभेर भद्रपुर 

नगरपालिका लनमाशण गररएको छ । हाि भद्रपुर नगरपालिकाको क्षेरफि ९६.३५ िगश ककलम रहकेो छ भन े

भद्रपुर नगरपालिकामा १० िटा िडाहु रहकेा छन् । स्थानीय तह पुरसशरचनािे सालिक भद्रपुर 

नगरपालिकाको कायाशिय रहकेो स्थान अथाशत भद्रपुर बजारिाई नगरपालिकाको केन्द्र मानेको छ । भद्रपुर 

नगरपालिका लजल्िाको ३ नं संसदीय क्षेरमा पदशछ । भद्रपुर बजार पूिश पल् चम महने्द्र राजमागशबाट १७ 

ककलम दलक्षणमा रहकेो छ ।  

 

३.३ हािापानी तथा जििाय ु
 

समुन्द्र सहतबाट कम उचाईमा अिलस्थत भएकोिे भद्रपुर नगरपालिकामा उष्ण हािापानी पाईन्छ भने 

भद्रपुर बषाशतमा बंगािको खाडीबाट आउने मनसुनी हािापानीबाट प्रभालित क्षेर हो । गृष्मकािमा यहाुँको 

तापिम ३८ लडग्री सेलल्सयससपूम पुग्दछ भने शीतकािमा १५ दलेख १० लडग्री सेलल्सयससपूम ओर्थिन्छ । 

कुनै िषश अलधकतम तापिम ४२ लडग्री सेलल्सयस सपूम पुगेको र न्यून्तम तापिम ८ लडग्री सेलल्सयससपूम 

झरेको पाइन्छ । िषाश ऋतुमा लहन्द महासागरको बंगािको खाडीबाट आउने मनसुनी हािाबाट यहाुँ 

२७१.७५ लमलि लमटरसपूम िषाश हुने गरेको पाइन्छ । यहाुँको हािापानी ययाद ै उष्ण र शुष्क हुने हुुँदा 

स्िास्थ्यका िालग उपयोगी नभएपलन कृलष कायशका िालग भने उपयोगी मालनन्छ । 

 

३.४ नकदनािा तथा तािहु 
 

भद्रपुर नेपाि भारतमा सीमाना भएर बग् ने मेची नदीको ककनारमा अिलस्थत नगरपालिका हो  । दउेलनया, 

लझलिलमिे, घोडामारा अन्य स-साना खोिाहु हुन ्। दउेलनया खोिा चुरेबाट आएकोिे बषैभरर पानी बग् न े

गदशछ भने लझलिलमिे र घोडामारा स्थानीय खोिा भएकोिे लहउद िागेपलछ सुक् ने गदशछन् । तर बषाशतमा 

भने यी खोिाहु बढेर नकदको ुप लिने गदशछन् । भद्रपुर नगरपालिकामा प्राकृलतक ठूिा ताि नभएपलन 

केही स्थानहुमा लनजी स्तरमा खलनएका पोखरीहु छन्, जहाुँ व्यिसालयक माछा पािन गन ेगररएको छ । 

हाि िडा नं १ लस्थत भसैाबाडी भन् ने स्थानमा केही प्राकृलतक तािहु रहकेो भएतापलन हाि उक्त 

ताििहु सरंक्षणको अभािमा सुक्द ैगएका छन् भने िडा नं २ लस्थत कमिधापमा (सालिक पृथ्िीनगर-५) 

सीमसार क्षेर रहकेोका उक्त सीमसार पलन संरक्षणको अभािमा सुक्द ैगएको छ । 

 

३.५ नगरपालिकाको ितशमान भ-ूउपयोग 
 

कुनैपलन ठाुँउको लिकास योजना कायाशन्ियन गनशको िालग भू-उपयोग योजना लनक् कै महत्िपूणश हुने गदशछ । 

नगरपालिकामा कुन कुन ठाुँउमा के कस्ता प्रकारका गलतलिलधहु भैरहकेा छन् र भलिष्यमा के कस्ता 

गलतलिलधहुको संभािना हुन्छ भने्न कुरा भू-उपयोग योजनाबाट प्रष् ट हुने गदशछ । भलिष्यको भू-उपयोग 



भद्रपरु नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी लिकास योजना, मस्यौदा प्रलतिदेन २०७४ 

 

नेपाि डभेिपमेन्ट कन्सल्टेन्सी 24 
 

योजना तयारीको िालग ितशमानको भ-ूउपयोगबारे थाहा पाउनु जुरी हुन्छ । भद्रपुर नगरपालिकाको लिगत 

आिलधक योजनाको तुिनामा बसोबास क्षेर र लचयाबारी केही बढेको दलेखन्छ । भद्रपुर नगरपालिकाको 

ितशमान भू-उपयोगिाई लि् िेषण गदाश सबैभन्दा बढी कृलष क्षेर कुि भू-भागको ६८.८३% रहकेो दलेखन्छ 

भने दोस्रो स्थानमा आिास क्षेर १०.८५% रहकेो दलेखन्छ । नगरपालिकामा कृलष भू-भागको बाहुल्यता 

रहकेो र बसोबास क्षेर लिस्ताररत भएकोि ेिन क्षेर केिि ८.१२% रहकेो छ । त्यसगैरी िािुिा क्षेर ५% 

र नदी, खोिा, ताि र पोखरी क्षेर २.४५% रहकेो छ । नगरपालिकाको ितशमान भू-उपयोगिाई तिको 

तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ भने भू-उपयोग नक्शा अनुसूची ५ मा रालखएको छ । 

 

तालिका ३.१: नगरपालिकाको ितशमान भ-ूउपयोग लस्थलत 

ि.स.                                            भू-उपयोग क्षेरफि (ि. ककलम) प्रलतशत 
१ कृलष क्षेर ६६.३२ ६८.८३ 
२ आिासीय तथा संस्थागत क्षरे १०.४५ १०.८५ 
३ िन क्षेर ७.८२ ८.१२ 
४ बुयान र झाडी क्षेर ०.३१ ०.३२ 
५ खुल् िा क्षेर ३.७४ ३.८८ 
६ बगान क्षेर ०.४४ ०.४६ 
७ िािुिा तथा बगर क्षेर ४.८२ ५.०० 
८ नदी, खोिा, ताि, पोखरी २.४५ २.५४ 

जपूमा ९६.३५ १००.०० 
स्रोताः टोपोग्राकफक नक्सा १९९६, स्थिगत अध्ययन २०७४ र गुगि नक्शा २०१६ 
 

३.६ लिद्यमान भौलतक पिूाशधार तथा सिेा सलुिधाहु 
 

झापा लजल्िाको सदरमुकाम, पुरानो नगरपालिका र ऐलतहालसक शहर भएकोिे भद्रपुर भौलतक पूिाशधारको 

लहसाबिे सिि रहकेो छ । महने्द्र राजमागशबाट १७ ककलम दलक्षणमा अिलस्थत भएपलन यो नगरपालिका 

भद्रपुर-लिताशमोड र चन्द्रगढी-चारआिी गरी २ िटा पक् की सडकिे महने्द्र राजमागशसुँग जोलडएको छ भन े

भद्रपुर-धुिािारी ग्राभेि सडकबाट पलन महने्द्र राजमागशसुँग जोलडएको छ । भद्रपुर नगरपालिका उत्तर 

दलक्षण ईिाम-चारआिी-केचना मेची राजमागश र पूिश पल् चम हुिाकी राजमागशको सगंम स्थि पलन हो । 

पुिी पल् चम हुिाकी राजमागश यही भद्रपुरबाट शुु भएर झापाको राजगढ, गौरींगज र मोरङ्को रंगेिी हुुँद ै

लबराटनगरतफश  गएको छ । लजल्िाको एक मार चन्द्रगढी लिमानस्थि, लरभुिन लि् ि लिद्यािय 

अन्तरगतको मेची बहुमुखी क्यापूपस, मेची अंचि अस्पताि, भद्रपुर रंगशािा जस्ता ठूिा पूिाशधाहु पलन 

यस नगरपालिकामा रहकेा छन् । भद्रपुरको लिद्यमान भौलतक पूिाशधार तथा सेिा सुलिधाहुको बारेमा ति 

लिस्तृत ुपमा व्याख्या गररएको छ : 
 

३.६.१ सडक तथा यातायात 
 

सडक तथा यातातातको पहुुँचको लहसाबिे हदेाश भद्रपुर नगरपालिका लनक् कै सुगम छ । पूिश-पल् चम हुिाकी 

राजमागश (भद्रपुर-राजगढ-गौरीगंज-रंगेिी-लबराटनगर) र उत्तर दलक्षण ईिाम-चारआिी-केचना राजमागशको 
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संगम स्थिमा रहकेो भद्रपुर नगरपालिकािाई तीनिटा सडकहुिे (लबताशमोड-भद्रपुर, चारआिी-चन्द्रगढी, 

भद्रपुर जनताचोक-धुिािारी) महने्द्र राजमागशसुँग जोडकेो छ । लिताशमोड-भद्रपुर र चाआिी-चन्द्रगढी 

कािोपरे सडक हुन् भने भद्रपुर-जनताचोक-धुिािारी ग्राभेि सडक हो । मुख्य बजार क्षेरका सबैजसो लभरी 

सडकहु कािोपरै भैसकेका छन् । मुख्य बजारका अलधकांश सडकहु पलन ग्राभेि भैसकेका छन् । सालिक 

चन्द्रगढी गालिसको ग्रामीण क्षेरका सडकहु ग्राभेि छन् भने सालिक महशेपुर र पृथ्िीनगर गालिसका 

अलधकांश सडकहु ग्राभेि र केही कच्ची समेत रहकेा छन् । हाि हुिाकी आयोजना माफश त चारआिी-केचना 

राजमागशको स्तरोउन् नती भैरहकेो छ, जसिे गदाश हािको िडा नं १, २, ३ अन्तरगत पने सालिक पृथ्िीनगर 

गालिसको मुि सडक पलन चाड ै नै कािोपरे हुन गैरहकेो छ । त्यसैगरी हुिाकी राजमागश पररयोजना 

अन्तरगत भद्रपुरको झापा चौक दलेख राजगढ जान ेसडक पलन स्तरोउन् नती भै कािोपरे हुन गैरहकेो छ । 

यसिे गदाश भद्रपुर नगरपालिका अन्तरगत सालिक महशेपुर गालिस खण्डमा पने मुख्य सडक पलन कािोपरे 

भै सहज आिागमन हुनेछ ।  

 

नगरपालिकामा लिद्यमान 

सडकको लस्थलत हदेाश 

९०.१७ ककलम कािोपरे, 

१९५.९१ ककलम ग्राभेि, 

२१ ककलम कच् ची र 

१०.१७ ककलम गोरेटो 

सडक गरी कुि ३७५ 

ककलम सडक रहकेो छ । 

नगरपालिकाका अन्तरगत 

पने मुख्य पक् की 

सडकहुमा लिताशमोड-

संगम चौक हुुँद ै झापा 

चोकसपूम जान े लबताशमोड-

भद्रपुर राजमागश खण्डको 

४.५ ककलम, संगमदलेख 

भन्सार छेउसपूम शहरी सडक १.५ ककलम, जनताचोक दलेख ययालमरगढी हुुँद ैधुिािारी जाने सडकको खण्ड 

२ ककलम, िेखनाथ चौक दलेख गामेन्ट हुुँद ैभद्रपुर भानुचोक सपूम शहरी सडक ४ ककलम,  सगरमाथा-गामेन्ट 

शहरी सडक १.५ ककलम, सगरमाथा-ककरातकोिनी हुुँद ैलिद्युत प्रालधकरण शहरी सडक २ ककलम, क्यापूपस 

मोड दलेख मेची क्यापूपस शहरी सडक १ ककलम, अस्पतािमोड दलेख मेची अस्पताि शहरी सडक १ ककलम, 

लरभुिन स्मारक दलेख मेची क्यापूपस सपूम शहरी सडक १.५ ककलम, भद्रपुर बजार पुरानो लसनेमा हि भान ु

चोक हुुँद ैपशु अस्पताि आउने शहरी सडक १.५ ककलम, भद्रपुर भन्सार-झापा चौक शहरी सडक १.५ ककलम, 

राम भिन-बजार-कृष्ण मलन्दर-िाचनािय शहरी सडक १ ककलम, रामभिन-पुरानो रटपूिर १ ककलम शहरी 

सडक, भद्रपुर हाईस्कुि गेट-नयाुँ बजार शहरी सडक १ ककलम र बसपाकश -लगरीचौक  शहरी सडक१ ककलम 

छन । 
 

भद्रपुरको सडकको लस्थलत 
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झापाचोक-लहमािी-िाहुरेचौक, 

नयाुँबजार-आपगाुँछी, ज्ञानेचोक-

रंगेडाुँडा, सगरमाथा-िािुिाडी, 

लभमनगर-ककचकिध-चारआिी, 

गरमाथा-ककचकिध, चारआिी-

कमिधाप, सोमबारे-ससगामाडी, 

िाहुरे चौक-फुटबि ग्राउण्ड-

सोमबारे, लहमािी-भैसाबाडी, 

झापा चोक-रंगेडाुँडा, 

सगरमाथा-ककचकबध, 

लभमनगर-मन्री चौक अन्य 

प्रमुख ग्राभेि सडकहु हुन । 

यी सडकहु मध्ये झापाचोक 

दलेख लहमािी सपूम र झापाचौक दकेक राजगढसपूम हुिाकी सडक पररयोजना अन्तरगत कािोपरे गने कायश 

भैरहकेो छ । झापाचौक लहमािी र झापाचोक राजगढ सडकिे भद्रपुर नगरपालिकािाई िमश कचनकिि 

र हल्दीिारी गाउुँपालिकासुँग जोडने काम गदशछन् । नगरपालिका अन्तरगत पने साना लतना थुपै्र अन्य 

सडकहुिे सिारी साधन प्रयोग गनश स्थानीयिासीहुिाई सुलिधा प्रदान गरेको छ । मुख्य राजमागशसुँग 

नजोलडएपलन यहाुँ स्थानीय स्तरमा सिशसाधरण आितजाितको िालग सफारी, ् यापूपो, माइिोबस, बस, 

लजप, ररक्सा आकद चल्ने गदशछ । भद्रपुर बजारमा एक बसपाकश  रहकेो छ, जहाुँबाट पूिशका शहरहु 

काकडलभट्टा, ईिाम, लिताशमोड, लबराटनगर, गौरींगज, धरान, गाईघाट, ईटहरी, धनकुटासपूम लनयलमत बस 

सेिाहु संचािनमा रहकेा छन् भने यहाुँबाट काठमाण्डौ जाने कदिा तथा रारीबस र लसन्धुिी हुुँद ैकाठमाडौं 

जाने माईिोबस पलन संचािनमा रहकेा छन् । यसैगरी भद्रपुर नगरपालिकाको चन्द्रगढीमा एक लिमानस्थि 

रहकेो छ । यो लिमानस्थििे पूिशका झापा, ईिाम, पाुँचथर लजल्िा िगायत उत्तर पूिी भारतबाट आउन े

पयशटकहुिाई काठमाडौं जान आउन हिाई सेिा प्रदान गरररहकेो छ । पक् की रनिे भएको यस 

लिमानस्थिबाट हाि बुि, यलत, सौयश एयरिान्सका दलैनक ६ िटा लनयलमत उडानहु भैरहकेा छन् । 

भद्रपुर नगरपालिकामा रहकेो दउेलनया खोिामा ३ िटा ठूिा पक् की पुिहु (लिताशमोड-भद्रपुर सडक खण्ड, 

झापा चोक-लहमािी सडक खण्ड र झापाचोक-हल्दीिारी सडक खण्ड) रहकेा छन ्भने मेची नदीमा हाि 

डबि िेनको पक् की पुि लनमाशणको काम अलन्तम चरणमा पुगेको छ । 
 

३.६.२ खानपेानी 
 

भद्रपुर नगरपालिकाको खानपेानीको मुख्य स्रोत यूिेि, ईनार र धारा न ैहो । हाि भद्रपुर नगरपालिकामा 

खानेपानी लितरणको िालग ४ िटा ओभरहडे टैंक रहकेोमा भद्रपुर र चन्द्रगढीको ओभरहडे टैंक संचािनमा 

रहकेो तर पृथ्िीनगरको सोमबारे र गौरीशंकरमा अिलस्थत खानेपानीको ओभरहडे टैंक भन े संचािनमा 

आउन सकेको छैन । नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेरहुमा (तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिका र चन्द्रगढी 

गालिस) दईुिटा खानेपानी आयोजनाको ओभरहडे टैंक माफश त पानी लितरण भैरहकेोिे यी क्षेरमा खानेपानी 

भद्रपुरको लिमानस्थि 
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आपुर्थत राम्रो रहकेो छ । नगरपालिकाको शहरी क्षेरमा खानेपानीको आपुतीको िालग ४,५०,००० लिटर 

क्षमताको एक ओभरहडे टैंक, १ ररजभशभायर टैंक र ३ िाख लिटर क्षमताको कफल्िेसन प्िान्ट रहकेो छ ।  

पानीको मुख्य स्रोत लडप बोररङ नै हो । 

बोररङ्गको ३ िटा ईनार रहकेो छ । पलहिो 

ईनार लचया बगानमा रहकेो छ भने दोस्रो र 

तेस्रो ईनार संस्थानको हाता लभर रहकेो छ । 

नगरपालिकाको मुख्य शहरी क्षेरमा ४७ िटा 

सािशजलनक धारा रहकेा छन् भने ५१ िटा धारा 

संघ संस्थाहुिाई लितरण गररएको छ । 

त्यसैगरी १०४९ िटा धारा लनजी घरधुरीमा 

लितरण गररएको छ । भद्रपुर नगरपालिका 

स्थापना भए पलछ नगरपालिकामा खानेपानी 

संस्थानबाट ३ िाख लिटर क्षमताको ओभरहडे 

टंकी लनमाशण गरी नगरपालिकाको तत्कालिन 

१, २, ३, ४, ७, ८, ९, १२, १३, १४ र १५ िडाहुमा खानेपानी लितरण गररएको लथयो । त्यसैगरी 

तत्कालिन चन्द्रगढी गालिसमा खानेपानी तथा ढि लनकास लिभागिे ३ िाख लिटर क्षमताको ओभरहडे टैंक 

लनमाशण गरी तत्कालिन नगरपालिकाको िडा न ं५, ६, १० र ११ िडामा खानेपानी लितरण गरेको लथयो । 

यसरी मुख्य शहरी क्षेरमा २ िटा ओभरहडे टैंकीबाट खानेपानी लितरण भएकोिे खानेपानी आपूर्थत राम्रो 

रहकेो दलेखन्छ । तर सडक र बढ्दो शहरीकरणिे खानेपानी िाइन लिस्तारमा लिलभन् न समस्या रहकेो छ ।  

 

खानेपानी संस्थान िा खानेपानी लिभागबाट 

लिस्तार भएको पुरानो पाईपहुको साइज र 

िाईन लिस्तार अझै पलन पयाशप् त मारामा हुन 

सकेको छैन भने हाि नगरपालिकामा 

गालभएका सालिक महशेपुर र पृथ्िीनगरमा 

खानेपानी लितरण हुन सकेको छैन ।  
 

रालष् िय जनगणना २०६८ िाई आधार मानेर 

हदेाश भद्रपुर नगरपालिकामा खानेपानीको मुख्य 

स्रोत युिेि/हणे्डपपूप (६६.१%) नै रहकेो 

दलेखन्छ । धाराको पानी ३०.७% घरधुरीमा 

मार लितरण भएको भएको छ । धाराको पानी 

मुख्य शहरी क्षेरमा (चन्द्रगढी, भद्रपुर) मार 

लितरण भएको छ भन े पृथ्िीनगर र महशेपुर 

ग्रामीण क्षेरहु भएकोिे त्यहाुँ खानेपानीको 

मुख्य स्रोत युिेि/हणे्डपपूप हो ।  

खानेपानीको अन्य स्रोतहुमा ढकनी भएको ईनार प्रयोग गने घरधुरी १.२% रहकेा छन् । 

तालिका ३.२: खानपेानीको स्रोतको लििरण 

स्रोत घरधरुी संख्या प्रलतशत 

धाराको पानी ४६८४ ३०.७ 

्बिेि/हणे्डपपूम १००९३ ६६.१ 

ढकनी भएको ईनार ९९ ०.६ 

ढकनी नभएको ईनार १८४ १.२ 

मुि १८ ०.१ 

नदी/खोिा १० ०.१ 

अन्य १०८ ०.७ 

उल्िेख नभएको ७४ ०.५ 

कुि घरधरुी १५२७० १००.० 

स्रोताः रालष् िय जनगणना, २०६८ 

भद्रपुर २ गौरीशंकरमा अिलस्थत खानेपानीको ओभरहडे टैंक 
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३.६.३ लिद्यतु तथा ऊजाश 

 

भद्रपुर नगरपालिकाका सबै िडाहुमा 

लिद्युत सेिा पुगेको छ । तत्कालिन भद्रपुर 

नगरपालिकामा गालभएका महशेपुर र 

पृथ्िीनगरका केही ग्रामीण घरहुमा नेपाि 

लिद्युत प्रालधकरणिे लिद्युतीकरण नगरेको 

भएतापलन उक्त घरहुि े लछमेकी र 

स्थानीय प्रयासबाट लिद्यतु सेिा उपभोग 

गरररहकेा छन ।  मुख्य शहरी क्षेरमा 

नगरपािलिकािे सडक बत्तीको व्यिस्था 

गरेको भएतापलन लनयलमत ममशत संभारको 

अभािमा सबै सडक बत्तीहुिे काम गरेको 

छैन । बढ्दो शहरीकरण र नयाुँ घरहु 

बन् ने िमिे गदाश लिद्यतु आपुर्थतमा केही कमी आएको छ । कलतपय स्थानहुमा लिद्यतु िाईन लिस्तार गनश र 

पुरानो पोिहु हटाई नयाुँ पोिहु राख् ने कायश भैरहकेो छ । रालष् िय जनगणना २०६८ का अनसुार भद्रपुर 

नगरपालिकामा कररब ८६% घरधुरीिे लिद्युत सेिा प्रयोग गरेको दलेखन्छ भने अलहिे पलन १२.६% ि े

बत्तीको िालग मरट्टतेि प्रयोग गरेको दलेखन्छ । ग्रामीण क्षेरमा बसोबास गने लिशेषगरी आफ्नो घर नभएका, 

गररब र सुकुपूिासी िस्तीका घरहुमा अलहिे पलन मरट्टतेिको प्रयोग भएको दलेखन्छ । उपिब्ध तथ्याङ्क 

अनुसार िायोग्यास र सोिार प्रयोग गने घरधुरीको संख्या लनक् कै न्यून रहकेो छ । 

 

तालिक ३.३: बत्तीको स्रोतको लििरण 

ि.स. स्रोत घरधुरी प्रलतशत 

१ लिद्युत १३१२३ ८५.९ 

२ मरट्टतेि १९२६ १२.६ 

३ िायो ग्यास ८३ ०.५ 

४ सोिार ४५ ०.३ 

५ अन्य १५ ०.१ 

६ उल्िेख नभएको ७८ ०.५ 

कुि १५२७० १००.० 

स्रोताः रालष् िय जनगणना, २०६८ 
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३.६.४ खाना पकाउन ेईन्धनको प्रयोग 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको शहरी 

क्षेरिाई मार हनेे हो भने खाना 

पकाउन एिपी ग्यास प्रयोग गन े

घरधुरी ९०% भन्दा बढी रहकेा छन् । 

तर भद्रपुर नगरपालिकामा महशेपुर र 

पृथ्िीनगर जस्ता ग्रामीण क्षेरहु 

भएका सालिक गालिसहु गालभएकोि े

रालष् िय जनगणनािाई आधार मानरे 

समग्रमा हदेाश दाउराबाट खाना 

पकाउने घरधरुी सबैभन्दा बढी 

(५८.९४%) दलेखएको छ भन े

दोस्रोमा एिलप ग्यास प्रयोग गन े

घरधुरीहु ३०.६२% रहकेो दलेखन्छ ।  पृथ्िीनगर र महशेपुरमा केही सामुदालयक िनहु र जिथिको 

जंगि समेत नलजकै रहकेोिे अलहिे पलन उक्त ठाुँउका मालनसहु दाउराबाट खाना पकाउन े गदशछन् । 

त्यसबाहके पृथ्िीनगर र महशेपुरका ग्रामीण भेगमा बसोबास गने मालनसहु खाना पकाउन आफ्न ै

घरिारीमा भएको दाउरा, बास, सन्ठी, लझगटी आकद प्रयोग गने भएकोिे भद्रपुर नगरपालिका भएर पलन 

दाउरा प्रयोग गन ेघरधरुीहु धेरै दलेखएको हो । त्यसैगरी भद्रपुर नगरपालिकामा िायोग्यास प्रयोग गन े

घरधुरी ७.२१% र मरट्टतेि प्रयोग गने घरधुरी १.१३% रहकेा छन् । 

 

तालिका ३.४: खाना पकाउन ेईन्धनको प्रयोग 

ि.स.  स्रोत घरधरुी संख्या प्रलतशत 

१ दाउरा ९००० ५८.९४ 

२ मट्टीतेि १७२ १.१३ 

३ एिपी ग्यास ४६७५ ३०.६२ 

४ सन्ठी/गुईठा १६५ १.०८ 

५ बायो ग्यास ११०१ ७.२१ 

६ लिदु्यत ८ ०.०५ 

७ अन्य ७४ ०.४८ 

८ उल्िेख नभएको ७५ ०.४९ 

कुि १५२७० १००.०० 

स्रोताः रालष् िय जनगणना, २०६८ 
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३.६.५ घरधरुीमा उपिब्ध सिेा सलुिधाहु 

 

नगरपालिकामा बसोबास गने मालनसहुिे आफ्नो घरमा कस्ता सेिा सुलिधाहु उपभोग गरररहकेा छन् 

भने कुरािे नगरिासीहुको जीिनस्तरिाई पलन दशाशउन ेगदशछ । रेलडयो, टेलिलभजन, कपूप्युटर, टेलिफोन, 

मोिाईि फोन, केिि टेलिलभजन, मोटर, मोटर साईकि, रेकिजेरेटर जस्ता घरयासी साधनहु नगरिासीि े

कलत प्रयोग गरररहकेा छन ्भनेर हदेाश भद्रपुर नगरपालिका कररब ९४% घरधरुीिे कलपूतमा एउटा सुलिधा 

प्रयोग गरेको दलेखन्छ । साईकि (७७.८%) भद्रपुर नगरपालिकाका घरहुमा सबभैन्दा बढी प्रयोग हुने 

साधन हो । मोिाईि (७१.४%) र टेलिलभजन (७१%) प्रयोग गने घरधुरीहु कररब कररब उस्तै दलेखन्छन् 

भने त्यसपलछ रेलडयो ५१.४% घरहुमा प्रयोग गरेको दलेखन्छ । नगरपालिकामा केिि रटभी भएका 

घरधुरीहु २३.८% छन् जिकी केिि ९.६% घरधुरीमा मार कपूप्युटर रहकेो दलेखन्छ ।  कररब १५% 

घरधुरीमा मोटरसाईकि रहकेो दलेखन्छ भने १.९% को घरमा मोटर पलन रहकेो दलेखन्छ (स्रोत: केन्द्रीय 

तथ्याङ्क लिभाग, २०६८) । 

तालिका ३.५: घरधरुीमा उपिब्ध सिेा सलुिधाहु 

ि.स. उपिब्ध सुलिधा घरधुरी प्रलतशत 

१ कुन ैसुलिधा नभएको ८६२ ५.६ 

२ कलपूतमा एउटा सुलिधा भएको १४३३४ ९३.९ 

३ रेलडयो ७८५३ ५१.४ 

४ टेलिलभजन १०८३५ ७१.० 

५ केिि रटलभ ३६२८ २३.८ 

६ कपूयुटर १४६९ ९.६ 

७ ईन्टरनेट ५७४ ३.८ 
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८ टेलिफोन २२१७ १४.५ 

९ मोिाईि फोन १०८९६ ७१.४ 

१० मोटर २९५ १.९ 

११ मोटर साईकि २२४७ १४.७ 

१२ साईकि ११८७८ ७७.८ 

१३ अन्य सिारी साधन १६० १.० 

१४ रेकिजेरेटर १९५८ १२.८ 

१५ उल्िेख नभएको ७४ ०.५ 

कुि घरधुरी ६९२८०   

स्रोताः रालष् िय जनगणना, २०६८ 

 

 

 

३.५.६ शौचािय प्रयोगको लस्थलत 

 

शौचाियको प्रयोगको लस्थलतिे उक्त स्थानमा बसोबास गने मालनसहुको सरसफाई सपूबन्धी चेतनाको 

स्तरिाई दशाशउने गदशछ । भद्रपुर नगरिासीहुको शौचािय प्रयोगको लस्थलतिाई हदेाश ७७.४% घरहुमा 

मार शौचािय रहकेो दलेखन्छ भने अलहि ेपलन २२.१% घरहुमा शौचािय छैन । पुरानो नगरपालिका 

भएतापलन हािसपूम पलन २२.१% घरहुमा शौचािय नहुनुिे नगरपालिकाि े सरसफाई सपूबन्धी 

कायशिममा लनक् कै ध्यान कदनुपने दलेखन्छ । शौचािय भएका घरहु मध्ये ५१.९% घरहुमा फ्िस 

शौचािय र २५.४% घरहुमा साधरण शौचािय रहकेो दलेखन्छ । भद्रपुर नगरपालिकामा महशेपुर र  
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पृथ्िीनगर जस्ता ग्रामीण िस्तीहु 

भएका सालिक गालिसहु 

गालभएको हुनाि े पलन 

नगरपालिकामा शौचािय प्रयोग 

गने घरहुको संख्या उच् च 

नदलेखएको हो ।  

 

 

 

 

 

 

 

३.६.७ ढि तथा सतह ढि  

 

नगरपालिका क्षेरमा ढिको सुलिधा छैन । नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेर र शहरी क्षेरमा (सालिक 

भद्रपुर नगरपालिका क्षेर र चन्द्रगढी बजार क्षेर) सतह ढि लनमाशण भएको छ भन ेसालिक नगरपालिका 

लभरका अन्य स्थानहुमा पालन केही सतह ढि लनमाशण भएको छ । यस लहसाबिे हदेाश पुरानो नगरपालिका 

क्षेरका सपूपूणश सडकहुको दायाुँबायाुँ सतह ढिहु लनमाशण भएको दलेखन्छ । तर उक्त सतह ढिहु जाम 

भएको, पानी िहाि सहज ुपमा नभएको, बषाशतको समयमा डुबानिे गदाश फोहोर सडकमा लनस्कने जस्ता 

समस्याहु रहकेा छन् । नगरपालिका लभर रहेका पुराना कुिोहु नयाुँ भिन बन् ने िममा अलतिमण गरी 

कुिोहुको प्राकृलतक िहाििाई अिरोध गररएकोिे लनकासीमा लनक् नै समस्या दलेखएको छ । बजार क्षेर र 

शहरी क्षेरमा रहकेा सतह ढिहु पलन कुन ैढाककएका र कुनै नढाककएको अिस्था छ भने सडकको दायाुँबायाुँ 

रहकेा अन्य कच् ची नािाहु पलन खुिा रहकेा छन ्। भद्रपुर नगरपालिकामा गालभएका सालिक पृथ्िीनगर र 

महशेपुर जस्ता गालिसहुमा हािसपूम कुनै प्रकारको सतहढि  तथा नािाहु लनमाशण भएको छैन । 

तालिका ३.६: शौचािय प्रयोगको लस्थलत 

ि.स. शौचाियको अिस्था घरधरुी प्रलतशत 

१ शौचािय नभएका घरधरुीहु ३३७५ २२.१ 

२ शौचािय भएका घरधरुीहु ११८१६ ७७.४ 

२.१ फ्िस शौचािय ७९३० ५१.९ 

२.२ साधरण शौचािय ३८८६ २५.४ 

३ उल्िेख नभएको ७९ ०.५ 

कुि १५२७० १००.० 

स्रोताः रालष् िय जनगणना, २०६८ 
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३.६.८ फोहोरमिैा व्यिस्थापन  

 

नगरपालिका स्थापना भएको ६५ बषश पुलगसक्दा पलन भद्रपुर नगरपालिकामा फोहोरमैिाको दीघशकािीन 

व्यिस्थापन हुन सकेको छैन र नगरपालिकािे पलन यसतफश  उलचत ध्यान कदन सकेको दलेखदनै । लसलमत 

जनशलक्त, अपयाशप् त भौलतक साधन र पूिाशधारिे गदाश फोहोरमैिाको व्यिस्थापन उलचत ुपमा हुन सकेको 

छैन भने अलहिे आएर महशेपुर र पृथ्िीनगर जस्ता ग्रामीण िस्तीहु भएका सालिक गालिसहु भद्रपुर 

नगरपालिका गालभएपलछ नगरपालिकाको क्षेरफि र जनसंख्या बढ्न गै फोहोरमैिा व्यिस्थापनमा अझ 

चुनौतीहु थलपएका छन ्। हाि नगरपालिकाबाट बजार क्षेर सरसफाई गनश १५ जना कुलचकार तथा फोहर 

मैिा उठाउने कामको िालग ३ िटा ियाक्टरहु संचािन भैइरहकेो छन्, जुन सपूपूणश नगरपालिकाको 

फोहोरमैिा व्यिस्थापन गनश अपुग दलेखन्छ । हाि नगरपालिकामा ३ िटा सािशजलनक शौचािय संचािनमा 

रहतेापलन उक्त संख्या लनक् कै अपुग रहकेो दलेखन्छ । भद्रपुर बसपाकश मा रहकेो सािशजलनक शौचािय पलन 

ममशत संभार र सरसफाईको अभािमा प्रयोग गने लस्थलतको छैन । नगरपालिकाि ेहािसपूम फोहोरमैिाको 

दीघशकािीन व्यिस्थापनको िालग स्यालनटरी ल्याण्ड कफि साइटको व्यिस्थापन गनश सकेको छैन भन ेफोहोर 

फ्याक् ने  स्थानको पलन अभाि रहकेो दलेखन्छ । 

  

घरहुबाट लनलस्कएको फोहोरपानी लिसजशनका िालग नगरपालिकाबाट ढिको व्यिस्था हुन सकेको छैन, 

जसिे गदाश फोहोरपानी लिसशजनका िालग यहाुँका िालसन्दािे आफनो घर कपूपाउण्ड, तरकारी बारी र 

खेतबारी प्रयोग गन ेगरेका छन् । केही घरहुिे आफ्नो घरबाट लनलस्कएको फोहोरपानी घर नलजकैको सडक 

तथा नदी िा खोल्सामा समेत फाल्न े गरेको पाईन्छ तर त्यो संख्या लनकै न्यून छ । तरपलन भद्रपुर 

नगरपालिका समग्रमा सफा रहकेो दलेखन्छ । नगरपालिका क्षेर लभर प्िालष् टक झोिा लनषेलधत गररएको छ 

भने नगरपालिकाि ेमुख्य बजार र चोकहुमा फोहोर फाल्नको िालग डस्टलिनको व्यिस्था गरेको छ । 

 

३.६.८ सचूना तथा सचंार  

 

सूचना तथा संचारको दलृष् टकोणि ेभद्रपुर लनकै सिि दलेखएको छ । भद्रपुर नगरपालिकामा लि.स. २०३२ 

सािमा नै नेपाि दरु संचार संस्थान स्थापना भै हाि कररब ३००० ल्यान्ड िाईन लितरण भएको छ । यही 

िाईनबाट चन्द्रगढीमा १२०, महशेपुरमा ५० र पृथ्िीनगरको ज्ञानचेोकसपूम ५० ल्याण्ड िाईन फोन 

लितरण भएको छ । त्यसैगरी लबलभन् न सरकारी कायाशिय र लनजी उद्योग तथा होटिहुमा गरी १५० 

टेलिफोन िाईन लितरण भएको छ । हाि नगरपालिकाको सपूपूणश िडाहुमा नेपाि टेलिकम र एनसेिको 

मोिाईि सेिा उपिब्ध रहकेो छ । भद्रपुर बजारमा झापा लजल्िाको लजल्िा हुिाक कायाशिय र ईिाका 

हुिाक कायाशिय रहकेा छन ्भने पृथ्िीनगर, महशेपुर र चन्द्रगढीमा अलतररक्त हुिाक कायाशियहु रहकेा 

छन् । अन्य लनजी क्षेरबाट संचालित कुररयर सेिा िगायत बुि एयर र यलत यएरको हिाई कुररयर सेिा 

पलन भद्रपुरमा उपिब्ध रहकेो छ । भद्रपुर र चन्द्रगढीको  शहरी र मुख्य बजार क्षरेमा ईन्टरनेट, इमेि र 

फ्याक्स सेिा उपिब्ध रहकेो छ । ग्रामीण क्षेरहुमा साईबर क्याफेहु संचािनमा रहकेा छन् । भद्रपुर 

नगरपालिबाट ४ िटा संचार गृहहुबाट (लनमाशण िहर साप् तालहक, बुण साप् तालहक, नौिो आिाज 

साप् तालहक, स्िालधन सपूिाद साप् तालहक) साप् तालहक ुपमा पलरका प्रकाशन हुने गरेको छ भने लबगत िामो 
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समयदलेख लििेचना दलैनक प्रकालशत हुुँद ै आएको छ । भद्रपुरमा लिताशमोड, लबराटनगर, धरान िगायत 

राजधानी काठमाण्डौबाट प्रकालशत हुने सपूपूणश परपलरकाहु सहज ुपमा उपिब्ध हुने गरेको छ । 

 

नगरिासीहुि ेहाि टेलिलभजनमा लडस होम माफश त लिलभन् न स्िदशेी तथा लिदशेी च्यानहुबाट मनोरन्जन 

लिने गरेका छन् भने स्थानीय केिि टेलिलभजनहु (न्यू होम लभजन नेटिकश  प्रालि भद्रपुर र न्यू बुि केिि 

नेटिकश  प्रालि पृथ्िीनगर) पलन संचािनमा रहकेा छन् । त्यसैगरी भद्रपुरमा १ नागररक एफ. एम. स्टेसन 

पलन संचािनमा रहकेा छन् ।  

 

३.६.९ प्रशासलनक सिेा 

 

भद्रपुर झापा लजल्िाको सदरमुकाम पलन भएकोि े लजल्िाका सपूपूणश सरकारी कायाशियहु नगरपालिका 

रहकेा छन् । यस लहसाबिे हदेाश भद्रपुर एक प्रशासलनक सेिा केन्द्र पलन हो भने लजल्िािासीहु आफ्नो 

प्रशासलनक कायशको िालग भद्रपुर आउनु पने हुन्छ । भद्रपुर नगरपालिका मेची अंचिकै प्रशासलनक केन्द्र पलन 

रहकेो केही अंचि स्तरीय सरकारी कायाशियहु पलन भद्रपुरमा रहकेा छन् । तत्कालिन भद्रपुर 

नगरपालिकाको िडा न ं ६ र १० मा अलधकांश सरकारी कायाशियहु रहकेा छन् जनु स्थान पलहि े

तत्कालिन चन्द्रगढी गालिसमा पदशथ्यो । लब.स. २०३८ मा उक्त स्थानिाई भद्रपुर नगरपालिकामा गाभेर 

भद्रपुरिाई झापा लजल्िा र मेची अंचिको प्रशासलनक केन्द्र बनाईएको लथयो । भद्रपुर नेपाि भारत 

लसमामा अिलस्थत शहर भएकोिे यहाुँ भन्सार कायाशिय समेत रहकेो छ । 

 

३.७ भद्रपरु नगरपालिकाको जनसखं्या र सामालजक लस्थलत 
 

लब.स. २०७१ मा सालिक चन्द्रगढी र महशेपुर गालिसिाई भद्रपुर नगरपालिका गालभएको लथयो भन े

लि.स. २०७३ को रायय पुनसशम्रचनामा सालिक पृथ्िीनगर गालिस पलन भद्रपुर नगरपालिकामा गालभएको 

छ । त्यसैि े यहाुँ तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिका र ३ सालिक गालिसहुिाई (चन्द्रगढी, महशेपुर, 

पृथ्िीनगर) जोडरे भद्रपुर नगरपालिकाको जनसंख्या र सामालजक लस्थलतको व्याख्या र लि् िेषण गररएको 

छ ।  

 

३.७.१ जनसखं्याको लस्थलत 

 

पूिश-पल् चम हुिाकी राजमागश र उत्तर-दलक्षण मेची राजमागशिे छोएको भद्रपुर नगरपालिका लजल्िाको 

दलक्षण पूिश कदशामा मेची नकदको ककनारमा अिलस्थत दशेकै पुरानो नगरपालिका हो । रालष् िय जनगणना 

२०६८ का अनसुार तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकाको जनसंख्या १८१६४ रहकेो लथयो । तर 

२०७१/८/१६ को नेपाि सरकार मन्री पररषदको लनणशय अनुसार तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकामा 

चन्द्रगढी र महशेपुर गालिसिाई गाभेर नगरपालिकाको क्षेर लिस्तार गररएको लथयो, जस अनुसार 

तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकाको जनसंख्या ५०,२४९ रहकेो लथयो । हािै गररएको स्थानीय तह 

पुनसशम्रचनामा सालिक भद्रपुर नगरपालिकामा सालिकको पृथ्िीनगर गालिसिाई समेत गालभयो, जस 

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

पुुषको संख्या ३०,९५८ (४७.२%) र मलहिाको संख्या ३४,५७५ (५२.८%) रहकेो छ भने कुि घरधरुी 

संख्या १५,२७० रहकेो छ । 



भद्रपरु नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी लिकास योजना, मस्यौदा प्रलतिदेन २०७४ 

 

नेपाि डभेिपमेन्ट कन्सल्टेन्सी 35 
 

तालिका ३.७: भद्रपरु नगरपालिकाको जनसखं्याको लििरण 

ि.स. 
सालिक 

गालिस 

घरधरुी 

संख्या 
पुुष प्रलतशत मलहिा प्रलतशत जपूमा प्रलतशत 

सरदर 

घरधरुी 

संख्या 

सिग 

अनुपात 

१ भद्रपुर ४२४८ ८८८० १३.६ ९२८४ १४.२ १८१६४ २७.७ ४.३ ९५.६ 

१ चन्द्रगढी ४५१४ ९०१३ १३.८ ९९३६ १५.२ १८९४९ २८.९ ४.२ ९०.७ 

३ महशेपुर २८५३ ६२५१ ९.५ ६८८५ १०.५ १३१३६ २०.० ४.६ ९०.८ 

४ पृथ्िीनगर ३६५५ ६८१४ १०.४ ८४७० १२.९ १५२८४ २३.३ ४.२ ८०.४ 

कुि १५२७० ३०९५८ ४७.२ ३४५७५ ५२.८ ६५५३३ १००.० ४.३ ८९.४ 

स्रोताः रालिय जनगणना, २०६८ 

 

३.७.२ जनसखं्याको िडागत लितरण 

 

जनसंख्याको िडागत लितरणिाई हदेाश सबैभन्दा बढी ८३८० (१२.८%) जनसंख्या िडा नं ७ मा रहकेो छ 

भने सबैभन्दा कम २८३६ (८.४%) जनसंख्या िडा नं ८ मा रहकेो छ । दोस्रो सबभैन्दा बढी जनसंख्या 

भएको िडा १० हो जहाुँ नगरपालिकाको कुि जनसंख्याको ११.६% मालनसहु बसोबास गछशन् भन ेिडा 

नं २ तेस्रो सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको िडा हो जहाुँ १०.६% मालनसहु बस् ने गदशछन् । 

नगरपालिकाको िडागत लितरणिाई तिको तालिकामा लिस्तृत ुपमा प्रस्तुत गररएको छ: 
 

तालिका ३.८: जनसखं्याको िडागत लितरण 

 िडा नं 
समािेश भएका 

सालिक गालिस/नपा 
सालिक िडा घरधुरी पुुष प्रलतशत मलहिा प्रलतशत कुि प्रलतशत 

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

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

३ भद्रपुर र पृथ्िीनगर 
भद्रपुर १, 

पृथ्िीनगर ४ 
१३७३ २७९९ ४.३ ३२९४ ५.० ६०९३ ९.३ 

४ भद्रपुर २ १३६८ २८७९ ४.४ ३२७१ ५.० ६१५० ९.४ 

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

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

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

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

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

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

 
१५२७० ३०९५८ ४७.२ ३४५७५ ५२.८ ६५५३३ १००.० 

स्रोताः रालिय जनगणना २०६८ र भद्रपुर नगरपालिका कायाशिय २०७४ 
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३.७.३ जनसखं्याको उमरेगत लििरण 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको जनसंख्याको उमेरगत लििरणिाई हदेाश सबैभन्दा बढी १०-१४ बषश समूहका 

मालनसहुको संख्या ११.३% रहकेो छ । त्यसैगरी १५-१९ बषश उमेर समूहका मालनसहुको संख्या 

१०.९% रहकेो छ । जनसंख्याको उमेरगत लििरणिाई तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ: 

 

तालिका ३.९: जनसखं्याको उमरेगत लििरण 

उमेर समूह पुुष पुुष (५%) मलहिा मलहिा (%) कुि प्रलतशत 

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 

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 
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कुि ३०९५८ ४७.२ ३४५७५ ५२.८ ६५५३३ १००.० 

स्रोत: रालष् िय जनगणना, २०६८ 

 

 
 
 

३.७.५ भाषा 

 

भाषागत ुपमा हदेाश भद्रपुरमा धेरै थररका भाषाहु बोल्ने मालनसहुको बसोबास दलेखन्छ । तर पलन 

सबैभन्दा बढी नेपािी भाषा बोल्ने मालनसहुको संख्या २९,२७२ (४४.७%) रहकेो छ । त्यसैगरी दोस्रो 

स्थानमा राजिंशी भाषा बोल्ने मालनसहु १६.१% रहकेा छन् । तत्कालिन महशेपुर र चन्दगढी गालिसमा 

राजिंशी जालतका मालनसहुको बसोबास रहकेो छ भने सालिक भद्रपुर नगरपालिकाका पलन केही 

क्षेरहुमा राजिंशीहुको बसोबास रहकेो छ । जसिे गदाश राजिंशी भाषा बोल्ने मालनसहुको संख्या दोस्रो 

स्थानमा रहन पुग् यो । तेस्रो स्थानमा रहकेो मैलथिी भाषा बोल्ने मालनसहुको संख्या ८.६% रहकेो छ भन े

चौथो स्थानमा रहकेो लिपूब ु भाषा बोल्ने मालनसहुको संख्या ७.६% रहकेो छ । सालिक पृथ्िीनगरमा 

लिपूबु जालतहुको बाहुल्यता रहकेो छ । सन्थािी र राई भाषा बोल्नहेुको संख्या िमश: ४.२% र ३.४% 

रहकेो छ भने राई र तामाङ भाषा बोल्नेहु िमश: ३.४% र २.८% रहकेा छन् । 

तालिका ३.१०: भाषागत लििरण 

भाषा कुि प्रलतशत 

नेपािी २९२७२ ४४.७ 

राजिंशी १०५३७ १६.१ 

मैलथिी ५६६७ ८.६ 

लिपूब ु ४९८९ ७.६ 
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३.७.६ जातजालत 

 

भद्रपुर नगरपालिका जालतगत लिलिधता भएको नगरपालिका हो । यहाुँ कुनै एक जालतको बाहुल्यता रहकेो 

नभएतापलन सबैभन्दा बढी पहाडी ब्रापूहण जालतका मालनसहु रहकेा छन् जसको संख्या १३,७४७ (२१%) 

रहकेो छ । त्यसैगरी दोस्रो र तेस्रो धेरै स्थानमा िमश राजिंशी (१४.७%) र क्षेरी (१०.८%) जालतका 

मालनसहु रहकेा छन् । भद्रपुर नगरपालिकामा ८.४% लिपूबुहु रहकेा छन् । सन्थाि जालतहु लिशेष गरेर 

सालिक महशेपुर बसोबास गने गदशछन् र उनीहुको संख्या ४.५% रहकेो छ ।  

 

सन्थािी २७५४ ४.२ 

राई २२२० ३.४ 

तामाङ १८२८ २.८ 

बंगिा ११६५ १.८ 

नेिार ११६२ १.८ 

मगर १०५३ १.६ 

उदुश ७९२ १.२ 

गुुङ ७४५ १.१ 

अन्य ३३४९ ५.१ 

जपूमा  ६५५३३ १००.० 

स्रोताः रालिय जनगणना, २०६८ 
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यादि, तामाङ, नेिार र राई जालतमा मालनसहुको संख्या ३.५% को हाराहारीमा रहकेो पाईन्छ भने मगर 

र कामी समुदायका मालनसहु २.५% र २.१% रहकेा छन् । मुसिमान, बन्गाई, सन्यासी/दशनामी, माझी, 

दमाई/ढोिी, मारिाडी जस्ता समुदायहुको संख्या १-२% को लबचमा रहकेो छ । गन्गाई, घती/भुजेि, 

मल्िाह, ब्रापूहण तराई, गुुङ, केिट, थाु, कुमी, तेिी, हजार/ठाकुर, साकी, मुसहर जस्ता समुदायका 

मालनसहुको संख्या १% भन्दा कम रहकेो छ भने अन्य जालतका मालनसहुको संख्या ५.२% जलत रहकेो 

दलेखन्छ । 

तालिका ३.११: जालतगत लििरण 

जातजाती कुि प्रलतशत 

ब्रापूहण पहाड १३७४७ २१.० 

राजिंशी ९६२६ १४.७ 

क्षेरी ७०६२ १०.८ 

लिपूबु ५५०६ ८.४ 

सतार/सन्थाि 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 

मुसिमान ११७४ १.८ 

बन्गाई १०९२ १.७ 

सन्यासी/दशनामी ९३४ १.४ 

माझी ८८९ १.४ 

दमाई/ढोिी ६८६ १.० 

मारिाडी ६७० १.० 

गन्गाई ६२१ ०.९ 

घती/भुजेि ५९४ ०.९ 

मल्िाह ५४६ ०.८ 

ब्रापूहण तराई ५३८ ०.८ 

गुुङ ५२९ ०.८ 

केिट ४६९ ०.७ 

तराई अन्य ४२७ ०.७ 

अन्य ४०५ ०.६ 

थाु ३९६ ०.६ 

कुमी ३९३ ०.६ 

तेिी २७० ०.४ 

हजाम/ठाकुर २६२ ०.४ 

साकी २४० ०.४ 

मुसहर २०० ०.३ 

अन्य ३४०० ५.२ 

जपूमा ६५५३३ १००.० 

स्रोताः रालिय जनगणना, २०६८ 
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३.७.७ पशेागत लििरण 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको 

मुख्य बजार क्षेर/शहरी क्षेर 

(मुख्य बजार, नयाुँ बजार, 

जनता चौक, भानु चौक, 

बसपाकश  क्षेर, संगम चौक, 

अस्पताि मोड, पशु 

अस्पताि क्षेर, अस्पताि 

क्षेर, सगरमाथा, ककराुँत 

कोिनी, क्यापूपस मोड) र 

सालिक चन्द्रगढी गालिसको 

मुख्य बजार क्षेर/शहरी 

िस्तीहुमा बस् ने मालनसहु 

व्यापाररक, आर्थथक र 

सेिामुिक कायशमा सिग् न 

रहकेा छन् । सालिक 

पृथ्िीनगर र महशेपुर 

गालिसको पुरै क्षेर र सालिक चन्द्रगढी गालिसको केही ग्रामीण क्षेरहुमा बसोबास गने मालनसहु पूणशतया 

कृलषजन्य पेशामा संिग् न रहकेा छन् ।  

 

 

 

रालष् िय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्किाई लि् िेषण गदाश भद्रपुर नगरपालिकामा तालिम प्राप् त कृलष, 

िन र मत्स्य कामदार पेशामा संिग् न मालनसहुको संख्या सबैभन्दा बढी भएतापलन केिि केिि २६.९% 

तालिका ३.१२: पशेागत लििरण 

पेशा पथ्िीनगर जनसंख्या* प्रलतशत 

शसस् र २ १७ ०.२ 

पूयानेजर ३ २७६ २.८ 

व्यिसालयक २५ ६६३ ६.६ 

प्रालिलधक र सह-व्यिसालयक ७ ४४२ ४.४ 

कायाशिय सहयोगी ७ २६८ २.७ 

सेिा र लबिी कामदार ७२ १९११ १९.१ 

तालिम प्राप् त कृलष, िन र मत्स्य कामदार ६९८ २६९२ २६.९ 

कािीगढ ६१ १३८० १३.८ 

मेसीनरी प्रालिलधक १५ ४१५ ४.१ 

साधारण पेशा ११३ १४३८ १४.३ 

उल्िेख नभएको २५ ५२३ ५.२ 

जपूमा १०२८ १००२५ १००.० 

* Public Use Micro Sample Data File (PUMS), CBS, 2011 
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भद्रपरु नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी लिकास योजना, मस्यौदा प्रलतिदेन २०७४ 

 

नेपाि डभेिपमेन्ट कन्सल्टेन्सी 41 
 

मालनसहु मार उक्त पेशामा संिग् न रहकेा छन ् । यसको मुख्य कारण पुरानो नगरपालिकाको पुरै क्षेर र 

सालिक चन्द्रगढी गालिसको बजार क्षेरका मालनसहु व्यापार व्यिसाय र जालगरमा संिग् न रहनु नै हो । 

दोस्रो ठूिो पेशामा सेिा र लबिी कामदार रहकेो छ जहाुँ १९.१% मालनसहु संिग् न रहकेा छन् । त्यसैगरी 

साधरण पेशामा संिग् न मालनसहु १४.३% र कालिगढ पेशामा १३.८% मालनसहु संिग् न रहकेा छन् । 

व्यिसालयक, प्रालिलधक/सह-व्यिसालयक, मेलशनरी प्रालिलधक पेशामा संिग् न मालनसहु भने िमश: ६.६%, 

४.४% र ४.१% रहकेा छन् ।  

 

४.७.८ बसाई सराईको अिस्था 

 

कुनैपलन नगरको सामालजक र भौलतक 

लिकासमा उक्त नगरमा हुने मालनसहुको 

बसाईसराईि े (In-migration) महत्िपूणश 

भूलमका लनिाशह गरेको हुन्छ । नगरमा 

सामालजक, आर्थथक र भौलतक 

पूिाशधारहुको अिस्था जलत राम्रो हुन्छ 

त्यही मारामा उक्त नगरमा बसाईसरी 

आउने मालनसहुको संख्या पलन बढी हुन्छ । 

सामालजक, आर्थथक र भौलतक सेिा 

सुलिधाको कमी भएको ठाउुँमा अक्सर मालनसहु रोजगारी, लशक्षा िगायत अन्य अिसरहुको खोलजमा 

उक्त ठाुँउबाट मालनसहु अन्यन्र जाने गदशछन् ।  

 

 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको बसाईसराईको अिस्थािाई लि् िेषण गदाश २९.७% घरधुरीहु अनुपलस्थत रहकेो 

दलेखन्छ भने अनुपलस्थत जनसंख्या ९.८% रहकेो दलेखन्छ । अनुपलस्थत जनसंख्यामा पुुषको संख्या ८% र  

तालिका ३.१३: बसाईसराईको अिस्था 

अनुपलस्थत घरधुरी ४५३५ २९.७ 

कुि घरधुरी १५२७० १००.० 

अनुपलस्थत पुुष ५२६६ ८.० 

अनुपलस्थत मलहिा ११३४ १.७ 

अनुपलस्थत जनसंख्या ६४०० ९.८ 

कुि जनसंख्या ६५५३३ १००.० 

स्रोताः रालष् िय जनगणना, २०६८ 
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मलहिाको संख्या १.७% रहकेो छ । दशेका अन्य भागमा जस्तै भद्रपुर नगरपालिका क्षेरबाट पलन ठूिो 

संख्यामा युिाहु िैदलेशक रोजगागरीको लसिलसिामा अरबेलयन मुिुक, मिेलशया, दलक्षण कोररया, 

इजरायि िगायत अष् िेलिया, जापान, अमेररका, िेिायत र क्यानडासपूम पुगेका छन् । यो संख्या कलत छ 

भनेर यककन नभएपलन नगरमा प्रत्येक घरमा जसो युिाहु िैदलेशक रोजगारी र अध्ययनको लसिलसिामा 

लिदशे गएको पाईन्छ । भद्रपुरको मुख्य बजार र शहरी क्षेर िगायत ग्रामीण क्षेरमा समेत खुिेका रेलमट 

कपूपनीहुिे पलन लिदशेमा जाने युिाहुको संख्या ठूिो रहकेो कुरािाई पुलष् ट गदशछ । तर भद्रपुर 

नगरपालिकाबाट रोजगारी र अध्ययनको लसिलसिामा बालहर जानकेो संख्यासगै िरीपररका गाउुँपालिका 

र ग्रामीण िस्तीहुबाट लशक्षा, स्िास्थ्य, रोजगारी िगायत अन्य शहरी सुलिधाहुको खोलजमा भद्रपुर 

नगरपालिकालभर बसाई सराई गरी आउने घरपररिारहुको संख्या पलन लबगत केही बषशदलेख बढ्द ैगरेको 

दलेखन्छ । भद्रपुरमा हाि घडरेीको बढ्दो मूल्य र नयाुँ बनेका घरहुि ेपलन यस नगरपालिकामा आन्तररक 

बसाईसराई िमश बकढरहकेो दलेखन्छ । 

 

३.८ सामदुालयक सिेा 
 

यस खण्डमा भद्रपुर नगरपालिका रहकेा सामुदालयक सेिाहु जस्तै लशक्षा, स्िास्थ्य, सुरक्षा, आिास, 

खेिकुद, मनोरन्जन आकदको बारेमा चचाश गररएको छ: 

 

३.८.१ लशक्षा 

 

भद्रपुर नगरपालिकामा लशक्षाको राम्रो 

अिस्था रहकेो छ । तत्कालिन भद्रपुर 

नगरपालिकामा गालभएका सालिस 

महशेपुर, चन्द्रगढी र पृथ्िीनगर 

गालिसिाई समेत जोडरे समग्रमा हदेाश पलन 

भद्रपुर नगरपालिकाको साक्षरता ७६.९% 

रहकेो दलेखन्छ । यस तथ्याङ्किे पलन 

भद्रपुर नगरपालिकामा लशक्षाको स्तर राम्रो 

रहकेो कुरािाई पुलष् ट गदशछ । रालष् िय 

जनगणना २०६८ का अनुसार 

नगरपालिकामा हाि पढ्न मार सक् ने जनसंख्या १.७% रहकेो छ भने पढ्न िेख् न नसक् ने लनरक्षर 

मालनसहुको संख्या २१.४% रहकेो छ ।  

 

हाि भद्रपुर नगरपालिकामा सरकारी र लनजी गरी  कुि ६८ िटा लिद्यािहु रहकेा छन् जसमा १० िटा 

िाि लिकास केन्द्र र ३ मदरसा रहकेा छन् भने सरकारी र लनजी गरी कूि २२ िटा प्राथलमक लिद्याियहु 

रहकेा छन् । त्ससैगरी ७ िटा सरकारी र ७ िटा लनजी लनपू न माध्यलमक लिद्याियहु रहकेा छन् । भद्रपुर 

नगरपालिकामा हाि ५ िटा सरकारी माध्यालमक लिद्यािय र १० िटा लनजी माध्यालमक लिद्याियहु 

रहकेा छन् । लनजी र सरकारी गरी कुि ४ िटा उच् च माध्यलमक लिद्याियहु रहकेा छन् । 

 

तालिका ३.१४:  साक्षरताको लििरण 

लििरण जनसंख्या प्रलतशत 

पढन र िेख् न सक् न े ४६२२५ ७६.९ 

पढन मार सक् ने १००४ १.७ 

पढन र िेख् न नसक् न े १२८८७ २१.४ 

उल्िेख नभएको १२ ०.० 

५ बषश मालथको जनसंख्या ६०१२८ १००.० 

साक्षरता ७६.९   
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मेची बहुमुखी क्यापूपस 

तालिका ३.१५: शलैक्षक ससं्थाको लििरण 

लिद्याियको प्रकार सपूबन्धन संख्या 

बािलिकास सरकारी १० 

मदरसा सरकारी १ 

प्रालि 
सरकारी १८ 

लनजी ४ 

लनमालि 
सरकारी ७ 

लनजी ७ 

मालि 
सरकारी ५ 

लनजी १० 

उच् च मालि 
सरकारी २ 

लनजी २ 

कुि ६६ 

स्रोताः लशक्षा लिभाग, २०७० 

भद्रपुर उच् च माध्यलमक लिद्यािय 
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भद्रपुर नगरपालिकामा उच् च लशक्षाको िालग लरभुिन लि् िलिद्यािय अन्तगशत रहकेो मेची बहुमुखी 

क्यापूपस रहकेो छ । यो क्यापूपस भद्रपुरको मार नभएर पूिी नेपािकै सबैभन्दा ठूिो र पुरानो क्यापूपस 

पलन हो । यस क्यापूपसमा प्रलिणता प्रमाणपर तह दलेख स् नातक तहसपूमको पढाई हुने गरेको छ । साढे पन्र 

लिगाह क्षेरफिमा फैलिएको यस क्यापूपसमा मानलिकी, व्यिस्थापन र लिज्ञान सकंायको प्रलिणता तहको 

कक्षा सचंािन हुने गरेको छ । नेपािी र अथशशास् र लबषयमा यहाुँ स् नाकोत्तर तहको कक्षा पलन संचािन हुन े

गरेको छ भने मानलिकी र िालणयय संकायमा स् नातक तहसपूमको कक्षा संचािन हुने गरेको छ । कूि 

४००० लिद्याथी संख्या र १३५ जना लशक्षक लशलक्षका रहकेो यस बहुमुखी क्यापूपसमा लिहान, कदउसो र 

साुँझ गरेर तीन समयमा कक्षा संचािन हुने गरेको छ । भद्रपर नगरपालिकामा मदन भण्डारी मेमोररयि 

नरससह क्यापूपस पलन रहकेो छ । उक्त क्यापूसपसमा भद्रपुर नगरपालिकाका अिािा कचनकिि 

गाउुँपालिका र हल्दीिारी गाउुँपालिकाबाट समेत लिद्याथीहु नरससह पढन आउन े गरेका छन ् । भद्रपुर 

पुस्तकािय (भद्रपुर बजार) र िेखनाथ िाचनािय (चन्द्रगढी) गरी भद्रपुरमा २ पुस्तकाियहु रहकेा छन् । 

 

३.८.२ स्िास्थ्य 

 

स्िास्थ्य सेिा र सुलिधाको दलृष् टकोणिे हदेाश भद्रपुर नगरपालिका सिि नै रहकेो दलेखन्छ । भद्रपुर 

नगरपालिकामा १०० शैयाको मेची अंचि अस्पताि, १५ शैयाको ओम साई पालथभरा ररसचश सेन्टर,  

शालन्तदिेी योग तथा प्राकृलतक लचककत्सािय, एक स्िास्थ्य चौकी िगायत अन्य लनजी स्तरमा खुिेका 

लक्िलनकहु पलन प्रशस्त रहकेा छन् । भद्रपुरमा अिलस्थत मेची अंचि अस्पतािको लस्िकृत दरिन्दी संख्या 

४८ मध्ये १ जना मेलडकि सपुररटेडने्ट, १० जना मेलडकि अलधकृत र अन्य २४ स्िास्थ्यकमीहुिे लिलभन् न 

खोप कायशिम, कुष् ठरोग लनयन्रण कायशिम, क्षयरोग लनयन्रण कायशिम र अन्य रालष् िय कायशिमहु 

संचािन गद ैनगरिासीिाई स्िास्थ्य सेिा पुर् याईरहकेा छन् । 

 

भद्रपुरमा अिलस्थत मेची अंचि अस्पताि 
 

यस मेची अंचि अस्पतािि े भद्रपुरिासीिाई मार नभएर पूिी नेपािकै तराई र पहाडी लजल्िाहुिाई 

(झापा, ईिाम, पाुँचथर र ताप्िेजुङ) समेत स्िास्थ्य सेिा पुर् याईरहकेो छ । लब.स. २०३१ सािमा स्थापना 

भएको मेची अ चि अस्पताििाई लि.स. २०३४ सािमा जनश्रमदान समेत गरी भव्य भिनको लनमाशण 
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कायश गरी ५० शैयाको क्षमता भएको अल्िासाउण्ड, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशािा, एक्सरे, एपूबुिेन्स सेिा 

उपिब्ध रहकेो छ भन ेहाि यस अस्पतािमा आधुलनक आईलसयु सेिाको समेत शुुिात भएको छ । यस 

अस्पतािमा १८ जना डाक्टर, १ मेिोन, २ लसस्टर, १९ स्टाफश  नसश, ६ अनमी समेतको दरबन्दी रहकेो 

भएतापलन हाि आधा भन्दा कम लचककत्सकहु मार कायशरत छन ्। यस मेची अंचि अस्पतािका अिािा 

हाि भद्रपुर नगरपालिका िाडश नं १ (पृथ्िीनगर, सोमबारे) मा एक प्रालथमक स्िास्थ्य चौकी रहकेो छ । 

मेची अंचि अस्पताि, ओम साई पालथभरा अस्पताि िगायत नेपाि रेडिस सोसाइटी भद्रपुरको एपूबुिेन्स 

सेिा रहकेो छ । 

 

केही बषश अलघ स्थापना भएको ओम साई पालथभरा अस्पताििे भने हाि यस क्षेरका िालसन्दाहुिाई 

सबैभन्दा भरपदो र गुणस्तरीय सेिा पुर् याईरहकेो छ । मेची अंचि अस्पताि र ओम पाथीभरा साई 

अस्पतािमा उच् च स्तरको उपचार सेिा उपिब्ध नभएपलन नगरिासीहु भद्रपुर बजारबाट १७ ककलम टाढा 

लबताशमोडमा रहकेो लबएण्डसी मेलडकि किजेमा उपचारको िालग जान े गरेका छन् जसि े गदाश 

भद्रपुरिासीहुिे स्िास्थ्य सिेा सहज ुपमै पाउने अिस्था रहकेो छ ।  

 

३.८.३ सरुक्षा लनकाय 

 

भद्रपुर नगरपालिका झापा लजल्िा र मेची अंचिको प्रशासलनक केन्द्र भएकोिे यहाुँ नपेािी सेना, शसस् र र 

नेपाि प्रहरी लतनै सुरक्षा लनकायको दररिो उपलस्थलत रहकेो छ । चन्द्रगढीमा हाि नपेािी सेनाको जिरजंग 

गुल्म रहकेो छ भन े शसस् र प्रहरीको मेची अंचि शसस् र प्रहरी गुल्म र बोडशर आउट पोष् ट रहकेो छ । 

त्यसैगरी भद्रपुरमा नेपाि प्रहरीको अंचि प्रहरी कायशिय र लजल्िा प्रहरी कायाशिय समेत रहकेो छ । 

नगरपालिकाको िडा न ं१ लस्थत सोमबारेमा सीमा सरुक्षा प्रहरी चौकी रहकेो छ भन ेमहशेपुरमा एक प्रहरी 

चौकी रहकेो छ । 

 

३.८.४ सरकारी तथा गरै् ह सरकारी कायाशियहु 

 

भद्रपुर नगरपालिका झापा लजल्िाको सदरमुकाम पलन भएकोिे यहाुँ लजल्िा र केही अंचि स्तरीय सरकारी 

कायाशियहु रहकेा छन,्  जसको लििरण ति प्रस्तुत गररएको छ: 

 

तालिका ३.१६: सरकारी कायाशियहुको लििरण 

ि.स. कायाशियको नाम ि.स. कायाशियको नाम 

१ लजल्िा प्रशासन कायाशिय ३२ लजल्िा ससचाई कायाशिय 

२ लजल्िा समन्िय सलमलतको कायाशिय ३३ श्रम कायाशिय 

३ मेची अंचि प्रहरी कायाशिय ३४ लसम लिकास तालिम केन्द्र 

४ लजल्िा प्रहरी कायाशिय ३५ लजल्िा खेिकुद लिकास सलमलतको कायाशिय 

५ सशस् र प्रहरी बि लसमा सुरक्षा कायाशिय ३६ लजल्िा पशु सेिा कायाशिय 

६ नेपािी सेना ३७ पशु चेक क्वारेन्टाईन कायाशिय 

७ कारागार शाखा ३८ सहकारी कायाशिय 

८ लजल्िा जनस्िास्थ्य कायाशिय ३९ घरेिु तथा साना उद्योग कायाशिय 

९ आन्तररक राजर्श् कायाशिय ४० लजल्िा हुिाक कायाशिय 
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१० कोष तथा िेखा लनयन्रण कायाशिय ४१ नेपाि खानेपानी सस्थान 

११ मािपोत कायाशिय ४२ नेपाि टेलिकम भद्रपुर 

१२ छोटी भन्सार कायाशिय ४३ नागररक उड्यन कायाशिय 

१३ लजल्िा अदाित ४४ लजल्िा सहकारी कायाशिय 

१४ लजल्िा सरकारी िककिको कायाशिय ४५ रटपूिर कपोरेशन नेपाि 

१५ लजल्िा कृलष लिकास कायाशिय ४६ शहरी लिकास तथा भिन लनमाशण लिभाग, कफल्ड अकफस 

१६ लजल्िा लशक्षा कायाशिय ४७ मलहिा तथा बाििालिका कायाशिय 

१७ लजल्िा िन कायाशिय ४८ लजल्िा प्रालिलधक कायाशिय 

१८ मेची अंचि अस्पताि ४९ नेपाि लिद्युत प्रालधकरण 

१९ रालष् िय िालणयय बैंक ५० लजल्िा भू-संरक्षण कायाशिय 

२० नेपाि राष् ि बैंक ५१ रालष् िय समाचार सलमलत 

२१ खाद्य संस्थान ५२ लबमा संस्थान 

२२ लजल्िा भू-संरक्षण कायाशिय ५३ खानेपानी सलमलत 

२३ भूमी सुधार कायाशिय ५४ लजल्िा रेडिस सोसाइटी 

२४ लजल्िा आयुिेद औषधािय ५५ मेची अंचि अस्पताि 

२५ लजल्िा नापी कायाशिय ५६ खानेपानी संस्थान भद्रपुर 

२६ लजल्िा लनिाशचन कायाशिय ५७ नेपाि स्काउट 

२७ बार ऐसोलसयसन ५८ कृलष लिकास बैंक 

२८ लिद्युत प्रालधकरण ५९ शैलक्षक तालिम केन्द्र 

२९ पररिार लनयोजन ६० यान्रीक कायाशिय 

३० कृलष सामग्री संस्थान ६१ साझा प्रकाशन 

३१ स्थानीय शालन्त सलमलतको कायाशिय     

स्रोत: स्थिगत सभ,े २०७४ 

 

मालथ उल्िेख गररएका बाहके भद्रपुरमा लिलभन् न गैर सरकारी संस्थाहु, अन्तरालष् िय गैर सरकारी 

संस्थाहु, सामुदालयक संस्थाहु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहु आकद पलन सकिय ुपमा कायशरत 

रहकेा छन् । 

 

३.८.५ आिास तथा बसोबास 

 

भद्रपुर समथि स्थि भएकोिे 

यहाुँका अलधकांश िस्तीहु 

छररएर रहकेा छन् । तर भद्रपुर 

र चन्द्रगढीको मुख्य बजार 

क्षेरमा भने घरहु साुँघुररएका 

र बाक्िा छन् । अलधकांश 

घरहु सडकिे छोएका छन् भन े

घरहु सडकको दिुैलतर 

रेखाकार स्िुपमा बसेका छन् । 

हाि बजार क्षेरमा पक् की २/३ 

तालिका ३.१७: घरको जगको लििरण 

जगको िनािट घरधुरी प्रलतशत 

ईटा र माटो ५९९ ३.९ 

ईटा र लसमेन्ट ५११६ ३३.५ 

आरसीसी लपल्िर २६६५ १७.५ 

काठको खाबो ५४६२ ३५.८ 

अन्य १३३२ ८.७ 

उल्िेख नभएको ९६ ०.६ 

कुि १५२७० १००.० 

स्रोताः रालष् िय जनगणना, २०६८   
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तिे पक् की घरहु बन् न थािेका छन् । ग्रामीण भेगका अलधकांश घरहु काठिे बनेका र जस्तापाताि े

छाएका छन् । बजार क्षेरमा रहकेा घरहुको पलहिो तल्िामा व्यिसाय एिं कायाशियहु छन् भने बाुँकी 

मालथल्िो भागहु प्राय आिासीय प्रयोजनको िालग उपयोग भएको पाइन्छ । यहाुँ लनर्थमत घरहुमा प्रयोग 

भएका लनमाशण सामग्रीहुमा काठ, ढंुगा, माटो तथा ढिान युक्त घरहु छन् । पृथ्िीनगर, महशेपुर जस्ता 

ग्रामीण क्षेरका घरहुमा पशुपािन र कृलष कृयाकिाप समेत हुन े हुुँदा प्राय ती घरहुमा गोठ, भण्डार, 

भान्छा एिं पाहुनाकोठाको समेत व्यिस्था गररएको पाइन्छ । बजार क्षेरका िगभग सबै घरहुमा शौचािय 

लनमाशण भएको पाईन्छ । 

 

 
 

अलहिे पलन भद्रपुरका ३५.८% घरहु काठको 

खाबाबाट बनेका छन् । जगमा ईटा र लसमेन्ट 

प्रयोग गरेर बनेका घरहु ३३.५% छन् भन े

आरसीसी लपिरको जग हािरे बनकेा घरहुको 

संख्या १७.५% रहकेो छ । अलहिे लनमाशण हुन े

अलधकांश घरहु भने आरसीसी लपल्िर हािेर 

बनेका छन् । त्यसैगरी जगमा इटा र माटो 

प्रयोग गरेर बनकेा घरहुको संख्या कररब ४% 

रहकेो छ । घरको छानाको बनािटिाई हदेाश 

सबैभन्दा बढी जस्ता पातािे छाएका घरहर 

६६.८% रहकेा छन् भने त्यसपलछ पक् की छाना 

भएका घरहु २५.४% रहकेा छन् । त्यसैगरी 

फुस्को छाना भएका घरहुको संख्या ६.१% रहकेा छन् । 

 

तालिका ३.१८: घरको छानाको लििरण 

िा.स. छानाको बनािट घरधुरी प्रलतशत 

१ फुस्को छानो ९२७ ६.१ 

२ जस्ता पाता १०२०६ ६६.८ 

३ टाईि/स्िेट ५६ ०.४ 

४ पक् की ३८८३ २५.४ 

५ काठ ४२ ०.३ 

६ अन्य ३४ ०.२ 

७ उल्िेख नभएको १२२ ०.८ 

जपूमा   १५२७० १००.० 

स्रोताः रालष् िय जनगणना, २०६८ 
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भद्रपुर नगरपालिका रहकेा घरको स्िालमत् तिाई हदेाश 

८५.४% घरहु आफ्न ै स्िालमत् तका रहकेा छन् । 

त्यसैगरी भाुँडाको घरहु ११.९% छन् भने संस्थागत 

घरहु २% रहकेा छन । बैदलेशक रोजगागरीिे गदाश 

हािैका बषशहुमा नयाुँ आधुलनक घरहुको लनमाशणि े

लतब्रता पाएको छ। जसि े गदाश घडरेीको मुल्य समेत 

चको ुपमा िृलि भएको छ । 

 

 

तालिका ३.१९: घरको स्िालमत्तको लििरण 

स्िालमत् त घरधुरी प्रलतशत 

आफ्नै घर १३०४५ ८५.४ 

भाुँडाको घर १६६५ १०.९ 

संस्थागत ३०९ २.० 

अन्य २५१ १.६ 

कुि १५२७० १००.० 

स्रोताः रालष् िय जनगणना, २०६८ 
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३.८.६ ससं्कृलत तथा चाडपिश 

 

भद्रपुर नगरपालिकाका मालनसहु मूिताः 

लहन्द,ू मुलस्िम, किलस्चयन बौि, ककराुँत 

धमश मान् ने मालनसहु रहकेा छन् । लहन्द ू

धमाशििपूबीहुिे मुख्यतया: बडा दशै, शुभ 

कदपािािी, तीज, छठ, होिी, लसुिा, गाई 

जारा तथा साकेिा जस्ता चाडपिशहु 

मनाउने गदशछन् । किलस्चयन समुदायहुि े

किसमस ड,े मुलस्िम समुदायिे इदिु किद 

इद र बकररद एिं बौि धमाशििपूबीहुि े

बुि पूर्थणमा जस्ता चाडपिशका साथै जाती 

लिशेष अनेक चाडिाड आ-आफ्नै परपूपरा र 

संस्कृलत अनुसार मनाउने गरेको पाइन्छ । 

आ–आफ्नै जालत लबशेषका अिग अिग 

िैिालहक, ब्रतबन्ध, पूजा–पाठ र कियाकमश 

गने रीलतररिाज परपूपरा अनुसार मनाउन े

प्रचिन रहकेो पाइन्छ । यहाुँको मुख्य भाषा 

नेपािी हो भने लहन्दी, उदूश, बंगािी, 

मारिाडी, मैथिी भोजपुरी, राजिंशी, 

नेिारी िगायतका जाती लिशेष भाषा पलन 

मातृभाषाको ुपमा प्रयोग गने गरेको 

पाइन्छ र मारिाडी संघ, नेिा समाज 

कल्याण गुठी, मैलथिी समाज लमयाुँ 

इस्िालमया िगायतका सपूप्रदाय र जालत 

लिशेष संघ संस्थाहु गठन गरी संगरठट हुन े

गरेको पाईन्छ । अिग अिग धमश, सपूप्रदाय, 

संस्कृलत, परपूपर, मान्यता, लिर्श्ास र 

रीलतररिाज मनाउन जाती, जनजाती एिं 

लिलिध भाषाभाषी भएको नगर भएतापलन एकताको, सोहाद्रताको र आपसी सदभाि एिं सपूमानको 

अनुपम उदाहरण नै यस नगरको खास पररचय हो । लिलभन् न धमश, संस्कृलत तथा परपूपराका मालनसहु बस् ने 

भएकािे नै यस नगरपालिकामा मलन्दर, गुपूबा दलेख लिएर चचश, मलस्जदहु सबै छन् । लहन्दहूुको 

बाहुल्यता भएका कारण मठमलन्दरको संख्या पलन अन्य धमाशिपूिीहुको भन्दा बढी रहकेो छ । 

तालिका ३.२०: धार्थमक स्थिहुको लििरण 

ि.स. नाम सालिक िडा 

१ जनगन्नाथ मलन्दर ५ 

२ बौि गुपूिा ५ 

३ पंचमुखी बािाजी हनुमान मलन्दर ५ 

४ ि्मी नारायण मलन्दर ४ 

५ कािी मलन्दर ४ 

६ हनुमान मलन्दर ४ 

७ जामे लमयाुँ ईस्िालमया मलस्जद ४ 

८ लशि ि्मी नारायण मलन्दर ८ 

९ भद्रलसलि लिनायक मलन्दर (गणेश मलन्दर) ८ 

१० भद्रलशिा भगिती मलन्दर ८ 

११ हनुमान मलन्दर ६ 

१२ शलन मलन्दर ६ 

१३ लशि मलन्दर ६ 

१४ दगुाश मलन्दर ६ 

१५ कृष्ण मलन्दर ६ 

१६ राधाकृष्ण मलन्दर ६ 

१७ लशि मलन्दर ६ 

१८ गायरी पंचायन मलन्दर ७ 

१९ लशिािय र राधाकृष्ण मलन्दर ७ 

२० राम मलन्दर ८ 

२१ सरस्िती मलन्दर ८ 

२२ ब्रपूह कुमारी राजयोग सेिा उपकेन्द्र ८ 

२३ लिलिभसश चचश ८ 

२४ दगुाश मलन्दर १ 

२५ लशि मलन्दर १ 

२६ लशि मलन्दर २ 

२७ बौि गुपूिा २ 

२८ लिलियसश चचश ३ 

२९ लशि मलन्दर २ 

३० दगुाश मलन्दर १२ 

३१ राम मलन्दर ११ 

स्रोत: भद्रपुर नगरपालिकाको पार्श्शलचर, २०६९ 
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३.८.७ खिेकुद तथा मनोरन्जन 

 

भद्रपुरमा रहकेो मेची रंगशािा नै यहाुँको मुख्य खेि पूिाशधार हो । यस रंगशािामा लजल्िा, क्षेरीय र 

रालष् िय स्तरका खेि प्रलतयोलगता हुने गरेको छ । हाि यस रंगशािाको semi covered hall को 

स्तरोउन् नती भै full covered hall मा पररणत भएको छ । यस कभडश हिमा हाि लिजुिी, पानी, चेलन्जङ्ग 

ुम र शौचाियको समेत व्यिस्था भएको छ, जसिे गदाश लिशेष गरी indoor martial sport हु जस्ता 

शारीररक ुपमा जोलखमपूणश र बढी िगन चालहन ेखेिहुको खुिा मैदानमा प्रलशक्षण हुुँदा िषाशयाममा प्राय 

प्रलशक्षण अिुि भई seasonal training गनुशपने समस्या समाधान भएको छ । यसका अिािा यस 

रंगशािा पररसरमा खेिकुद लिकास सलमलतको कायाशिय समेत रहकेो छ । मेची रंगशािाका अिािा भद्रपुर 

नगरपालिकाको िडा न ं१ सोमिारेमा एक फुटबि ग्राउण्ड रहकेो छ । त्यसैगरी िडा नं कै १ लहमािी उच् च 

मालि पररसरमा पलन एक खेि मैदान रहकेो छ भने चन्द्रगढी लस्थत लिरेन्द्र उच् च मालि र भद्रपुर मालि 

पररसरमा पलन फुटबि ग्राउण्ड रहकेो छ । भद्रपुर बजार, चन्द्रगढी र पृथ्िीनगरमा युिाहुको िालग लजम 

हि समेत रहकेा छन् । मनोरन्जनको िालग चन्द्रगढीमा एक पाकश  रहकेो छ भने नगरपालिका लभर केही 

पयशटकीय स्थिहु (ककचकिध, लपकलनक स्थि र लचया िगानहु) पलन रहकेा छन् । त्यसैगरी भद्रपुर 

बजारमा हाि २ िटा लसनेमा हििे पलन स्थानीय युिा यिुातीहुिाई मनोरन्जन प्रदान गद ैआएको छ । 

 

३.८.८ स्मारक 

 

कुनैपलन स्थानको पररचय र इलतहास उक्त स्थानमा रहकेा लिलभन्न स्मारकहुिे कदने गदशछन् । भद्रपुर पुिी 

नेपािकै पुरानो नगरपालिका र शहर भएकोि े यहाुँ राष् िका लिलभन् न स्रष् टा/व्यलक्तत्ि, धरोधर िगायत 

लिलभन् न कािखण्डको झल्को कदने स्मारकहु रहकेा छन् । भद्रपुरमा रहकेो महने्द्र उद्यानमा राजा महने्द्रको 

शालिक रहकेो छ भने लरभुिन चौकमा राजा लरभुिनको शालिक रहकेो छ । त्यसैगरी भानुचौक आकदकलि 

भानुभक्तको अधशकदको शालिक रहकेो छ । चन्द्रगढीमा िेखनाथ चौकमा कलि िेखनाथ पौडिेको शालिक 

रहकेो छ भन ेचन्द्रगढी मै नपेािी राजनीलतका लशखर पुुष लि् िेर्श्र प्रसाद कोईरािा र महाकलि ि्मी 

प्रसाद दिेकोटाको शालिक पलन रहकेो छ । चन्द्रगढीमा रजत जयन्ती र पंचायत स्मारक रहकेा छन् । 

भद्रपुरको भानुनगर लस्थत दिेकोटा स्मृलत भिनमा पलन महाकिी ि्मी प्रसाद दिेकोटाको शालिक रहकेो 

छ । नगरपालिकाको िडा नं २ लस्थलत ज्ञाने चोकमा ककराुँत धमशका धरोधर श्रीजंघाको मूती रहकेो छ भन े

मेची क्यापूपस पररसरमा शलहद राम थापाको शालिक रहकेो छ । भद्रपुर नगरपालिकाको िडा नं २ लस्थत 

ऐलतहालसक, धार्थमक र पयशटकीय स्थि ककचकिधमा लभमसेनिे ककचकको घाुँटी लथचरे िध गरेको मुर्थत पलन 

रहकेो छ । 

 

३.९ पयशटन 
 

भद्रपुर नगरपालिकाको पयशटकीय स्थिहुमा चन्द्रगढीमा अिलस्थत महने्द्र पाकश , किििगुडी र चन्द्रगढ, 

पृथ्िीनगरमा अिलस्थत ककचकिध र कमिधाप क्षेरहु हुन् । नगरपालिका अिलस्थत पयशटकीय क्षेरहुको 

लिस्तृत लििरण ति प्रस्तुत गररएको छाः 
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महेन्द्र पाकश  

स्िगीय राजा श्री ५ महने्द्र िीर लििम शाहदिेको सपूझनामा पंचायत कािमा राजा महने्द्रको सालिक 

सलहत लनमाशण गररएको यो पाकश  भद्रपुर नगरपालिकाको िडा नं ८ लस्थत चन्द्रगढीमा पदशछ । युिा 

युितीहुमा िोकलप्रय रहकेो यो पाकश  गत िषश भद्रपुर नगरपालिका र स्थानीय सघं संगठनहुको प्रयासमा 

ममशत संभार र रंगरोगन गररएको लथयो । एक लबगाह क्षरेफिमा अिलस्थत महने्द्र उद्यानि ेनगरपालिकाको 

शोभा बढाएको छ भने यहाुँ दलैनक सैयौंको संख्यामा मालनसहु अििोकन गनश आउन ेगरेका छन् । यो पाकश  

तत्कालिन मेची अंचिालधश लछररङ तेलन्जङ िामाको सकियतामा लनमाशण भएको लथयो ।  

 

 

महने्द्र उद्यान, चन्द्रगढी 

 

चन्द्रगढ 

भद्रपुर नगरपालिकाको िडा नं १० मा ६२ लिगाह क्षेरफिमा अिलस्थत यस स्थान पलन नगरपालिकाको 

ऐलतहालसक स्थि हो । श्री ३ चन्द्र शमसेर आई सैलनक ककल्िा कायम गरी गढ लनमाशण गरेकोिे यस 

स्थानको नाम चन्द्रगढ रहन गएको ककिदन्ती छ । उक्त गढ पररसर लभर ईनार समेत लनमाशण गररएको र 

हाि उक्त ईनार भग् नािशेषको ुपमा रहकेो छ । यही चन्द्रगढको नामबाट सालिक चन्द्रगढी गालिसको नाम 

रहन गएको भन् न भनाई पलन छ । चन्द्रगढिाई क्षेरिाई व्यिलस्थत गरी पयशटकीय गलतलिलध संचािन गनश 

सककने संभािना समेत रहकेो छ ।  

 

किििगुडी 

किििगुडी पंचायत कािमा लनमाशण गररएको ग्रामीण प्रलशक्षण केन्द्र हो । नगरपालिकाको िडा नं १० मा 

पने किििगुडी दउेलनया खोिाको ककनारमा अिलस्थत, िन क्षेर र हररयािी क्षेर समेत रहकेोिे हाि यो 

स्थान लपकलनक स्थिको ुपमा समेत रहकेो छ । किििगुडीमा नेपािमा एक मार रहकेो किििको िृक्ष 

समेत रहकेो छ । यो क्षेरिाई पटयशटकीय पाकश , लपकलनक स्थिको ुपमा लिकास गनश सककने संभािना 

दलेखन्छ ।  
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लचया बगान 

भद्रपुर नगरपालिकामा रहकेा लचया बगानहु पलन पयशटकीय स्थिको ुपमा रहकेा छन् । गमीको समयमा 

लचया बगान घुपू न ेर रमाईिो गन ेगररन्छ भन ेस्थानीय लचया बगानहु हाि लपकलनक स्थिको ुपमा पलन 

प्रयोग हुने थािेका छन ् । नगरपालिका क्षेर लभर थपैु्र लचया बगानहु रहकेो हुुँदा लचया बगानिाई 

पयशटकीय क्षेरकै ुपमा समेत लिकास हुने दलेखन्छ ।  

 

 

भद्रपुर नगरपालिका १ रहकेो लचया बगान 

 

ककचकबध 

ककचकबध हाि भद्रपुर नगरपालिकाको िडा नं २ मा मेची र दउेनीया खोिाको संगम स्थमा रहकेो छ । 

ककचकबधिाई ऐलतहालसक र धार्थमक स्थिको ुपमा समेत लिईन्छ । महाभारतको कथा अनसुार राजा 

लिराटको दरिारमा गुप् तिास बसेको अिस्थामा लिराट राजाका सािा एिं मत्स्य दशेको सेनापलत ककचकि े

द्रौपदीमालथ कुदषृ् टी िगाउुँ दा लभमसेनिे यो कुरा थाहा पाई सौरन्द्रीको ुप धारण गरी ककचकको बध गरेको 

ककिदन्ती रहकेो छ । त्यही िध गरेको ठाउुँिाई ककचकबध भलनएको हो, जुन कुरा पौरालणक महाभारत 

ग्रन्थमा समेत उल्िेख गररएको छ । ककचकिध दईु नदीको संगम स्थिमा रहकेो, धार्थमक र ऐलतहालसक 

महत्ि बोकेको र रमणीय स्थान समेत भएकोिे धार्थमक तथा मनोरन्जन पयशटनको िालग यो क्षेर िोकलप्रय 

रहकेो छ । आजकि स्थानीय युिा युितीहु िनभोजको िालग समेत ककचकिध जाने गरेका छन ् । 

ककचकबधमा ऐलतहालसक दरिार, पोखरी र मलन्दरहुको अिषेश रहकेोिे यो स्थानको पुरातालत्िक महत्ि 

समेत रहकेो छ । 
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कमिधाप 

भद्रपुर नगरपालिकाको 

िडा नं २ लस्थत कमिधाप 

क्षेर पलन पयशटकीय 

स्थिको ुपमा रहकेो छ । 

गोिधापको चारकोशी 

झाडी, सामुदालयक िन र 

लसमसार क्षेर समेत रहकेो 

यो स्थान प्राकृलतक ुपमा 

पलन रमणीय रहकेो छ । 

यहाुँ लहन्द,ू बौि र 

किल् चयन धमशको मठ 

मलन्दर र चचशहु समेत 

रहकेोिे यो स्थान एक 

नमूना धार्थमक स्थिको ुपमा समेत रहकेो छ । कमिधाप चारआिी केचना हुिाकी राजमागशको 

पृथ्िीनगरमा सगरमाथा चौकबाट कररब १.५ पल् चममा रहकेो छ । 

 
 

भद्रपुर २ लस्थत धार्थमक तथा ऐतेहालसक स्थि ककचकिध 

भद्रपुर २ लस्थत कमिधाप क्षेर 
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३.१० शहरी स्िुप (Urban Form) 

 

शहरी स्िुप भन् नािे कुनैपलन शहर, नगर, महानगर, बजार, बस्ती आकदको शहरी धरातिीय स्िुप भन् ने 

बुलझन्छ । शहरी स्िुप लभर फरक फरक स्केिमा उक्त स्थानको भौलतक बनािट र भू-उपयोगमा समय 

िमसुँगै कसरी पररितशन हुुँद ैगैरहकेो छ भन् ने कुरािाई पलन लिशेष ध्यान कदईएको हुन्छ । शहरी स्िुपको 

लनधाशरण लिशेषगरी भिन र सडकको बनािटिे लनधाशरण गने भएतापलन लबशेषत: उक्त स्थानमा भएका 

सडकहुको स्िुपिे कसरी शहरको कुनै िस्ती िा बजारको धरातिीय स्िुपिाई समयिमसुँगै 

पररितशन/लनधाशरण गरेको हुन्छ भन् ने कुरािाई नै जोड कदईएको हुन्छ । भद्रपुर नगरपालिकाको शहरी 

स्िुपको कुरा गदाश लिलभन् न ककलसमका स्िुपहु दखे् न सककन्छ । भद्रपुर नगरपालिकाको पुरानो बजार 

क्षेर, जनता चौक, भानु चौक, संगम, सगरमाथा, ककराुँत कोिोनी, क्यापूपस मोड, नयाुँ बजार, िेखनाथ 

चौक, धनुष मोड, चन्द्रगढी बजार क्षेर, सोमबारे, गौरीशंकर, रंगेझोडामा घरहु एक आपसमा जोलडएका 

भएकोिे compact urban form पाईन्छ भन ेअन्य क्षेर र नयाुँ िस्तीहुमा (िडा नं १ र २, एसपी मोड 

दलेख क्यापूपस मोडसपूम, गामेन्ट दखेी दलक्षण तफश का क्षेर, झापा चोक आसपासका क्षेर) घरहु एक 

आपसमा नजोलडएकोिे seperate urban form रहकेो छ । मेची राजमागश, झापाचोक-लहमािी, झापाचोक-

हल्दािारी, दउेनीया चतैु मलन्दर दखेी चन्द्रगढी िेखनाथ चोक र अन्य सडक आसपासमा रेखाकार ुपमा 

िस्तीहु लिकास भएको पाईन्छ । त्यसैगरी पृथ्िीनगरमा (हाि भद्रपुर िडा नं १ र २) आयातकार ुपमा 

िस्तीहु लिकास भएको पाईन्छ । पृथ्िीनगर योजनाबि ुपमा लिकास गररएको पुनिाशस क्षेर भएकोि े

यहाुँ आयातकार ुपमा सडकहुको लिकास भएकोिे पलन यहाुँको िस्तीहु आयातकार ुपमा रहकेो 

पाईन्छ । भद्रपुर नगरपालिकामा हािसपूम पलन अग्िा भिनहु लनमाशण नभएको, ग्रामीण क्षेरमा भएका 

िडाहुमा हररयािी क्षेरहु कायम रहकेो र िस्ती लिकासको िालग सुहाउुँदो हािापानी रहकेो पररपे्र्यमा 

भद्रपुर नगरपालिकाको शहरी स्िुपिाई राम्रो मान् नुपने हुन्छ । 

 

 
Seperate Urban form (Left) and Compact Urban form of Bhadrapur (Right)  

 

नेपािमा शहरीकरण र शहरी स्िुपको लनधाशरण सडकको लिकास र लिस्तारसुँगै अगालड बढेको दलेखन्छ । 

जताजता सडकको लिस्तार हुुँद ै जान्छ त्यतै त्यतै नयाुँ बस्तीहुको लिकास हुने िम पलन बढ्दै जान्छ । 

नगरपालिकाको िडा नं १ र २ (सालिक पृथ्िीनगर गालिस), िडा नं ४ को पल् चम क्षेर, िडा नं ७, िडा न ं

१० र ९ को उत्तरी क्षेरमा हािसपूम पलन िस्ती लिकास गनशको िालग प्रशस्त खािी ठाउुँहु रहकेो छन् भन े
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उक्त स्थानमा भलिष्यमा जग्गा लिकास कायशिमहु संचािन गनश सकेमा यहाुँ सडकको स्िुप जस्तै 

आयातकार िस्ती लिकास गनेको िालग प्रशस्त ठाुँउहु रहकेो छ । तथालप सडकको लिकास सुँगै रेखाकार 

ुपमा समेत बस्ती लिकास हुद ैजाने संभािन समेत त्यलतकै रहकेो छ । 

 

हािको शहरी स्िुपको लस्थलतिाई नक्शांकन गदाश शहर लिकास र लिस्तारको प्रिृलत्त शहरी सडक 

लिकाससुँगै लिस्ताररत र लिकालसत हुुँद ैगएको दलेखन्छ र भलिष्यमा पलन सोही लस्थलत हुन ेअनुमान िगाउन 

सककन्छ । सडक/राजमागशको आसपासमा रेखाकार िस्ती लिकास हुने दलेखन्छ भने केही क्षेरहुमा 

योजनािि लिकासको थािनी भएको तथा नयाुँ लिस्ताररत क्षेरमा खण्ड खण्ड ुपमा आयताकार 

िस्तीसमेत लिकलसत हुने दलेखन्छ । तथालप हाि लिकलसत भैरहकेा िस्तीहुबीचको खािी जग्गाहुमा 

समेत शहरी िस्ती लिकास र लिस्तार हुुँद ै जाुँदा नगरपालिकाको िालहरी क्षेरलतर छररएको िस्ती समेत 

बढ्द ैजाने दलेखन्छ  । 

 
३.११ आर्थथक तथा राजगारीको लस्थलत 
 

भद्रपुर नगरपालिकाको प्रमुख आर्थथक आधार कृलष र व्यापार तथा िालणयय न ैहो । नगरिासीको प्रमुख 

पेशा र अथशतन्र कृलषमा न ै आधाररत रहकेो दलेखन्छ । नगरपालिकामा हािसपूम खासै ठूिा औधोलगक 

प्रलतष् ठानहुको स्थापना भएर नगरपालिकाको अथशतन्रिाई महत्िपूणश टेिा पुर् याउन सकेको दलेखदनै । 

नगरपालिकामा अिलस्थत साना तथा घरेि ुउद्योग, लचया बगान, राइस लमि र लचया प्रशोधन उद्योग, ईटा 

भ् टा, एिलपजी ग्यास ररकफलिङ सेन्टरहु नै नगरपालिकाका प्रमुख उद्योगहु हुन ्। नगरपालिकाबाट ठूिो 

संख्यामा युिाहु िैदलेशक रोजगारीको िालग लिदशे गएको र उनीहुि े पठाउने लिपे्रषणिे पलन भद्रपुर 

नगरपालिकाको अथशतन्रिाई महत्िपूणश योगदान पुर् याईरहकेो छ । कृलष अन्तरगत दधू, फिफूि र 

तरकारीको उत्पादनमा िृलिगरी बजार लिस्तार गने र सोही अनसुार नै नगरपालिकामा लिकास लनमाशण 

कायशिमहुको तजुशमा गरी कायाशन्ियन गनुश नगरपालिकाको लिकास सन्दभशमा महत्िपूणश हुनेछ । 

नगरपालिकाको अथशतन्रमा योगदान कदने केही उल्िेखनीय पक्षहुको चचाश ति प्रस्ततु गररएको छ । 

 
३.११.१ कृलष तथा पशुपािन 

 

भद्रपुर नगरपालिकामा गैर् ह कृलष कायशमा संिग् न मालनसहुको संख्या उल्िेख्य भएतापलन कृलष तथा 

पशुपािन नै यहाुँको प्रमुख पेशाको ुपमा रहकेो छ । भद्रपुर पुरानो नगरपालिका, लजल्िाको सदरमुकाम र 

प्रमुख व्यापाररक केन्द्र भएतापलन कृलषसुँग सपूबलन्धत (कृलष, िन र मत्स्य) कायशमा संिग् न मालनसहुको 

संख्या कररब २७% रहकेो छ । नगरपालिकामा गालभएका सालिक पृथ्िीनगर र महशेपुर गालिसहु पूणश 

ुपमा कृलष र पशुपािनमा आधाररत गालिसहु हुन् । धान, मकै, गहुुँ िगायत तरकारी र फिफूिहु 

यहाुँका प्रमुख कृलष उत्पादनहु हुन् भन ेपृथ्िीनगर र महशेपुरमा नगद ेबािीको ुपमा व्यिसालयक लचया 

खेती पलन गररद ै आएको छ । त्यसैगरी सालिक भद्रपुर नगरपालिका र चन्द्रगढी गालिसका ग्रामीण 

क्षेरहुमा पलन व्यिसालयक लचया खेती हुुँद ैआएको छ । नगरपालिकामा कृलषसुँग सपूबलन्धत काम गन ेगैर 

सरकारी संस्थाहुको लििरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 
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तालिका ३.२१: कृलषसुँग सपूबलन्धत गरै सरकारी सस्थाहु 

ि.स. संस्थाको नाम ठेगाना 

१ स्थानीय लिकास तालिम तथा अनुसन्धान प्रलतठ जान किििगुरी, चन्द्रगढी 

२ सामुदालयक स्िािपूिन सचेतना लिकास केन्द्र चन्द्रगढी 

३ लडप युिेि जि प्रिन्ध सलमलत महशेपुर 

४ नागजुशन बहुउ्े्यीय लिकास पररषद भद्रपुर 

५ मलहिा चेतना तथा जागृलत समूह चन्द्रगढी 

स्रोत: बार्थषक कृलष लिकास कायशिम तथा तथ्याङ्क, एक झिक, लजल्िा कृलष लिकास कायाशिय, २०७२/७३ 

 

ग्रामीण क्षेरमा बसोबास गने र कृलष पेशासुँग सपूबि मालनसहुि े पशुपािन पलन गन े गरेका छन् । 

नगरपालिकाका ग्रामीण िस्तीहुमा गाई, गोु, भैसी, राुँगा, बाख्रा, बंगुर, कुखरुा, हाुँस, परेिा आकद पाल् ने 

गरेका छन ्। पृथ्िीनगर र महशेपुर जस्ता ग्रामीण क्षेरमा व्यिसालयक ुपमा गाई समेत पाल्ने गररएको छ । 

पृथ्िीनगरको सोमबारेमा दगु्ध संकिन केन्द्र रहकेो छ भन ेभद्रपुर र चन्द्रगढीमा डरेी उद्योगहु रहकेा छन् । 

नगरपालिकाको िडा नं १ लस्थत सोमबारेमा साना ककसान सहकारी संस्था रहकेो छ भने उक्त संस्थािे 

साना ककसानहुिाई सुिभ दरमा कृलष तथा पशुपािन र लचया खेतीको िालग ऋण प्रिाह गने गरेको छ । 

भद्रपुर नगरपालिकामा हाि ५८ िटा कषक समूहहु रहकेा छन् जसमा कुि १३५८ जना सदस्यहु रहकेा 

छन् ।  नगरपालिकामा रहकेा कृषक समूहहुको लििरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ: 

 

तालिका ३.२२: कृषक समहूहुको लििरण 

ि.स. समूहको नाम स्थान 
सदस्य 

संख्या 
ि.स. समूहको नाम स्थान 

सदस्य 

संख्या 

१ श्रजना मलहिा कृषक समूह पृथ्िीनगर ३ ३० कन्चनजंघा कृषक समूह चन्द्रगढी २५ 

२ निप्रभात कृलष मलहिा समूह पृथ्िीनगर ११ ३१ लिहानी मलहिा कृषक समूह चन्द्रगढी २३ 

३ डाुँडागाुँउ कृषक समूह पृथ्िीनगर १० ३२ जन कल्याण कृषक समूह चन्द्रगढी २५ 

४ आधुलनक िािी कृषक समूह पृथ्िीनगर ८ ३३ हररयािी कृषक समूह चन्द्रगढी २१ 

५ िािी लिकास कृषक समूह पृथ्िीनगर १२ ३४ देिकोटा कृषक समूह चन्द्रगढी २६ 

६ कदयािो कृषक समूह पृथ्िीनगर ११ ३५ दगुाश मलहिा कृषक समूह चन्द्रगढी १९ 

७ प्रगलतलशि कृलष समूह पृथ्िीनगर १५ ३६ शालन्त कृषक सहकारी संस्था चन्द्रगढी ३७ 

८ हररयािी कृषक समूह पृथ्िीनगर १५ ३७ मलहिा जागृलत िहुउदेल्यय कृस चन्द्रगढी ३१ 

९ लिकासोन्मुक कृलष समूह पृथ्िीनगर १५ ३८ एकीकृत प्रकाश कृषक समूह चन्द्रगढी १७८ 

१० चन्द्रमुखी कृषक समूह पृथ्िीनगर १५ ३९ सयपरी मलहिा कृषक समूह चन्द्रगढी ३७ 

११ पुिेिी कृषक समूह पृथ्िीनगर २१ ४० गंगाजि कृषक समूह चन्द्रगढी १६ 

१२ शालन्त कृषक समूह पृथ्िीनगर २० ४१ िािी समूह चन्द्रगढी १६ 

१३ गुराशपुर कृषक समूह पृथ्िीनगर १८ ४२ प्रकाशपुर कृषक समूह चन्द्रगढी २१ 

१४ समगरमाथा कृषक समूह पृथ्िीनगर १९ ४३ िािी समूह चन्द्रगढी २२ 

१५ प्रयास लमलश्रत कृलष समूह पृथ्िीनगर २८ ४४ िल्म कृषक समूह चन्द्रगढी २२ 

१६ िान्ती कृषक समूह पृथ्िीनगर २२ ४५ करेशािारी तरकारी उकृस चन्द्रगढी १५ 

१७ आरती कृषक समूह पृथ्िीनगर १७ ४६ भृकुटी लसजशनशीि मकृस चन्द्रगढी ३१ 

१८ सुयश कृषक समूह पृथ्िीनगर १५ ४७ आकदिासी राजिंशी कृषक समूह चन्द्रगढी ३४ 
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१९ ककचकबध कृषक समूह पृथ्िीनगर २४ ४८ जे छ्योलिङ कृषक समूह चन्द्रगढी २५ 

२० सदाबहार कृषक समूह पृथ्िीनगर ३७ ४९ उन्नत कृलष समूह चन्द्रगढी २७ 

२१ कोलपिा कृषक समूह पृथ्िीनगर १८ ५० लसजशनशीि मलहिा कृषक समूह चन्द्रगढी २० 

२२ सयपरी कृलष तथा पशुपािन समूह पृथ्िीनगर १५ ५१ लमिीजुिी कृषक समूह चन्द्रगढी ९ 

२३ एकता मलहिा तथा पशुपािन समूह पृथ्िीनगर २० ५२ िािी कृषक समूह चन्द्रगढी १५ 

२४ मलहिा लन् चि कृषक समूह महशेपुर १७ ५३ नमुना कृषक समूह चन्द्रगढी १० 

२५ साहारा कृषक समूह महशेपुर २५ ५४ पुिश लक्षलतज सुयोदय लमकृस चन्द्रगढी २४ 

२६ लशिशलक्त कृषक समूह महशेपुर २७ ५५ कंचनजंघा कृषक समूह चन्द्रगढी २५ 

२७ िेधानी लमलस्रत कृषक समूह महशेपुर २० ५६ िािी कृषक समूह चन्द्रगढी १५ 

२८ सगरमाथा कृषक समूह चन्द्रगढी १५ ५७ जनजागृलत मलहिा कृषक समूह भद्रपुर ३८ 

२९ िालिगुराश कृषक समूह चन्द्रगढी १८ ५८ उजाशशीि मलहिा कृषक समूह भद्रपुर १५ 

३० कन्चनजंघा कृषक समूह चन्द्रगढी २५ कुि १३५८ 

स्रोत: बार्थषक कृलष लिकास कायशिम तथा तथ्याङ्क, एक झिक, लजल्िा कृलष लिकास कायाशिय, झापा, २०७२/७३ 

 

३.११.२ ससचाई 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको अलधकांश भू-भाग कृलषयोग्य भूलम भएतापलन ठूिा ससचाई आयोजनाहु लनमाशण 

हुन सकेका छैनन् । लजल्िा कृलष लिकास कायाशिय झापाका अनुसार चन्द्रगढीमा अिलस्थत हलडया खोिा 

ससचाई आयोजना नै नगरपालिका क्षेरमा रहकेो एक मार ससचाई आयोजना हो । यस आयोजनाबाट ४९५ 

हके्टर भुलममा ससचाई सुलिधा पुगेको छ । भद्रपुर नगरपालिकामा चन्द्रगढी र महशेपुरमा २ िटा 

सामुदालयक भूलमगत जि ससचाई आयोजनाहु सचंािनमा रहकेा छन् । चन्द्रगढी जि उपभोक् ता समूहबाट 

संचालित यस ससचाई आयोजनािे २० िटा स्यािो युिेिि माफश त ७० हके्टर कृलषयोग्य भूलमिाई ससचाई 

सुलिधा पुगेको छ । महशेपुरमा रहकेो महशेपुर जि उपभोक्ता समूहबाट सचालित आयोजनािे १९ िटा 

स्यािो युिेि माफश त ६८.४ हके्टर कृलषयोग्य भुलमिाई ससचाई सुलिधा पुगेको छ । यी ससचाई 

आयोजनाहुबाट ससचाई सुलिधा प्राप् त नगरेका अलधकाशं कृलष योग्य भुलममा लडप िोररङ माफश त ससचाई 

गररएको छ । भद्रपुर नगरपालिकामा रहकेा प्राय सबै लचया बगानहुिे पलन लडप िोररङ माफश त नै ससचाई 

गने गरेका छन् । 

 

३.११.२ हाटबजार 

 
भद्रपुर नगरपालिका लि.स. २००८ सािमा स्थापना भएको यस क्षेरकै पुरानो व्यापाररक केन्द्र हो । 

पृथ्िीनगर, महशेपुर, चन्द्रगढी, जिथि, बलनयानी, िािुिाडी, केचना, पथररया जस्ता सालिक 

गालिसहुको िालग भद्रपुर मुख्य बजार केन्द्र भएतापलन भद्रपुरमा जनु ुपमा आर्थथक गलतलिलध र 

व्यापार/व्यिसायको लिकास हुनुपने त्यो ुपमा हुन सकेको छैन । नगरपालिका क्षेरमा रहकेा हाटबजारहु 

स्थानीय कृलष तथा घरेि ुउत्पादनहु लबिीलितरण गन ेएक प्रमुख थिो हो । भद्रपुर नगरपालिकामा हाि 

९ िटा स्थानहुमा १५ िटा हाटबजारहु िाग् ने गरेका छन् । भद्रपुर नगरपालिकामा मुख्य बजार क्षेरमा 

प्रत्येक बुधबार र शलनिार हाि िाग् ने गरेको छ भन ेबसपाकश  र पुरानो माछाबजार क्षेरमा पलन सोही कदन 
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हाटबजार िाग् न े गरेको छ । अन्य प्रमुख हाटबजारहुमा चन्द्रगढी बजारमा िाग् ने हाटबजार र सालिक 

पृथ्िीनगर गालिसको सोमबारेमा िाग् न ेहाटबजारहु हुन् । 

 

पृथ्िीनगरको सोमबारेमा अिलस्थत हाटबजार 

 

तालिका ३.२३: हाटबजारको लििरण 

ि.स. 

सालिक 

गालिस/नपा स्थान 

हाटबजार िाग् न े

बार सेिा पुर् याउने सालिक गालिसहु 

१ भद्रपुर नपा भद्रपुर 
बुधबार र 

शलनिार 

भद्रपुर, हल्दीिारी, गरामनी, दिुागढी, ययालमरगढी, पृथ्िीनगर, 

महशेपुर, चन्द्रगढी, बलनयानी, केचना, पाठामारी, िािुिाडी, 

जिथि 

२ भद्रपुर नपा चन्द्रगढी बजार 
सोमबार र 

शुिबार 
चन्द्रगढी, भद्रपुर, हल्दीिारी, दिुागढी, ययालमरगढी 

३ चन्द्रगढी 
किििगुरी 

बजार 
मंगिबार चन्द्रगढी, भद्रपुर, हल्दीिारी, गरामनी 

४ महशेपुर सुयशनगर मंगिबार महशेपुर, पृथ्िीनगर, िािुिाडी, , थपररया, पाठामारी, बलनयालन, 

५ पृथ्िीनगर सोमबारे 
आईतबार र 

लबलहबार 

पृथ्िीनगर, िािुिाडी, घेरािारी, पथररया, पाठामारी, बलनयानी, 

केचना 

६ पृथ्िीनगर लहमािी 
बुधबार र 

शलनिार 

पृथ्िीनगर, िािुिाडी, घेरािारी, पथररया, पाठामारी, बलनयानी, 

केचना 

७ पृथ्िीनगर सगरमाथा 
सोमबार र 

शुिबार 

पृथ्िीनगर, िािुिाडी, घेरािारी, पथररया, पाठामारी, बलनयानी, 

केचना 

८ पृथ्िीनगर ज्ञानेचौक 
आईतबार र 

लबलहबार 

पृथ्िीनगर, िािुिाडी, महशेपुर, पथररया, पाठामारी, बलनयानी, 

केचना 

९ पृथ्िीनगर कमिधाप मंगिबार 
पृथ्िीनगर, िािुिाडी, महशेपुर, पथररया, पाठामारी, बलनयानी, 

केचना 

स्रोत: स्थिगत सभ,े २०७४ 
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३.११.३ उद्योग तथा व्यापार 

 
पूिी नेपािकै पुरानो नगरपालिका र शहरको ुपमा रहकेो भद्रपुर लिगतमा औद्योलगक शहरको ुपमा पलन 

पररलचत लथयो । लि.स. २०२५/३० सािलतर यस नगरपालिकामा ४० िटा जलत राईस लमि लथए जसमा 

११ िटा आधुलनक स्िचालित लमि लथए । तर अलहिे उक्त राईस लमिहु लिस्थालपत हुने पुगे भने राईस 

लमिहुको लिस्थापन सुँगै भद्रपुरको उद्योग तथा व्यापारमा पलन िमश मन्दी छायो । राईस लमिहु 

संचािनको समयमा भद्रपुरको आर्थथक चहिपहि लनक् कै लथयो भन ेत्यो बेिा भद्रपुर झापा लजल्िाकै मार 

नभएर पुिी नेपािकै प्रमुख औधोलगक र व्यापाररक नगरको समेत पररलचत लथयो । एलशयाकै ठूिो गामेन्ट 

उद्योगको ुपमा रहकेो मोमेन्टो एपरल्स प्रालिको स्थापनासुँगै भद्रपुरको उद्योग तथा व्यापारमा नयाुँ 

आयास शुु भएको लथयो । तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकाको िडा नं ११ स्थालपत यस उद्योगि ेिररपररका 

सालिक गालिसहु िगायत झापा लजल्िाका कररब ७००० मजदरुहुिाई रोजगारीको अिसर प्रदान गरेको 

लथयो भने भद्रपुरको आर्थथक गलतलिलधमा समेत ठूिो पररितशन ल्याएको लथयो । संचािनको केही बषशसपूम 

यस उद्योगिे दशेकै सबैभन्दा बढी लबदशेी मुद्रा कमाउने उद्योगको ुपमा आफूिाई दताश गराउन सफि 

भएको लथयो । जसिे गदाश यस उद्योगको स्थापनािे भद्रपुरको मार नभएको दशेकै आर्थथक उन् नलतमा समेत 

टेिा पुर् याएको लथयो । केही बषशसपूम सितापुिशक संचािनमा रहकेो यो उद्योग लिगत केही बषशदलेख बन्द 

रहकेो छ ।  

 

भद्रपुर नगरपालिकामा गालभएका सालिक पृथ्िीनगर, महशेपुर, चन्द्रगढी िगायत तत्कालिन भद्रपुर 

नगरपालिकामा समेत व्यिसालयक लचया खेलत हुुँद ैआएको छ । लचया खेतीको शुुिातसंगै हाि भद्रपुरका 

लिलभन्  न स्थानहुमा ११ िटा आधुलनक लचया प्रसोधन उद्योगहु संचािनमा रहकेा छन् । लचया प्रशोधन 

उद्योगहुको स्थापनासुँगै स्थानीय मजुदरुहुि ेरोजगारी प्राप्  त गरेका छन् साथ ैनगरपालिकामा आर्थथक 

गलतलिलधमा समेत बढोत्तरी भएको छ । त्यस बाहके हाि भद्रपुरमा प्िाई उड उद्योग, लचया प्याकेलजङ 

उद्योग, सेिर लमि, समीि, ग्रीि उद्योग, लडस्टीिरी उद्योग, िाभि एजेन्सी, मेसीनगरी पाटशपूजाश ममशत 

केन्द्र, लिस्कुट र पाउरोटी उद्योग, पोिेलथन उद्योग, चािम र तेि लमि, बरफ उद्योग, लिडी उद्योग, चकिेट 

उद्योग, डरेी उद्योग, जुस उद्योग, मसिा उद्योग, छापाखाना उद्योग, होटि तथा रेष्  टुरेन्टहु, िज, रेलमट 

सेिा आकद संचािनमा रहकेा छन् । यस्ता उद्योगहुमा कररब २५०० जलत स्थानीय मालनसहुि ेरोजगारी 

पाएका छन् भन ेभद्रपुरको आर्थथक चहिपहि समेत लिस्तारै बढन थािेको छ । 

 

भद्रपुर नगरपालिका यस क्षरेको व्यापाररक केन्द्र पलन हो । िररपररका गाउुँपालिका, िस्ती र बजार केन्द्रमा 

बसोबास गने मालनसहुको िालग भद्रपुर ककनमेिको प्रमुख थिो हो । भद्रपुरबाट लनमाशण सामग्री िगायत 

हाडशिेयर, लिद्युलतय सामग्री, ित्ता कपडा, खाद्य सामग्री, औषधी, घरयासी सामानहु, भाुँडाकुडा, कृलष 

सामाग्री र मि आकद जस्ता सामानहु िररपररका गाउुँपालिका, िस्ती र बजार केन्द्रहुमा आपूर्थत हुने 

गरेको छ । त्यसैगरी कचनकिि र हल्दीिारी जस्ता गाउुँपालिकामा उत्पादन हुने कृलषजन्य उत्पादन, 

फिफुि र दधुहु भद्रपुरमा आउने गरेको छ । यस लहसाबिे हदेाश भद्रपुर यस क्षेरकै व्यापाररक केन्द्रको 

ुपमा समेत रहकेो छ । 
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३.११.४ दलेशक रोजगार र लिप्रषेण 

 

भद्रपुर नगरपालिकामा बस् न ेमालनसहुको आपूदानीको प्रमुख स्रोतमा िेदलैशक रोजगार पलन रहकेो छ । 

नगरपालिकाका १८-४५ बषश उमेर समूहका धेरै युिाहु हाि िैदलेशक रोजगारीको िालग साउदी अरेलिया, 

कतार, बहराईन, कुिेत, संयकु्त अरब इलमरे्स, मिेलशया, कोररया र इजरायि िगायत दशेहुमा गएका 

छन् । रालिय जनगणना २०६८ िाई आधार मानरे हदेाश पलन कररब ३०% घरधरुीहुबाट मालनसहु 

बसाई सरेर गएको दलेखन्छ । यस ै जनगणना अनुसार भद्रपुर नगरपालिकामा कररब १५,२७० घरधरुी 

रहकेो र उक्त घरधुरीको कुि अनुपलस्थत संख्या लहसाब गदाश कररब ४५०० घरधरुीहु जनगणनाको िममा 

अनुपलस्थत रहकेो दलेखन्छ । प्रत्येक घरबाट कलपूतमा पलन एक जना िैदलेशक रोजगारीको िालग गएको 

अनुमान िगाउदा पलन कररब ५००० जलत युिाहु यस नगरपालिकाबाट िैदलेशक रोजगारीको िालग 

लिदशे गएको मान् न सककन्छ । यस नगरपालिकाको िडा नं १ र २ (सालिक पृथ्िीनगर गालिस) बाट 

िैदलेशक रोजगारीको लिदशे जाने युिाहुको संख्या लनक् कै बढी रहकेो कुरा स्थानीय स्थानीय मालनसहुि े

स्थिगत सभेको िममा बताएका लथए । 

 

नगरपालिकामा रहकेा रेलमट सेिा कपूपनीहुको उिेख्य संख्यािे पलन भद्रपुर नगरपालिकाबाट िैदलेशक 

रोजगाररको िालग ठूिो संख्यामा युिाहु लिदशे गएको कुरािाई थप पुलष् ट गदशछ । त्यसैिे नगरपालिकाको 

महत्िपूणश आर्थथक स्रोतको ुपमा लिपे्रषण (Remittance) समेत िाई लिन सककन्छ । लिपे्रशणबाट कलत 

रकम नगरपालिकामा लभलरन्छ भन् ने हािसपूम कुनै यककन तथ्याङ्क नभए पलन मालसक १० करोड ुपैया 

नगरपालिका लभर लभरने कुरा स्थानीय रेलम् यान्स कपूपनीहुको तथ्याङ्बाट प्रष् ट हुन्छ । नगरपालिका 

बालहर रहकेा शहरहु लिताशमोड र अन्य बजारहुबाट पलन मालनसहुिे लिपे्रषण लिने गरेकोि े

नगरपालिकका लभलरन ेलिपे्रशण रकम यो भन्दा पलन लनक् कै ठूिो हुने कुरा अनुमान िगाउन सककन्छ । 

 

हाि भन्द्रपुर नगरपालिका लनजी संस्था, सरकारी बैंक, फाईनान्स कपूपनी, सहकारी, लिपे्रषण कारोिार गने 

अन्य संस्थाहु (आईएमई, प्रभु, िेस्टनश युलनयन मलन िान्सफर, सूयोदय रेलमट, एभरेष् ट रेलमट, लहमाि 

रेलमट, लशिाथश रेलमट, लसटी एक्स्पे्रस, पृथ्िी एक्स्पे्रस, सेिा मलन िान्सफर आकद) को कारोिारिाई हदेाश 

नगरपालिका लभलरने लिपे्रषणको आकार लनक् कै ठूिो भएको अनुमान गनश सककन्छ । यस लहसाबिे हदेाश 

नगरपालिकामा लिपे्रषणको ुपमा लभलरने रकम उत्पादनशीि क्षेरमा खचश गनश सकेको खण्डमा 

नगरपालिकामा रोजगारीको नयाुँ अिसर लसजशना भै नगरपालिकाको अथशतन्रमा समेत ठूिो टेिा पुग् न जान े

दलेखन्छ । 

 

भद्रपुर नगरपालिकामा लिपे्रषण आउन ेप्रमुख दशेहुमा मिेलसया, साउदी अरब, कतार, बहराईन, संयुक्त 

अरब इलमरे्स, कोररया, जापान मध्ये मिेलशया, साउदी अरब, बहराईन, संयकु्त अरब इलमरे्स धेरै 

रेलमटेन्स आउने दशेहु हुन् । दलैनक कररब १५०-२०० जलत मालनसहुि ेनगरपालिकाका लिलभन् न बैंक, 

रेलमट कपूपनी र सहकारी माफश त लिपे्रषण बुझ्ने गदशछन् । असोज, कार्थतक र माघ जस्ता चाड पिश पने 

मलहनामा सबैभन्दा बढी लिपे्रषण आउने गदशछ । आन्तररक तफश  एक पटकमा ु ५,००० दलेखु ३,००,००० 

सपूम लिपे्रषण आउन ेगदशछ भने लिदशेबाट एक पटकमा ु ८,००,००० सपूम लिपे्रषण आएको रेकडश छ । 

सामान्यतया लिपे्रषण ७०% मलहिाको नाममा आउने गदशछ । सालिक पृथ्िीनगरका लहमािी, सोमबारे, 

गौरीशंकर, एगाउुँ , लबगाउुँ , चारआिी, ज्ञानेचौक, लभमनगर बढी लिपे्रषण लभलरने स्थानहु हुन् । यसरी 
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लिपे्रषणको कूि रकम र यसको आिृलतिाई हदेाश भद्रपुर नगरपालिकामा कृलष बाहके लिपे्रषण अको प्रमुख 

अथशतन्र हुन आएको दलेखन्छ ।  

 

३.११.५ लित्तीय ससं्था 
 

भद्रपुर नगरपालिकामा नेपाि राि बैंकबाट सपूबन्धन प्रा् ६ िटा "क" शे्रणीका बैंक, २ लिकास बैंक, १  

िघुलित्त संस्था र २ साना ककसान सहकारी संस्थाहु रहकेा छन् । यी संस्थाहुका अिािा सहकारी 

लडलभजनबाट सपूबन्धन प्राप् त बचत तथा ऋण सहकारी ससं्थाहु पलन रहकेा छन् । भन्द्रपुर नगरपालिकामा 

लिपे्रषण सपूबन्धी कारोिार गने रेलम् यान्स कपूपनीहु पलन रहकेा छन् । ग्िोबि आईएमई, िेस्टनश युलनयन 

मलन िान्सफर, प्रभु, िेस्टनश यलुनयन मलन िान्सफर, नलिि रेलमट, एनआईसी रेलमट, सयूोदय रेलमट, एभरेष् ट 

रेलमट, लहमाि रेलमट, लशिाथश रेलमट, लसटी एक्स्पे्रस, पृथ्िी एक्स्पे्रस, सेिा मलन िान्सफर आकद 

नगरपालिकामा रहकेा रेलमट कपूपनीहु हुन् । नगरपालिकामा रहकेा प्रमुख लित्तीय संस्थाहुको लििरण 

तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ: 

 

तालिका ३.२४: लित्तीय ससं्थाहुको लििरण 

ि.स. नाम स्थान सेिा लििरण 

१ नेपाि बैंक लिलमटेड 
भद्रपुर, धाख्िा 

मैदान 

कजाश लितरण, लनिृतभरण तथा सामलजक 

सुरक्षा भत्ता लितरण र अन्य बैककङ कारोिार 

२ रालिय िालणयय बैंक एसपी मोड 
कजाश लितरण, लनिृतभरण तथा सामलजक 

सुरक्षा भत्ता लितरण र अन्य बैककङ कारोिार 

३ कृलष लिकास बैंक चन्द्रगढी सपूपूणश बैककङ कारोिार 

४ लसिाथश बैंक चन्द्रगढी सपूपूणश बैककङ कारोिार 

५ सनराईज बैंक भद्रपुर बजार सपूपूणश बैककङ कारोिार 

६ नलिि बैंक चन्द्रगढी सपूपूणश बैककङ कारोिार 

७ लबराट ि्मी लिकास बैंक चन्द्रगढी सपूपूणश बैककङ कारोिार 

८ एक्सि डभेिपमेन्ट बैंक भद्रपुर बजार सपूपूणश बैककङ कारोिार 

९ नेुड ेिघुलबत्त लिकास बैंक िेखनाथ चौक सपूपूणश बैककङ कारोिार 

१० 
साना ककसान सहकारी संस्था 

लिलमटेड 
महशेपुर सपूपूणश बैककङ कारोिार 

११ 
साना ककसान सहकारी संस्था 

लिलमटेड 

पृथ्िीनगर, 

सोमबारे 
सपूपूणश बैककङ कारोिार 

स्रोत: स्थिगत सभेक्षण, २०७४ 
 

 

३.११ िन तथा हररयािी क्षरे 
 

कुनैपलन स्थानको िातािरणीय र पयाशिरणीय लस्थलतिाई उक्त स्थानमा रहकेो िन तथा हररयािी क्षेरि े

दशाशउछ । भद्रपुर नगरपालिकामा हाि ८ िटा सामुदालयक िनहु रहकेा छन ् जसको कुि क्षेरफि 
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१८९१.२३ हके्टर रहकेो छ भन ेउक्त िनहुबाट नगरपालिकाको ६९६३ घरधरुीहु िाभालन्ित भएका 

छन् । सालिक चन्द्रगढी गालिसको िडा नं २, ३, ४, ५, ६ र ९ िडामा अिलस्थत चन्द्रगढी सामुदालयक िन 

नगरपालिकाको सबैभन्दा ठूिो सामुदालयक िन हो, जसको क्षेरफिे ४३०.५९ हके्टर रहकेो छ भने यस 

चन्द्रगढी सामुदालयक िनबाट २०५१ घरधुरीहु िाभालन्ित भएका छन ्। सामुदालयक िनहुको अिािा 

नगरपालिकाको उत्तरमा िडा न ं९ र १० मा चारआिी िनको केही क्षेर रहकेो छ । उक्त िनको क्षेरफि 

२६८.४७  हके्टर रहकेो छ भने नगरपालिकाको लभरको यो एक मार सरकारी िन हो ।  

 

तालिका ३.२५: सामदुालयक िनहुको लििरण 

ि.स. नाम ठेगाना (सालिक) क्षेरफि  (ह)े िाभालन्ित घरधुरी 

१ कमिधाप रामपोखरी पृथ्िीनगर-५ २९९.९७ १०४४ 

२ दशरथपुर  पृथ्िीनगर-१ २२४.८१ ४४९ 

३ लिशाि पृथ्िीनगर-३, ५ २१६.६६ २०० 

४ कदयािो पृथ्िीनगर-२ २७५.१९ १२०० 

५ मायािु महशेपुर-१,२,३ ३२९.३३ ८६० 

६ चन्द्रगढी  चन्द्रगढी-२,३,४,५,६,९ ४३०.५९ २०५१ 

७ कािीमलन्दर भद्रपुर-२,३ २३.५१ १५९ 

८ भेिागढी 

भद्रपुर, हल्दीिारी र लिताशमोड 

समेत 
९१.१७ १००० 

कुि १८९१.२३ ६९६३ 

स्रोताः लजल्िा िन कायाशिय झापा, २०७४  

 

सामुदालयक िन र रालिय िनको अिािा नगरपालिकामा कररब ३० हके्टर जलत झाडी तथा बुयान क्षेरहु 

रहकेा छन् । नगरपालिका क्षेरलभर रहकेा लचया बगानहुिे समेत नगरको हररयािी कायम राख् न ठूिो 

योगदान गरेका छन् ।  

 

३.१३ ससं्थागत स्रोत तथा क्षमता 
 

भद्रपुर नगरपालिकामा पुरानो नगरपालिका भएकोिे संस्थागत ुपमा अन्य नगरपालिकाको दाुँजोमा 

सपूपन्न दलेखन्छ । नगरपालिकाको आफ्नै भिन रहकेो छ भने हाि नगरपालिकािे गोुहट्टीमा नयाुँ आधुलनक 

भिन लनमाशण गरररहकेो छ । भद्रपुर नगरपालिका नेपाि सरकारको रापअ लद्वतीय शे्रणीको कायशकारी 

अलधकृतको दरिन्दी रहकेो भएता पलन हाि रापअ तृतीय शे्रणीको कायशकारी रहकेा छन् । नगरपालिका तफश  

हाि ५४ जना कमशचारीहु कायशरत रहकेा छन्, जसमा प्रशासकीय अलधकृत, ईलन्जलनयर र िेखा अलधकृत 

१/१ जना, नायब सुब्बा ५ जना, सि ईलन्जलनयर २ जना, खररदार/सहिेखापाि/मुलखया ७ जना, कपूप्युटर 

अपरेटर, सहायक कपूप्युटर अपरेटर, लिद्युत लमस् री २ जना, जमदार/हिल्दार १ जना िगायत अन्य शे्रणी 

लिलहन कचाशरीहु रहकेा छन् । स्थानीय सुशासन तथा सामुदालयक लिकास कायशिम (LGCDP) अन्तरगत 

ईलन्जलनयर १ जना, कायशिम अलधकृत (LGCDP Focal Person) १ जना र ICT Volunteer १ जना 

रहकेा छन् । लिपद व्यिस्थापन तथा जोलखम न्यूनीकरणको िालग भद्रपुर नगरपालिकासंग ३ िटा दमकि 
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भएतापलन हाि ममशत संभारको अभािमा एउटा दमकि मार चािु हाितमा रहकेो छ । नगरपालिकाि े

हािे १ व्याक हो िोडर पलन खररद गरेको छ । नगरपालिकाको सांगठलनक सरंचना ति प्रस्तुत गररएको छाः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नगर पररषद 

िेखा सलमलत लबषयगत 

सलमलत 

नगरपालिका पदपरु्थत सलमलत 

प्रमखु 

सािशजलनक लनजी के्षर 

साझेदारी प्रिद्वशन सलमलत 

आयोजन सुपररिेक्षण तथा 

अनुगमन सलमलत 

गरठन अन्य सलमलत र 

उप-सलमलतहु 

नगर स्तररय राज् ि परामशश 

सलमलत 

उप-प्रमुख 

कायशकारी अलधकृत लबषेशज्ञ सल्िाहकारहु 

प्रशासन  

शाखा 

आन्तररक िेखा 

पररक्षण शाखा 

राज् ि 

प्रशासन शाखा 

आर्थथक 

प्रशासन शाखा 

योजना 

 शाखा 

सामुदालयक लिकास शाखा/गाउुँ  नगर 

साझेदारी लिकास शाखा/िातािरण शाखा 

कानुन तथा मुिा 

उप-शाखा 

शाखा 

िाुण यन्र उप- 

शाखा 

सोधपुछ तथा 

दताश 

पंजीकरण 

ईकाई 

कर संकिन 

टोिी 

लजन्सी उप-

शाखा 

शहरी 

लिकास 

लिद्युत 

ईकाई 

जनस्िास्थ्य तथा 

सरसफाई 

सूचना तथा 

तथ्याङ्क 
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४. नगर लिकासको समस्या, चुनौती, अिसर र लबषयगत लि् िेषण 
 
 

४.१ नगर लिकासको चनुौती तथा अिसरहु 

 
भद्रपुर नगरपालिकाको िस्तुगत लििरण तयार प् चात सोही लििरणहुको आधारमा योजना टोिीि े

लिकासका चुनौती तथा अिसरहुको पलहचान गरेको छ । स्थिगत अध्ययन तथा लिलभन् न लिषयगत 

समस्याहु, अिसरहु, सपूभािनाहु तथा लिगतका प्रयास र उपिब्धीहु लनपू न अनसुार रहकेा छन्: 

 

४.१.१ नगर लिकासका प्रमखु समस्याहु 

 
यस एकीकृत शहरी लिकास योजना तयारी टोिीिे प्राप् त गरेका तथ्याङ् कहु, स्थिगत अध्ययन तथा 

िस्तुलस्थलतका आधारमा लिषयगत समस्याहुिई समेत लि् िेषण गरी योजना तथा कायशिमका छनौट गन े

कायश गरेको छ । समस्याहुको संकिन िलक्षत िगशको दलृष् टकोणबाट पलहचान गररएको छ । यसैगरी 

समस्याहुको सकंिन गदाश समाधान गनश सककन ेखािकामार लिषयहुिाई समािशे गररएको छ । नगर 

लिकासका प्रमुख समस्याहुिाई लनपू न अनुसारको लिषयगत समूहको आधारमा पलहचान गररएको छ । 

 

सामालजक लिकास सपूबन्धी समस्याहु  

भद्रपुर नगरपालिका लजल्िाको सदरमुकाम हुनुका साथै यस क्षेरकै प्रमुख व्यापाररक केन्द्र समेत भएकोि े

यहाुँ लिद्यमान सामालजक साुँस्कृलतक पूिाशधारहुको लिकास हुनुपने दलेखन्छ । यस नगरपालिकामा 

लिद्यमान सामालजक समस्याहु लनपू न बमोलजम रहकेा छन्: 

1. केही लिद्याियहुको भिन जीणश रहकेो, कपूपाउण्ड िाि नभएको र फर्थनचर तथा अन्य शैलक्षक 

सामग्रीको अभाि रहकेो, 

2. ग्रामीण क्षेरमा अिलस्थत िडाहुमा रहकेा स्िास्थ्य चौकी र प्राथलमक स्िास्थ्य केन्द्रहुमा दक्ष 

जनशलक्त, औषधी र स्िास्थ्य उपकरणको अभाि रहकेो, 

3. मेची रंगशािाको स्तरोउन् नती हुन नसकेको र अन्य खेि मैदानहुमा खेिकुदका पूिाशधार नभएको, 

4. धार्थमक तथा पुरातालत्िक महत्िका क्षेरहुको संरक्षण र सपूििशन नभएको, 

5. मुख्य बजार क्षेरमा रहकेा मठ मलन्दरहु जीणश रहकेो,  

6. नयाुँ बनेका मठ मलन्दर, गुपूिा, चचश, पाटी पौिा आकदको लिस्तृत अलभिेख नभएको, 

7. बजार क्षेरमा रहकेो धमशशािा जीणश भएको, 

8. िृिाश्रम नभएको, 

9. पयाशप् त दाह संस्कार स्थिहु नभएको दाहासंस्कार स्थिमा आि्यक पूिाशधारको कमी, 

10. द्वन्द कािमा भलत्कएका सीमा सुरक्षा प्रहरी चौकीहुको भिन लनमाशण हुन नसकेको, 

11. नगरपालिका बसोबास गरररहकेा आकदिासी, दलित, जनजाती, िोपोउन्मुख,िगायत लपछलडएको 

िगशहुको उत्थानको िालग कुनै ठोस कायशिमहु नभएको, 

12. गररिी लनिारणमा सपूबन्धी कायशिमहु नभएको, 

13. सािशजलनक सपूपलत्त तथा स्थिहुको सरंक्षण नभएको आकद । 
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आर्थथक लिकास सपूबन्धी समस्याहु 

नगरपालिकाको आर्थथक स्रोतको पलहचान गरी व्यिलस्थत ुपमा आर्थथक लिकासको योजना कायाशन्ियन 

गररएको दलेखदनै । नगरपालिकाका लिद्यमान आर्थथक लिकास सपूबन्धी समस्याहु लनपू न बमोलजम रहकेा 

छन्: 

1. स्थानीय स्रोत र साधनको उच् चतम प्रयोग गरी आर्थथक पूिाशधार लिकासको कायशिमहु खास ै

प्रभािकारी ुपमा पररचािन हुन सकेको पाइदनै । रोजगारी सृजना गने उद्योग, किकारखाना 

िगायत अन्य अिसरको िालग योजनाबि प्रयास रहकेो दलेखन् न । 

2. नगरपालिकािे आर्थथक पूिाशधार लिकासका केही कियाकिापहु अलघ सारेतापलन आर्थथक पूिाशधार 

लिकास योजनाबद्व ुपमा सचंािन हुन सकेको पाईदनै । आर्थथक लिकासको िालग स्थानीय स्रोत 

साधनको समुलचत प्रयोग गद ै स्थानीय िातािरण सुहाउुँदो कायशिमहुको लिकास र पररचािन 

गररएको दलेखदनै, 

3. भद्रपुर नगरपालिकाको प्रमुख आयस्रोत मध्ये लिपे्रषण पलन रहकेोिे त्यसको उपयोग सही तिरबाट 

हुन सकेको दलेखन् न । भद्रपुरमा प्रशस्त लिपे्रषण लभलरने गरेको भएतापलन अलधकांश रकम जग्गा 

जमीन खररद र घर लनमाशणमा मार हुने गरेकोि े आर्थथक अिस्था सुधाने कायशमा िगानी भएको 

दलेखन् न, 

4. नगरिासी तथा नगर प्रलतलनलधहुको सीप लिकास, तालिम, िघ ु उद्यम तथा आय आयशजनका 

कायशिमहु संचािनलतर ध्यान गएको दलेखदनै । यसिे गदाश आपूदानीको अिसर सृजना हुनेलतर 

लिशेष ध्यान नपुगेको अिस्था रहकेो छ,  

5. नगरपालिकामा लभर रहकेा उद्योग, लचया बगान, होटि, रेष् टुरेन्ट, पाटी प्यािेस िगायत अन्य िघु 

तथा घरेि ुउद्योग र व्यापार व्यिसायबाट पूणश ुपमा करको दायरामा ल्याउन नसक् न,ु 

6. मेची पुि लनमाशणमा कढिाईिे गदाश भारतीय बजारसुँग सहज पहुुँच हुन नसकेको, 

7. छोटी भन्सारको स्तरोउन् नती हुन नसकेको, 

8. कृलषमा व्यिसायीकरण हुन नसक् नु र कृलष पकेट क्षेरको लिकास नभएको, 

9. आधुलनक ससचाई सुलिधाको अभाि, 

10. कृलष उपज प्रसोधन केन्द्रको अभाि, 

11. उद्यमशीिताको अभाि, 

12. स्थानीय युिाको बढ्दो पिायनको कारण दक्ष जनशलक्तको अभाि हुुँद ैजानु, 

13. लचस्यान केन्द्र र संकिन केन्द्र जस्ता भौलतक पूिाशधारको कमी,  

14. कृषकहुिाई सहज ुपमा ऋण उपिब्ध हुन नसक् नु आकद । 

 
भौलतक पिूाशधार लिकास योजना सपूबन्धी समस्याहु 

नगरपालिकामा लिद्यमान भौलतक पूिाशधार लिकास सपूबन्धी लिलभन् न समस्याहु रहकेो पाईन्छ । यस 

अन्तरगत रहकेा प्रमुख समस्याहुिाई लनपू न अनसुार प्रस्तुत गररएको छ: 

1. नगरपालिकामा दीघशकािीन सोच, सपूभाव्यता र प्राथलमकताको आधारमा योजनाहु छनौट र 

संचािन हुन सकेका छैनन् र कायशिमहु योजनाबि ुपमा संचािन गने गरेको छैन, 

2. नगरपालिकामा लनमाशणधीण ठूिा आयोजनाहु (मेची पुि र चारआिी केचना हुिाकी सडक) 

िामो समयसपूम पलन सपूपन् न हुन नसक् नु, 
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3. मेची पारी रहकेा िडाहुसपूम पुग् नको िालग हािसपूम पुि लनमाशण हुन सकेको छैन भने योजनामा 

परेको झोिुङ्गे पुिको लनमाशण हािसपूम शुु भएको छैन,  

4. मेची रंगशािाको स्तरोउन् नती हुन सकेको छैन भने नगरपालिकाको लहमािी, सोमबारे, 

ज्ञानेचौकमा रहकेा खेि मैदानहुमा आि्यक खेि पूिाशधार लनमाशण हुन सकेको छैन, 

5. भौलतक पूिाशधारमा मुख्य ुपमा आउने सडक सजंािको यातायात गुु योजना हािसपूम बन् न 

सकेको छैन । कलतपय लिद्यमान सडकहु साुँघरुा हुनकुा साथै कम स्तरका र बढी चल्तीमा रहदा 

धुिो उडने, बषाशतमा लहिो हुन े र शहरी जीिनिाई प्रलतकुि प्रभाि पाने खािका दलेखन्छन् । 

नगरका कलतपय िडाहु (िडा नं १, २, ३, ४ र ७ को पलिमी भाग,९ र १० को उत्तरी भाग)  

जोडने सडक कच् ची र गे्रड नलमिेका अिस्थाका छन्, 

6. खानेपानीको आपूती समेत लनयलमत र पयाशप् त हुन सकेको छैन । नगरपालिकामा पुरानो 

संरचनाबाट खानेपानी लितरण हुुँद ैआएको र हाि बजार क्षेरमा घना िस्तीको लिकास भएकोि े

खानेपानी माग बकढरहकेो छ । ग्रामीण क्षेरमा लनमाशण भएका खानेपानीका आयोजनाहु (िडा न ं

१ को सोमबारे र २ को गौरीशंकर) संचािन हुन सकेका छनैन् भन ेअन्य ग्रामीण भेगमा मालनसहु 

यूिेिको पानी प्रयोग गरररहकेा छन्, 

7. लिद्याियहुको संख्याकेही लिद्याियहुको भिन तथा पूिाशधार राम्रो रहकेो दलेखएतापलन केही 

पुराना लिद्याियहुको भिन जीणश भैसकेको छ भने कक्षा कोठा र अन्य शैलक्षक पूिाशधारको अभाि 

रहकेो दलेखन्छ, 

8. भद्रपुर नगरपालिकामा सतह ढि मार रहकेो छ भने अलधकांश लिद्यमान ढिहु बजार क्षेरमा 

मार केलन्द्रत छन् र ती व्यिलस्थत छैनन् । बजार क्षेरमा घना िस्तीको लिकास भसैकेको हुुँदा त्यस 

क्षेरको ढि संजािको गुु योजना तयार गरी प्राथलमकताका आधारमा ढि प्रणािीको लिकास र 

सुधार गनुशपने दलेखन्छ, 

9. लिद्युत सेिा लिस्तार प्राय: सबै िडाहुमा पुगेको भएतापलन बजार क्षेरमा अलहिेको अिस्था 

अनुसार क्षमता लिस्तार नगररएकोिे लनयलमत िोडसेलडङ नहुन ेभएतापलन बेिा बिेामा अपझशट 

बत्ती जाने गरेको दलेखएको छ । यसको िालग नगरपालिकािे लिद्युत क्षमता लिस्तार गनुशपन े

अिस्था रहकेो दलेखन्छ, 

10. नगरपालिका भलनएता पलन िररपररका क्षेरहु ग्रामीण प्रकृलतको भएकोिे पक् की सडकको 

अभािमा मालनसहु आितजाित गनशको िालग पैदि यारा गनुशपने बाध्यता समेत रहकेोिे बाटोको 

समेत समस्या रहकेो दलेखन्छ, 

11. नगरपालिकामा गालभएका सालिक पृथ्िीनगर र महशेपुर गालिसका अलधकाशं सडकहु कच् ची 

अिस्थामै रहकेोिे स्तरोउन् नोती गनुशपने, 

12.  ठुिा ससचाई आयोजनाहु लनमाशण हुन नसकेको, 

13.  ग्रामीण क्षेरमा पने िडाहुमा ढिसंजाि तथा सतहढिको लिकास नभएको, 

14. फोहोरमैिा व्यिस्थापनको िालग स्यानीटरी ल्याण्डकफि साइट नभएको,  

15. भौलतक लिकास योजनािाई कदशालनदशेन गनश योजना दस्तािेजहुको अभाि, 

16. भू-उपयोगको योजना नभएको, 

17. भिन संलहता पूणश ुपमा िागू हुन नसक् नु, 

18. पूिाशधार लिकासका प्रमुख सरोकारिािा लनकाहुबीच समन्ियको अभाि  आकद । 
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िातािरणीय लिकास सपूबन्धी समस्याहु 

भद्रपुर नगरपालिकाको िातािरणीय समस्याहु लनपू न प्रकार छन्:  

1. भद्रपुर नगरपालिकामा ढि संजािको उलचत व्यिस्थापन नहुुँदा िातािरणीय प्रलतकुिता 

लनपूत्याएको छ । बजार क्षरेमा व्यिलस्थत सतहढि तथा ढि संजािको लिकास गनश नसककएको 

कारणिे बषाशतमा सतहबाटै पानी बग् ने, सडक लहिापूमे हुने िगायत शहर बजारको िातािरणमा 

प्रलतकुि असर परेको दलेखन्छ, 

2. नगरमा अझै पलन फोहोरमैिा (Solid Waste) को उलचत व्यिस्थापन हुन सेकेको छैन । स्यालनटरी 

ल्याण्ड कफि साइट लनमाशण भै नसकेकोिे नगरिासीिे घरबाट संकलित फोहोरमैिा नयाुँ बजारबाट 

दलक्षण तफश  मेची ककनारमा खाल्डो खनी फाल्ने गररएकोिे स्थानीय िातािरणमा प्रलतकुि असर 

परेको दलेखन्छ, 

3. नगरपालिका लभर रहकेा पाकश , खोिा, पोखरी, ताि, लसमसार र झीिहुको संरक्षण हुन 

नसकेको, 

4. खुल्िा क्षेरहु अलतिमण भएको, 

5. सामुदालयक िन र रालष् िय िनको सरुक्षमा चनुौतीहु रहकेो, 

6. योजनाबि लिकासको थािनी हुन नसक् नु, 

7. प्रदषुण जन्य उद्योगहुको सखं्या बढ्द ैजानु, 

8. स्थानीय लचया बगान र खेतीहुमा लिषादीको बढ्दो प्रयोग, 

9. भिन संलहता कडाईका साथ िागु हुन नसक्दा जोलखम बढ्द ैजानु, 

10. नगरपालिकाको लनमाशण तथा योजना मापदण्ड कायाशन्ियन नहुुँदा सुरलक्षत एिं व्यिलस्थत िस्ती 

लिकासमा समस्या हुनु, 

11. िन, सीमसार र झीि क्षेरको उलचत सरंक्षण हुन नसक् नु, 

12.  व्यिलस्थत िधशािा र सािशजलनक शौचाियको अभाि, 

13.  िलक्षत िगश (दलित, जनजालत, आकदिासी)मा िातािरणीय चनचतेनाको कमी  

 

जोलखम न्यनूीकरण तथा जििाय ुपररितशन अनकुुिन सपूबन्धी समस्याहु 

जििायु पररितशनका समस्याहुिाई लनपू न बमोलजम प्रस्ततु गररएको छाः 

 अलतबृष् टी, खण्डबृष् टी, अनाबृष् टी  

 उिशरा शलक्तमा ह्रास 

 बाढी, डुबान, खडरेी, सुख्खा 

 कृलष र पशुमा मा नयाुँ रोगहु दखेा पने 

 पानीका स्रोत र मुहानहु सकु् नु 

 बषाशमा आधाररत कृलष 

 जीिन लनिाशहको िालग सीलमत लिकल्पहु 

 

लित्तीय स्रोत व्यिस्थापन सपूबन्धी समस्याहु 

नगरपालिकाको लित्तीय स्रोतको व्यिस्थापन हुनु अत्यन्त आि्यक हुन्छ । भद्रपुर नगरपालिकाको लित्तीय 

स्रोत व्यिस्थापनका समस्याहु लनपू न प्रकार छन्:  
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a) नगरपालिकाको लिकासको िालग आि्यक पने स्रोत जुटाउन लनक् कै समस्या परेको दलेखन्छ । 

एकालतर नगरपालिकाको धरैे जसो भू-भाग ग्रामीण क्षरेमा रहकेो छ भने अकोलतर बजारमा 

बसोबास गने मालनसिे पलन नगरपालिकािाई लनयलमत कर नबुझाउने तथा नगरपालिकािे समेत 

कडाइका साथ कर सकंिन गनश सककरहकेो छैन । 

b) नगरपालिकािे गन े ठूिो लिकास लनमाशणमा अनुदान तथा िा य ऋणमा भर पनुश परेको र 

नगरिासीहुमा नगर लिकासको िालग सहभालगतात्मक भािना जागृत हुन सकेको दलेखन् न । 

नगरिासीहुमा अपनत्िको भािना लिकास गनश सके मार कदगो लिकास गनश सककन े हुुँदा 

जनसहभालगता पलन जुरी हुन आउछ । 

 

ससं्थागत क्षमताको लिकास सपूबन्धी समस्याहु 

नगरपालिकाको सेिा प्रभाििाई चुस्त र प्रभािकारी बनाउन लिद्यमान संगठन संरचनािाई समयानकुुि 

पररमार्थजत र व्यिलस्थत गद ै िैजानु पने अिस्था छ । स्थानीय तह पुनसशम्रचना प् चात नगरपालिकाि े

लनिाशलचत पदाधीकारीहु पाएको भएतापलन नगरपालिकाको लिद्यमान सरंचना अनुसार प्रस्तालित 

जनशलक्तको पदपुर्थत हुन सकेको छैन । सपूपूणश िडा कायाशियहुको आफ्नै भिन नभएकोिे संयुक्त िडा 

कायाशिय माफश त काम गनुश परररहकेो छ । संचािनमा रहकेा िडा कायाशियहुमा समेत जनशलक्त तथा 

पूिाशधारको अभाि रहकेो छ ।  

 

नगरपालिकाको कामिाई चसु्त बनाउन र नगरिासीहुिाई स-साना कामको िालग समेत नगरपालिका न ै

धाउनु पने बाध्यताको अन्त्य गनश नगरपालिकाको कायशिोझिाई िडा कायाशियहुमा िमश: हस्तान्तरण 

गद ै िैजानु पने दलेखन्छ । यसरी नगरपालिकािे लिकेन्द्रीकरणको रणनीलत अििपूबन गद ै संस्थागत 

लिकासमा महत्िपूणश भूलमका खेल् नुपने हुन्छ । यसको िालग नगरपालिकाि े आि्यक नीलत तजुशमा गद ै

समयानुकुि पररितशन गद ैिैजानु पदशछ र आि्यक जनशलक्त पररपूर्थत गनुश पदशछ ।  नगरपालिकाको िालग 

प्रालिलधक कमशचारी, शहरी योजनाकार, भूगोि लिद्व, तथ्याङ्कलिद, GIS लिज्ञ, समाजशास्त्री, 

िातािरणलिद्व िगायतका जनशलक्त हुन ु आि्यक भएतापलन यी जनशक्तीहु हािसपूम नगरपालिकामा 

लनयुक्त हुन सकेका छैनन् । यसिे गदाश प्रालिलधक र लिषयगत काम समयमा सहज ुपिे सपूपन् न गनश 

करठनाई भएको दलेखन्छ । रालष् िय जनगणना भएको िामो समय भैसकेको र नगरपालिकासुँग लिद्यमान 

सामालजक, भौलतक, आर्थथक, िातािरणीय आकद सपूबन्धी पलछल्िो तथ्याङ्कहुको अभाि भएकोि े

यथालशघ्र घरधुरी सिेक्षण गनुशपने दलेखन्छ । 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको सपूबन्धमा दलेखएका संस्थागत समस्याहु लनपूम बमोलजम छन् । 

1. नगरपालिकाको क्षेर लिस्तार र रायय पुनसशम्ररचनामा गालभएका सालिकका गालिसहुिाई समेटी 

समग्र नगरपालिकाको योजना कायाशन्ियन नभएको, 

2. नगरपालिका र िडा कायाशियहुमा आि्यक प्रालिलधक, जनशलक्त र बजेटको अभाि रहकेो,  

3. सरोकारिािा लनकायहुबीचको समन्ियमा कमी, 

4. बषेलन हुने बाढी र डुबानको समस्यािाई दीघशकािीन ुपमा सपूबोधन गनश जनशलक्त र बजेटको 

अभाि,  

5. लनमाशणाधीन आयोजनाहुको लनयलमत अनुगमन र मूल्याङ्कन नहुनु,  

6. आयोजनाहु लनमाशणमा लनजी साझेदारी अिधारणा प्रभािकारी ुपमा कायाशन्ियन नहुनु आकद । 
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मालथ उल्िेलखत समस्याहुको अिािा यस एकीकृत शहरी लिकास योजनािाई सफि ुपमा कायाशन्ियन 

गनशको िालग नगरपालिकाि ेलनपू न कुराहुमा लिशेष ध्यान पुर् याउन जुरी दलेखन्छ : 

1. सुशासन माफश त स्थानीय जनताको माग र चासोहुिाई सपूिोधन गदै भौलतक, सामालजक र 

आर्थथक लिकास गने । 

2.  संस्थागत सरंचनामामा सुधार गरी स्थानीय सरोकारिािा लनकायहुबीच प्रभािकारी समन्िय 

स्थापना गने । 

3. योजना तथा कायशिमहुिाई प्रभािकारी ुपमा कायाशन्ियन गनशको िालग दक्ष जनशलक्तको लिकास 

गने । 

4. संस्थागत क्षमता अलभिृलि गने । 

5. स्रोतहुको सही उपयोग र पररचािन गने । 

6. योजनामा जनसहभालगता गराई कायाशन्ियन रणनीलत तजुशमा गने । 

 

४.२ नगरपालिकाको समस्या सभंािना लि् िेषण (SWOT Analysis) 

 

कुनै पलन स्थानको आफ्नै लभन्द ै धार्थमक, साुँस्कृलतक, भौगोलिक, ऐलेतहालसक पलहचान र महत्ि हुन्छ । 

त्यस्ता महत्ि र पलहचानहुिाई उजागर गनशको िालग लबलभन् न सूचकहुको गहन अध्ययन र अनुसन्धान 

गनश आि्यक हुन्छ । तसथश यस भद्रपुर नगरपालिकाको महत्ि र पलहचानको संभाव्यतािाई दलृष् टगत गरी 

स्थानीय जानकार व्यलक्तत्िहु, राजनैलतक दिका प्रलतलनलधहु, सपूबलन्धत लनकायका व्यलक्तहु एिं अन्य 

बुलिलजिीहुसुँगको बृहत छिफि र अन्तरकृयाको माध्यमबाट त्यहाुँको लबद्यमान सबि पक्ष, कमजोर पक्ष, 

अिसरहु र चुनौतीहुको (SWOT) लि् िषेण गररएको छ । 

तालिका ४.१: नगरपालिकाको SWOT लि् िषेण 

सिि पक्ष (Strength) कमजोर पक्ष (Weakness) 

 लिताशमोड-भद्रपुर,  चारआिी-चन्द्रगढी र 

धुिािारी-भद्रपुर तथा झापा चौक-राजगढ 

हुिाकी राजमागशको  पहुुँच 

 लिमानस्थि, अस्पताि, क्यापूपस, रंगशािा 

जस्ता मुख्य शहरी पूिाशधाहु भएको 

 लजल्िाको प्रशासलनक केन्द्र  

 उद्योगहुको लिकास र लिस्तार 

 खाद्य तथा नगद ेिािीको लिकास 

 शहरी लिकास र लिस्तार 

 लजल्िाको दलक्षण पूिी भेगको मुख्य बजार 

 योजनाबि िस्ती लिकास (पृथ्िीनगर) 

 समग्र नगरपालिकािाई समेटी योजनािि 

लिकास हुन नसकेको  

 आधुलनक बसपाकश , ढि संजाि, बधशािा र 

स्यालनटरी ल्याण्ड कफि साइट नभएको 

 हुिाकी राजमागशको स्तरोन् नती नभएको 

 भद्रपुर भंसारको स्तरोन् नती हुन नसकेको 

 पयशटनको सपूभािनाका क्षेरहुमा आि्यक 

पयशटकीय पूिाशधार लनमाशण नभएको 

 सीमािती शहर भएतापलन तुिानात्मक िाभ 

लिन नसकेको 
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अिसर (Opportunities) चनुौती (Threats) 

 मेची पुिको लनमाशण र हुिाकी राजमागशको 

स्तरोन् नतीसुँगै आर्थथक, व्यापाररक र औद्योलगक 

लिकास हुन सक् ने 

 पूिी क्षेरको व्यापाररक शहरको ुपमा लिकास 

हुन सक् न े

 कृलष तथा नगदे िािीको लिकास र लिस्तार गनश 

सककने 

 पयशटन लिकास (ककचकिध, कमिधाप र 

चन्द्रगढ) द्वारा रोजगारीको सृजना गनश सककन े

 अन्तरदेशीय नाकाको ुपमा लिकास हुन सक् ने 

 पूिशका दमक, लिताशमोड र मेचीनगर जस्ता 

शहरहुसुँग प्रलतस्पधाश गनुशपन े

 सुरलक्षत िस्ती लिकासको िालग भिन संलहता र 

लनमाशण मापदण्डको सफि कायाशन्िय  

 डुबान र कटानको समस्या लनयन्रण गरी 

सुरलक्षत शहर बनाउन ु

 लिलभन् न क्षेरमा िगानी आकर्थषत गनश नसक् नु  

 

 

४.३ नगर लिकासको अग्रणी क्षरे 

 
हरेक नगरपालिकाहुको आ-आफ्नै महत्ि र लिशेषता रहकेो हुन्छ । उपिब्ध साधन र श्रोतको अिस्थाि े

गदाश हरेक नगरपालिकाहुको आफ्न ैलिलशष् ट क्षमता हुन ेगरेको छ । लिलभन् न नगरपालिकाहुमा उपिब्ध 

साधन र श्रोतहुको संभािनाहु फरक पने हुनाि े लिकासका संभािनाहु समेत फरक पनश सक्दछन् । 

अग्रणी क्षेर पलहचान गने आधार मुख्य गरी प्रत्यक्ष ुपमा संभािनासुँग (Potentiality) सपूबलन्धत रहन े

हुनािे यसको लनधाशरणका िालग नगरपालिकाको आर्थथक अिस्था, लिकासको गलत, लिकासका संभािना 

आकद पक्षको लिस्तृत लि् िेषण गरेर कुन क्षेरिे के कस्तो भूलमका लनिाशह गररराखकेो छ र भलि्यमा यी 

मध्ये कुन कुन क्षेरिे अग्रणी भूलमका लनिाशह गने हो सोको लनर् क्यौि समेत गनुश पन ेदलेखन्छ । भद्रपुरको 

लिकासको िालग मुख्यतया कृलष, उद्योग/व्यापार व्यिसाय, पूिाशधार लिकास िगायत नगरमा लिद्यमान 

धार्थमक, साुँस्कृलतक सपूपदाहुको सरंक्षण, सपूबिशनका साथै िातािरण सुधारतफश  ध्यान कदनुपदशछ । यसबाट 

एकालतर यस नगरपालिकािाई औधोलगक, व्यापाररक र कृलष केन्द्रको ुपमा लिकास गरी िररपररका 

क्षेरहुमा सेिा र सुलिधाहु पुर् याउने एक महत्िपूणश नगरपालिकाको ुपमा लिकास गनश सककने दलेखन्छ 

भने कृलषसुँग सपूबलन्धत र अन्य उत्पादन मुिक उद्योगहुको लिकास माफश त नयाुँ रोजगारीको सृजना हुने 

प्रचुर संभािना रहकेो छ । भद्रपुर नगरपालिकाको स्थिगत अध्ययन, स्थानीयिासीहुसुँगको अन्तरकिया 

तथा छिफि र तय भएको दीघशकािीन सोच अनुसार नगरपालिकाको मुख्यगरी २ ककलसमका अग्रणी 

क्षेरहुको पलहचान गररएको छ । ती क्षेरहु लनपू न ककलसमका छन्: 

 

 कृलष 

 उद्योग तथा व्यापार  
 

भद्रपुर नगरपालिकाको अग्रणी क्षेरहु तिको लचरमा समेत दखेाईएको छ: 

 



भद्रपरु नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी लिकास योजना, मस्यौदा प्रलतिदेन २०७४ 

 

नेपाि डभेिपमेन्ट कन्सल्टेन्सी 71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

४.४ ग्रामीण शहर अन्तरसपूबन्ध 
 

४.४.१ भलूमका 

 

जुनसुकै गाउुँ  तथा शहरहु एक अकाशसुँग सपूबलन्धत भएर रहकेा हुन्छन ्। गाउुँको उत्पादन शहरमा लनयाशत 

गरी कुन ैपलन गाउुँिे आर्थथक आपूदानी गनश सक्छ र उसिाई चालहन ेआि्यक सामग्रीहु शहरबाट आयात 

गनश सक्छ । त्यसैगरी शहरि ेउसको जनसंख्यािाई चालहने उपभोग्य सामग्रीहु तथा आि्यक श्रम शलक्त 

समेत गाउुँबाट प्राप् त गदशछ, जसिे गदाश शहर र गाउुँ  बीच एक अकाशमा अन्योन्यालश्रत सपूबन्ध स्थालपत 

रहकेो छ । मालनस तथा सामानहुको प्रिाह एक गलतलशि प्रकृया हो र यो लिलभन् त तत्िहु जस्त:ै 

जनसंख्या र यसको लितरण, सडक, सुलिधा, शहरको कायशगत सरंचना तथा श्रोत आकदमा भर पदशछ । 

कायशगत संरचनािे बजार क्षेरमा रहकेा पसिहुको ककलसम तथा ती पसिहुि े पुर् याएको सुलिधाको 

ककलसम भन् ने जनाउछ । आित जाितको मापन भने मागको आकार तथा दरुीमा भर पदशछ । त्यसैगरी 

सामान र सुलिधाहु शहरको भौगोलिक लितरण तथा यातायात र संचारको ककलसममा भर पदशछ ।  

 
मािसामान तथा सेिा प्रालप् तको िालग मालनसहुको आित जाितबाट बजार केन्द्रहु कुनै पलन क्षेरमा 

लिकलसत हुन्छन् । बजार केन्द्रहुिे आफ्ना िररपररका समुदायहुिाई सेिा सुलिधा प्रदान गदशछन् । 

मालनसहु मािसामान, सेिा तथा रोजगारीको िालग बजार केन्द्रमा आउने गदशछन् । तसथश ग्रामीण तथा 

शहरी सपूबन्धको प्रगाढता त्यहाुँ हुने मालनस र सामानहुको आितजाितिे संकेत गदशछ । यस्तो 

आितजाितको ककलसम र मारािे ग्रामीण शहर अन्तरसपूबन्ध तथा बजार केन्द्रहुको यसको पृष् ठ प्रदशेसुँग 

तुिनात्मक सपूबन्धिाई दखेाउुँछ । अन्तरसपूबन्ध आर्थथक, सामालजक, प्रालिलधक, प्राकृलतक, साुँस्कृलतक, 

शैलक्षक, राजनैलतक, मानि संसाधन आकदका आधारमा हुने गदशछ । िस्तु तथा सेिाको प्रिाह प्रणािीिाई 

लिलभन् न कारक तत्िहु जस्तै: जनसंख्या पररणाम, लितरण र पररितशन, सडक प्रणािी, संचार, बजारको 

कायश स्िुप, संसाधनको प्रयोग र उत्पादन आकद तत्िहुि ेअसर गरररहकेा हुन्छन् । 

भद्रपरु नगरपालिकाको कदघशकालिन 

सोंच 

अग्रणी क्षरे 

 कृलष 

 उद्योग तथा व्यापार 

भद्रपरु शहर 

"पिूी क्षरेको व्यापाररक द्वार 

शालन्त, समलृि सलहतको भद्रपरु शहर" 
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िस्तीहु लिलभन् न पदानुिम (Hierarchy)मा रहकेा हुन्छन् । िस्तीहुको पदानुिम अनुसार िस्तुहु तथा 

सेिाहुको प्रिाह गने मारा र प्रकारमा फरक पदशछ साथ ैएक आपसमा Interdependent भएका हुन्छन् । 

ठूिो शहरिे धेरै ककलसमका तथा धेरै मारामा िस्तु तथा सेिा प्रिाह गदशछन् भने साना बजार केन्द्रिे थोरै 

मारामा िस्तु तथा सेिा प्रिाह गदशछन् । कुनै पलन बजारकेन्द्र तथा शहरहुको आकारिाई त्यस स्थानि े

पुर् याउने सेिाको ककलसम, त्यसको पृष् ठ प्रदशेको आकार तथा त्यसको कायश (Function) िे लनधाशरण गरेको 

पाइन्छ । ककनभने बजार केन्द्रहुको प्रमुख कायश भनेको त्यसको िररपररको क्षेर िा प्रदशेिाई िस्तु तथा 

सेिा उपिब्ध गराउनु हो । गाउुँ  शहर अन्तरसपूबन्ध (Rural Urban Linkage) को अिधारणािाई मालथको 

लचरमा दखेाईएको छ । 

 

४.४.२ भद्रपरु नगरपालिकाको अन्तरसपूबन्ध 

 

कुनैपलन ठाउुँ /स्थान लिशेषसुँग त्यस िरपर रहकेा िस्ती तथा बजार, शहर, गाउुँपालिका, नगरपालिकाका 

आ-आफ् नै प्रकृलतका अन्तर-सपूबन्धहु कायम रहकेा हुन्छन् । खासगरी त्यस्ता िस्तीहुको लितरण, त्यसको 

आकार, बजार केन्द्रबाट दरुीपार गनश िाग् न े समय, यातायातका साधनहुको गुणस्तर एिं पूिाशधारहुको 

अिस्था, यातायातका साधनहुको प्रकार, यातायात साधनहुको पयाशप् तता एि ं पहुुँच, यारागदाश िाग् न े

खचश, उपिब्ध सेिा र सलुिधाहुको लितरण, एिं त्यहाुँ उपिब्ध हुन े सामान र सेिाहु तथा त्यस्ता 

िस्तुहुको गुणस्तर आकदि ेपलन लनधाशरण गरररहकेो हुन्छ । भद्रपुर नगरपालिकािको अन्य िस्ती, बजार 

केन्द्र, शहर, गाउुँपालिका र नगरपालिकाहुसुँगको अन्तरसपूबन्धको कुरा गदाश मुख्यतया तीनिटा 

अन्तरसपूबन्धहुिाई लबशेष जोड कदन ु पने हुन्छ । ती हुन:् पलहिो- भद्रपुरको सामालजक, धार्थमक र 

साुँस्कृलतक अन्तरसपूबन्ध, दोस्रो- भद्रपुरिे कदन े लिलभन् न सेिाहु (प्रशासलनक, लशक्षा,  स्िास्थ्य आकद) र 

तेस्रो- अन्य बजार/बस्ती र शहरहुसुँग यसको व्यापाररक र आर्थथक अन्तरसपूबन्ध । सोही अनुुप भद्रपुर 

नगरपालिकाको अन्तरसपूबन्ध जोलडएका गापा/नपा/िस्तीहु, बजार एिं िररपररका लजल्िा िगायत पूिी 

तराईका ठूिा शहरहुबीच फरकफरक प्रकृलतमा हुनेगरेको छ भने यसको अन्तरसपूबन्धको दायरामा पलन 

लिलिधता पाइन्छ । 

ग्रामीण शहर अन्तरसपूबन्ध र यसका तत्िहु 

अन्तरसपूबन्ध 

अन्तर सपूबन्धको माध्यमहु 

बजार 

केन्द्र 

ग्रामीण 

प्रभाि क्षरे 

 सडक (ढुिानी) 

 संचार 

 संस्थागत सरंचना 

 मािसामानहु 

 सेिा 

 प्रलिलध 

 लिचार 

 जागीर 

 िगानी 

 कच् चा पदाथश 

 कृलष उत्पादन 

  हस्तकिा 

  श्रम 

  पूुँजी 
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भद्रपुर राजिंशी, सन्थाि/सतार जस्ता आकदिासी समुदायहुको बसोबास रहकेो नगरपालिका पलन हो । 

यी समुदायहु झापा र मोरङ्ग लजल्िाका केही स्थानहुमा मार पाईन्छ । लयनीहुको आफ्नै लिशेष 

प्रकारको रीलतररिाज, पिश, संस्कृलत रहकेो छ । जसि ेगदाश यी समुदायहुको मोरङ र झापा लजल्िाका अन्य 

स्थानहुमा बस् न े राजिंशी र सन्थाि/सतार जस्ता समुदायहुसुँग सामालजक, धार्थमक र साुँस्कलतक 

अन्तरसपूबन्ध रहकेो छ । दशै, लतहार, माघे संिालन्त जस्ता चाडपिशहुमा भद्रपुर र आसपासका क्षेरमा 

िाग् ने मेिाहु यी आकदिासी समुदायका मालनसहु टाढाबाट समेत मेिा भनश आउने गरेका छन् । त्यसैगरी 

भद्रपुर नगरपालिकामा मारिाडी, बगांिी र मुलस्िम समुदायका मालनसहुको समेत बसोबास रहकेो छ । 

यी समुदायका मालनसहुको सपूबन्ध भद्रपुर नगरपालिका भन्दा बालहर र लछमेकी मुिक भारतमा बसोबास 

गने समुदायहुसुँग समेत रहकेो दलेखन्छ । भद्रपुर नगरपालिकाको िडा न ं१, २, ३ र ८ मा लिपूबु, राई र 

गुुङ जस्ता जनजाती समुदायहुको समेत बाक्िो बसोबास रहकेो छ । यी समुदायहु पुिी तराईका 

ईिाम, पाुँतथर, ताप्िेजुङ, धनकुट्टा, तेर् हथुम जस्ता पहाडी लजल्िाहुबाट बसाई सरी आएका हुनािे उक्त 

समुदायका मालनसहुको सामालजक र साुँस्कृलतक अन्तरसपूबन्ध पूिी पहाडी लजल्िाहुसुँग समेत रहकेो 

पाईन्छ । त्यसैगरी भद्रपुरमा बसोबास गने केही मालनसहु उत्तर पूिी भारतीय क्षेरबाट (दाजीलिङ, 

कालिङ्पोङ, लसलक् कम, आसाम, मलनपुर आकद क्षेरबाट) बसाईसरी आएका र उनीहुको आफन्त, नातागोता 

समेत उक्त क्षेरहुमा रहकेो र हािसपूम िैिालहक सपूबन्ध रहकेोि े भद्रपुरको सामालजक र साुँस्कृलतक 

अन्तरसपूबन्ध उत्तर पूिी भारतीय राययहुसुँग समेत रहकेो दलेखन्छ ।  

 

भद्रपुर नगरपालिका झापा लजल्िाकै प्रशासलनक केन्द्र (सदरमुकाम) भएकोिे नगरपालिकाको सपूपूणश 

लजल्िासुँग प्रशासलनक र राजनैलतक अन्तरसपूबन्ध रहकेो छ । अलहिे पलन लजल्िािासीहु नागररकता, 

राहदानी िगायत अन्य प्रशासलनक कामको िालग भद्रपुर आउन ेगदशछन् । भद्रपुर झापा लजल्िाकै दलक्षण 

पूिी क्षेरको पुरानो शहर, नगरपालिका र बजार केन्द्र हो । भद्रपुर नगरपालिका िरीपरी रहकेा कचनकिि 

गाउुँपालिका, हलल्दिारी गाउुँपालिका िगायत जिथि, बलनयानी, िािुिाडी, पथररया, पाठामारी, 

डाुँगाबारी, घेरािारी जस्ता झापा लजल्िाका दलक्षणी क्षरेमा िासीन्दाहुको ककनमेि र लबिी लितरण गन े

मुख्य थिो भद्रपुर नगरपालिका नै हो । त्यसैगरी नगरपालिकाको उत्तरी क्षेरमा रहकेा घोडामारा, 

पुहातुिारी, ययालमरगढी िगायत मेची नगरपालिकाका दलक्षणी क्षेरहुका िालसन्दाहुको ककनमेि र 

लबिीको प्रमुख बजार पलन भद्रपुर नै हो । यी िरररलपका िस्ती र गाउुँपालिकाहुका िालसन्दाहुिाई 

आि्यक पने ित्ताकपडा, खाद्यान् न, लनमाशण सामग्री, औषधी, शंृ्रगार सामग्री, भाुँडाकुडा, कृलष औजार, 

घरसायी सामग्री, ईन्धन आदी भद्रपुरबाटै जान ेगरेको छ भन ेनगरिासीिाई आि्यक पने तरकारी, दधू र 

मासुका िालग चालहन ेखसी बाख्रा, राुँगा र सुगुरहु पलन यस ैक्षेरबाट आपूर्थत हुने गरेको छ जसिे गदाश 

िररपररका िस्ती/गापा/नपाहुसुँग भद्रपुर बजारको अन्तरसपूबन्ध प्रगाढ र लनकट रहकेो पाइन्छ । त्यसैगरी 

भद्रपुर नगरपालिकामा बसोबास गन े मालनसहुको िालग आि्यक पने ित्ताकपडा, तरकारी, खाद्यान् न, 

लनमाशण सामग्री, औषधी, शंृ्रगार सामग्री, ईन्धन आदी लबताशमोड, लबराटनगर, काठमाण्डौ र भारतीय 

बजारबाट आउने गरेका छ । भद्रपुरमा प्रशस्त लचया बगानहु र लचया उद्योग छन् त्यसैगरी नगरपालिकामा 

लसमेन्ट उद्योग, ग्यास ररकफलिङ प्िान्ट, धान लमि आकद ठूिा उद्योगहु समेत रहकेा छन् उक्त उद्योगहुको 

उत्पादन दशेका प्रमुख शहरहुसपूम लनयाशत हुने गरेको छ । लिशेषगरी भद्रपुर नगरपालिकामा उत्पादन हुन े

लचया नेपािका सबै प्रमुख शहरहुमा लबिीलितरण हुने गदशछ । यस लहसाबिे हदेाश भद्रपुरको आर्थथक र 
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व्यापाररक अन्तरसपूबन्ध नगरपालिकाका िरीपररका गाउुँ , िस्ती, गाउुँपालिकामा मार लसलमत नभै दशेका 

प्रमुख शहरहु, राजधानी काठमाण्डौ र भारतीय बजारसपूम फैलिएको छ ।  

 

भद्रपुर नगरपालिका लभर लिलभन् न िडाहुमा गरी हाि ९ िटा हाटबजार िाग् ने गरेको छ । उक्त 

हाटबजारमा ककनमेि र लबिी लितरणको िालग नगरिासीहु बाहके िररपरर रहकेा िस्तीहु, गाउुँपालिका 

र ग्रामीण क्षेरबाट समेत मालनसहु ककनमेि र लििी लितरणको िालग आउने गरेका छन् । आफ्ना ग्रामीण 

उत्पादनहु दधू, अन् न, ताजा तरकारी, फिफूि, चौपाया, घरेि उत्पादनहु (डोको, नापूिो, कुचो, डोरी, 

आकद) लयनै हाटबजारहुमा लबिी गरी आफूिाई आि्यक पने सामग्री ककनमेि गने गदशछन् । यसरी 

नगरपालिका लभर िाग् ने हाटबजारहु माफश त समेत भद्रपुरको अन्तरसपूबन्ध नगरपालिका लभरका र 

िररपररका स-साना िस्तीहुसुँग प्रगाढ र गाढा ुपमा रहकेो छ ।  

 

भद्रपुर नगरपालिकामा पूिी क्षेरकै ठूिो सरकारी मेची अन्चि अस्पताि र लरभुिन लि् ि लिद्यािय 

अन्तरगतको मेची बहुमुखी क्यापूपस रहकेोिे भद्रपुरमा स्िास्थ्य सेिा र उच् च लशक्षाको िालग लजल्िािासी, 

िररपररका गाउुँपालिका, नगरपालिका र लछमेकी लजल्िाहुबाट समेत आउने गरेका छन् । यसरी लशक्षा र 

स्िास्थ्य सेिा प्रिाहको दलृष् टकोणिे हदेाश भद्रपुरको अन्तरसपूबन्ध िररपररका गाउुँपालिका, नगरपालिका हुुँद ै

लछमेकी लजल्िाहुसपूम पुगेको दलेखन्छ । त्यसैगरी अन्य ठाुँउहुसुँगको अन्तरसपूबन्धिाई लि् िेषण गन ेहो 

भने सडक र यातायातको पहुुँचको कारण पूिी नेपािको शहरहु दमक, लिताशमोड, काकडलभट्टा, ईिाम, 

उिाशिारी, ईटहरी, लबराटनगर, धरान र भारतीय सीमािती शहरहु जिपाईगुडी, लसलिगुडी, गिगलिया, 

ठाकुरगंजसपूम रहकेो दलेखन्छ ।  

 
राजधानी भएको नातािे भद्रपुरको काठमाडौंसुँग पलन प्रशासलनक अन्तरसपूबन्ध रहकेो दलेखन्छ । भद्रपुरका 

सपूपन् न र पहुुँच भएका मालनसहुको िालग उच् च लशक्षा र रोजगारको आकषशक गन्तव्य काठमाडौं नै रहकेो 

छ । यहाुँबाट ठूिो संख्यामा युिाहु िैदलेशक रोजगारीमा जाने गरेका छन ्। यसरी िैदलेशक रोजगारीमा 

जाने युिाहु पलन काठमाडौं न ैभएर जानुपन ेिाध्यता रहकेो छ । भद्रपुरको व्यापाररक अन्तरसपूबन्ध मुख्य 

गरेर झापाको लिताशमोड, दमक, मेचीनगर, ईिाम र लबराटनगरसुँग रहकेो दलेखन्छ । भद्रपुरिाई चालहने 

सपूपूणश उपभोगका सामानहु िगायत लनमाशण सामग्री, ित्ताकपडा, भाुँडाकुडा र औषधीहु झापाको 

लबताशमोडबाट नै आपूर्थत हुुँद ैआएको छ भने भद्रपुरमा उत्पाकदत कृलष जन्य उत्पादनहु पलन लबताशमोड हुद ै

दशेका अन्य शहरहु तफश  जाने गरेको छ । नगरपालिकािाई आि्यक पने केही तरकारीहु ईिामबाट र 

अन्य केही सामानहु लबराटनगर र काठमाण्डौबाट आयात हुने दलेखएतापलन भद्रपुरको सबैभन्दा गाढा र 

लनकट व्यापाररक अन्तरसपूबन्ध चाुँलह लबताशमोडसुँग रहकेो दलेखन्छ । भद्रपुरिाई चालहने आि्यक 

जनशलक्तहु (कृलष मजदरु, डकमी र लसकमीहु) पलन हाि िररपररका ग्रामीण भेग र भारतीय सीमािती 

िस्तीहुबाट आपूर्थत हुन थािेको कुरा स्थानीय जालनफकारहुिे बताएका छन् ।  

 

हाि भद्रपुरिाई भारतीय लसमािती बजारसुँग जोडने मेची नदीमा पक् की पुिको लनमाशण अलन्तम चरणमा 

पुगेको छ । मेची नदीमा पुि लनमाशणिे भद्रपुरिाई भारतीय बजारसुँग जोडने छ भने भद्रपुर अन्तरदशेीय 

व्यापाररक नाकाको ुपमा समेत लबकलसत हुने दलेखन्छ । भद्रपुरबाट बंगिादशेको लसमा समेत नलजक 

(कररब २२ ककलम) पने भएकोिे पुि लनमाशण प् चात भद्रपुरमा रहकेो भन्सारको स्तरोउन् नती भएमा 

भद्रपुरको व्यापाररक अन्तरसपूबन्ध लछमेकी दशेहुसुँग समेत बढ्ने दलेखन्छ । भद्रपुरबाट झापाको गौरीगंज 
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हुुँद ैरंगेिी जोडने हुिाकी राजमागशको लनमाशण भैरहकेो छ । भद्रपुर रंगेिी हुिाकी राजमागशहुुँद ैलबराटनगर 

जाने यो सडकमा पने ठूिा नदीहुमा पुि (लबररङ, कन्काई, रतुिा) लनमाशणको काम समेत धमाधम भैरहकेो 

छ । उक्त राजमागशको लनमाशण प् चात भद्रपुरको लबराटनगरसुँग लसधा सपूपकश  स्थालपत हुन े दलेखन्छ भन े

भद्रपुरबाट लबराटनगर जाने हािको दरुी समेत छोटो हुने दलेखन्छ । त्यसैिे भलि्यमा मेची पुि लनमाशण 

प् चात भद्रपुर नाकाबाट लभलरने माििाहक सिारीहु हुिाकी राजमागश हुुँद ै लबराटनगर प्रिि संभािना 

रहकेो छ । त्यसैगरी हाि चारआिी केचना हुिाकी राजमागशको समेत स्तरोउन् नती भैरहकेो र उक्त 

राजमागशको लनमाशण प् चात भद्रपुरको अन्तरसपूबन्ध लजल्िाका दलक्षणी र उत्तरी क्षेरहुसंग अझ प्रगाढ हुने 

दलेखन्छ । भद्रपुर नगरपालिकाको अन्य शहर, गाउुँपालिका, नगरपालिका र िस्तीहुसुँगको अन्तरसपूबन्ध 

तिको लचरमा लिस्ततृ ुपमा प्रस्तुत गररएको छ । 
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भद्रपुर नगरपालिकाको अन्य शहर, नगरपालिका/गाउुँपालिका र िस्तीहुसुँगको अन्तरसपूबन्ध 
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भद्रपुर-गौरीगंज-रंगेिी हुरा १.५ ककलम 

जिथि 

बलनयानी 
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पाठामारी 

महने्द्र राजमागश महने्द्र राजमागश 
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४.५ सामालजक लि् िषेण  
 

४.५.१ जनसखं्या 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको ितशमान सामालजक अिस्थाबारे मालथ खण्ड ३ मा नै चचाश गररएको छ । यस 

खण्डमा सामालजक अिस्थाको लिष्िेषण गने प्रयास गररएको छ । प्रदशे नं १ को झापा लजल्िामा अिलस्थत 

भद्रपुर नगरपालिका नेपािको जेठो नगरपालिका मध्यको एक नगरपालिका हो । लि.सं. २००८ सािमा 

स्थापना भएको यो नगरपालिकामा २०३८/३९ सािमा चन्द्रगढी र महशेपुर गालिसको केही िडाहुिाई 

एकीकृत गरी १५ िडामा लिभाजन गररएको लथयो । लि.स. २०७१ सािमा चन्द्रगढी र महशेपुर दबुै 

गालिसहु तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकामा समािेश गरी १५ िटै िडामा लिभालजत गररएको लथयो भन े

२०७३ को रायय पुनसशम्रचनािे सालिकको पृथ्िीनगर गालिसिाई समेत समािेश गरी १० िटा िडाहुमा 

लिभाजन गररएको छ । रालष् िय जनगणना २०६८ का अनुसार तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकाको जनसंख्या 

१८१६४ रहकेो लथयो । हािै गररएको स्थानीय तह पुनसशम्रचनामा सालिक भद्रपुर नगरपालिकामा 

सालिकको पृथ्िीनगर गालिसिाई समेत गालभयो जस अनुसार हाि भद्रपुर नगरपालिकाको जनसंख्या 

६५,५३३ हुन गएको छ । जसअनुसार यस नगरपालिकामा पुुषको संख्या ३०,९५८ (४७.२%) र 

मलहिाको संख्या ३४,५७५ (५२.८%) रहकेो छ भन ेकूि घरधुरी संख्या १५,२७० रहकेो छ । 

 

नेपािको जनसंख्या िृलिदर रालष् िय जनगणना २०६८ अनुसार १.३५% छ भन ेभद्रपुर नगरपालिकाको 

जनसंख्या िृलिदर १.५३% रहकेो छ। यसि ेपलन के दखेाउछ भने भद्रपुर नगरपालिकाको जनसंख्या िमश 

िृलि हुुँद ै गैरहकेो छ । तर बैदलेशक रोजगार िगायत उच् च लशक्षा, रोजगारी र नयाुँ अिसरको खोलजमा 

नगरपालिकाबाट बालहर जाने मालनसहु पलन उल्िेख्य ुपमा रहकेा छन। रालष् िय जनगणना २०६८ को 

बसाईसराईको तथ्याङ्किाई हदेाश भद्रपुर नगरपालिकाबाट अन्यन्र जाने मालनसहुको संख्या ९.८% रहकेो 

दलेखन्छ जुन लनक् कै बढी हो। नगरपालिकामा गालभएको सालिक पृथ्िीनगर गालिसमा िैदलेशक रोजगारमा 

जाने युिाहुको संख्या उच् च रहकेो छ । 

 

४.५.२ जनसखं्याको प्रक्षपेण 

 

रालष् िय जनगणना २०५८ र २०६८ को 

जनसंख्यािाई लि् िेषण गरेर हदेाश भद्रपुर 

नगरपालिकाको जनसंख्या १.५३% को दरिे िृलि 

भएको दलेखन्छ । यसै िृलिदरिाई आधार मानेर हदेाश 

भद्रपुर नगरपालिकाको जनसंख्या लि.स. २०७८ मा 

७६,२७९ र लि.स. २०८८ मा ८८,७८७ पुग् न े

दलेखन्छ भने २५ बषशपलछ लब.स. २०९८ मा यस 

नगरपालिकाको जनसखं्या बढेर १०३,३४६ पुग् न े

दलेखन्छ । हाि भद्रपुर नगरपालिकाको जनसंख्या 

िृलि उच् च नभएपलन यसै िलृिदर कायम रहकेा २५ 

बषश पलछ यस नगरपालिकाको जनसंख्या एक िाख 

तालिका ४.२: भद्रपरु नगरपालिकाको 

जनसखं्याको प्रक्षपेण 

बषश जनसंख्या 

२०५८ ५६८४१ 

२०६८ ६५५३३ 

२०७८ ७६२७९ 

२०८८ ८८७८७ 

२०९८ १०३३४६ 

िृलिदराः १.५३ 

स्रोत: रालष् िय जनगणना २०५८ र २०६८ 
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भन्दा बढी पुग् ने दलेखन्छ । अलहिे भद्रपुरको नेपाि भारत सीम लस्थत मेची नकदमा पुि बलनरहकेो, 

लिमानस्थि र अस्पतािको स्तरोउन् नती हुन गैरहकेो, सघंन शहरी कायशिम अन्तरगत रणनैलतक सडकहु 

कािोपर ेभैरहकेो, भद्रपुर-राजगढ-गौरीगंज-लबराटनगर हुिाकी राजमागशको लनमाशण कायश प्रारपूभ भएको, 

चारआिी-केचना हुिाकी राजमागशको लनमाशण भैरहकेो र नेपाि सरकारबाट पलन भद्रपुर नगरपालिकाको 

पूिाशधार लिकासमा थप िगानी गन ेघोषणा भएकोि ेभलि्यमा भद्रपुर पूिी नपेािकै आर्थथक केन्द्र बन् न े

दलेखन्छ भने शहरी पूिाशधारहुको लिकासिे बसोबासको िालग उपयुक्त शहर बन् ने पलन संभािना रहकेो छ । 

जसिे गदाश भलि्यमा भद्रपुर नगरपालिकामा सामालजक तथा आर्थथक अिसरको खोजी र शहरी सुलिधाको 

िालग ग्रामीण भेगबाट मालनसहु बसाई सरी आएमा यहाुँको जनसंख्या िृलिदर उच् च हुन गै यस प्रक्षेपणमा 

प्रस्तुत गररएको भन्दा पलन बढी जनसंख्या हुन सक् न े संभािना रहकेो छ । भद्रपुर नगरपालिकाको 

जनसंख्याको प्रक्षेपण तिको डायग्राममा प्रस्तुत गररएको छ: 

 

 
 

४.५.३ लशक्षा 

 

शैलक्षक सुलिधा र लशक्षाका पूिाशधारहुको अिस्थािाई हदेाश हाि भद्रपुर नगरपालिकाको लशक्षाको अिस्था 

राम्रो रहकेो दलेखन्छ । पंचायत कािदलेख नै स् नातकोत्तरसपूम अध्यापन हुने लरभुिन लि् िलिद्यािय 

अन्तरगतको मेची बहुमुखी क्यापूपस भद्रपुरमा रहकेोिे भद्रपुर नगरपालिका लबगत दलेख नै लजल्िाको एक 

प्रमुख शैलक्षक केन्द्रको ुपमा रहकेो छ । लबगतमा झापा लजल्िाबाट मार नभएर ईिाम, पाुँचथर र 

ताप्िेजुङबाट समेत लिद्याथीहु यस क्यापूपसमा पढन आउने गरेका लथए । तर प्रजातन्रको उदयसुँग ै

लजल्िाका अन्य स्थानहुमा लनजी र सरकारी क्यापूपसहु खुिेसुँगै हाि मेची क्यापूपसमा पढ्ने 

लिद्याथीहुको संख्या प्रत्येक बषशजसो घरटरहकेा छन ्। तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकामा गालभएका सालिस 

महशेपुर, चन्द्रगढी र पृथ्िीनगर गालिसिाई समेत जोडरे समग्रमा हदेाश पलन भद्रपुर नगरपालिकाको 

साक्षरता ७६.९% रहकेो दलेखन्छ । रालष् िय जनगणना २०६८ का अनुसार झापा लजल्िाको साक्षरता 



भद्रपरु नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी लिकास योजना, मस्यौदा प्रलतिदेन २०७४ 

 

नेपाि डभेिपमेन्ट कन्सल्टेन्सी 79 
 

७५.१% र नेपािको साक्षरता ६५.९% रहकेो छ । यसरी लजल्िा र दशेको साक्षरतासुँग तुिना गरेर हदेाश 

भद्रपुर नगरपालिकाको साक्षरता बढी नै रहकेो दलेखन्छ । यी तथ्याङ्कहुिे पलन भद्रपुर नगरपालिकाको 

शैलक्षक स्तर राम्रो रहकेो कुरािाई थप प्रमालणत गदशछन् ।  

 

हाि भद्रपुर नगरपालिकामा सरकारी र लनजी गरी  कुि ६८ िटा लिद्यािहु रहकेा छन् । जसमा १० िटा 

िाि लिकास केन्द्र र ३ मदरसा रहकेा छन् भने सरकारी र लनजी गरी कुि २२ िटा प्राथलमक लिद्याहु 

रहकेा छन् । त्ससैगरी ७ िटा सरकारी र ७ िटा लनजी लनपू न माध्यलमक लिद्याियहु रहेका छन् । भद्रपुर 

नगरपालिकामा हाि ५ िटा सरकारी माध्यलमक लिद्यािय र १० िटा लनजी माध्यलमक लिद्याियहु रहकेा 

छन् । लनजी र सरकारी गरी कुि ४ िटा उच् च माध्यलमक लिद्याियहु रहकेा छन् । लहमािी उच् च मालि, 

अरलनको उच् च मालि, भद्रपुर उच् च मालि, लबरेन्द्र उच् च मालि नगरपालिकाका सरकारी सरकारी उच् च 

मालिहु हुन ् । नगरपालिकाको प्रत्येक क्षेरमा सरकारी र लनजी उच् च मालिहु भएकोिे नगरपालिकाका 

युिा युिातीहुिाई आफ्नै घर गाउुँ  नलजकै ११-१२ कक्षा सपूमको लशक्षा सहज ुपमा उपिब्ध भएको छ । 

तर भद्रपुर नगरपालिकामा हािसपूम पलन प्रालिलधक लशक्षािय र पोिीटेक् नीकि ईन्स्टीच्यूटको भन ेअभाि 

रहकेो छ । 

 

भद्रपुर नगरपालिकामा हाि एक नर्थसङ क्यापूसप (मदन भण्डारी मेमोररयि) समेत रहकेो छ । यस नरससह 

क्यापूपसमा भद्रपुर नगरपालिकाका अिािा कचनकिि गाउुँपालिका, हल्दीिारी गाउुँपालिका िगायत 

लजल्िाका अन्य ग्रामीण भेगबाट युितीहु नर्थसङ पढ्न आउने गरेका छन् । शैलक्षक संस्थाहुको भौलतक 

पूिाशधारिाई हदेाश िडा नं १ मा अिलस्थत लहमािी उमालिको नयाुँ २ तल्िे पक् की भिन रहकेो छ भने िडा 

नं २ को सुयशनगरमा रहकेो अरलनको उमालिको पलन नयाुँ भिन लनमाशणधीन रहकेो छ । तर भद्रपुर 

नगरपालिको बजार क्षेरमा रहकेो यस क्षेरकै पुरानो भद्रपुर उमालिको भिन भने जीणश भएकोिे नयाुँ भिन 

लनमाशण गनुशपने दलेखन्छ । त्यसैगरी िडा न ं १० मा रहकेो िीरेन्द्र उमालिको भिन पलन पुरानो भएकोि े

ममशत संभार गनुशपने दलेखन्छ । नगरपालिकाका सबै िडाहुमा लिद्याियको सहज पहुुँच रहकेो छ । तर पलन 

केही लिद्याियहुमा छारामैरी शौचाियको अभाि रहकेो छ भने केही लिद्याियहुमा खानेपानी सहज 

पहुुँच हािसपूम हुन सकेको छैन ।  

 

४.५.४ स्िास्थ्य 

 

स्िास्थ्य सेिाको दलृष् टकोण भद्रपुर नगरपालिका सिि रहकेो दलेखन्छ । नगरपालिकामा १०० शैयाको 

सरकारी अस्पताि, १०० शैयाको लनजी अस्पताि, ३ िटा प्राथलमक स्िास्थ्य चौकी, १ ईिाका स्िास्थ्य 

चौकी, लजल्िा आयुिेकदक अस्पताि, लनजी लक्िनक र औषधी पसिहुमा अिािा नगरपालिका लभर 

लिलभन् न संस्था र सामुदालयक संस्थाहुबाट संचालित एपूिुिेन्स सेिाहु समेत रहकेा छन् । यसका अिािा 

लछमेकी लिताशमोड नगरपालिकामा सुलिधा सपूपन् न लि. एण्ड सी. अस्पताि र मेची आुँखा अस्पताि समेत 

भएकोिे भद्रपुरिासीिे सहज ुपमा स्िास्थ्य सेिा उपभोग गनश पाएको दलेखन्छ । नेपाि सरकारको 

िगानीमा मेची अंचि अस्पतािको स्तरोन् नती भैरहकेो, अस्पतािको नयाुँ भिन लनमाशण भैरहकेो, 

डायिालसस सेिा र अन्य सघंन उपचार सेिाको समेत शुुिात भएकोिे भलि्यमा नगरिासीिाई सहज र 

सुिभ ुपमा स्िास्थ्य सेिा उपिब्ध हुने दलेखन्छ ।  
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संघन उपचारको िालग भन े अलहिे पलन भद्रपुर िासीहु लबताशमोड लस्थत लब एण्ड सी मेलडकि किेज, 

लबपी स्िास्थ्य लिज्ञान प्रलतठ जान धरान, नोबेि अस्पताि लबरानगर या भारतको लसलिगुडी र काठमाडौं 

जाने गदशछन ् । नगरपालिकामा ग्रामीण भेगमा अिलस्थत प्राथलमक स्िास्थ्य केन्द्र र ईिाका स्िास्थ्य 

चौकीमा भने स्िास्थ्य उपकरण र दक्ष लचककत्सकको अभािमा स्तरीय सेिाहु प्रदान हुन सकेको दलेखदनै । 

नगरपालिकाको उच् च शैलक्षक स्तर, उच् च सामालजक चतेना र तुिनात्मक ुपमा सिि आर्थथक अिस्थाको 

कारणिे गदाश नगरिासीहुको स्िास्थ लस्थलत िररपररका लछमेकी गाउुँपालिकाहुको भन्दा राम्रो रहकेो 

दलेखन्छ ।  

 

४.५.५ सामालजक लिलिधता, मलहिा सहभालगत र लिकास 

 
भद्रपुर सामालजक लिलिधता भएको नगरको ुपमा पररलचत छ । हाि नगरपालिकामा ३२  भन्दा बढी 

जात/जालतहुको बसोबास रहकेो पाईन्छ । यहाुँ कुनै एक जालतको बाहुल्यता रहकेो नभएतापलन सबैभन्दा 

बढी पहाडी ब्रापूहण जालतका मालनसहु रहकेा छन् जसको संख्या १३७४७ (२१%) रहकेो छ । त्यसैगरी 

दोस्रो र तेस्रो धेरै स्थानमा िमश राजिंशी (१४.७%) र क्षेरी (१०.८%) जालतका मालनसहु रहकेा छन् । 

भद्रपुर नगरपालिकामा ८.४% लिपूबुहु रहकेा छन् । सन्थाि जालतहु लबशेष गरेर सालिक महशेपुर 

बसोबास गन ेगदशछन् र उनीहुको संख्या ४.५% रहकेो छ । राई, लिपूिु र गुुङ र तामाङ यहाुँक मुख्य 

जनजातीहु हुन् । सालिक पृथ्िीनगर गालिसमा राई र लिपूिुहुको बाक्िो बसोबास रहकेो छ । त्यसैगरी 

राजिंशी, सन्थाि र माझी यहाुँका प्रमुख आकदिासीहु हुन् । तर यी जनजाती र आकदिासीहुको आफ्नो 

संस्कृलत, भेषभषुा, धमश र भाषा िमश िोप हुुँद ैगैरहकेोिे नगरपालिकाको नगरपालिका लभर उपयुक्त स्थान 

चयन गरी एक जनजालत र एक आदीिासी संग्राहियको स्थापन गने सकेको खण्डमा नगरपालिका लभर 

बसोबास गन े आकदिासी र जनजातीहुको धमश, संस्कृलतको र भाषाको जगेनाश हुने लथयो भन े उक्त 

संग्राहियिाई पयशटककय स्थिको ुपमा समेत लिकास गनश सक् ने संभािना रहकेो छ । 

 
भद्रपुर नगरपालिकािे मलहिा लिकासमा लनक् कै राम्रो प्रगलत गरेको दलेखन्छ । नगरपालिकाको सामालजक र 

भौलतक लिकासको िममा मलहिा सहभालगता उत्साहजन ुपमा हुने गरेको छ भने हािैका बषशहुमा 

मलहिाहु नगदिेािी र फिफूि, आयमुिक व्यिसाय िगायत अन्य आर्थथक गलतलिलधमा समेत संिग् न हुन 

थािेका छन ् । मलहिाहुको घरायसी लनणशयमा पलन महत्िपूणश भूलमका दलेखन थािेको छ । आमा समूह, 

बचत तथा सहकारी समूह, उपभोक्ता समूहमा मलहिा सहभालगता उत्साहजन रहकेो दलेखन्छ भने हाि 

स्थानीय राजनीलतमा समेत मलहिा सहभालगता उत्साहजन ुपमा रहकेो पाईन्छ  । 

 

४.५.६ धार्थमक र साुँस्कृलतक अिस्था 

 
सामालजक लिकास अन्तगशत धार्थमक, साुँस्कृलतक र खेिकुद िगायतका कृयाकिापको लिकासिाई समेत 

समािेश गररएको छ । नगरपालिकामा लहन्द ू धमश मान् ने मालनसहुको बाहुल्यता भएतापलन यहाुँ बौि, 

ककराुँत, मुलस्िम र ईसाई धमश मान् ने मालनसहु समेत रहकेा छन् । यस लहसाबिे हदेाश भद्रपुर धार्थमक र 

साुँस्कृलतक लिलिधता भएको नगरपालिका हो । नगरपालिकाको िडा नं २ मा रहकेो कमिधाप 

नगरपालिकाको धार्थमक सलहष्णुताको उत्कृष् ट नमुनाको ुपमा रहकेो छ । कमिधापमा १८ जातजालत र 
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सिै धमशका मठ मलन्दरहु एकै ठाउुँमा रहकेो यस स्थानको पयशटकीय महत्ि समेत रहकेो छ । लहन्द ू

धमाशििपूबीहुिे मुख्यतया: बडा दशै, शुभ कदपािािी, तीज, छठ, होिी, लसुिा, गाई जारा तथा साकेिा 

जस्ता चाडपिशहु मनाउन ेगदशछन् । किलस्चयन समुदायहुिे किसमस ड ेमुलस्िम समुदायिे इदिु किद इद 

र बकररद एिं बौि धमाशििपूबीहुिे बुि पूर्थणमा जस्ता चाडपिशका साथै जालत लिशेष अनेक चाडिाड आ-

आफ्नै परपूपरा र संस्कृलत अनुसार मनाउने गरेको पाइन्छ । नगरपालिकाका लिलभन् न िडा र टोिहुमा 

स्थानीयिासीहुिे सामुदालयक भिन लनमाशण गरेका छन् । जहाुँ लििाह, ्रततबन्ध, होम, सप् ताह पुराण, 

योग, सामुदालयक भेिा, छिफि आकद जस्ता सामालजक कायशहु लनयलमत ुपमा हुने गरेको छ । 

नगरपालिकाको िडा न ं २ लस्थलत दउेनीया खोिा ककनार, िडा न ं ४ लस्थलत रंगेडाुँडा, िडा न ं १० को 

किििगुडी लस्थत दउेनीया खोिा ककनार, घोडामारा लस्थत घोडामारा खोिा ककनार, मेची नकद ककनारमा 

लिलभन् न जात र धमशका मालनसहुको दाहसंस्कार स्थि रहकेो छ । मुलस्िम समुदायिे भने भद्रपुर 

नगरपालिकाको बजार क्षेरमा रहकेो मलस्जदहुमा अलन्तम संस्कार गने गरेका छन ्।   

 
यस नगरपालिकाको सामालजक लिकास योजना तजुशमा गदाश लनपू न लिलखत लनदशेक लसिान्तहु आधार 

मालनएको छ:  

 
 कदगो लिकास तथा गररबी न्यूलनकरणका िालग समािेशी सामालजक पररचािनिाई माध्यम बनाई 

कायशिम संचािन गररनेछ । 

 िलक्षत िगशको सामालजक, आर्थथक लिकासका िालग प्राथलमकता प्रदान गररनेछ । 

 सामालजक सरुक्षाका िालग कायशिमहु तजुशमा गरी आि्यक सुरक्षा प्रदान गररनेछ । 

 रोजगार र स्िरोजगार प्रििशन कायशिम संचािन गनश स्थानीयिासीिाई उत्पे्रररत गररनेछ । 

 प्रभािकारी सेिा प्रिाहको सलुनल् चता गद ैकदगो लिकास र प्रिधशनमा जोड कदइनेछ । 

 

४.६ आर्थथक अिस्थाको लि् िषेण 
 

लिगतमा भद्रपुर पूिी नेपािकै पुरानो व्यापाररक नगरको ुपमा रहकेो लथयो । भारतीय सीमाबाट नलजक 

रहकेो भएतापलन मेची नकदमा आित जाितको िालग पुि नभएको र महने्द्र राजमागशको लनमाशण प् चात 

काकडलभट्टा ठूिो नाकाको ुपमा लिकास भएपलछ भने भद्रपुरको व्यापार र व्यिसाय िमश: ओरािो िाग् न 

थाल्यो । तर पलन भद्रपुर झापा लजल्िाको दलक्षण पूिी क्षरेको मुख्य बजार केन्द्रको ुपमा अझैसपूम स्थालपत 

रहकेो छ । लजल्िाको सदरमुकाम, लिमानस्थि, अंचि अस्पताि, स् नातकोत्तरसपूम अध्यापन हुने सरकारी 

क्यापूपस िगायत अन्य शहरी पूिाशधारहुको सुलिधािे गदाश हािैका बषशहुमा भद्रपुरमा बसाईसरी आउन े

मालनसहुको िम िमश: बढ्द ै गैरहकेो छ । नगरपालिका क्षेर लभर प्रशस्त लचया बगानहु, ठूिा लचया 

उद्योगहु, आधुलनक राईस लमि, लसमेन्ट उद्योग, ईटा भट्टा, गामेन्ट उद्योग जस्ता ठूिा उद्योगहु ियागत 

थुपै्र साना तथा घरेि ुउद्योगहु समेत सचंािनमा रहकेा छन् । भद्रपुर यस क्षेरकै मुख्य बजार केन्द्र भएकोि े

भद्रपुर र चन्द्रगढीमा व्यापार तथा व्यिसाय पलन राम्रोसुँग फस्टाएको दलेखएको छ । यस लहसाबिे हदेाश 

भद्रपुरको मुख्य आर्थथक स्रोत व्यपार व्यिसाय र उद्योग नै रहकेो दलेखन्छ । तर नगरपालिकाको क्षेर 

लिस्तार र  स्थानीय तह पुनसशम्रचनासुँगै भद्रपुरमा सालिक महशेपुर र पृथ्िीनगर गालिसहु समेत लमलसन 

पुगेपलछ भने नगरपालिकामा कृलष पलन मुख्य आर्थथक स्रोतको ुपमा दखेा परेको छ । रालष् िय जनगणना 
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२०६८ को तथ्याङ्किाई लि् िेषण गदाश भद्रपुर नगरपालिकामा तालिम प्राप् त कृलष, िन र मत्स्य कामदार 

पेशामा संिग् न मालनसहुको संख्या सबैभन्दा बढी भएता पलन केिि केिि २६.९% मालनसहु मार उक्त 

पेशामा संिग् न रहकेा छन् । यसको मुख्य कारण पुरानो नगरपालिकाको पुरै क्षरे र सालिक चन्द्रगढी 

गािलसको बजार क्षेरका मालनसहु व्यापार व्यिसाय र जालगरमा संिग् न रहन ुन ैहो । दोस्रो ठूिो पेशामा 

सेिा र लििी कामदार रहकेो छ जहाुँ १९.१% मालनसहु संिग् न रहकेा छन् । त्यसैगरी साधरण पेशामा 

संिग् न मालनसहु १४.३% र कालिगढ पेशामा १३.८% मालनसहु संिग् न रहकेा छन् । व्यिसालयक, 

प्रालिलधक/सह-व्यिसालयक, मेलशनरी प्रालिलधक पेशामा संिग् न मालनसहु भने िमश: ६.६%, ४.४% र 

४.१% रहकेा छन् ।  

 

भद्रपुरको रणनैलतक अिलस्थलत, उत्तर दलक्षण (चारआिी-केचना) मेची राजमागश, पूिश पल् चम (भद्रपुर-

रंगेिी) हुिाकी राजमागश र भारतीय लसमानाकाबाट नलजक भएकोिे मेची नकदमा लनमाशणधीन पुिको 

लनमाशण सपूपन् न प् चात नगरपालिकािे िगानीको उलचत िातािरण लनमाशण गनश सकेको खण्डमा नयाुँ 

उद्योगहु आकर्थषत हुने सक् ने ठूिो संभािना रहकेो छ । हाि मेची पुि लनमाशणको अलन्तम चरणमा पुगेको, 

नदी पारर कररब १.५ ककलम को दरुीमा (गिगलिया) भारतीय रेि स्टेसन रहकेो, पूिश पल् चम हुिाकी 

राजमागश र उत्तर दलक्षण मेची राजमागशको स्तरोउन् नती भैरहकेोि ेभद्रपुरमा उद्योग तथा व्यापारको प्रचरु 

संभािना रहकेो छ भने उद्योग तथा व्यापारबाट स्थानीय मालनसहुिे रोजगारीको नयाुँ अिसरहु पाउने 

दलेखन्छ । मेची पुिको लनमाशण प् चात भद्रपुरमा अन्तरदशेीय व्यापार समेत बढ्ने दकेकन्छ त्यसैि े हाि 

भद्रपुरमा भैरहकेो छोटी भन्सारको स्तरोउन् नती गरी आधुलनक सुख्खा बन्दरगाहको लनमाशण गनश सकेको 

खण्डमा भद्रपुर नगरपालिकािे आयात लनयाशतबाट ठूिो आर्थथक िाभ लिन सक् ने दलेखन्छ । भद्रपुरमा 

लनमाशणधीन मेची पुिबाट तेस्रो दशे बंगिादशे समेत नलजक पने भएकोिे आि्यक पूिाशधार लनमाशण हुन 

सकेको कण्डमा भद्रपुर पूिशकै प्रमुख व्यापाररक नाकाको ुपमा लिकास हुने सक् ने प्रिि संभािना रहकेो छ ।  

 

हाि भद्रपुरमा संचालित उद्योगहु मध्ये केही ठूिा उद्योगहुिे स्थानीय युिाहुिाई रोजागर समेत प्रदान 

गरररहकेो छ । केही बषश अगाडीसपूम संचािनमा रहकेो मोमेन्टो एपरल्सिे ठूिो संख्यामा रोजगारी प्रदान 

गरको भएतापलन हाि उक्त उद्योग बन्द भएकोि े यस उद्योगिाई पुन सचंािन गनश सकेको खण्डमा 

भद्रपुरको आर्थथक लिकास ठूिो योगदान हुने लथयो । भद्रपुरमा कृलषमा आधाररत लचया र आधुलनक धान 

लमिहु समेत रहकेा छन् । उक्त उद्योगहुिे समेत स्थानीय मजदरुहुिाई रोजगार प्रदान गरररहकेा छन ्। 

नगरपालिकामा ग्रामीण िस्तीहुमा ससचाई सुलिधा, आधुलन कृलष औजार, लबउ, कृलष प्रालिलधक, तालिम, 

औषधी, मि, सुिभ कृलष ऋण र बजारको उलचत व्यिस्था गने सकेको खण्डमा व्यिसालयक कृलष, फिफूि, 

नगदिेािी र दगू्ध उत्पादनबाट स्थानीय कृषकहु र नगरपालिकािे ठूिो आर्थथक िाभ लिन सक् न ेदलेखन्छ ।  

 

भद्रपुरमा ककचकबध, कमिधाप, चन्द्रगढ जस्ता धार्थमक तथा ऐलतहालसक स्थिहु, रमणीय लचया 

बगानहु र सीमसार क्षेरहु समेत रहकेोिे पयशटन को प्रशस्त संभािना रहकेो छ । यी पयशटकीय स्थिहुमा 

पयशटनका पूिाशधारहु लनमाशण गनश सकेको खण्डमा पटशयनबाट समेत नगरपालिका र स्थानीय मालनसहुि े

आर्थथक िाग लिन सक् ने दलेखन्छ । भद्रपुर नगरपालिकाबाट ठूिो संख्यामा युिाहु िैदलेशक रोजगारीमा 

गएकोिे लिपे्रषण पलन नगरपालिकाको मुख्य आर्थथक स्रोत हो । यसरी लिदशेबाट लभलरने लिपे्रषणको ठूिो 

लहस्सा घडरेी खररद, घर लनमाशण, घरयासी सामान, सिारी साधन, ित्ताकपडा आकद खररदमा नै खचश हुन े

गरेको दलेखन्छ । यकद लिदशे जान ेस्थानीय युिाहुिाई उद्यम र लशपमुिक तालिम कदन सकेको खण्डमा 
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लिदशेमा समेत बढी तिब पाउन सक् ने दलेखन्छ भने लिदशेबाट आएको रकमिाई उद्यम र आयमुिक 

कायशमा खचश गरेमा रोजगारीको नयाुँ अिसरहु लसजशना भै नगरको अथशतन्रमा सकारात्मक प्रभाि पन े

दलेखन्छ । मौकद्रक कारोबारबाट आर्थथक कियाकिाप प्रििशनका िालग सहयोग पुर् याउन स्थालपत लिलभन् न 

िैंकहु र सहकारी संस्थाहुबाट ऋण लिएर उद्योग व्यिसाय संचिान गने िममा हािैका कदनहुका केही 

िृलि हुद ैगएको छ । यसबाट केही व्यलक्तहुिे रोजगारी र आय आजशनको अिसर पलन प्राप् त गरेका छन् ।  

 
४.६.१ आन्तररक स्रोत पररचािन 

 
नगरपालिकाको आन्तररक श्रोतको पररभाषा लभर मािपोत, घर बहाि कर, व्यिसाय कर, सिारीकर, घर 

नक्शा पास कर, मनोरन्जन कर, लिज्ञापन कर, स्थानीय सेिा शुल्क मुख्य ुपमा रहकेा छन् । यसैगरी 

स्थानीय लिकास शुल्क, दण्ड जररिाना दस्तुर, आर्थथक अनुदान, नेपाि सरकारिे तोकेको न्यूनतम तथा 

िस्तुगत अनुदान आकद समेतिाई नगरपालिकाको श्रोतमा समािेश गनश सककन्छ । यी लिषयगत 

लशषशकहुका साथै प्रशासन, अनुदान, लिकास अनुदान आकद समेत उल्िेखनीय आर्थथक श्रोतहु हुन् । 

नगरपालिकािे आर्थथक श्रोतहुिाई आन्तररक तथा िा य गरी दईु पक्षबाट ग्रहण गरेको दलेखन्छ । 

आलन्तरक श्रोतहुिाई बढी भन्दा बढी पररचािन गरी बा य लनभशरतािाई कम गद ैिैजान ेरालष् िय नीलत 

समेतिाई दलृष् टगत गरी लनपू न अनुसारका आयोजनाहु कायाशन्ियन हुन सक् ने गरी प्रस्ताि गररएको छ । 

आर्थथक लिकास कायाशन्ियन प् चात लनपू न उ्े् यहु प्राप् त गने सककने अपेक्षा गररएको छ । 

 मेची पुिको लनमाशण सपूपन् न गरी भद्रपुर भन्सारको स्तरोउन् नती भै अन्तरदशेीय आयात लनयाशत 

बढेको हुनेछ । 

 नगरपालिकामा औधोलगक िगानीको उलचत िातािरण र औधोलगक पूिाशधारहुको लनमाशण भ ै

नयाुँ उद्योगहु स्थापना भएका हुनेछन् । 

 लनमाशणधीन हुिाकी सडकहुको स्तरोउन् नती भै नगरको व्यापाररक सपूबन्ध थप लिस्ताररत र 

मजबुत भएको हुनेछ । 

  भौलतक पूिाशधारहुको लिकास तथा लिस्तार भै उल्िेखनीय ुपमा रोजगारीका क्षेरहुको लिकास 

भएको हुनेछ । 

 प्राकृलतक, ऐलेतहालसक तथा साुँस्कृलतक धरोधरको उलचत संििशन र सरंक्षण भै पयशटन क्षेरिाई 

यथेस्ट सहयोग पुगेको हुनेछ । 

 पयशटन सपूबन्धी पूिाशधारहुको लिकास भै पयशटन आिगमनमा उल्िेख्य िृलि भै पयशटन क्षेरबाट 

प्रशस्त आर्थथक िाभ पुगेको हुनेछ । 

 उन् नत कृलष लिकास, पशुपािन तथा नगदिेािीबाट कृषकहुको आपूदानीको स्तर िृलि भएको 

हुनेछ । 

 सीप लिकास, स्िरोजगार, घरेिु तथा िघु उद्योगबाट आय आजशनको क्षेरमा यथेस्ट प्रयोग गररएको 

हुनेछ। 
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४.६.२ िागत सहभालगता 

 
लिकास कायशिाई समानुपालतक ुपमा लितरण गरी आम मालनसमा लिकास प्रलत अपनत्ि प्रदान गनश समेत 

हरेक लिकास लनमाशण कायशहुमा जनताको िागत सहभालगता अपररहायश र अलनिायश लिषय भएको छ । 

लिकास कायशमा जनसहभालगतािे लिकासको प्रलतफिमा जनताहुिाई उत्तरदायी िहन गनश लसकाउुँछ । 

यसिे गदाश जनताहुिाई लिकास योजनाहु हाम्रो हो भन् ने भािनाको लिकास भ ै लिकास आयोजनाहु 

कदगो र रटकाउ हुन सक्दछ । लिशेषगरी सडक लनमाशण तथा सुधार, ढि प्रणािीको लनमाशण तथा ममशत 

सुधार, खानेपानी आयोजनाको लनमाशण र सुधार जस्ता लिषयहुमा जनताको तफश बाट उपभोक्ता सलमलत 

गठन गरी िागत सहभालगतािाई आत्मसाथ गन े ितशमान प्लतिाई समेत दलृष् टगत गरी भलि्यमा 

लनमाशण/संचािन गनश यी आयोजनाहुमा जतनाको आर्थथक लस्थलत र आय आयशज क्षमतािाई लिचार गरी 

िागत सहभालगतािाई कायाशन्ियन गनश सककने दलेखन्छ । 

 

यसका साथै आर्थथक लिकासमा स्थानीय जनसमुदायको िागत सहभालगतािाई बढािा कदने, स्िरोजगारका 

कायशिमहुिाई लिस्तार र लिकास गरी रोजगारीको अिसर सृजना गने, पयशटकीय क्षरेहुिाई समुदायमा 

हस्तान्तरण गरी व्यिस्थापन सलमलत माफश त सचंािन गन,े िघ ुउद्योग तथा बचत कायशिमहुमा जनताको 

ुचीिाई ध्यान कदई कायशिमहु संचािन गने, व्यिसालयक तरकारी खेती, नगदिेािीको र पशुपािनका 

िालग कृषकहुिाई प्रोत्सालहत गद ै उनीहुको आपूदानीको अिसर िृलि गने जस्ता सहभालगतामुिक 

कायशिमहु संचािन गरी नगरिासीको सहभालगतािाई बढाउन सककने दलेखन्छ । यस्तो ककलसमको िागत 

सहभालगता कायशिमहुमा लनजी क्षेर तथा अन्य संस्थाहुिाई समेत सहभालग गराउद ैजानु पने दलेखन्छ । 

 
४.६.३ राज् ि सधुार कायशयोजनाका कायशिमहु 

 
भद्रपुर नगरपालिकाको संस्थागत आर्थथक लिकासिाई समेत ध्यान कदनु आि्यक छ । खासगरी 

नगरपालिकाको आपूदानी िृलि गरी सो आपूदानीिाई लिकासमा िगानी गनश सकेमा लिकासिे गलत लिन े

लनल् चत छ । यसको िालग नगरपालिकािे राज् ि सुधारका कायशिमहु संचािन गद ैजानुपने दलेखन्छ । 

राज् ि सुधारको िालग नगरपालिकािे गनश सक् ने कायशहु लनपू न बमोलजम हुन सक्छन् : 

 व्यिसाय कर व्यिलस्थत गने, 

 बहाि करको िगत तयार गने, 

 नक्शापास व्यिलस्थत गने, 

 स्थानीय पाकश , बगैचा, पयशटकीय क्षेर, पोखरी, सीमसार, खुल्िा क्षेर तथा मठमलन्दरको आि्यक 

सुधार गरी व्यिस्थापनमा लनजी क्षेरको सहभालगता गराउने, 

 जनसहभालगतामा आधाररत योजनाहु संचािन गने, 

 सरसफाईको कायशिाई व्यिलस्थत गने, 

 कायाशियका प्रशासलनक कामहुिाई कपूप्युरकृत गरी थप दरबन्दी सृजना गनश नपने अिस्थामा 

िैजाने, 

 जगेडा कोषबाट अलधकतम पररचािन हुन सक् ने योजनाहु संचािन गने, 



भद्रपरु नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी लिकास योजना, मस्यौदा प्रलतिदेन २०७४ 

 

नेपाि डभेिपमेन्ट कन्सल्टेन्सी 85 
 

 शहरी लिकास तथा भिन लनमाशण लिभाग, नगर लिकास कोष, लजल्िा समन्िय सलमलत, सडक बोडश 

िगायतका िाईन एजेन्सीहुबाट थप स्रोत पररचािन गरी क्षेरगत कायशिमहुमा िगानी गने, 

 दातृ लनकाय तथा संस्थाहुबाट थप स्रोत पररचािन गरी क्षेरगत कायशिमहुमा िगानी गने आकद। 

 
४.६.४ लित्तीय लिकास 

 
नगर लिकासको अिधारणािाई मूतश ुप कदन आि्यक पने स्रोत तथा साधनको पलहचान एिं पररचािनको 

योजना तजुशमा गने योजना नै लित्तीय लिकास योजना हो । लित्तीय लिकासमा दहेायका लिषयहुिाई 

समािेश गने प्रयास गररएको छ:  

a) आन्तररक स्रोत पररचािन र आर्थथक सििता: नगरपालिकािे आन्तररक स्रोतहुको पलहचान गरी 

ती श्रोतहुको बढी भन्दा बढी उपयोग गरी बा य लनभशरतािाई कम गद ैिैजाने िातािरण तयार 

गनुशपने दलेखन्छ । नगरपालिकािे आफ्नै क्षेरलभर करको असुिीिाई प्रभािकारी बनाउने र सेिा 

व्यिहाररक बनाई अलधकतम उपिब्धी गने तफश  प्रयासरत रहनु पन ेदलेखन्छ । 

b) िागत सहभालगता: नगरपालिकाको लसलमत स्रोत र साधनिे मार िलक्षत लिकास कायशहु संचािन 

गनश करठन हुन्छ । आम नगरिासीहुमा लिकास प्रलत अपनत्ि (Ownership) समेत जनाउन े

लहसाबिे प्रत्येक लिकास लनमाशणका कायशहुको लनल् चत प्रलतशत रकम उपभोक्ता सलमलतिे व्यहोन े

प्रािधानको लिकास गनुशपन े हुन्छ । यस नगरपालिकामा हाि संचािन गने कलतपय लिकास 

लनमाशणका कायशहुमा जनसहभालगतािाई एक मुख्य अंगको ुपमा समेत लिकास गरेको पाइन्छ 

जसिे गदाश लिकास लनमाशणमा जनसहभालगताको अिस्था समेत राम्रो रहकेो दलेखन्छ । 

 

४.७ भौलतक लि् िषेण 
 

भौगोलिक लस्थलत लि् िेषण अन्तगशत मुख्य ुपमा तीन पक्षिाई ध्यान कदन ुपने हुन्छ । ती हुन् : अिलस्थलत, 

भू-उपयोग र भौलतक पूिाशधार लस्थलत । भद्रपुर नगरपालिका झापा लजल्िाको दलक्षण पूिी क्षेरमा अिलस्थत 

पूिी नेपािको पुरानो शहर र झापा लजल्िाको सदरमुकाम हो । यो नगरपालिका महने्द्र राजमागशमा 

अिलस्थत लजल्िाको लिताशमोड बजारबाट १७ ककलम दलक्षणमा मेची नदीको ककनारमा रहकेो छ भन ेभद्रपुर 

नगरपालिका चारआिी केचना मेची राजमागश र भद्रपुर-गौरीगजं-रगेिी हुिाकी सडकको संगम स्थि समेत 

हो । भद्रपुर नगरपालिका तीनिटा राजमागशहु (लिताशमोड-भद्रपुर, चारआिी-चन्द्रगढी-भद्रपुर र 

धुिािारी-भद्रपुर) बाट महने्द्र राजमागशसुँग जोलडएको छ । जसमध्ये भद्रपुर लिताशमोड-भद्रपुर र चारआिी-

भद्रपुर कािोपरे सडक हुन् भने धुिािारी-भद्रपुर ग्राभेि सडक हो जनु संघन शहरी कायशिमबाट चाुँड ै

कािोपरे हुन गैरहके छ । यी तीनिटा मध्ये लिताशमोड-भद्रपुर पक् की सडक भद्रपुर नगरपालिकािाई महने्द्र 

राजमागशसुँग जोडने मुख्य सडक हो भन ेसबैभन्दा चल्तीको सडक पलन यही हो । हाि लिताशमोड-भद्रपुर 

लनयलमत बस सेिा संचािनमा रहकेो छ भने चारआिी-भद्रपुरमा सडकमा पलन बस, लजप तथा टेपूपो सेिा 

संचािनमा रहकेो छ । भद्रपुर नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेरमा १ बस पाकश  रहकेो छ । जहाुँबाट 

राजधानी काठमाण्डौ िगायत पूिशका मुख्य शहरहु लिताशमोड, काकडलभट्टा, ईिाम, दमक, धरान, धनकुट्टा, 

लबराटनगर, जनकपुर, गाईघाट जस्ता शहरहुसपूम बस सेिा रहके छ । त्यसैगरी नगरपालिकाको िडा नं १ 

को लहमािीबाट समेत भद्रपुर र लबताशमोडसपूम लनयलमत ुपमा बस, टेपूपो, लजप, सफारी आकद संचािनमा 

भैरहकेा छन ् । नगरपालिका लभर नगरका लिलभन् न टोि र चोकहुमा लनयलमत ुपमा सफारी, टेपूपो र 
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ररक्साहु संचािनमा रहकेा छन् । यसरी सडक तथा यातायातको लहसाबिे हदेाश भद्रपुर लनक् कै सुगम र 

सिि दलेखन्छ ।  

 

चारआिी-केचना र झापा चौक-राजगढ-गौरीगंज सडक हुिाकी आयोजना अन्तरगत कािोपरै गनश 

स्तरोउन् नती भरैहकेो छ । यी दईु सडकको लनमाशण प् चात भद्रपुरका िडा नं १, २ र ३ का बालसन्दाहुि े

कािोपरे सडकको सुलिधा प्रा् गनशछन् भने भद्रपुरबाट हुिाकी राजमागश हुुँद ैलसधै राजगढ, गौरीगंज, रंगेिी 

हुुँद ैलबराटनगर पुग् न सककने छ, जसिे गदाश हाि महने्द्र राजमागश हुुँद ैिामो यारा गनुशपने िाध्यताको अन्त्य 

हुनेछ । यसबाट भद्रपुरको लबराटनगरसुँग लसधा सपूपकश  स्थालपत हुनेछ । नगरपालिकाको मुख्य बजार 

क्षेरका सपूपूणश सडकहु कािोपरे भैसकेका छन् । नगरपालिका लभर पने अन्य रणनैलतक सडकहु जस्तै: 

भद्रपुर-धुिािारी, मन्रीचौक-तेिीलभट्टा-गारमेन्ट चौक-िेखनाथ चौक-धनुषमोड-चैतुमलन्दर, भानुनगर-

तेलिलभट्टा, मन्री चौक-ज्ञानेचौक, रंगेडाुँडा-ज्ञानेचौक, नयाुँबजार-आपगाुँछी-लभमनगर-कककचबध-

हालत्तमारा-भैडाबाडी शहरी लिकास तथा भिन लनमाशण लिभागको सघन शहरी कायशिम अन्तरगत 

कािोपरे हुन गैरहकेा छन् । त्यसैगरी िडा नं २ को सगरमाथा चौकबाट गौरीशंकर हुुँद ै ससगामारी र 

िािुिाडी जान ेसडक पलन कािोपरे भैसकेको छ । नगरपालिकािे यस ैबषश सोमबारे-साना ककसान लचया 

कारखाना, चारआिी-सूयशनगर, सोमबारे फुटबि ग्राउण्ड-मेरो लमि र सगरमाथा-ककचबध सडक समेत 

कािोपरे गने योजना बनाएको छ । भद्रपुर नगरपालिकाको मेची भन्सारबाट भारतीय सीमािती बजार 

गिगलिया जोडन मेची नकदमा पुि लनमाशण अलन्तम चरणमा रहकेो छ । उक्त पुि लनमाशन प् चात भद्रपुर 

अन्तर दशेीय सडज संजािसुँग जोलडन पुग्दछ । नगरपालिकाको चतैु मलन्दर, रंगेडाुँडा र ज्ञान ेचौक गरी 

दउेलनया खोिामा ३ िटा र भद्रपुर-धुिािारी सडकको हलडया खोिामा १ गरी ४ िटा ठूिा पक् की पुिहु 

छन् । संघन शहरी कायशिम अन्तरगत नयाुँबजार-आपगाुँछी-लभमनगर-कककचकबध-हालत्तमारा-भैसािाढी 

सकड कािोपरे हुन गैरहकेो भएतापलन उक्त सडकको ककचकबधमा पने दउेनीया खोिामा पुि लनमाशण गन े

योजना नरहकेोि ेनगरपालिकािे यथाशीघ्र उक्त पुि लनमाशण गनुशपने दलेखन्छ । उक्त पुििे भद्रपुर बजारबाट 

ककचकबध जाने सकडको दरुी समेत घ्ने छ भने िडा नं २ सूयशनगरका बालसन्दाहुिाई भद्रपुर बजार 

आउन समेत नलजक हुनेछ । भद्रपुर नगरपालिकामा कुि ३७५ ककलम सडक रहकेो छ जसमा ९०.१७ ककलम 

कािोपरे, १९५.९१ ककलम ग्राभेि, २१ ककलम कच् ची र १०.१७ ककलम गोरेटो सडक रहकेो छ । 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको िडा नं ८ मा चन्द्रगढी लिमानस्थि रहकेो छ । उक्त लिमानस्थिबाट राजधानी 

काठमाण्डौसपूम लनयलमत हिाई सेिा संचािनमा रहकेो छ । यस लिमानस्थिे पूिी तराई िगायत ईिाम, 

पाुँचथर र ताप्िेिुङ लजल्िासपूम मालनसहुिाई हिाई सेिा प्रदान गरररहकेो छ भने भारतको उत्तर पूिी 

राययहु पल् चम बंगाि, लसलक् कम, आसाम, मलनपुर, मेघाियबाट आउने पयशटकहु समेत यसै लिमानस्थि 

हुुँद ैकाठमाण्डौ जाने गरेक छन् । त्यसैिे यो लिमानस्थििाई स्तरोउन् नती गरी क्षेरीय लिमानस्थिको ुपमा 

लिकास गनश सकेको खण्डमा भद्रपुर नगरपालिकािे यसबाट ठूिो आर्थथक िाभ लिन सक् ने दलेखन्छ भने यो 

लिमानस्थि पूिी नेपाि र उत्तर पूिी भारतीय पयशटकहुको िालग काठमाण्डौ जाने िालन्जट लिमानस्थिको 

ुपमा समेत लिकास हुन सक् ने दलेखन्छ । 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेरहुमा सडकको दायाुँबाुँया सति ढि लनमाशण भएको छ भने अन्य 

स्थानहु (िडा नं १, २, ३, ७ को पलिम भाग, िडा नं ९ को पल् चम र उत्तरी खण्ड र िडा नं १० मा) 
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हािसपूम ढिको कुनै सुलिधा छैन । मुख्य बजार क्षेरको ढिहु ढाककएको छ भने अन्य ढिहु खुल्िा रहकेा 

छन् । त्ययैगरी हाि नगरपालिकामा ७ िटा खानेपानी आयोजना माफश त खानेपानी लितरण भैरहकेो छ । 

भद्रपुरमा ४,५०,००० लिटर क्षमताको १ ओभरहडे टैंक, १ ररजभशभायर र १ कफल्िेसन प्िान्ट रहकेो छ 

भने चन्द्रगढीमा ३००००० लिटर क्षमताको १ ओभरहडे टैंक रहकेो छ । यी दईु खानेपानी आयोजना माफश त 

नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेरमा धारा लितरण गररएको छ । नगरपालिका मुख्य बजार क्षेर बाहके अन्य 

क्षरेमा खानेपानीको मुख्य स्रोत युिेि/हणे्डपपूप नै हो । मुख्य शहरी क्षेरमा २ िटा ओभरहडे टैंकीबाट 

खानेपानी लितरण भएकोि े खानेपानी आपूती राम्रो रहकेो दलेखन्छ । तर सडक र बढ्दो शहरीकरणि े

खानेपानी िाइन लिस्तारमा लिलभन् न समस्या रहकेो छ । खानेपानी संस्थान िा खानेपानी लिभागबाट 

लिस्तार भएको पुरानो पाईपहुको साइज र िाईन लिस्तार अझै पलन पयाशप् त मारामा हुन सकेको छैन भन े

हाि नगरपालिकामा गालभएका सालिक महशेपुर र पृथ्िीनगरमा खानेपानी लितरण हुन सकेको छैन । 

नगरपालिकाको िडा नं १ को सोमबारे र िडा नं २ को गौरीशंकमा २ िटा खानेपानी आयोजनाको 

ओभरहडे टैंक रहकेो भएतापलन हाि दिु ैआयोजनाहु सचंािनमा रहकेो छैन । रालष् िय जनगणना २०६८ 

िाई आधार मानेर हदेाश हाि भद्रपुर नगरपालिकामा खानेपानीको मुख्य स्रोत युिेि/हणे्डपपूप (६६.१%) 

नै रहकेो दलेखन्छ । धाराको पानी ३०.७% घरधुरीमा मार लितरण भएको भएको छ । धाराको पानी मुख्य 

शहरी क्षेरमा (चन्द्रगढी, भद्रपुर) मार लितरण भएको छ भने िडा न ं१, २ र ३ (सालिक पृथ्िीनगर र 

महशेपुर) ग्रामीण क्षेरहु भएकोिे त्यहाुँ खानेपानीको मखु्य स्रोत युिेि/हणे्डपपूप हो ।   
 

भद्रपुर नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेरमा १ बसपाकश  रहकेो छ । अलहिेको लस्थलतमा उक्त बसपाकशिे 

यातायातको चाुँप धान् ने दलेखएता पलन लनमाशणधीण हुिाकी राजमागशहु कािोपरे भैसकेपलछ र मेची 

पुिको संचािन प् चात नगरपालिकामा नयाुँ सुलिधा सपूपन् न बसपाकश  लनमाशण गनुशपने दलेखन्छ । यसको 

िालग नगरपालिकािे समयमै उपयुक्त स्थान चयन गरी लिस्तृत योजना बनाउनुपने दलेखन्छ । त्यसैगरी 

नगरपालिका लभर पने मुख्य सडकमा यारु प्रलतक्षािय समेत लनमाशण गनुशपने दलेखन्छ । नगरपालिकाको 

मुख्य शहरी पूिाशधारहुमा पने आधुलनक बधशािा र स्यालनटरी ल्याण्ड कफि साईट जस्ता शहरी 

िातािरणसुँग सपूबलन्धत पूिाशधाहु पलन नगरपालिकामा लनमाशण गनुशपने दलेखन्छ । यसको िालग 

नगरपालिकािे यथाशक्य चाडो संभाव्यता अध्ययन गरी लडलपआर तयार गनुश पदशछ । भद्रपुर 

नगरपालिकाको सपूपूणश िडाहुमा लिद्युत सेिा पुगेको भएतापलन सब ैघरहुमा लिद्यतु सेिा पुग् न सकेको 

छैन । नगरपालिकाका िडा नं ३ मा रहकेा हात्तीमारा, भैसािाडीका सब ैघरहुमा लिद्युत सेिा पुग् न सकेको 

छैन भने मेची पारीका गाउुँहुमा पलन लिद्युतीकरण हुन सकेको छैन । त्यसैगरी नगरपालिकाका कृलष योग्य 

भुलमका ससचाईको िालग कृलष लिद्युतीकरण समेत गनुशपने दलेखन्छ । लिद्युत सेिा पुगेका गाउुँ  र टोिहुमा 

पलन दईु फेजको िाईन मार पुगेकोिे लिद्युत िाईनको स्तरोउन् नती समेत गनुशपन ेदलेखन्छ । नगरपालिकामा 

कृलषयोग्य प्रशस्त भूलम रहकेो भएतापलन अलहिेसपूम ठूिा ससचाई आयोजनाहु लनमाशण हुन सकेका छैनन् । 

यस अध्ययनिे कृलषिाई नगरपालिकाको मुख्य अग्रणी क्षेरको ुपमा पलहचान गररसकेको अिस्थामा 

ससचाईिाई लिशेष महत्ि कदनुपने हुन्छ । यसको िालग नगरपालिकामा भूलमगत ससचाई आयोजनाको 

संभाव्यता गरी ससचाई आयोजनाहु लनमाशण गनुशपने दलेखन्छ ।  
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४.८ िातािरणीय लि् िषेण 
 

भद्रपुर नगरपालिकािे मुख्य बजार क्षेरको फोहोरमैिा दलैनक ुपमा उठाएर िैजाने गरको छ तर यो 

लनयलमत र प्रभािकारी भने छैन । नगरपालिकाको ट्र्याक्टरबाट संकिन गररएको फोहोर नयाुँ बजारबाट 

दलक्षणलतर मेची नदी ककनारमा खाल्डो खनी गाडने गररएको छ । बषाशतमा मेची नदीमा बाढी आउनसाथ 

उक्त फोहोर बगाएर िैजान े गरेको छ । त्यसैि े नगरपालिकामा फोहोरमैिाको दीघशकािीन समाधानको 

िालग स्थाई स्यालनटरी ल्याण्ड कफि साइटको व्यिस्था हुन अत्यन्त आि्यक भैसकेको छ । मुख्य बजारको 

केही स्थानहुमा फोहोर सकंिन गन ेडस्टलबनहुको व्यिस्था भएको भएतापलन यो पयाशप् त दलेखदनै । यस्ता 

डस्टलबनहु नगरपालिकाको मुख्य बजार, चौक, सािशजलनक स्थान, स्िास्थ्य र शैलक्षक संस्था पररसर,  

हाटबजारहुमा थप गनुशपने दलेखन्छ । 

 

भद्रपुर नगरपालिकामा हािसपूम ढिको व्यिस्था हुन सकेको छैन । नगरको मुख्य बजार क्षेरमा ढाककएको 

सतह ढि रहकेो छ भने नगरपालिकाको नगरक्षेरमा सडकको दाुँयाबाुँया खुल्िा सतह ढि रहकेो छ ।  केही 

सडकको दायाुँबाुँया पक् की र ढिान गररएको सतह ढि भएकोिे मजबुत रहकेो भएतापलन केही स्थानमा 

गे्रड नलमिेकोिे ढि जमेको अिस्था छ । नगरपालिकाका बालसन्दाहुिे आफ्नो शौचाियसुँगै सकलपट र 

खाल्डो बनाएर कदशा र लपसाबको व्यिस्थापन गद ैआइरहकेा छन् । घर र भान्साबाट लनस्कने फोहोरहिाई 

आफ्नै बारीमा गाड्ने र जिाउने गररएको छ भने मुख्य बजार क्षेरमा बालसन्दाहुिे घर नलजकै संकिन गरी 

नगरपालिकाको ट्र्याक्टरमा पठाउने गरेका छन् । नगरपालिकािे नगरिासीहुिाई फोहोरमैिा सकंिन, 

संकलित फोहोरिाई कुलहने र नकुलहने गरी छुयाउने, फोहोरिाई स्रोतमा नै व्यिस्थापन जस्ता फोहोरमैिा 

व्यिस्थापन सपूबन्धी तालिम प्रदान गनश सकेको खण्डमा नगरपालिकािाई फोहोर व्यिस्थापन गनश थप 

सहज हुनेछ भन ेनगरपालिकाको िातािरण अझ सफा हुनेछ । नगरपालिकाको बसपाकश  नलजकै र चन्द्रगढी 

बजारमा रहकेो खोिामा ढि लमसाईएको, हाटबजार क्षेरको फोहोरमैिा व्यिस्थापन हुने नसकेको, 

व्यिलस्थत िधशािाको अभाि जस्ता कारणिे मासु र माछा बजार दगूशलन्धत रहकेो र नगरपालिकामा 

सािशजलनक शौचाियहु नभएकोिे केही स्थानको िातािरण दगूशलन्धत र प्रदलूषत रहकेो दलेखन्छ । 

नगरपालिकािे यस्ता क्षेरहुको िातािरणीय अिस्थामा सुधार ल्याउनको िालग यस योजनािे प्रस्ताि 

गरेका योजना तथा कायशिमहुिाई यथाशीघ्र िागु गनुशपने छ । नगरपालिका खुल्िा कदशामुक्त र प्िालष् टक 

झोिा मुक्त घोषणा भएको भएतापलन यो पूणश कायाशन्ियनमा आउने सकेको छैन । नगरपालिकािे यसिाई 

कलपूतमा पलन मुख्य बजार क्षरेमा कडाईका साथ िाग ूगनशसकेको खण्डमा शहरी िातािरणिाई थप सुधार 

गनश थप टेिा पुग् ने लथयो । नगरपालिकामा फोहोरमैिा व्यिस्थापनिाई व्यिलस्थत बनाउन नगरपालिकाि े

सचेतना कायशिम, फोहोरमैिाको आयमुिक, पुन प्रयोग र पुनरोत्पादन जस्ता कायशिम तथा फोहोरमैिा 

व्यिस्थापनका िालग स्थायी स्यानीटरी ल्याण्ड कफि साइटको व्यिस्था गनुश अपररहायश भैसकेको छ ।  

 

िातािरण संरक्षणको दलृष् टकोणिे संिेदनशीि मालनने मेलडकि फोहर व्यिस्थापनको क्षेरमा 

नगरपालिकािे खास ै ध्यान कदन सकेको दलेखदनै । नगरिासीहुमा फोहोरमैिा व्यिस्थापन सपूबन्धी 

सचेतना बढ्द ैगएको छ भन ेनगरिाई सफा राख् ने सिािमा स्थानीयिासीहुबाट नगरपालिकािाई राम्रो 

सहयोग प्राप् त भएको छ । नगरपालिकािे िातािरणीय तथा सरसफाई कायशिममा सहयोगको िालग 

फोहोरमैिा व्यिस्थापन सपूबन्धी कायश गने अन्य गैरसरकारी र सामुदालयक संस्थाहुसग सहकायश गनुशपन े

दलेखन्छ ।  
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भद्रपुर नगरपालिकामा प्रदषूण जन्य ठूिा उद्योगहुको सखं्या धेरै नभएतापलन चन्द्रगढी चारआिी क्षेरमा 

रहकेा लसमेन्ट उद्योगहुबाट लनस्कने धुिोिाई न्यूनीकरण गनश उद्योगहुसुँग सहकायश गनुशपने दलेखन्छ । अब 

स्थापना हुन ेनयाुँ उद्योगहुिाई समेत भू-उपयोग योजनािे प्रस्ताि गरे बमोलजम औधोलगक क्षेर प्रस्ताि 

गरी उक्त क्षेरमा मार उद्योगहु स्थापना गनश स्िीकृती प्रदान गनुश पदशछ । जसि ेगदाश उद्योगहु िस्ती र 

बजार क्षेरबाट टाढा हुन गै नगरपािासीहु प्रदषूण र धिुो धुिाबाट मुक्त हुनेछन् । भद्रपुर नगरपालिका 

लभर प्रशस्त लचया बगाहु रहकेो र लचया बगानमा लिषादीको प्रयोग बकढरहकेो सन्दभशमा लचया र अन्य 

कृलष िािीमा समेत लिषादी प्रयोगको मापदण्ड िगायत लचया ककसान र उद्योगीहुिाई लिषादी प्रयोग 

सपूबन्धी तालिम प्रदान गनुशपने दलेखन्छ । बषाशतको समयमा मेची र दउेनीया खोिामा आउने बाढीबाट 

नगरपालिकाको ठूिो क्षेर कटान, बाढी र डुबानबाट प्रभालित हुने गरेका छन् । यस्ता क्षेरहुमा 

नगरपालिकािे तत्काि बाुँध बाुँधी बृक्षारोपण गने र बाढी प्रभालित क्षेरमा खानेपानी र शौचाियको 

दीघशकािीन व्यिस्थापनमा गनुशपने दलेखन्छ । त्यसैगरी बाढी प्रभालित क्षेरमा हुने झाडा पखािा, हजैा जस्ता 

रोगहुबाट बच्नको िालग स्थानीय स्िास्थ्य संस्थाहु समन्िय गर स्िास्थ्य लशलिर र सचतेना कायशिहु 

पलन संचािन गनुशपने दलेखन्छ । 

 

नगरपालिकामा प्रशस्त लचया बगानहु, खुल्िा क्षेर, सामुदालयक िन, सरकारी िन, लसमसार, पोखरी, 

ताि र नदीहु रहकेोिे नगरपालिकाको िातािरण समग्रमा राम्रो रहकेो छ । नगरिासीहुमा फोहोरमैिा 

व्यिस्थापन र सरसफाई सपूबन्धी चेतनामा िृलि भरैहकेो छ । रालष् िय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्किाई 

हदेाश पलन नगरपालिकामा ७७.४% घरधुरीमा शौचािय रहकेो दलेखन्छ । यसबाट पलन नगरिासीको 

सरसफाई सपूबन्धी चेतनाको स्तर राम्रो रहकेो दलेखन्छ । त्यसैिे नगरपालिकाको िातािरणिाई थप ह्रास 

हुन नकदन नगरपालिकाि ेखुल्िा ठाउुँहुमा बृक्षारोपण र संरक्षण गने, मुख्य सडकको दाुँयाबाुँया र नदी 

ककनारमा ुख रोप् ने, लसमसार, पोखरी र तािहुको संरक्षण गने, सामुदालयक िन उपभोक्ता समूहहुिाई 

थप प्रभािकारी बनाउनु पन ेदलेखन्छ ।  

 

४.९ जोलखम न्यनूीकरण तथा जििाय ुअनकुुिन लि् िेषण 
 

लिकास लनमाशणको बढ्दो िम, जनसंख्या िृलि, जथाभािी िस्ती लिकास, जमीनको अत्यलधक दोहन, ठूिा 

उद्योगहुको लिकास, कृलषमा रासायलनक मिको बढ्दो प्रयोग, िनजंगि र नदीहुको दोहनसुँगै 

नगरपालिका क्षेरलभर पलन लिलभन् न प्रकारका प्राकृलतक जोलखम र लिपदहु दखेा पनश थािेका छन् भन े

स्थानीय जििायुमा समेत सयको नकारात्मक प्रभाि पने थािेको छ । भद्रपर नगरपालिकामा सबैभन्दा 

ठूिो जोलखम भनेको मेची नदी र दउेनीया खोिामा आउने बाढी न ैहो । उक्त बाढीिे प्रत्येक बषश कररब 

१५०० घरधुरीिाई प्रभालित गने गरेको छ भने नगरपालिकाको हजारौ लबगाह खेतीयोग्य जमीन 

िािुिाको बगरको ुपमा पररणत भरैहकेो छ । त्यसैगरी नदी कटानबाट नदी ककनारको क्षेरहु नदीमा 

पररणत भैरहकेा छन ्। यसको मुख्य कारण मेची नदीको चुरे क्षेरमा भएको नदीको दोहनिे दलक्षणी क्षेरमा 

नदीको सतह पुररनु, जथाभािी घर र बाध लनमाशणिे नदीको प्रिाहिाई अिरोध गनुश आकद रहकेा छन ् । 

त्यस बाहके हािैका बषशहुमा भद्रपुर नगरपालिकामा लिलभन् न िडाहुमा (लिशेषगरी िडा नं १, २, ७, 

१०) जंगिी हात्तीको आिमण पलन िमश: बढ्द ैगैरहकेो छ । अलहि ेप्रत्येक मलहना जस्तो जंगिी हात्तीहु 

नगरपालिका लभरका िस्तीहुमा लछरेर घर भत्काउने, अन् न र िािीहु नष् ट गररकदने र कलहिकेाुँही 

मालनसहुको ययान समेत लिने गरेकोिे उक्त क्षेरका मालनसहु हात्ती आिमणको रासमा बाच्नु परेको छ । 
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नगरपालिकामा भएका अन्य जोलखमहुमा सडक दघूशटना, बेिा बखत दलेखने बडशफ्िु, खडरेी, चयाङ, 

भूकपूप आकद रहकेा छन् ।  

 

मालथ उल्िेख गररएका मध्ये सबैभन्दा बढी जोलखम भनेको यस नगरपालिकामा बाढी, डुबान, कटान र 

हात्तीको आिमण न ैहुन् । बाढीको जोलखमिाई न्यूनीकरण गनेको िालग नगरपालिकािे अल्पकािीन ुपमा 

नदी तटीय क्षेरहुमा बृक्षारोपण गनुशपने हुन्छ भने दीघशकािीन समाधानको िालग नगरपालिकािे लिस्ततृ 

योजना सलहत नदी तटीय क्षेरहुमा पक् की तटबन्ध गनुशपने हुन्छ । त्यसैगरी नकद ककनारमा िस्तीहुिाई 

उपयुक्त स्थानहुमा स्थानान्तरण गने, स्थानान्तरण गनश नसककने र नलमल्ने िस्तीहुिाई प्रकोप न्यूनीकरण 

सपूबन्धी सचतेना तालिम प्रदान गने, नदी ककनारमा जथाभािी िस्ती लिकास र भौलतक लनमाशण कायशिाई 

कडाईसाथ लनयन्रण गने, नदी क्षेरबाट िािुिा लगट्टी लझक् ने कायशिाई िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्न गरेर 

मार  गने िगायत नगरपालिकािे लिपद व्यिस्थापनको िालग आपताकािीन उिार घर र सागग्रीको 

व्यिस्था गनुशपने दलेखन्छ ।  

 

हात्तीको आिमणको जोलखम न्यूनीकरणको िालग नगरपालिकािे नेपाि सरकार र अन्य सरोकारिािा 

संघसंस्थाहुको सहयोगमा प्रभालित क्षेरमा सचेतना कायशिम गने, उिार र बचािटका सामग्रीहु प्रदान 

गने, प्रभालित घरधुरी र व्यलक्तहुिाई राहत लितरण गद ैजंगिी हात्तीको आिमणिाई न्यूनीकरण गनेको 

िालग नेपाि र लिदशेमा भएका लिलभन् न प्रयास र मोडिेहुको अध्ययन गरी उपयुक्त मोडिेको प्रस्ताि 

गनेगरी यथाशीघ्र लिज्ञहुको टोिी गठन गरी अध्ययन कायशिाई अलघ बढाउने । तत्कािको िालग 

नगरपालिकाबाट संभि भए नगरपालिकाि े नर नेपाि सरकार र अन्य सरोकारिािा लनकायहुको 

सहयोगमा जंगिी हात्तीहुको आिगमन हुन ेक्षेरहुमा मालनसहुको आितजाितिाई रोक िगाउन,े िन र 

िस्तीहुमा लबचमा घेरािार र तारिार िगाउने, पूिश सूचना प्रणािी/साईरन जडान गने, सामालजक 

संजािको प्रयोग गरी सूचना आदानप्रदान गने, हात्तीको आिगमनिाई टाढाबाट हनेशको िालग अग्िा घरहु 

(टौिा) लनमाशण गने, प्रभालित िस्तीहुमा िामो दरुीका टचश िाइटिहु लितरण गने, प्रभालित िस्तीहुमा 

सरोकारिािा समूहहु बनाई सूचना र बचाउ कायशिाई प्रभािकारी बनाउने, प्रभालित क्षेरहुिाई जोलखम 

क्षेर घोषणा गरी लिशेष कायशिमहु गने जस्ता कायशहु गरी हात्तीको आिमण र त्यसबाट हुने क्षलतिाई 

न्यूनीकरण गनुशपने दलेखन्छ । 

 

भद्रपुर नगरपालिकामा प्रशस्त लचया बगानहु रहकेो र उक्त बगानहुमा लबषादीको प्रयोग बढ्दै गैरहकेो 

लस्थलत छ । त्यसैगरी अन्य खेती र िािीहुमा समेत ककसानहुिे लबषादी प्रयोग गरररहकेा छन्, जसिे गदाश 

हाि लचया खतेी र अन्य खेतीिािीहुमा नयाुँ नयाुँ रोगहु दखेा पने र लचया बगान छेउका िािीहुमा 

लचयामा हालिएको लबषादीबाट नकारात्मक प्रभाि पनश थािेको छ । यसरी लिषादीको प्रयोग बकढरहकेो 

यसिाई न्यूलनकरण गनकेो िालग नगरपालिकािे लबषादी प्रयोगको मापदण्ड लनधाशरण गने, कृषकहुिाई 

लिषादी प्रयोग सपूबन्धी तालिम प्रदान गने जस्ता कायशहु गनुशपनेछ । त्यसैगरी नगरपालिकामा िस्ती क्षेर 

लभर या नलजक रहकेा उद्योगहुिाई सपूभि भएसपूम स्थानान्तरण गरी अन्य स्थानमा िैजाने, स्थानान्तरण 

गनश नसककन ेया नलमल्ने उद्योगहुिाई िातािरण प्रभाि मूल्याङ्कन गरी धुिो र धुुँिा उत्सजशन कम गन े

यन्र जडान गने िगाउने, प्रभालित िस्ती र मालनसहुिाई उद्योगहुबाट उलचत क्षलतपुती र उपचारको 

व्यिस्था गने िगाउने र भलि्यमा स्थापना हुने उद्योगहुिाई भू-उपयोग योजना तजुशमा गरी उक्त 

योजनािे प्रस्िात गरेको क्षरेमा मार उद्योग स्थापना गने कदने गनुशपनेछ । भूकपूप, आगािागी, चयाङ 
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जस्ता प्रकोपहुबाट बच् नको िालग नगरपालिकािे लनमाशण तथा योजना मापदण्ड र भिन लनमाशण संलहता 

कडाईका साथ िागू गने, नगरपालिका र प्रत्येक िडा कायाशियहुमा लिपद व्यिस्थापन घर र उिार 

सामग्री सलहतको टोिीको व्यिस्था गनुश पदशछ । त्यसैगरी हाि नगरपालिकामा रहकेा दमिकिाई ममशत 

संभार गन,े आि्यक्ता हरेी नयाुँ दमकि खररद गने, फायरपूयानहुिाई लिपद व्यिस्थापन सपूबन्धी 

तालिम प्रदान गने, लिपद व्यिस्थापनमा काम गने लिलभन् न संघ संस्थाहु जस्तै: रेडिस, भूकपूप प्रलिधी 

रालष् िय समाज (NSET), गैरसरकारी संस्थाहु िगायत सरुक्षा लनकायहुसुँग लनरन्तर समन्िय गन,े 

नगरपालिका दलैिक प्रकोप उिार सलमलतको गठन गरी कियाशीि गने जस्ता कायशहु गनुशपने दलेखन्छ ।  

 

४.१० ससं्थागत क्षमता लि् िषेण 
 

४.१०.१ नगरपालिकाको जनशलक्त तथा प्रालिलधक क्षमता लि् िेषण 

 

नगरपालिका क्षेर लभर संचािन गररने लिकास लनमाशण िगायत लिलभन् न लिषयगत क्षरेको लिकासको िालग 

सपूबलन्धत लिषयका दक्ष प्रालिलधकहुको कमी महशुस गररएको छ । स्ियं नगरपालिका कायाशियबाट 

संचािन गररने आयोजनाहुमा पलन प्रालिलधक जनशलक्तहुको कमी रहकेो दलेखन्छ । नगरपालिकामा 

लिकास लनमाशणका कायशहु िागत इलष् टमेट तथा लिस्तृत सभे लडजाइन गरेर मार कायश हुने गरेका छन् । 

तथालप पयाशप् त प्रालिलधक जनशलक्तको कमीिे गदाश लिकास कायशिमहुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा जनु 

ुपमा ध्यान कदनुपने हो सो ुपमा ध्यान कदन सकेको दलेखदनै । हाि नगरपालिकािमा नेपाि सरकारको १ 

जना कायशकारी अलधकृत र नगरपालिकातफश  स्थायी र करार गरी कूि ५४ जना कमशचारीहु कायशरत रहकेा 

छन् । स्थानीय तह पुनसशम्रचना प् चात नगरपालिकामा लबलभन् न लबषयगत शाखाहुको व्यिस्था गरको 

भएतापलन हािसपूम उक्त शाखाहु गठन हुन सकेको दलेखदनै भने लबषयगत कायाशियहुबाट समेत 

कमशचारीहु नगरपालिकामा समायोजन हुने सकेको छैन । भद्रपुर नगरपालिकामा प्रालिलधकको ुपमा १ 

जना इलन्जलनयर, २ जन सि ईलन्जलनयर स्थाई प्रालिलधकको ुपमा कायशरत रहकेा छन् भन े LGDCP 

कायशिम अन्तरगत १ जना ईलन्जलनयर करार सेिामा कायशरत हुुँदा लिकास लनमाशणको कायशहु रेखदखे तथा 

सुपरीिेक्षण गनश गरठनाई महशुस भएको दलेखन्छ । त्यसैगरी नगरपालिका तफश  १ प्रशासकीय अलधकृत र १ 

िेखा अलधकृत कायशरत रहकेा छन् भने ५ जना नायब सुब्बा रहकेा छन् । खररदार ७ जना कपूप्युटर अपरेटर 

१ जना र सहायक कपूप्यटुर अपरेटर १ जना रहकेा छन् । अन्य कमशचारीहुमा लिद्युत लमस् री, 

जमदार/हिल्दार, कायाशिय सहयोगी, फायरमेन, सिारी चािक, लिद्युत हले्पर, कुचीकार आकद छन् । 

प्रत्येक िडामा िडा सलचिको व्यिस्था नभएकोिे पलन नगरको कामकारिाही र सेिा प्रिाह चुस्त र 

लछटोछररतो हुन सकेको दलेखदनै । नगर लिकास सपूबन्धी कायशिम, बजेट तथा पाररत गने नगर पररषदको 

िैठक तथा नगरपालिकाको बार्थषक समीक्षा िैठक, योजना कायाशन्ियन लस्थलत, प्रगती, सकारात्मक पक्षहु 

िगायत चुनौलत तथा समस्या आकद िारे छिफि लनयलमत हुन सकेको छैन । 

 

नगरपालिकाका िैठकहुमा कायशिम/आयोजनाहुको सन्तोषजनक कायाशन्ियन हुन नसकेका गुनासा उठ्दा 

पयाशप् त जनशलक्त नभएको, समयमा अलख्तयारी प्राप् त नभएको, समयमा बजेट लनकास नभएको, योजना 

कायाशन्ियन दौरानमा अनलुचत राजनैलतक दिाि कदने गरेको आकद कारणहु दलेखएका छन ् । 

नगरपालिकामा मानिीय ससंाधन लिकास योजना िनेको नदलेखएको तथा मानिीय संशाधन लिकास एकाई 

पलन स्थापना हुन सकेको दलेखदनै । नगरपालिकामा हािसपूम शहरी योजना लिद, भगूोि लिद, लजआईएस 
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लिद, िातािरणलिद, समाजशास् री, तथ्याङ्कलिद जस्ता जनशलक्तहुको अभाि दलेखएको छ । 

नगरपालिकामा हाि LGCDP अन्तरगत एक जना ईलन्जलनयर, एक जना कायशिम अलधकृत र एकजना 

ICT Volunteer करारको ुपमा कायशरत हरेका छन् । त्यसैगरी तालिम आि्यक्ता पलहचान ((Training 

Needs Assessment) पलन गररएको दलेखदनै । अन्य केही नगरपालिकामा नगरको समग्र तथ्याङ्किाई भू-

सूचना प्लतद्वारा कपूपुटरकृत गरी व्यिस्थापन गन े प्रयास गररएको भएतापलन यस नगरपालिकामा 

हािसपूम यो प्लत अििपूबन गनश सककएको छैन । 

 
४.१०.२ योजना तथा कायाशन्ियन क्षमता लिष्िषेण 

 

नगरपालिकाको सेिा प्रिाहिाई प्रभािकारी बनाउन, व्यिलस्थत गनश तथा लिकासको प्रलतफि आम 

नगरिासीहुिाई समानुपालतक ुपमा उपिब्ध गराउन समेत नगरपालिकाको संगठन लिकास योजना र 

जनशलक्त लिकास योजना तजुशमा गरी कायाशन्ियन गनुशपने दलेखन्छ । नगरपालिकाको संस्थागत लिकास 

योजना तजुशमा गदाश लनपू न कुराहुिाई ध्यान कदइनु पदशछ:  

a) लिकेन्द्रीकरण, स्िशासन एिं जनताको सकिय तथा साथशक सहभालगता 

b) स्थानीय स्रोत तथा सीपको उच् चतम प्रयोग 

c) संस्थागत समन्िय र सजंाि स्थापनाको अिधारणा 

d) नागररक समाज र लनजी क्षेरको साझेदारी 

e) संगठनात्मक क्षमता र दक्षता अलभिृलद्व 

f) नागररक समाजको सििीकरण 

g) असि शासनका आचरण (Norms) को अििपूिन र प्रजातालन्रकरण 

 
यसका साथै संस्थागत लिकास योजना तजुशमा गदाश नगर क्षेरमा सेिा प्रिाह गन ेसरकारी, गैर सरकारी र 

लनजी क्षेरका लनकायहुको क्षमता लिकासिाई ध्यानमा राखी सबैको समान सहभालगतािाई यस योजनाि े

आत्मसाथ गरेको छ । स्थानीय तह पुनसशम्रचना अनुसार थप जनशलक्त लनयुक्त गनश नगरपालिकािे प्रकृया 

थािनी गरेको छ । सोही अनुसार यस नगरपालिकािे पलन केही जनशलक्त लनयुक्ती थालिसकेकोि े

नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता सुधारमा केही सघाउ पुग् ने दलेखएको छ । 

 
४.१०.३ नगरपालिकाको सगंठन लिकास 

 
भद्रपुर नगरपालिकामा पलन अन्य नगरपालिका जस्तै प्रशासन शाखा, आन्तररक िेखा पररक्षण शाखा,  

राज् ि शाखा, आर्थथक प्रशासन शाखा, योजना शाखा, सामुदालयक लिकास शाखा/गाउुँ  नगर साझेदारी 

लिकास शाखा/िातािरण शाखाहु रहकेा छन् । आर्थथक प्रशासन शाखाको मुख्य कायश भनेको करको 

दायरािाई संभि भएसपूम बढाउने, कर असुिी गने, लजन्सी सामानको अलभिेख कायम गनुश रहकेो छ । 

यसैगरी बेुजुको अिस्थािाई दुु स्त र पारदशी पाने कायश समेत रहकेो छ । यसैगरी प्रशासन शाखा अन्तगशत 

शाखाहुिे िमश: समाज कल्याणको काम, गाुँउनगर, साझेदारी कायशिम, सरसफाई, दमकि संचािन 

आकद कायशहु गने गरेको पाईन्छ । यस्तै योजना शाखािे लिकास लनमाशणका कायश गरेको पाईन्छ । तर 

नगरपालिकाको लिद्यमान संगठन सरंचनाि े यस नगरको दीघशकािीन (Long-term Vision) सोचको 
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कायशको िालग पयाशप् त हुन नसक् ने दलेखन्छ । त्यसैि े अब नगरपालिकामा लनिाशलचत जनप्रलतलनलधहु 

आईसकेको अिस्थामा स्थानीय तह पुनसशम्रचनािे प्रस्ताि गरे बमोलजम नगरपालिकाको शाखाहुको 

पुनसशम्रचना गरी थप जनशलक्त लनयुक्त गनुशपने दलेखन्छ । 

 

नगरपालिकाको दीघशकािीन सोचिाई सफितापूिशक कायाशन्ियन गनशको िालग नगरपालिकािे शहरी 

योजनालिद्व (Urban Planner), भूगोि लिद (Geographer), भौगोलिक सूचना प्रणािी लिद (GIS 

Specialist), समाजशास् री (Sociologist), तथ्याङ्क शास् री (Statistician), िातािरण लिज्ञ 
(Environmentalist) जस्ता लिज्ञहुको व्यिस्था गनुशपन े दलेखन्छ । यसैगरी यस नगरपालिकामा लित्तीय 

क्षेरको सुधार गनश तथा आर्थथक स्िाििपूबन प्रालप् तको िालग अनुगमन र मूल्याङ्कन शाखा र आर्थथक 

श्रोतहुको पररचािन गरी आयस्रोत िृलि गन ेशाखा उपशाखाहु थप गनुशपने दलेखन्छ । यसो गनश सककएमा 

नगरपालिकाको काम लछटो र छररतो ुपमा सपूपन् न गनश सककन्छ भने नगरिासीहुिाई सेिा सुलिधा सहज 

ुपमा प्रदान गनश सककन्छ । 

 
यलत हुुँदाहुुँद ै पलन भद्रपुर नगरपालिकािे स्थानीयिासीहुिाई सकेसपूम सेिा सुलिधा राम्रो ककलसमिे 

पुर् याउद ैआएको पाइन्छ । लिशेषगरी लनिाशलचत जनप्रलतलनधीहु, प्रशासकीय अलधकृत, प्रालिलधक र अन्य 

कमशचारीहुको सहयोगी भािना, सबैसुँगको लमिनसार बानी तथा सेिाग्राहीिाई लछटो र छररतो ककलसमि े

सेिा पुर् याउने प्रिृलत रहकेो दलेखन्छ भने नगरिासीहु पलन उनीहुको काम कारिाही प्रलत सकारात्मक 

रहकेा दलेखन्छन् । तर थोरै कमशचारीि े काम चिाउनु पने र प्रालिलधक करठनाई लिद्यमान रहकेोि े सो 

कुरािाई सुधार गद ैअझै सहज ुपमा सेिा सुलिधा पुर् याउन यस योजनािे कदएको सझुाििाई अनुसरण गद ै

जानुपने दलेखन्छ । 

 

४.१०.४ जनसहभालगता पररचािन  

 

समग्र नगरपालिकाकमा लस्थलत हनेे हो भने भद्रपुर नगरपालिकामा जनचतेनाको स्तर लनक् कै राम्रो रहकेो छ 

भने नगरपालिकाको साक्षरता दर पलन िरीपररका गाउुँपालिकाहुको भन्दा मालथ नै रहकेो छ । 

नगरिासीमा सामालजक सदभाि र लिकास लनमाशण कायशमा जनसहभालगता पलन उच् च रहकेो छ । 

स्थानीयिासीमा आफ्नो काम आफै गने सोच भएकोिे सरकारको मुख ताक् ने प्रिृलत पलन लनक् कै कम रहकेो 

पाईन्छ जसिे गदाश जनसहभालगतामा उत्साहजनक हुने गदशछ  । 

 

नगरपालिका र िडा कायाशियहुको लिकास लनमाशण िगायत योजना तजुशमा तथा कायशिमहुको छनौट 

आकदमा नगरिासीको उत्साहजनक सहभालगता हुने गरेको छ । यस एकीकृत शहरी लिकास योजना 

तजुशमाको िममा पलन नगरपालिका र नगरिासीहुको उत्साहजनक सहभालगता रहकेो लथयो । जसिे गदाश 

यस योजनािे प्रस्ताि गरेका योजना तथा कायशिमहुको कायाशन्ियन चरणमा समेत उत्साहजनक 

जनसहभालगता जुटन सककने दलेखन्छ । हाि नगरपालिकाबाट हुने आयोजना तथा कायशिमहुमा 

पारदर्थशता हुन ेकारणि ेपलन जनसहभालगता जुटाउन ेसपूबन्धमा बढी अलभुची दलेखन थािकेो छ । शुुमा 

आयोजना संचािन हुुँदा जनउत्साहको कारण जनसहभालगता बढने गरेको छ भने आयोजना सपूपन् न 

भैसकेपलछ आयोजनाहुको संचािन तथा सपूबिशनको िालग समेत उत्साहजनक जनसहभालगतामा हुन े

गरेको छ । 
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भद्रपुर नगरपालिकाको हकमा भलि्यमा समेत उच् च जनसहभालगता हुने दलेखन्छ भने योजना 

कायाशन्ियनमा यसिे ठूिो भूलमका लनिाशह गनश सक् ने दलेखन्छ । लिकास योजनामा जनसहभालगता तथा 

िाईन एजेन्सीहुको भूलमका महत्िपूणश मालनन्छ । लिशेषगरी यस नगरपालिकामा स्थानीय प्रलतलनलध, 

राजनैलतक दिका प्रलतलनलध, उद्योग िालणयय संघ झापा, नागररक समाज िगायतको सहभालगता 

उत्साहजनक दलेखएकोिे पलन यस बृहत एकीकृत शहरी लिकास योजना कायाशन्ियन सघाउ पुग् ने दलेखन्छ । 

 

४.१०.५ गरैसरकारी ससं्थाहु 

 
यस नगरपालिकामा लिलभन् न ककलसमका गैरसरकारी ससं्थाहु कायशरत छन्, जसिाई मुख्यतया: लनपू न 

भागमा बाड्न सककन्छ । 

a) अन्तरालष् िय गैसस 

b) रालष् िय गैसस 

c) स्थानीय गैसस 

d) समुदायमा आधाररत संस्था 

e) सहकारी संस्था 

f) पलन्जकृत उपभोक्ता समूहहु 

 
नगरपालिकामा गैससको लििरण भएकोिे गैससहुको लिगत ५ बषशको बार्थषक स्रोत पररचािन, सेिा कदन े

लिषय क्षेर तथा कायशक्षेरहु समेत स्पष् ट भएकोिे समान प्रकृलतका कायशिमहुमा दोहोरोपना हुन ेसंभािना 

न्यून रहकेो दलेखन्छ । हाि कायशिमहुमा पारदर्थशता कायम हुन थािेकोि े उपिब्ध साधन र श्रोतको 

पररचािनमा समेत सहज हुन थािेको छ । नगरपालिका क्षेरमा कायश गनेगरी दताश भएका मध्ये केही 

गैससहुिे मार उल्िेखनीय कायशिमहु सचंािन गने गरेको पाईन्छ । यस्ता गैससहु पलन दातसृंस्था र 

अन्य लनकायको सहयोगमा लनभशर रहने गरेका छन् । यद्यलप गैसस, सहकारी संस्था, सामुदालयक संघसंस्था र 

उपभोक्ता समूहहु माफश त सामालजक पररचािनको संभािना रहतेापलन यी संस्थाहुको संस्थागत लिकास र 

कदगोपनाको िालग अझ प्रयास गद ैिैजानु पने दलेखन्छ । 

 

४.१०.६ लनजी क्षरे  

 
यस नगरपालिकामा लनजी क्षेरिे पलन आर्थथक तथा सामालजक पूिाशधार लिकासको िालग लिलभन् न 

कायशिमहु संचािन गरेको दलेखन्छ । यस अन्तगशत लनजी लिद्यािय, घरेिु उद्योग, व्यापाररक कियाकिाप, 

सेिाजन्य आकद क्षेरमा िगानी गरेको पाईन्छ । लनजी क्षेरिे BOT (Build, Operate and Transfer) जस्ता 

प्लतबाट आर्थथक तथा सामालजक पूिाशधारका क्षेरमा िगानी गनश सक् ने भएतापलन त्यस्तो ककलसमको 

िगानी हािसपूम नगरपालिकामा आकृष् ट गराउन सककएको छैन । नगरपालिका क्षेरमा लिदशेमा काम गरी 

लभलरने लिपे्रषण (Remittance) उत्पादनशीि क्षेरमा िगानी गनश प्रोत्साहन गनश सकेमा अथशतन्रमा टेिा 

पुग् ने दलेखन्छ । ठूिा लचया उद्योग, लचया बगान, लसमेन्ट कारखाना, आधुलनक धान लमि, गामेन्ट कारखाना 

िगायत अन्य उद्योगहु माफश त नगरपालिकामा लनजी क्षेरबाट पलन प्रशस्त िगानी भएको दलेखन्छ । झापा 

उद्योग िालणयय संघ िगायत केही लनजी संस्थाहुबाट नगरपालिकाको लिकासमा केही िगानी गद ैआएका 
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र भलि्यमा समेत लिस्तार गद ैजाने नीलत लिएको दलेखन्छ । जसिे गदाश लनजी क्षेरको िगानी िमश: बढ्दै 

जाने अनुमान गनश सककन्छ । 

 

४.११ लित्तीय स्रोत तथा क्षमता लि् िषेण 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको लित्तीय स्रोत क्षमता लि् िेषणको िालग लिगतको आय तथा व्यय लस्थलतको अध्ययन 

गररएको छ । लिगतको आय तथा व्यय अध्ययन गनशको िालग नगरपालिकाको क्षेर हािसाि मर लिस्तार भ ै 

एक आर्थथक िषश (२०७३/७४) सािो मार एकीकृत आय व्यय प्राप् त भएको हुुँदा सोही आर्थथक िषशको आय-

व्ययिाई समािेश गररएको छ । नगरपालिकाको आय तथा व्यय लस्थलत यसप्रकार रहकेो छ   
 

४.१२.१ आयको लििरण 

नगरपालिकाको आयको लििरण यसप्रकार रहकेो छ । 

 

तालिका ४.३: भद्रपरु नगरपालिकाको आ.ि. २०७३/७४ को ससंोलधत आयको लििरण 

ि.स. लििरण रकम (ु) 

१) आन्तररक आय 

१.१ स्थानीयकरबाट हुने आय १४७६८८११ 

१.२ सेिाशुल्कबाट हुने आय ३६२५५३० 

१.३ दस्तुरबाटहुने आय ६८००००० 

१.४ लबकिबाटहुने आय ७४२३०० 

१.५ स्रोतपररचािनबाट हुने आय ४०००००० 

१.६ साुँिा/व्याज/िाभांशबाटहुने आय ० 

१.७ अन्यबाटहुने आय ३८२५००० 

जपूमा आन्तररक आय ३३७६१६४१ 

२) बा य आपूदानी 

१.१ नेपािसरकारबाट लनशतश चािु अनुदान ५९४६००० 

१.२ नेपािसरकारबाट शसतश(LGCDP) चािु अनुदान ८०२१००० 

१.३ नेपािसरकार लनशतश पूुँलजगत अनुदान ३२३६८००० 

१.४ 
नेपाि सरकार शसतश (ठूिा पूिाशधार, सौयश बलत्त, सालिकगालिस/स्थानीय 

लिकास शुल्क, पूुँलजगत अनुदान) २७८५६००० 

१.५ नेपाि सरकार शसतश (पूिाशधार लिकास कायशिम) पूुँलजगत अनुदान १४३५६००० 

१.६ 
लजल्िा लिकास सलमलतबाट प्राप् त अनुदान (लसमा क्षेर लिकासकायशिम समेत) ४०००००० 

१.७ राजर्श्बाुँडफाुँडबाट प्रा् रकम ५०००००० 

१.८ बैदलेशकश्रोतबाट प्रा् रकम ९६००००० 

१.९ सडक बोडशनेपाि १००००००० 

१.१ अन्यलनकायबाट प्रा् हुने अनुदान ९०५०००० 
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१.१ नगर लिकासकोषबाट ऋण तथा अनुदान १०८००००० 

१.१ योजनामािागत सहभालगता ९९३०२७५ 

जपूमा बा यआपूदानी १४६९२७२७५ 

३) मौयदात अल्यारकम ९९११०८४ 

कुि आय (आन्तररक + बा य+मौयदात अल्या रकम) १९०६००००० 

स्रोताः भद्रपुरनगरपालिकाको २३ औ नगर पररषदबाट स्िीकृत बजेट , २०७४ 

 
 

४.१२.२ व्ययको लििरण 

नगरपालिकाको व्ययको लस्थलत यसप्रकार रहकेो छ  

 

तालिका ४.४: भद्रपरु नगरपालिकाको आ.ि. २०७३/७४ को ससंोलधत खचशको लििरण 

ि.स. लििरण रकम (ु) 

१ चािु तथा प्रशासलनक खचश २३०००००० 

२ कायशिम तथा पूलजगत खचश १६७६००००० 

  जपूमा खचश १९०६००००० 

  चाि ुखचशर लिलनयोलजत रकम   

  संघसंस्था सहयोग साझेदारी/सहकायश ३००००० 

  जनस्िास्थ्य सपूबन्धी खचश ९००००० 

  जनस्िास्थ्य सूचना व्यिस्थापन खचश ८००००० 

  सामालजक पररचािन कायशिम(LGCDP) ९१०६००० 

  अन्यकायशिम ४००००० 

  कायशिमभ्रमण खचश ४००००० 

  सािशजलनक सपूपलतको ममशत खचश ६००००० 

  नगर सरसफाई तथा फोहोरमैिा व्यिस्थापन खचश ३९००००० 

  बाुणयन्र संचािन खचश ४८००००० 

  सडक बत्तीमहसुि तथा जडान खचश ११५००००० 

  रलजष् िेसनकफताश २९४००० 

  कुिकायशिम खचश ३३०००००० 

  पूलजगतखचश तथा लिलनयोलजत रकम   

  फर्थनचर खररद ९००००० 

  सिारी साधनखररद ५०००० 

  मेलशनरीऔजार तथा कपूप्युटर खररद ९००००० 

  कायाशिय भिन लनमाशण ७५००००० 

  सािशजलनक लनमाशण खचश ९८३६०००० 

  पूलजगत सुधार खचश १६३००००० 
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  प्रिदशनात्मक योजना ४०००००० 

  सामालजक पूिाशधार (िलक्षत कायशिम) लिकास खचश ४५९०००० 

  पूलजगत अनुदान खचश ० 

  साुँिा ब्याज भुक्तानी २०००००० 

  कुि पलूजगतखचश १३४६००००० 

  जपूमा खचश १६७६००००० 

स्रोताः भद्रपुर नगरपालिकाको २३ औ नगर पररषदबाट स्िीकृत बजेट , २०७४ 

 

४.१२.३ नगरपालिकाको आगामी ५ बषशको अनमुालनत आय प्रक्षेपण 

 
नगरपालिकाको समग्र आपूदानीिाई आधार मानी िार्थषक २०% िृलि हुने अनुमानका आधारमा बजेट 

प्रक्षेपण गने प्रयास गररएको छ । यसरी गररएको प्रक्षेपणको आधारमा नगरपालिकाको कुि आय आर्थथक 

बषश २०७४/०७५ मा ु २०,११,२०,००० पुग्  ने दलेखन्छ भने पाुँच बषशपलछ आर्थथक बषश २०७८/७९ मा 

कुि आय ु ४१,७०,४२,००० पुग् ने दलेखन्छ ।  

 

तालिका ४.५: नगरपालिकाको आगामी ५ बषशको आयको अनमुालनत प्रक्षपेण (ु हजारम) 

लििरण 
आर्थथक बषश 

२०७४/०७५ २०७५/७६ २०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ 

आयको प्रक्षेपण 
201120 241344 289613 347535 417042 

 

तर, उपरोक्त आपूदानीको प्रक्षेपण गदाश भद्रपुर नगरपालिकाको लिद्यमान आय व्ययिाई आधार मानी 

िार्थषक २०% िृलि हुने अनमुानको आधारमा गररएको छ । नगरपालिकािे आपूदानीको स्रोत लिस्तार गरी 

करका स्रोतको दायरा फरक पारेमा तथा भखशरै मार घोलषत गररएका नगरपालिकाका सबै क्षेरिाई समेटी 

नगरिासीिाई प्रभािकारी ुपमा करको दायरामा ल्याउुँदा आपूदानीको स्रोत बढ्न गै आय बढ्ने संभािना 

दलेखन्छ ।  

 

साथै, लिद्यमान पुनसशम्रचनािे प्रत्यायोजन गरेको स्थानीय तह संचािन कायशलिलध तथा संलिधानिे प्रदत्त 

अलधकार अनसुार स्थानीय तहको आलधकार तथा आयस्रोतमा व्यापक पररितशन हुन े संभािनािे गदाश 

प्रक्षेलपत आय भन्दा नगरपालिको आय तथा व्ययमा पलन अिस्य सधुार हुन े छ र आपूदानी लनकै बढ् ने 

लनल् चत छ ।  
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५. नगरपालिकाको दीघशकािीन सोच, ि्य, उ्े्य र रणनीलतहु 
 

५.१ नगरपालिकाको दीघशकािीन सोच 
 

दीघशकािीन सोचिाई नगरपालिकाको दीघशकािको आदशशको ुपमा लिन सककन्छ । दीघशकािीन सोच 

भन् नािे ितशमानको अिस्थाबाट लनल् चत भलि्यमा पुग् न सककने एक ईलच्छत अिस्था हो । यसको िालग 

नगरपालिकामा उपिब्ध स्रोत, साधन, संभाव्यतािाई सदपुयोग गद ैनगरको मुख्य समस्या र चुनौतीिाई 

सामना गनश तयार बनाउन सक् नु पदशछ । दीघशकािीन सोच एउटा एकीकृत शहरी लिकास योजनामा मार 

प्राप् त गनश सककने सोच नभएतापलन एकीकृत शहरी लिकास योजनाि ेयसिाई अगाडी बढाउन म्त गदशछ । 

 
आगामी २० दलेख २५ बषशको अिलधको िालग भद्रपुर नगरपालिकाको समग्र कदगो आर्थथक लिकास र 

िातािरणीय दलृष् टकोणिे समृि नगरको लिकासको िालग दीघशकािीन सोच लनधाशरण गनश लमलत २०७४ 

भाद्र १ गते भद्रपुर नगरपालिकाको सभाहिमा १ कदने कायशशािा गोष् ठी आयोजना गररएको लथयो । उक्त 

गोष् ठीमा नगरपालिका लनिाशलचत पदालधकारीहु, कायशकारी अलधकृत, स्थानीय राजनलैतक दिका 

प्रलतलनलधहु, लनदशेक सलमलतका पदालधकारीहु, लिषयगत उप-सलमलतका संयोजकहु तथा सदस्यहु 

िगायत नगरपालिकाका सरोकारिािाहु, बुलिजीिीहु, समाजसेिीहु र परामशशदाताका लिज्ञ टोिीको 

उपलस्थलत लथयो । उक्त कायशशािा गोष् ठीिे भद्रपुर नगरपालिकाको लिगतको आिलधक योजनािे लनर्ददष् ट 

गरेको दीघशकािीन सोचिाई नै लनरन्तरता कदने लनणशय गरेको लथयो । नगरपालिकाको दीघशकािीन सोच यस 

प्रकार रहकेो छाः 

 

"पूिी क्षरेको व्यापाररक द्वार 

शालन्त, समृलि सलहतको भद्रपरु शहर" 
 

 

५.२ दीघशकािीन सोचको व्याख्या 

 

यस एकीकृत शहरी लिकास योजनामा समािेश गररएको उपरोक्त दीघशकािीन सोचिे समे्न े

शव्दाििीहुको व्याख्या यसप्रकार रहकेो छ   

 

ख) व्यापाररक द्वार 

पूिश-पल् चम हुिाकी राजमागश यसै नगरबाट शुु हुने र अलहिे उत्तर-दलक्षण चारआिी-केचना राजमागश 

समेत कािोपरे हुन गैरहकेो छ । त्यसैगरी हाि मेची नकदमा पक् की पुि लनमाशनधीन रहकेो र उक्त पुि 

लनमाशण प् चात भद्रपुर लरदशेीय व्यापाररक नाकाको (नेपाि, भारत र बंगिादशे) ुपमा लिकास हुन े

दलेखन्छ । जसिे गदाश भलि्यमा भद्रपुर पूिी नेपािकै व्यापाररक द्वार हुने दलेखन्छ । त्यसबाहके 

नगरपालिकाको यस दीघशकािीन सोंचि े व्यापाररकद्वार भन् नाि े लनपू न पूिाशधारहु सलहतको द्वार भन् न े

जनाउुँदछाः 
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क) हािको छोटी भन्सारको स्तरोउन् नी भै आधुलनक भन्सार भएको 

ख) पशु क् िारेन्टाईन भएको 

ग) भन्सार नलजकै सुलिधा सपूपन् न शुख्खा बन्दरगाह भएको 

घ) पुिबाट नेपाि लछन े नाकामा मालनस र सामानहुको आिागमनिाई अनुगमन र लनयन्रण गनश 

लसलस रटभी क्यामारा र सरुक्षाकमी सलहतको अनुगमनको व्यिस्था भएको  

ङ) सीमा सुरक्षा चौकी भएको 

च) सुरक्षाकमीबाट २४ सै घण्टा लसमा क्षेरको लनरन्तर अनुगमन भएको 

 

क) शालन्त 

 

नेपािी बृहत शब्दकोषका अनुसार शालन्त शब्दको अथश लिद्रोह, होहल्िा, खिबिी, रडाको नभएको, 

सुखदाुःख, हषशलबस्मात, ररसद्वषे आकद मनोभािनािे नलबथोलिएको मानलसक लस्थत, शान्त र लस्थर अिस्था, 

मनमा दखुपीर आकद नभएको अिस्थािाई जनाउुँ दछ । यसमा परयोग भएको शव्दाििीिे भद्रपुर 

नगरपालिकामा कुन ै लिद्रोह नभएको, होहल्िा र झैझगडा नभएको, चोरी डकैती िुटपाट र अलतिमण र 

आिमणबाट मुक्त शान्त शहरको ुपमा लिकास गनुशपने लिषयिाई समेटेको छ । त्यसबाहके यस दीघशकािीन 

सोचमा समालिष् ट शान्ती शब्दिे लनपू न लबषयहुिाई समेटेको छाः 

क) सामालजक ुपमा शान्त 

ख) राजनैलतक ुपमा शान्त 

ग) िगानीको िातािरणको लहसाबिे शान्त 

घ) बा य अलतिमण, आिमण, चोरी डकैती, िुटपाट, होहल्िा र झैगडाबाट मुक्त 

घ) धार्थमक र साुँस्कृलतक ुपमा शान्त (सिै धमश र परपूपराको संरक्षण र सिशिन भएको) 

 

ख) समलृि 
  

समृलि शव्दको अथश िृहत ्नपेािी शव्दकोशि ेराम्ररी बढेको, पूणश ुपिे बढेको, लिकलसत भएको, सलप्रएको, 

राम्रो िृलि, बकढबढाउ, सामथ्यश र शलक्त भएको भन् ने कुरािाई जनाउुँदछ । यसि ेभद्रपुर नगरपालिकािाई 

उन् नतशीि, उन् नत तथा सामालजक, आर्थथक, पूिाशधार िगायत शहरी पूिाशधारहुको लिकास भएको 

नगरपालिका भन् न ेजनाउुँदछ । नगरपालिकाको दीघशकािीन सोचमा समालिष्ट समृलि शव्दिे ति उल्िेख 

गररएको लिषयिाई समे्न खोलजएको छ  

 

१) शैलक्षक ुपमा लिकलसत 

२) स्िास्थ्य सेिा सुलिधामा सहज पहुुँच 

३) शहरी पूिाशधारको पयाश् लिकास भएको  

४) आर्थथक (उद्योग, व्यापार तथा व्यिसाय, पयशटन, रोजगार) लिकास भएको 

५) नगरपालिकाको सेिा सुलिधा प्रिाहमा सहज पहुुँच भएको 

६) रोजगारीको व्यिस्था भएको 

७) पयशटनको लिकास भै रोजगारीको अिसर सृजना भएको आकद 
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५.२ ध्यये (Mission) 

 

उद्योग, व्यापार, कृलष र पयशटनको लिकास र लिस्तारद्वारा भद्रपुर नगरपालिकािाई पूिी नेपािकै नमूना 

आधुलनक शहरको ुपमा लिकास गने । 
 

५.३ िक्ष, उ्े्य तथा रणनीलतहु 
 

क) ि्य (Goal) 

 

भद्रपुर नगरपालिकामा पूिाशधार एिं आर्थथक गलतलिलधहुको लिकास गद ैसहभालगतात्मक तथा समािेशी 

लिकासको माध्यमबाट उत्पादनका साधनमा पहुुँचको अलभिृलि गरी नगरपालिकाको सामालजक एिं 

आर्थथक स्तरमा सुधार ल्याई आधुलनक शहरको लनमाशण गनुश । 

 

ख) उ्े् यहु (Objectives) 

 

नगरपालिकाको समलष् टगत उ्े् यहु यसप्रकार छन्: 

1. नगरपालिकािाई अन्तरदशेीय व्यापाररक नाकाको ुपमा लिकास गने । 

2. नगरपालिकािाई तरकारी, खाद्य उत्पादन, मासु, दधूमा आत्मलनभशर बनाउने । 

3. नगरपालिकािाई आधारभतू पूिाशधारिे सपूपन् न बनाउने । 

4. नगरपालिकामा िगानी मैरी िातािरणको सृजनाद्वारा कृलष, उद्योग तथा व्यापार/व्यिसाय र 

पयशटनिाई प्रििशन गने ।  

5. नगरपालिकामा लशक्षा, स्िास्थ्य, रोजगार शालन्त-सुरक्षा जस्ता आधारभूत अलधकारको लिकासको 

िालग उपयुक्त िातािरण लनमाशण गद ै उत्पीलडत, असहाय, गरीब, बािबालिका, अशक्त, 
िृििृिाहुको हक अलधकार र सहभालगता सुलनल् चत गरी सामालजक सुरक्षाको व्यिस्था गने ।  

6. िातािरण संरक्षण र सपूबधशन गद ैस्िच्छ, सफा, हराभरा र सुरलक्षत शहर लनमाशण गनश पूिाशधार 

तथा भिनहुको लनमाशण कायश प्रचलित लनमाशण संलहता अनुसार गने/गराउन े। 
7. मेची र दउेलनया नकदको डुबान र कटानिाई व्यिलस्थत गरी नगरिासीिाई बाढी र कटानको 

समस्याबाट मुक्त गने । 
8. नगरपालिका र िडा कायाशियहुको आन्तररक क्षमता अलभिृलि गद ैसेिा सुलिधािाई प्रभािकारी 

एिं सिशसुिभ बनाई जनउत्तरदायी स्थानीय सरकारको लिकास गने ।  
 

रणनीलतहु (Strategies) 

 

नगरपालिकाको यस एकीकृत/िृहत शहरी योजनािे लनर्ददष् ट गरेका उ्े् यहु पुरा गनशको िालग लिलभन् न 

रणनीलतहु अििपूबन गररनुपदशछ । लिकास रणनीलतहु उ्े् य अनुुप हुनुपने हुुँदा उक्त लिषयगत 

रणनीलतहु ति उल्िेख गररएको छ  

1. नगरपालिकामा कृलष, व्यापार, उद्योग र पयशटन र लिकासको िालग पूिाशधार लिकास कायशिाई 

लत्रतता कदन े।  

2. नगरपालिकाका सपूपूणश जनसंख्यािाई खानेपानी, लिद्युत, टेलिफोन सेिाको सुलनल् चतता गन े। 
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3. भू-उपयोग योजना तयार गरी कायाशन्ियन गद ैजाने ।  

4. उद्योग तथा व्यापार र पयशटन व्यिसायी मैरी कायशनीलत अबिपूबन गने । 

5. नगरिासीको िालग आि्यक लशक्षा, स्िास्थ्यका पूिाशधारहुको लिकास र लिस्तार गद ैजाने । 

6. नगरपालिकाको िालग आि्यक दक्ष जनशलक्त पलहचान गरी सो मुतालिक कायशयोजना बनाउने ।  

7. उत्पीलडत, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा अलत लिपन् न, दलित, जनजालत, आकदिासी समुदायिाई 

िलक्षत हुनेगरी रोजगारीमुिक तथा क्षमता लिकासका कायशिम तजुशमा गने ।  

8. भिन/पूिाशधार लनमाशण तथा योजना मापदण्ड र भिन संलहता कडाईका साथ कायाशन्ियन गने ।  

9. लिपद व्यिस्थापन तथा नागररक सरुक्षा व्यिस्थापनको िालग पूिश जानकारी, पूिश तयारी, 

न्यूनीकरण, व्यिस्थापन र पुनस्थाशपना सपूबन्धी कायश संचािन गद ैजाने । 

10. िातािरण संरक्षण र प्राकृलतक प्रकोपको न्यूनीकरण सपूबन्धी प्रष् ट नीलत ल्याउने । 

11. िातािरण सुधार र फोहोर व्यिस्थापनको िालग फोहोरको बहु-उपयोगको व्यिस्था सुुदलेखन ै

अबिपूबन गने । 

12. भौलतक संरचनािाई अपांग मैरी र िातािरण मैरी बनाउने ।  

13. रोजगारीमुिक व्यिसायको लिकास र प्रििशनको िालग पहि गने ।  

14. लिकास आयोजना तय गने र बजेट लिलनयोजन गने कायशिाई पहुुँचमा आधाररत प्रणािीिाई 

लनुत्सालहत गद ैिास्तलिक आि्यकताको लसिान्तिाई अनुसरण गरी योजना तथा कायशिम तय 

गने ।  

15. स्थानीय लनकायको सेिा, सुलिधािाई सरि तथा गुणस्तरीय बनाउने र सेिाग्राही-मैरी एिं 

लिद्युतीय सुशासनद्वारा सेिा प्रदान गने प्लतको शुुिात गने ।  

16. मानिपूुँजी लनमाशण र सशलक्तकरण गनश नगरपालिकाका लशलक्षत युिाहुिाई सामालजक 

पररचािनमा संिग् न गराउन े।  

17. गररबी न्यूनीकरण कायशिममा िगानी िृलि गरी लनयलमत अनुगमन र मूल्याङ्कन गने । 

18. िलक्षत समूहिाई िलक्षत गरेका कायशिमहुमा नगरपालिकाको अनुदान बढाउद ैजाने । 

19. नगरपालिकाको भौलतक लिकासमा उपभोक्ता सलमलतको िागत, सहभालगता र संिग् नता बढाउुँद ै 

जाने । 

20. लिशेष िगानीका क्षेरहुको पलहचान गद ैनगरको दीघशकािीन योजनामा समािेश गने ।  

21. लनजी क्षेरको िगानीिाई आकर्थषत गरी सािशजलनक लनजी साझेदारी (PPP: Public Private 

Partnership) को लसिान्त अनुुप लिकास कायश सचंािन गने ।  
 

५.४ नगरका लिकासका लनदशेक लसिान्तहु (Guiding Principles) 
 

नगरपालिकाको समग्र लिकास गनश र यस बृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजनािे राखेको दीघशकािीन सोच 

तफश  उन्मुख हुुँद ैि्यमा पुग् न लिलभन् न कायशिमहुको संचािनका साथै योजनािि प्रयासहु तफश  अलघ बढ्न 

केही लनदशेक लसिान्तहु अपनाइनु पने हुन्छ जुन, यसप्रकार छाः 

 

क) व्यिसालयक कृलष, िािी लिलिलधकरण तथा खाद्य सरुक्षा   

 नगरपालिकामा कृलष लिकासको संभाव्य क्षेरहु पलहचान गरी संभाव्य पकेट क्षेर अनुसार कृलष 

लिकास योजना कायाशन्ियन गररद ैिलगनेछ । 

 कृषकहुिाई व्यिसालयक कृलष तफश  आकर्थषत गराइने छ र नयाुँ कृलषका संभािनाहुिाई खोजी 

गरी ‘कृलष पकेट क्षेर’को कायशयोजना बनाई अलघ िलगनेछ । 
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 खाद्य सुरक्षाका िालग कृलष तथा पशुजन्य उत्पादन िृलिका िालग लिशेष कायशिम सचंािन गररनेछ 

तथा आि्यका अनसुार िैककल्पक व्यिस्था समेत गररनेछ ।  

 फिफूि तथा नगदिेािीिाई प्राथलमकता कदइ भद्रपुरिाई अत्मलनभशर बनाइनेछ । 

 कृलषिािी लिलिलधकरण र यालन्रकीकरणद्वारा कृलष लिकासका कायशिम संचािन गद ै िलगने छ 

साथै कृलष पेशामा िाग् नका िालग अलभमुखीकरण तालिम संचािन गद ैिलगने छ । 

 ‘मेची पारर तरकारी िारी’ को अिधारणािाई मूतशुप कदन तरकारी खेलतिाई लिशेष योजना 

अगालड ल्याइने छ । 
 

ख) पयशटन लिकासद्वारा आर्थथक गलतलिलधमा योगदान 

 नगरपालिकाको पयशटन गुुयोजना तजुशमा गरी सो अनुसार कायश अगालड बढाइने छ । 

 नगरपालिकाको प्रमुख पयशटकीय गन्तव्यस्थिहु पलहचान गरी लतनको सुधार र व्यिलस्थत गनश 

प्राथलमकताका साथ कायशिम अगालड बढाइने छ । 

 नगरपालिकामा पयशटन लिकास र प्रििशनको िालग पयशटन मैरी िातािरणको सृजना गद ैस्िदशेी 

तथा लिदशेी पयशटकहु लभत्र्याउने नीलत अििपूबन गररनेछ ।  

 ऐलतहालसक, धार्थमक तथा साुँस्कृलतक पयशटन, ग्रामीण पयशटन, पयाश-पयशटन जस्ता पयशटकीय 

कायशिमहुद्वारा नगरपालिकामा लनजी क्षेरिाई पयशटनमा िाग् न प्रोत्साहन गने नीलत अििपूबन 

गररनेछ ।  

 सािशजलनक लनजी साझेदारीको नीलतअनुसार पयशटन व्यिसायको लिकास तथा लबस्तार गररनेछ । 
 

ग) औद्यलगक लिकासद्वारा आर्थथक गलतलिलधमा योगदान 

 अन्तरदशेीय व्यापाररक नाकाको ुपमा लिकास गनश मेची भन्सारको स्तरोउन् नती गरी सुख्खा 

िन्दरगाहको पूिाशधार लनमाशण गररनेछ । 

 उद्योगको स्थापना र लिकासको िालग िगानी मैरी िातािरणको सृजना गद ैस्िदशेी तथा लिदशेी 

िगानी कताशहुिाई लभत्र्याउने नीलत अििपूबन गररनेछ ।  

 लनजी क्षेरको प्रििशन र लिकासमा टेिा पुर् याई आधारभूत उद्योग प्रििशन गन े तथा सुशासनको 

प्रत्याभूलत गराईनेछ । 

 कृलषजन्य एिं अन्य स्िदशेी िस्तु र सेिामा आधाररत तिुनात्मक िाभ एिं बढी अग्रपृष् ठ सपूबन्ध 

भएका उद्योगहलािाई लिशेष प्राथलमकता कदद ैलनयाशत िृलिमा उच् च टेिा पुर् याइने नीलत अििपूिन 

गररनेछ ।  

 कृलष उपजमा आधाररत उद्योगहु स्थापनाको िालग पूिाशधार लनमाशण गन े कायशिमहुिाई 

प्राथलमकता कदईने छ ।  

 नगरपालिकामा औद्योलगक क्षेरको लिकास गरी औद्योलगक  लिकासिाई प्राथलमकता कदइनेछ । 

 नगरपालिकाको लनमाशण तथा योजना मापदण्ड र भू-उपयोग योजनािे लनदलेशत गरे अनुसार 

औधोलगक क्षेर तोकी उक्त स्थानमा उद्योगहुको िालग अन्य पूिाशधार लनमाशण गररनेछ । 

 नगरपालिकाका ग्रामीण भेगमा बैंककङ सेिा पहुुँच पुर् याईनेछ । 
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घ) पिूाशधार लिकास माफश त समलृि हालसि गन े

 प्रदशे, केन्द्र तहबाट स्थानीय स्तरमा संचािन हुन े पूिाशधार सपूिन्धी कायशिमहुमा 

नगरपालिकाबाट आि्यक समन्िय गररनेछ । 

 नगरपालिकाको पूिाशधारहुको ममशत संभार गनशको िालग नगरपालिका मतोहत रहनेगरी कायश 

टोिी (Work Team) गठन गरी पररचािन गररन ेछ । 

 नगरपालिका लभर शहरी पूिाशधारहुको लिकास र स्तरोन् नती गरी नगरिासीिाई स्तरीय शहरी 

सेिा र सुलिधाहु प्रदान गररनेछ । 

 नगरपालिकाको पररचय र पलहचान झल्कने पूिाशधार तथा धरोहरको लिकास गररनेछ । 

 जनसहभालगताको माध्यमबाट स्थानीय पूिाशधार लिकासमा स्थानीय स्रोत, साधन र सीप 

पररचािन गने अिधारणा तथा कायशशैिी अबिपूिन गररनेछ । 

 स्थानीय पूिाशधार लिकासमा संिग् न दातृ लनकायबीच सामजस्यता कायम गद ै उपिव्ध स्रोतको 

प्रभािकारी उपयोग गररनेछ । 

 नगरपालिकाको रणनैलतक पूिाशधार तथा बढी भन्दा बढी जनताहु िाभालन्ित हुने योजना 

लनमाशणिाई प्राथलमकता कदइनेछ । 

 पूिाशधार लिकास गदाश िातािरण मैरी, लमतव्ययी तथा आि्यकतामूखी नीलत अनुशरण गररनेछ । 

 

ङ) िलक्षत क्षरे र समदुायको लिकास तथा सामदुालयक सहभालगता  

 सामालजक पररचािनको माध्यमबाट मलहिा, िाििालिका र लपछलडएको तथा सीमान्तकृत िगश 

आकदिासी, जनजालत, दलित समुदायको सशलक्तकरण गररनेछ । 

 जनसििीकरणको माध्यमबाट िोकतालन्रक अिधारण पछ्याउुँद ै िलक्षत िगशको संिग् नतामा 

लिकास कायशहु संचािन गररनेछ । 

 िलक्षत समूहिाई मध्यनजर गद ैकृलष, व्यापार व्यिसाय, उद्योग र पयशटनको लिकास गरी गररिी 

न्यूनीकरणमा जोड कदइनेछ । 

 

च) िातािरण सन्तिुन तथा कदगो लिकास  

 नगरपालिकाको फोहोर व्यिस्थापनको िालग फोहोर छुयाई व्यिस्थापन गने नीलत अनुसरण 

गररनेछ र दीघशकािीन स्यालनटरी ल्याण्डकफि साइटको लनमाशण र संचािन गररनेछ । 

 स्थानीय श्रोत र सपूपदाको अध्ययन, संरक्षण र व्यिस्थापन गरी कदगो लिकास हालसि गररनेछ ।  

 प्राङगाररक खेलत र पयाशिरणीय (अनुकुि) कृलषमा जोड कदइनेछ ।  

 भौलतक पूिाशधार लिकास तथा संरचना लनमाशण सपूबन्धी कायशिाई िातािरणमैरी बनाइनेछ ।  

 जििायु पररितशनबाट उत्पन् न समस्या लनराकरणको िालग िन क्षेरसुँग सपूबलन्धत न्यनूीकरण तथा 

अनुकुिनको उपायहु अििपूबन गरी समग्र नगरपालिकाको लिकास गररनेछ । 

 प्राकृलतक श्रोतको दीगो लिकासका साथै िातािरणमैरी लिकास अिधारणा अनुसार लिकासका 

कायशहु संचािन गररनेछ । 

 बाढी र कटानको समस्यािाई न्यूनीकरण गनेको िालग नदी तटीय क्षेरहुमा िृक्षारोपण, तटबन्ध र 

ग्यालियन िािको लनमाशण गररनेछ । 

 सामुदालयक िन, सीमसार र झीि क्षेरहुको सरंक्षण र सिंिशनका कायशिमहु संचािन गररनेछ । 
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 सामुदालयक िन उपभोक्ता समूहहुिाई प्रभािकारी र उत्तरदायी बनाईनेछ । 

 हात्ती आतकं न्यूनीकरण गनशको िालग लिशेष कायशयोजना तयार गरी कायाशन्ियन गररनेछ ।  

 

छ) ससं्थागत क्षमता लिकास  

 नगरपालिकाको काम कारिाहीिाई सूचना प्रलिलध माफश त चुस्त, सहज र पारदशी बनाई सुशासन 

कायम गररने छ । 

 नगरपालिका र िडा कायाशियहुमा सहायता कक्षको लनमाशण गरी जनतािाई सहज र लछटो सेिा 

प्रदान गररनेछ । 

 नगरपालिकाको कायम दरबन्दीमा पदपुर्थत गरी आि्यक लिज्ञ, प्रालिलधक र अन्य कमशचारीको 

पदपुर्थत गररने छ । 

 िडा कायाशियहुिाई एकीकृत सेिा केन्द्रको ुपमा लिकास गरी नगरिासीिाई सपूपूणश सेिा एकै 

ठाउुँबाट प्रदान गररनेछ । 

 नगरपालिकामा कायशरत कमशचारीहुिाई आि्यक तालिम र अलभमुखीकरण गरी आधुलनक सचूना 

प्रलिधी/प्रणािी मैरी बनाईनेछ । 

 नगरपालिका र िडा कायाशियहुमा क्षलतपूर्थत सलहतको नागररक िडापर राखी पूणश ुपमा 

कायाशन्ियना ल्याईनेछ । 

 लिकास आयोजना छनौट प्रकृयामा िलक्षत िगश, दलित, जनजालत, आकदिासीसमुदायको 

सहभालगता सुलनल् चत, अथशपूणश र प्रभािकारी बनाइनेछ । 

 उपभोक्ता सलमलतिाई आयोजना लनमाशण तथा सचंािन सपूबन्धी तालिमको व्यिस्था गनुशका साथ ै

आयोजना सचंािनिाई प्रभािकारी तथा पारदशी बनाइनेछ ।  

 मलहिा, बािबालिका िगायत िलक्षत िगशको संस्थागत र क्षमता लिकास गरी लिकास व्यिस्थापन 

तथा लनणशय प्रकियामा िलक्षत िगशको संिग् नता सुलनल् चत र प्रभािकारी बनाइनेछ । 

 

ज) सामालजक समािशेीकरण तथा अिसरमा समानता  

 योजना तजुशमा तथा संचािन प्रकियािाई अझ बढी समािेशी र सहभालगतामुिक बनाई उपिब्ध 

श्रोत साधनको अलधकतम पररचािन गरी सन्तुलित लिकासमा जोड कदइनेछ ।  

 स्थानीय श्रममुिक प्रलिलधमा जोड कदई लिकास लनमाशण कायश अगालड बढाइनेछ तथा स्थानीय 

उत्पादन िृलिमा लिशेष ध्यान केलन्द्रत गररनेछ ।  

 आमा समूह, मलहिा समूह तथा संजाि, कृषक समूह, उपभोक्ता समूहहुिाई सशक्त बनाई 

समािेशी समानताको नीलत अपनाइनेछ ।  

 मलहिा, बािबालिका िगायत िलक्षत िगश, दलित, जनजालत, आकदिासीको कायशिम व्यिलस्थत 

ुपमा तजुशमा तथा प्रभािकारी ुपमा कायाशन्ियन गरी मूिप्रिाहीकरण गररनेछ । 

 

झ) स्थानीय सशुासन तथा जनउत्तरदालयत्ि 

 नगरपालिका र स्थानीय सरोकारिािाहुबीच समन्ियमा योजना कायाशन्ियन गररन ेपररपाटीको 

लिकास गररनेछ । 

 संस्थागत सुढृढीकरण, गुणस्तररयता, पारदर्थशता तथा दीगोपनािाई लिकास कायश संचािनको 

प्रमुख रणनीलतको ुपमा अपनाइनेछ ।   
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 स्थानीय सुशासन तथा जनउत्तरदालयत्ि अलभिृलिका िालग साझेदारहु बीच लनयलमत 

अन्तरकिया, छिफि र िहसका माध्यमबाट लिकास लनमाशण कायशिाई अझ बढी समन्ियात्मक र 

सहभालगतामुिक बनाउद ैनागररक समाजिाई सकिय ुपमा पररचािन गररनेछ । 

 संस्थागत सुशासन कायम गद ैभ्रष् टचारमुक्त कायशलिलध अपनाईनेछ । 

 सूचनाको हक सपूबन्धी कानूनी व्यिस्थाको िालग आि्यक संयन्रको लिकास गरी सूचना 

उपिब्धताको सुलनल् चतता गररनेछ ।  

 योजना कायाशन्ियनको नगरपालिकामा अनुगमन संयन्र तयार गरी पररचािन गररने छ साथ ै

प्रगती समीक्षा लनयलमत ुपमा गररनेछ । 

 

ञ) सामालजक न्याय तथा मानि अलधकार 

 सरकारी, गैर सरकारी तथा लनजी क्षेरको संस्थागत सरंचनामा लिपन् न एिं सीमान्तकृत िगशको 

अथशपूणश सहभालगतािाई सुलनल् चत गररनेछ । 

 सामालजक पररचािनिाई स्थानीय समुदायको सशलक्तकरणको प्रमुख रणनीलतको ुपमा संचािन 

गररनेछ र यस कायशमा स्थानीय सहजकताशिाई पररचािन गररनेछ । 

 समाजमा लपछलडएको िगश, दलित, जनजालत, मलहिाहुको लिकास र सहभालगताका िालग लिशेष 

कायशिम संचािन गररनेछ ।  

 ययेष् ठ नागररक िृलत्त िगायत अन्य सामालजक सुरक्षा कायशिम प्रभािकारी ुपमा संचािन गन े

िातािरण बनाई यसको प्रभािकाररता अध्ययन मूल्याङ्कन गररनेछ । 

 नगरपालिका लभर रहकेा उद्योगहुमा कायशरत मजदरुहुको भलि्यको िालग नगरपालिका, 

उद्योग र मजदरुहुको सहकायशमा मजदरु कल्याण कोष खडा गररनेछ । 

 

ट) समदुाय, लनजी क्षरे एि ंगरैसरकारी ससं्थाको पररचािन 

 सेिा प्रिाह तथा पूिाशधार लिकास कायशमा सािशजलनक, लनजी, सामुदालयक तथा सािशजलनक–लनजी 

साझेदारी अिधारणा अििपूिन गररनेछ । 

 लनजी क्षेरिाई लिकास लनमाशणमा पररचािन गनशका िालग स्थानीयस्तरमा िगानीमरैी िातािरण 

लनमाशणका साथै िा य श्रोत तथा साधनको अलधकतम पररचािन गररनेछ । 

 समुदाय, लनजी क्षेर तथा गैसस जस्ता साझेदारहु बीच अन्तरकिया छिफि र िहसका 

माध्यमबाट लिकास लनमाशण कायशिाई अझ बढी समन्ियात्मक, सहभालगतामुिक र प्रभािकारी 

बनाइनेछ ।  

 सरकारी, गैर सरकारी तथा सामुदालयक संस्थाको सरंचनामा लिपन् न एिं सीमान्तकृत िगशको 

अथशपूणश सहभालगतािाई सुलनल् चत गन ेनीलत लिइनेछ । 

 सािशजलनक सेिा तथा कायशिमको पारदर्थशता, प्रभािकाररता र उत्तरदालयत्िको अलभिृलिका िालग 

उपिब्ध कानूनी व्यिस्था अनुसार सािशजलनक सुनुिाई, सामालजक परीक्षण, नागररक अनुगमन 

तथा लनगरानीको औजारहु प्रयोग गरी सुधारका प्रलतबिताको पािना गररनेछ । 

 

ठ) नलतजामिुक अनगुमन प्रणािी  

 योजना तथा बजेट तजुशमा गदाश स्थानीय तह पुनसशम्रचना अनुसार नगरपालिका मातहत रहन े

लिषयगत कायाशियहुको समन्िय र समझदारीमा अगालड बढाइने छ । 
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 योजना कायाशन्ियनको नगरपालिकामा अनुगमन संयन्र तयार गरी पररचािन गररने छ साथ ै

प्रगती समीक्षा लनयलमत ुपमा गररनेछ । 

 योजनाहुको अनुगमन गदाश नलतजामुखी खाका अनुसार गररनेछ ।   

 आयोजना तथा कायशिमको तेश्रो पक्षद्वारा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गररनेछ । 

 नगरपालिकाबाट हुन ेलिकास लनमाशण र अन्य कायशहुको बारेमा लनयलमत ुपमा सािशजलन सनुिाई 

र सामालजक िेखा पररक्षण गररने छ । 

 कायश सपूपादनको आधारमा राम्रो काम गने सघं, संस्था तथा लनकायिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 
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६. क्षरेगत लिकास योजना तथा तकश बि खाका लि् िेषण  
 

६.१ पररचय 
 

कुनैपलन शहरको समग्र लिकास गनेको िालग उक्त स्थानको सामालजक, आर्थथक, भौलतक र िातािरणीय 

अिस्थाको बारेमा लिस्तृत अध्ययन भै एकीकृत योजनाहु तजुशमा हुन जुरी छ । यस्ता अध्ययनको 

आधारमा उक्त स्थानको ितशमान सामालजक, आर्थथक र भौलतक अिस्थाको जानकारी प्राप् त हुन्छ भने समग्र 

लिकासको िालग उक्त स्थानमा कस्तो संभािना रहकेो छ, उक्त संभािनाहुमा के कस्ता चनुौतीहु रहकेा 

छन् भन्  ने कुराको पलन लनक्यौि गनश सककन्छ । यस खण्डमा भद्रपुर नगरपालिकाको क्षेरगत लिकास 

योजनािाई प्रस्तुत गररएको छ । यसरी क्षेरगत योजनाहु तजुशमा गने िममा नगरपालिकाको  समस्या र 

मु्ाहुिाई पलहचान गरी क्षेरगत ुपमा व्याख्या र लि् िेषण गररएको छ । त्यसपलछ नगरपालिकाको 

ितशमान अिस्थाको आधारमा क्षेरगत लिकासका योजनाहुिाई तकश बि योजना खाकामा (LFA:Logical 

Framework Analysis) समेत प्रस्तुत गररएको छ । यसरी तयार पाररएको तकश बि खाकािे नगरपालिकाको 

लिकासको िालग कस्तो ि्य लनधाशरण गररएको छ, उक्त ि्यहुको उ्े् य कसरी र कलहिे प्राप् त गनश 

सककन्छ, नलतजाहु कस्तो हुनेछन् र उक्त नलतजा प्राप् त गनशको िालग कस्ता कस्ता आयोजनाहु संचािन र 

कायाशन्ियन गनुश पछश, आयोजनाबाट को को िाभालन्ित हुन्छन्, आयोजना सचंािनमा कस्ता प्रकारका 

चुनौतीहु आउन सक्छन्, समस्याहु के के हुन्छन् र आयोजना कुन लनकाय/संस्थाि ेकसरी कायाशन्ियन गन े

भन् ने प्रष् ट खाका प्रदान गदशछ । यस भद्रपुर नगरपालिकाको मुख्य समस्या, तकश बि खाका र रणनैलतक 

योजनाहु ति प्रस्तत गररएको छाः 
 

६.२ सामालजक लिकास योजना  
 

६.२.१ भलूमका 

 

सामालजक लिकास योजनािे यस भद्रपुर नगरपालिकाका समालजक लिकाससुँग सपूबलन्धत मु्ाहुिाई 

लिशेष महत्ि कदएको छ । सामालजक लिषयहु जस्तै: लशक्षा, स्िास्थ्य, खेिकुद, मलहिा, बािबालिका, 

लपछलडएका िगश समुदाय आकदिाई समेरटएको यस योजनािे खासगरी सामालजक ुपमा बलहष्कृत र 

सीमान्तकृत समूह, बािबालिका, िृि/िृिा, मलहिा, आकदिासी, जनजाती आकदसुँग सपूबलन्धत मु्ाहुिाई 

सामालजक लिकास योजनामा समािेश गरी सपूबोधन गने प्रयास गरेको छ । यस्ता समूह र जातजालतहु 

ियायत न्यून आय भएका मालनसहुसुँग सपूबलन्धत समस्या, चुनौती र संभािनाहुिाई लि् िषेण गरी 

कसरी समाजको लहस्सा बनाएर समािेशी ुपमा समाज लिकासको मुि धारमा समालहत गनश सककन्छ भन् न े

कुरािाई प्रलतिेदनको यस खण्डमा लि् िेषण र व्याख्या गने प्रयास गररएको छ । तकशबि योजना खाकामा 

मालथ प्रस्तुत गररएको लिद्यमान िस्तुलस्थलत लि् िेषणको आधारमा हािको अिस्था, पाुँचिषे ि्य, 

सूचकहु, िलक्षत समूह समेत पलहचा न गरी प्रमालणत गन ेआधार र मान्यता समेत प्रष्ट दखेाइएको छ  । 
 

 

६.२.२ तकश बि खाका लि् िषेण 
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सामालजक लिकासको एिफिए लि् िषेण 

 
१) लशक्षा 

 

सचूकहु 

प्रमालणत गन े

आधार 
मुख्य मान्यता 

ईकाई हािको अिस्था 
पाुँच िष ेि्य 

(२०७८/७९) 
मापक सचूक स्थान िलक्षत समहू 

ि्य (Goal):  

१.१:  नगरिासीिाई  पूणश साक्षर 

गराई आधारभूत र माध्यलमक 

तहको लशक्षा सहज ुपमा प्रदान 

गने । 

 

उ्े्य (Objectives) 

१.१.१:  नगरपालिकाका सबै 

िगश र समुदायको शैलक्षक 

अिस्थामा सुधार ल्याउने । 

१.१.२: लिद्याियहुमा न्यूनतम 

भौलतक पूिाशधारको सुलनल् चतता 

गरी सबै िाििालिकाहुिाई 

गुणस्तरीय लशक्षाको सुलनल् चतता 

गने । 

१.१.३: लिद्यािय लशक्षा, भौलतक 

पूिाशधार र िातािरण बाि मैरी 

बनाउने । 

१.१.४: सबै िाििालिकािाई 

माध्यलमक तहसपूमको लशक्षाको 

अिसर उपिब्ध गराउने । 

प्रलतशत ७६.९%  १००% 
साक्षरता दर  भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी  नगर 

प्रोफाइि 

 लजल्िा 

लशक्षा 

कायाशियको 

प्रलतिेदन 
 Flash 

Report,  

 मलहिा तथा 

िाििालिका 

कायाशियको 

प्रलतिेदन 

 गैर सरकारी 

संस्थाहुको 

प्रलतिेदन 

 लशक्षा 

लिभाग र 

मन्राियको 

बार्थषक 

प्रलतिेदन 

 बजेट लिलनयोजन 

 नेपाि सरकार र 

दातृ लनकायबाट 

लनरन्तर सहयोग 

हुनुपने 

 पूिाशधार 

लिकासमा लनजी 

साझेदारी 

अिधारणा िागु 

हुनुपने 

 सरोकारिािाहुस

ग प्रभािाकारी 

समन्िय हुनुपने 

 लिद्यािय 

व्यिस्थापन 

सलमलत सकृय र 

प्रभािकारी हुनुपने 

संख्या १ २ 
क्यापूपस  भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या - २ प्रालिलधक लशक्षािय भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या ४ ५ उच् च मालि  भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या १५ १७ माध्यलमक लिद्यािय  भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या १४ १५ लनपू न माध्यलमक 

लिद्यािय 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या २२ २३ प्राथलमक माध्यलमक 

लिद्यािय  

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

नलतजाहु (अपलेक्षत उपिब्धी): 

 सबै लिद्याियहुमा बािमैरी िातािरण भएको हुनेछ ।  

 सबै तह ( आधारभूत र मालि तहको ) Dropout  Rate 2% भन्दा कममा झरेको हुनेछ । 

 आधारभूत तहको Survival rate बृलध्द भै ९० पुग् नेछ ।   

 Basic तहको Co−efficient of internal efficiency 80 पुगेको हुनेछ । 

 Basic level का प्रत्येक लिषयको Average achievement Score ८०% पुगेको हुनेछ ।  

 Basic level मा Promotion, Repetition र Dropout Rate िमश: 95%, 3% र 3% हुनेछ ।  

 Grade-1 experienced rate increased by 90%  

 ECD run in wellfunctioning and managed ways 
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कृयाकिाप/कायशिमाः 

 प्रत्येक लिद्याियमा MEC पूरा गनश भौलतक सुलिधा लिस्तार (कक्षाकोठा‚ पुस्तकािय‚ लिज्ञान प्रयोगशािा र िालहरी िातािरण) िायशिम संचािन गने । 

 नक्साङ्कनका आधारमा र अनाि्यक स्थानमा रहकेा लिद्याियहुिाई गा्ने । 

 लशक्षक लिद्याथी अनुपात (STR) का आधारमा लशक्षक दरबन्दी लमिान र लितरण गने । 

 प्रत्येक लशक्षक लशलक्षकाहुिाई पुनताशजगी तालिम प्रदान गने । 

 प्रत्येक लिद्याियमा पुस्तकािय स्थापना गने । 

 िलक्षत समूहका िाििालिकाहुको Retention Rate िृलिका िालग छारिृलत्तिाई सहयोगिाई लनरन्तरता कदने ।       

 लशक्षाका सरोकारिािाहु (लजसस‚ नगरपालिका‚ लशअसंघ‚ RPs‚ SS‚ Parents‚ Teachers‚ HTs) को क्षमता अलभिृलि कायशिम संचािन गने  । 

 सामुदालयक अध्ययन केन्द्रको क्षमता िृलि गरी बचत तथा ऋण र आय आजशनका िायशिम प्रभािकारी ुपमा संचािन गने । 

 आि्यकताका आधारमा प्रालिलधक लशक्षाियहु स्थापना गने । 

  

 

 
 

२) स्िास्थ्य 

 

सचूकहु 
प्रमालणत गन े

आधार 
मुख्य मान्यता 

ईकाई हािको अिस्था 
पाुँच िष ेि्य 

(२०७८/७९) 

मापक सचूक स्थान िलक्षत समहू 

ि्य (Goal):  

२.१:  नगरपालिकामा सहज एिं 

गुणस्तरीय स्िास्थ्य सेिा प्रदान 

गरी नगरिासीको स्िास्थ्य 

लस्थलतमा सुधार ल्याउने । 

 

उ्े्य (Objectives) 

२.२.१: नगरपालिकाका सपूपूणश 

जनसमुदायहुिाई गुणस्तरीय 

स्िास्थ्य सेिाको पहुच गराउने । 

 

२.२.२: नगरपालिकामा 

गुणस्तरीय स्िास्थ्य सेिाको िालग 

पूिाशधार लिकास गने । 

 

२.२.३: नगरपालिकामा 

आयुिेकदक स्िास्थ्य सेिाको 

संख्या - 
लनमाशण कायश 

प्रारपूभ गने 

लशक्षण अस्पताि किििगुडी पूिी नेपािका 

सपूपूणश जनता 

 मानि लिकास 

सूचाङ्क 

 लजल्िा स्तरमा 

गररने नमूना 

सिेक्षण 

 लजल्िा स्िास्थ्य 

कायाशियको 

प्रलतिेदन 

 एनलजओहुको 

प्रलतिेदन 

 नगर प्रोफाइि 

 स्िास्थ्य के्षरको 

प्रभािकारी 

लिकासका िालग 

अनुकूि िातािरण 

लसजशना भई 

सरोकारिािा 

सबैको लनरन्तर 

सहभालगता भएको 

हुनेछ । 

 नेपाि सरकारको 

अनुदान तथा बजेट 

व्यिस्थापनमा 

बढोत्तरी हुनेछ 

 पूिाशधार 

लिकासमा लनजी 

साझेदारी 

अिधारणाको 

लिकास भएको 

संख्या १ २ 

सरकारी अस्पताि भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी  

िेड संख्या १०० २०० 
अस्पताि िेड भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या २ ३ 
प्राथलमक स्िास्थ्य केन्द्र भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या 
१ २ 

ईिाका स्िास्थ्य केन्द्र भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या 
- 

कलपूतमा बषशको 

२ पटक 

स्िास्थ्य लशलिर भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या 
१ २ 

आयुिेद अस्पताि भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 
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लिकास र लिस्तार गने । 
दर ६७.५ ७० 

सरदर आयु भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी हुनेछ 

प्रलतशत ७७.४% 
आलडएफ मुख्त 

नगरपालिका 

साधरण शौचािय 

भएका घरधुरीहु 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

नलतजाहु (अपलेक्षत उपिब्धी) 

 मेची अंचि अस्पतािको स्तरोउन् नती भै थप २०० शैया संचािन भएको हुनछे । 

 नगरपालिकाका स्िास्थ्य केन्द्रहुमा आि्यकता अनुसार स्िास्थ्यकमीको व्यिस्था भएको हुनेछ । 

 स्िास्थ्यकमीको ज्ञान, सीप, दक्षता िृलि भएको हुनेछ । 

 सबै स्िास्थ्य संस्थाहुमा अत्याि्यक औषधी र स्िास्थ्य उपकरण/औजार, भिन, आपूर्थतको सुलनल् चतता भएको हुनेछ । 

 स्िास्थ्य सेिाको प्रभािकाररताको अनुगमन तथा शुपररिेक्षण प्रणािीमा सुधार हुनेछ । 

 नगरपालिकामा समग्र स्िास्थ्य अिस्थाको स्तरोन् नती हुनेछ । 

 स्िास्थ्य सपूबन्धी लिशेष लशलिर संचािन गरी लिलभन् न रोगहुको सुिभ उपचार गनश पाउने अिस्था भएको हुनेछ । 

 संस्थागत ुपमा सामुदालयक स्िास्थ्य सेिा प्रदान गने संघ संस्थाहुको संख्या र सेिामा लिस्तार भएको हुनेछ । 

 आयुिेकदक अस्पताि र औषधाियको स्थापना हुनेछ । 

 योग प्रलशक्षण केन्द्रको स्थापना भै नगरिासीहु स्िस्थ्य हुनेछन । 

 

 

 

कायशिम/कियाकिाप 

 किििगुडीमा लशक्षण अस्पताि लनमाशण गने 

 मेची अंचि अस्पतािमा नयाुँ सुलिधा सपूपन् न भिन लनमाशण गरी थप १०० शैया संचािन गने 

 प्राथलमक स्िास्थ्य केन्द्रमा भौलतक पुिाशधार र दक्ष स्िास्थ्यकमीको व्यिस्था गने 

 स्िास्थ्य कमीहुिाई (SBA, ASBA, NSV, FP) तालिम प्रदान गने 

 स्िास्थ्य सेिाको पहुुँचबाट टाुँढा रहकेो ठाउुँमा स्िास्थ्य सेिा ईकाई गठन गने 

 नगरपालिकामा रहकेा HIV AIDS संिलमतहुको खोजी गनश आि्यक कायशिम र लशलिरहु संचािन गने  

 नगरपालिकामा रहकेा क्षयरोगी पत्ता िगाउन लिलभन् न कायशिम र लशलिरहु संचािन गने । 

 नगरपालिकािाई पूणश खोपयुक्त बनाउन खोप अलभयान कायशिमहु संचािन गने 

 संस्थागत सुत्केरीको संख्यामा िृलि गनश लिलभन् न कायशिमहु  संचािन गने 

 पररिार लनयोजन प्रयोग कताशको दरमा िृलि गने लिलभन् न ककलसमका सचेतनामुिक कायशिमहु संचािन गने । 

 जेष् ठ नागररक स्िास्थ्य प्रििशन कायशिम संचािन गने 

 मलहिा स्िास्थ्य प्रििशन कायशिम संचािन गने 

 िलक्षत िगशमा लनशुल्क औषधी उपिब्ध गराउने 

 सरकारी स्िास्थ्य केन्द्रहुमा उपिब्ध हुने सेिा सबशसुिभ िनाउने  

 योग प्रलशक्षण केन्द्रको स्थापना गने 

 योग लशलिरहु संचािन गने 
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३) मलहिा, बािबालिका तथा 

िलक्षत समहू 

 

सचूकहु 

प्रमालणत गन े

आधार 
मुख्य मान्यता 

ईकाई हािको अिस्था 
पाुँच िष ेि्य 

(२०७८/७९) 

मापक सचूक स्थान िलक्षत समहू 

ि्य (Goal):  

३.१: मलहिा बािबालिका तथा 

िलक्षत िगशको श्रोत, साधन, सेिा 

र सुलिधामा पहुुँच िृलि गराई 

सामालजक, आर्थथक, राजनैलतक, 

शैलक्षक एिं मानिीय लिकासको 

लस्थलतमा सुधार ल्याउने । 

 

उ्े्य (Objectives) 

३.२.१: सामालजक तथा जातीय 

लिभेदको अन्त्य गरी मलहिा, 

बािबालिका, दलित, आकदिासी, 

जनजालत, अपांगता भएका 

व्यलक्त, जेठ ज नागररक, एकि 

मलहिा र पछालड परेका 

समुदायहुको समािेशी लिकास 

गने । 

 

३.२.२: योजना तजुशमा तथा 

सामालजक गलतलिलधमा िलक्षत 

समूहको सहभालगता सुलनल् चत 

गने । 

 

३.२.३: िोप हुन िागेको भाषा, 

किा, संस्कृलत, धमश, भेषभुषा 

आकदको संरक्षण र सपूबिशन गने ।  

 

३.२.४: िैसगक सहसा, घरेिु 

सहसा, यौन दरुाचार जस्ता 

घटनाहुको अन्त्य गने । 

बषश ६७.५ ७० सरदर आयु 
भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरिासी 

 लजसस प्रगलत 

प्रलतिेदन,  

 लजल्िा स्तरमा 

गररने नमूना 

सिेक्षण 

 एनलजओको 

प्रलतिेदन 

 लजल्िा 

प्रोफाइि 

 लजल्िा लस्थत 

मलहिा तथा 

िाििालिका 

कायाशियको 

प्रलतिेदन 

 बजेट लिलनयोजन 

 नेपाि सरकार र 

दातृ लनकायको 

लनरन्तर सहयोग 

 पूिाशधार 

लिकासमा 

सािशजलनक लनजी 

साझेदारी  

 सरोकारिािाहु 

लबच प्रभािकारी 

समन्िय 

सूचाङ्क ०.५२ ०.५५ मानि लिकास सूचाङ्क 
भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरिासी 

प्रलतशत 

६९.३ (धाराको 

पानीबाट 

बलन्चत) 

३०% 
स्िच्छ खानेपानीबाट 

बलन्चत जनसंख्या 

भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरिासी 

प्रलतशत ८.७६% ६% 
४० बषशभन्दा बढी 

नबाच्ने जनसख्या । 

भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरिासी 

अनुपात 

९.४८ (योजना 

आयोज, 

२०७०) 

५ गररबीको दर 
भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरिासी 

प्रलतशत १४.८४% ८% 
आर्थथक अिसरबाट 

बलन्चत जनसंख्या 

भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरिासी 

अिस्था 

- 
समािेशी र 

समानुपालतक 

सामालजक, राजनैलतक 

आर्थथक गलतलिलधमा 

मलहिा सहभालगता 

भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरपालिकाका 

मलहिाहु 

संख्या - 
सबै 

लिद्याियहु 
बािलिकास केन्द्र  

भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरपालिकाका 

िाििालिका 

संख्या - २ बृि आश्रम 
भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरपालिकाका 

जेष् ठ नागररकहु 

संख्या - २ किा र साुँस्कृलतक केन्द्र 

भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरपालिकाका 

जेष् ठ नागररकहु 

संख्या - २ बाि उद्यान 

भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरपालिकाका 

जेष् ठ नागररकहु 

संख्या - १ अपांग गृह भद्रपुर 
नगरपालिकाका 

जेष् ठ नागररकहु 
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नगरपालिका 

नलतजाहु (अपलेक्षत उपिब्धी) 

 नगरपालिका लभर लिकास लनमाशण कायश समािेसी हुनेछ । 

 िलक्षत समुदायको हकलहत र अलधकारको सुलनल् चतता भै सामालजक तथा जातीय लिभेदको न्यूनीकरण हुनेछ 

 िलक्षत िगशहु सििीकृत भएका हुनेछन् । 

 दलित उत्पीलडत बािबालिकाहुिे लशक्षामा पहुुँच उल्िेखनीय ुपमा बढेको हुनेछ । 

 अनौपचाररक लशक्षा कायशिमबाट अलशलक्षत मलहिाहुको लनरक्षरता दर घटेको हुनेछ । 

 िैंलगक तथा घरेिु सहशा उल्िेखनीय ुपमा घटेको हुनेछ । 

 लिकास योजना तजुशमा तथा कायशिमहुमा मलहिाहुको सहभालगतामा िृलि भएको हुनेछ । 

 मलहिा, िाििालिका र बृिहुको नगरपालिका र िडा कायाशियहुमा सहज पहुुँच हुनेछ । 

 एकि मलहिा, शारीररक र मानलसक अपांगता भएका व्यलक्तहु र जेष् ठ नागररकहुको हकलहतको सुरक्षा भएको हुनेछ । 

 मलहिा मालथ हुने सबै प्रकारका सहसा र लिभेदको न्यूनीकरण भै मलहिा अलधकारको उपयोगमा सुलनल् चतता हुनेछ । 

 स्थानीय धमश, भाषा, संस्कृलत, किाको  संरक्षण हुनेछ । 

कायशिम/कृयाकिाप 

 िलक्षत बगशको प्रोफाईि तयार पाने 

 िलक्षत समूह साक्षरता लिकास कायशिम संचािन गने 

 लबद्यािय लशक्षामा मलहिा तथा दलितहुिाई छारबृलत प्रदान गने 

 अपाङ्ग, अशक्त, बृि/बृि तथा बाि मैरी लनमाशण संरचनाहु लनमाशण गने 

 नीलत लनमाशण, योजना अनुगमन िगायत क्षेरमा समािेलशता अििपूबन गने 

 लपछलडएका समुदायिाई लिकासको मुि धारमा ल्याउन क्षमता अलभिृलि कायशिम संचािन गने 

 सचेतनामूिक कायशिहु (सडक नाटक, होर्थडङबोडश, पचाश पपूप्िेट, अन्तरकिया, गोष् ठी, श्रव्य दृ् य, कायशिम आकद) संचािन गने । 

 सीपमुिक तथा आयमुिक तालिम प्रदान गने  

 सहकारीको अिधारणा तथा संस्थागत क्षमता लिकासिाई प्रोत्साहन गने 

 जेठ ज नागररकहुका िालग कदिा हरेचाह केन्द्र स्थापना गने 

 बािबालिकाको श्रोतहुको नक्शाङकन, पररचािन र अनुगमन गने 

 उपयुक्त स्थान चयन गरी बाि उद्यान लनमाशण गने 

 िृि/िृिा आश्रम र अपांग गृह लनमाशण गने 

 आकदिासी र जनजातीहुको संग्राहिय लनमाशण गने 

 नगरपालिका र िडा कायाशियहुमा हेल्प डेक्स लनमाशण गने 

 िडा कायाशियहुिाई िाि मैरी बनाउने 

 

 



भद्रपरु नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी लिकास योजना, मस्यौदा प्रलतिदेन २०७४ 

 

नेपाि डभेिपमेन्ट कन्सल्टेन्सी 113 
 

४. खिेकुद 

 

सचूकहु प्रमालणत गन े

आधार 

मुख्य मान्यता 

ईकाई हािको 

अिस्था 

पाुँच िष ेि्य 

(२०७८/७९) 

मापक सचूक स्थान िलक्षत समहू 

 ि्य (Goal):  

४.१:  नगरपालिकामा खेिकुदको 

लिकास गरी रालष् िय तथा 

अन्तरालष् िय स्तरको खेि 

प्रलतभाहु तयार गने ।  
 

उ्े्य (Objectives) 

४.२.१: नगरपालिकामा 

आि्यक खेिकुदका 

पूिाशधारहुको लिकास गने । 

 

४.२.२:  नगरपालिकामा 

खेिकुदका कायशिम लनयमलत 

ुपमा संचािन गने । 
 

४.२.३: नगरपालिकामा रालष् िय 

स्तरका खेिाडीहु तयार गने ।  

संख्या 
१ १ (स्तरीय) रंगशािा 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी, 

खेिपे्रमी युिा 

 लजल्िा खेिकुद 

कायाशियको 

प्रलतिेदन 

 नगर प्रोफाइि 

 रालिय खेिकुद 

पररषदको 

बार्थषक 

प्रलतिेदन 

 लशक्षा तथा 

खेिकुद 

मन्राियको 

बार्थषक 

प्रलतिेदन 

 स्थानीय युिा 

क्ििहुको 

प्रलतिेदन 

 

 बजेट लिलनयोजन 

हुनुपने 

 नेपाि सरकार र 

प्रायोजक र 

स्थानीयिासीहु

बाट लनरन्तर 

सहयोग प्रा् 

हनुपने 

 सरोकारिािा 

लनकायहुलबच 

प्रभािकारी 

समन्िय हुनुपने 

 खेि टुनाशमेन्टहु 

लनयलमत हुनुपने 

संख्या 
३ ३ (स्तरोउन् नती) सामान्य खैि मैदान 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी, 

खेिपे्रमी युिा 

प्रलतशत 
- ५०% 

खेिकुदमा सहभालगता 

िृलि 

भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरिासी, 

खेिपे्रमी युिा 

संख्या 
- २ 

लजल्िाव्यापी खेिकुद 

आयोजना (िार्थषक) 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी, 

खेिपे्रमी युिा 

संख्या 
- १ 

रालिय खेिकुद 

आयोजना (िार्थषक) 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी, 

खेिपे्रमी युिा 

संख्या 
- १ किकेट मैदान 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी, 

खेिपे्रमी युिा 

संख्या 
१ २ (स्तरीय) कभडश हि 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी, 

खेिपे्रमी युिा 

संख्या 
- २ (स्तरीय) खेि प्रलशक्षण केन्द्र 

भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरिासी, 

खेिपे्रमी युिा 

नलतजाहु (अपलेक्षत उपिब्धी) 

 मेची रंगशािाको स्तरोउन् नती भै रंगशािा पररसरमा खेि प्रलशक्षण केन्द्रको पूिाशधार लिकास भएको हुनेछन । 

 थप १ स्तरीय कभडश हिको लनमाशण भएको हुनेछ 

 एक स्तरीय किकेट मैदानको लिकास भ ैकिकेट खेिको लिकास भएको हुनेछ भने किकेट प्रलत युिाहुको थप आकषशण बढने छ । 

 नगरिासीहुको खेिकुदमा चाख बढ्न गै अन्तर लजल्िा र रालिय खेिकुदमा उल्िेखनीय प्रलतलनलधत्ि हुनेछ । 

 नगरपालिकामा रालिय र अन्तरालिय स्तरका खेि प्रलतभा (खेिाडी) हुको उदय हुनेछ । 

 नगरपालिकामा रहकेा क्िबहुको भौलतक पूिाशधारमा लिकास भै खेिकुद गलतलिलधहु लनमलयत ुपमा संचािन भएका हुनेछन् । 

 खेिकुदको लिकास भै नगरिासीको स्िास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाि पनेछ ।  

 उच् च लशक्षाियहुमा (उमालि) आि्यक खेिमैदानको लिकास भएको हुनेछ । 

 नगरपालिकामा खेिकुद र युिा क्िबहुको संख्यामा बृकद भएको हुनेछ । 
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कृयाकिाप/कायशिमहु 

 मेची रंगशािाको स्तरोउन् नती गरी स्तरीय खेि प्रलशक्षण केन्द्रको पूिाशधार लनमाशण गने 

 नगरपालिकामा १ स्तरीय किकेट मैदान तयार गने 

 थप १ बहुउदे्यीय कभडशहि लनमाशण गने । 

 सोमबारे, लहमािी र ज्ञानेचौकका खेि मैदानहुको स्तरोउन् नती गने 

 सपूपूणश उच् चमालिहुमा खेि मैदान लनमाशण गने । 

 मेची रंगशािामा खेिाडी प्रलशक्षण कायशिम संचािन गने । 

 अन्तर लिद्यािय र अन्तर क्यापूपस खेिकुद आयोजना संचािन गने । 

 प्रत्येक माध्यलमक र उच् च माध्यलमक लिद्याियमा लिलभन् न खेिकुदहुको प्रलशक्षण तथा प्रलतयोलगता संचािन गने । 

 लजल्िा र रालष् िय स्तरका फुटबि र किकेट प्रलतयोलगताहु बार्थषक ुपमा संचािन  गने 

 लजल्िा, प्रदेश र रालष् िय स्तरको खेिकुद प्रलतयोलगता आयोजना गने  । 

 स्थानीय संघ संस्था र क्िबहुिाई खेि सामग्री र बजेट उपिब्ध गराउने 
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६.३ आर्थथक लिकास योजना   
 

६.३.१ भलूमका 

 

आर्थथक लिकासको योजनािे स्थानीय अथशतन्रिाई मजबुद र कियाशीि बनाउन महत्िपूणश भूलमका लनिाशह 

गने गदशछ भने स्थानीय सरकारको आर्थथक लिकास योजनाका रणनीलतहु तजुशमा गनशमा समेत म्त गदशछ । 

यसरी तजुशमा गररएको आर्थथक लिकास योजनािे स्थानीय अथशतन्रको लिस्तृत िेखाजोखा गरी भलिष्यको 

िालग आि्यक पने आर्थथक नीलतहुको आधार समेत प्रदान गने गदशछ, जसबाट उपयुक्त रणनीलतहु, 

कायशिमहु, योजनाहु चयन भै समग्र आर्थथक अिस्थाको सुधार हुनेछ । यस उप-खण्डमा भद्रपुर 

नगरपालिकाको कदगो आर्थथक लिकासको िालग के कस्ता संभािना, अिसरहु र चुनौतीहु छन् भन् न े

बारेमा लिस्तृत व्याख्या गररएएको छ । 
 

साधरणतया आर्थथक लिकास भन् नािे कुनैपलन स्थानको आर्थथक लिकास गनशको िालग के कस्ता नीलत र 

कायशिमहु आि्यक पछशन भन् ने नै हो । यस्ता आर्थथक नीलत र कायशिमहुिाई स्थानीय ि्य र उ्े् यहु 

हरेी लतलनहुको प्राथलमकताका आधारमा तय गररएको हुन्छ, जसिे गदाश स्थानीय स्तर र तहमा िगानी 

अलभिृलि गरी रोजगारीका नयाुँ अिसरहु सृजना हुन ेगदशछन् । भद्रपुर नगरपालिकाको आर्थथक लिकास 

योजनामा कृलष, उद्योग, पयशटन, सहकारी लिकासका कायशिमहु समेरटएको छ । यी क्षेरहुनै भद्रपुर 

नगरपालिकाको सन्दभशमा मुख्य आर्थथक क्षेरहु हुन् भने रोजगारी सजृना गरी आय आजशनका कायशमा पलन 

लयन क्षेरको ठूिो भूलमका रहकेो हुन्छ ।  
 

भद्रपुर नगरपालिकामा लि.स. २०२५/३० सािलतर कररब ४० िटा आधुलनक धान कु्ने लमिहु रहकेा 

लथए । यस लहसाबिे हदेाश भद्रपुर लबगतदखेी नै औधोलगक शहरको ुपमा रहकेो दलेखन्छ । भारतीय 

सीमाबाट नलजक रहकेो र सडक तथा यातायातको सहज पहुुँच रहकेोिे यहाुँ उद्योगको लिकास जुन ुपमा 

हुनुपने लथयो त्यो ुपमा हुन सकेन । महने्द्र राजमागशिे नगरपालिकािाई नछुनु, काकडलभट्टामा मेची पुिको 

लनमाशण र भद्रपुरमा मेची पुिको लनमाशण नहुनुिे गदाश भद्रपुरको औधोलगक लिकास र आर्थथक लिकास 

ओझेिमा पनश गयो । समयिमसुँगै भद्रपुरका पुराना धानलमिहु लिस्थालपत हुन थािे । पचासको दशकमा 

भद्रपुरमा मोमेन्टो एपरल्सको आगमनसुँगै  (हाि मोमेन्टो एपरल्स आन्तररक कारणि ेहाि बन्द रहकेो छ) 

नगरपालिकामा आर्थथक गलतलिलधहु पुन शुु हुन थािे भने ठूिो संख्यामा स्थानीय मजदरुहुिे रोजगार 

समेत पाए । त्यसैगरी नगरपालिकामा गालभएका सालिक पृथ्िीनगर, महशेपुर र चन्द्रगढी गालिसहुमा 

लचया खेतीको पलन शुुिातसुँगै लचया उद्योगहु समेत स्थापना हुन थािे । हािसाि ैगालभएका पृथ्िीनगर, 

महशेपुर जस्ता कृलष प्रधानता रहकेा क्षेरहु, लचया बगान जस्ता कृलषमा आधाररत औद्योलगक लिकासको 

संभािनािे भद्रपुरिाई कृलष, उद्योग र यहाुँ रहकेा ककचिबध, कमिधाप, चन्द्रगढी जस्ता महत्िपूणश 

पयशटकीय संभािनाका कारण आर्थथक लिकासमा कृलष, पयशटन र उद्योगिाई आर्थथक लिकासको मेुदण्ड 

मानी यी क्षेरिाई लिशेष प्राथलमकता कदइएको छ ।  
 

६.३.४ तकश बि खाका लि् िषेण 
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१. कृलष लिकास  

 

सचूकहु 
प्रमालणत गन े

आधार 
मुख्य मान्यता 

ईकाई हािको अिस्था 
पाुँच िष ेि्य 

(२०७८/७९) 

मापक सचूक स्थान िलक्षत समहू 

nIo (Goal):  

१.१: कृलष, पशुपािन, 

नगदेिािी तथा व्यिसालयक 

तरकारी खेलतमा प्राथलमकता कदई 

स्थानीय कृषकहुको  आयस्तर 

िृलि गराउने । 

 

उ्े्य (Objectives) 

१.२.१: नगरपालिकाका 

कृषकहुिाई व्यिसालयक कृलष, 

नगदेिािी र तरकारी खेलतमा 

आकर्थषत गने । 

 

१.२.२: कृषकहुिाई 

व्यिसालयक पशुपािनमा संिग् न 

गराई उनीहुको आय-आजशनमा 

िृलि गराउने । 

 

१.२.३: नगरपालिकामा 

िैज्ञालनक कृलष पकेट क्षेरको 

लनधाशरण गरी सोही अनुुपको 

कृलष उत्पादन कायशिम संचािन 

गने । 

 

संख्या - १ 
आधुलनक कृलष सामग्री 

केन्द्र 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 

कृषक समूह  मानि लिकास 

प्रलतिेदन 

 नगर प्रोफाइि 

 लजल्िा कृलष 

लिकास 

कायाशियको 

तथ्याङ्क/प्रलत

िेदन 

 जीिनस्तर 

सभेक्षण 

 

 नेपाि सरकारको 

िजेट लिलनयोजन  

 लिकास 

साझेदारहुको 

सहयोग लनरन्तर 

ुपमा प्राप् त 

भएको हुनेछ । 

 कृषकहु नगदे 

बािी, फिफुि 

खेलत र 

पशुपािनमा 

आकर्थषत हुनेछन् । 

 स्थानीय 

लनकायहुलबच 

प्रभािकारी 

समन्िय 

प्रलतशत 
१४.८४% 

(राज, २०६८) 
८% 

आर्थथक अिसरबाट 

िल चत 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 

नगरिासी 

प्रलतशत 
२०.% 

अनुमालनत 
५०% 

ससलचत जमीन सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 

कृषक समुदाय 

प्रलतशत 

९.४८ (योजना 

आयोज, 

२०७०) 

५ 

मानि गररिी 

सूचांङ्क 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 
नगरिासी 

संख्या - ५ 

कृलष उपज संकिन 

केन्द्र 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 
नगरपालिकाका 

सपूपूणश कृषकहु 

(व्यिसालयक समेत) 

प्रलतशत - २० 

व्यिसालयक तरकारी 

खेलतमा संिग् न 

कृषकहु 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 

नगरपालिकाका 

सपूपूणश कृषकहु 

(व्यिसालयक समेत) 

प्रलतशत 
२० 

(अनुमालनत) 
३० 

 नग्ेिािीमा संिग् न 

कृषकहु (लचया खेती 

समेत) 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 

नगरपालिकाका 

सपूपूणश कृषकहु 

(व्यिसालयक समेत) 

प्रलतशत ५ (अनुमालनत) १० 

व्यिसालयक 

पशुपािनमा संिग् न 

कृषकहु 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 

नगरपालिकाका 

सपूपूणश कृषकहु 

(व्यिसालयक समेत) 

संख्या - २ 

पशुसेिा केन्द्र 

(स्तरीय) 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 

नगरपालिकाका 

सपूपूणश कृषकहु 

(व्यिसालयक समेत) 

संख्या - 

६ िटा दगु्ध 

संकिन र २ िटा 

लचस्यान केन्द्र 

दगु्ध संकिन र 

लचस्यान केन्द्र 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 

नगरपालिकाका 

सपूपूणश कृषकहु 

(व्यिसालयक समेत) 

संख्या - ४ 

कृलषमा आधाररत 

उद्योगहु 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 

नगरपालिकाका 

सपूपूणश कृषकहु 

(व्यिसालयक समेत) 
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संख्या - ५ 

कृलष पकेट क्षेर नगरपालिकाका 

संभालित 

लिलभन् न क्षेर 

संभालित क्षेरका 

कृषक 

नलतजा (अपलेक्षत उपिलब्ध)  

 नगरपालिकाका थप कृषकहु व्यिसालयक तरकारी खेलत तथा नगदेिािी उत्पादनमा िागेका हुनेछन् । 

 कृलषको व्यिसालयकरण र बजारीकरण भै स्थानीय युिाहु कृलषमा आकर्थषत भएका हुनेछन् । 

 व्यिसालयक खेलतबाट कृलष उत्पादन तथा आय-आजशनमा उल्िेखनीय िृलि भएको हुनेछ । 

 कृषकहुको िालग आि्यक बजारको व्यिस्था भएको हुनेछ । 

 खाद्य आत्म लनभशरतामा नगरपालिका सफि हुनेछ । 

 िािी लिलिलधकरण भै क्षेरगत उत्पादनिे प्रश्रय पाएको हुनेछ । 

 बजार व्यिस्थापन, उत्पादनको बजारीकरण, कृलष सामग्रीको सहजता भै थप कृषकहु नगदेिािी तथा तरकारी खेलततफश  आकर्थष भएका हुनेछन् । 

 कृलष उत्पादन, बजारीकरण तथा लििी लितरणबाट गररिी लनबारणमा उल्िेखनीय योगदान पुगेको हुनेछ । 

 

 

कायशिम/कृयाकिाप 

 कृलष पकेट क्षेर लनधाशरण गरी िािी लिलशष् टीकरण गने 

 कृलष अनुदान कायशिम प्रभािकारी ुपमा संचािन गने  

 स्थानीय िािी र फिफूिको पलहचान र संरक्षण गने 

 कृलष उपज संकिन केन्द्र, तरकारी तथा फिफूि संकिन केन्द्रहु र लचस्यान केन्द्रहुको लनमाशण गने 

 कृलष तालिम, सेलमनार, गोष् ठी संचािन गने 

 कृषकहुिाई सहज ुपमा कृलष ऋणको व्यिस्था गने 

 एनलजओसुँगको समन्ियमा कृलष ्यािु-चेन कायशिम संचािन गने 

 उत्कृष् ट कृषक सपूमान कायशिम संचािन गने 

 लिउ लबजन तथा लिुिा लितरण कायशिम संचािन गने  

 लिशेष कृलष उत्पादन कायशिम संचािन गने 

 समुदाय व्यिलस्थत ससलचत कृलष क्षेर कायशिम संचािन गने 

 स्थानीय कुिो र नहरहुको ममशत संभार गने 

 नयाुँ भूलमगत ससचाई आयोजनाहु लनमाशण गने 

 थप स्यािो युिेिहु लनमाशण गने 

 दगू्ध संकिन र लचस्यान केन्द्रहुको लनमाशण गने 

 थप पशु सेिा केन्द्रको लनमाशण गरी स्तरीकरण गने 
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२. पयशटन लिकास  

 

सचूकहु 
प्रमालणत गन े

आधार 
मुख्य मान्यता 

ईकाई हािको अिस्था 
पाुँच िष ेि्य 

(२०७८/७९) 

मापक सचूक स्थान िलक्षत समहू 

ि्य: (Goal) 

२.१: नगरपालिकामा अिलस्थत 

धार्थमक, सांस्कृलतक, ऐलतहालसक 

र प्राकृलतक सपूपदाहुको सरंक्षण 

र प्रििशन गरी पयशटनको 

लिकासबाट जनताको आर्थथक 

लिकासमा योगदान पुर् याउने । 
 

उ्े्य (Objectives) 

२.२.१:  नगरपालिकामा पयशटक 

आगमन कायशिम प्रििशन गरी  

पयशटन गलतलिलध बढाउने । 
 

२.२.२:  नगरपालिकामा पयशटन 

क्षेरको लिकासिाई प्रालथकता 

कदई  रोजगारीका नयाुँ अिसरहु 

लसजशना गने । 
 

२.२.३: मुख्य पयशटकीय 

क्षेरहुमा आि्यक पयशटन 

पूिाशधारको लिकास गने । 

 
२.२.४: नयाुँ पयशटककय क्षेरहुको 

पलहचान र लिकास गने 

संख्या - २००० 
पयशटकीय क्षेरमा 

रोजगारी 

भद्रपुर 

नगरपालिका 
नगरिासी 

 लजल्िा पयशटन 

प्रोफाइि 

 नगर प्रोफाइि 

 पयशटन 

लिभागको 

प्रलतिेदन 

 पयशटन पूिाशधार 

लिकास 

आयोजनाको 

प्रलतिेदन 

 लजल्िा लस्थत 

उद्योग िालणयय 

संघको 

प्रलतिेदन 

 होटि 

व्यिसायीहुको 

प्रलतिेदन 

 आि्यकता 

अनुसार िजेट 

लिलनयोजन गरेको 

हुनेछ । 

 लिकास 

साझेदारहुको 

सहयोग लनरन्तर 

ुपमा प्रा् भएको 

हुनेछ । 

 पयशटन क्षेरको 

प्रचारप्रसार भएको 

हुनेछ । 

 लनजी क्षेरद्वारा 

पयशटन तथा 

व्यिसालयक 

गलतलिलधहुमा 

िगानी बढ्ने छ । 
 

संख्या - २ पयशटन सूचना केन्द्र 
पयशटकीय 

संभािनाका क्षेर 

सपूपूणश पयशटकहु 

अलभयान - 
उल्िेखनीय 

मारामा 
पयशटन प्रचार प्रसार 

भद्रपुर नपा र पूिी 

क्षेरका शहरहु 

सपूपूणश पयशटकहु 

योजना 

कायाशन्ियन 
- 

तयार भै 

प्रभािकारी 

कायाशन्ियन 

पयशटन गुुयोजना 

तजुशमा र कायाशन्ियन 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या - ४ लचया पयशटककय क्षेर 
नपा लभरका लचया 

बगानहु 

नगरिासी 

संख्या - 

कमिधाप, 

ककचकबध, 

चन्द्रगढ, 

किििगुडी 

होमस्टे संचालित गाुँउ संभालित क्षेर 
नगरिासी 

संख्या - 
२ (ककचकिध र 

चनद्रगढ) 
लसमसार क्षेर संभालित क्षेर 

सपूपूणश पयशटक 

संख्या - २ उद्यान संभालित क्षेर 
सपूपूणश पयशटक 

संख्या 
केही सामान्य 

स्थिहु 

पूिाशधार 

सलहतको ४ िटा 

स्थिहु 

िनभोज स्थि संभालित क्षेर 
सपूपूणश पयशटक 

संख्या २ ७ स्तरीय होटि संभालित क्षेर सपूपूणश पयशटक 

संख्या - १ साइन्स लसटी 
नगरपालिकाको 

उपयुक्त क्षेर 
सपूपूणश पयशटक 
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नलतजा (अपलेक्षत उपिलब्ध)  

 नगरपालिकामा पयशटन गुु योजना तजुशमा भएको हुने छ । 

 पयशटन गुुयोजना अनुसारका कायशिमहु िमश: कायाशन्ियन गुुँदै जानेछ । 

 नगरपालिकामा िार्थषक पयशटकहुको आगमनमा िृलि हुुँदै गएको हुनेछ । 

 नगरपालिकामा प्रमुख पयशटकीय गन् तव्य प्राकृलतक, धार्थमक तथा ऐलतहालसक स्थिहुको संरक्षण, सपूििशन र लिकास भएको हुनेछ 

 पयशटन व्यिसायमा िाग् ने घर पाररिारको संख्या  बढ्दै गएको हुनेछ । 

 पयशटन व्यिसायबाट नगरपालिकामा रोजगारीको नयाुँ अिसरहु लसजशना भएको हुनेछ । 

 नगरपालिकामा पयशटकीय गलतलिलधमा उल्िेखनीय िृलि भै नगरपालिकाको प्रमुख आयस्रोतको ुपमा पयशटन पलन एक हुनेछ । 

 पयशटन क्षेरबाट नगरपालिकाकाको समग्र आर्थथक लिकासमा उल्िेखनीय योगदान पुगेको हुनेछ । 

 नयाुँ लसमसार क्षेर, मनोरन्जन पाकश  र साईन्स लसटीको काम दतु गलतमा अगाढी बढेको हुनेछ । 

कायशिम/कृयाकिाप 

 नगरपालिकाको पयशटन गुुयोजना तजुशमा गने  

 पयशटन प्रचार-प्रसार अलभयान कायशिम संचािन गने  

 पयशटन गुु योजना तजुशमा गरी िमश कायाशन्ियन गदै जाने  

 स् तरीय होटिहु लनमाशण गने 

 पयशटन सूचना केन्द्रको स्थापना गन े

 ककचकबधिाई संरक्षण गरी पयशटन पूिाशधारहु लिकास गने 

 गुुयोजना माफश त कमिधापिाई नमुना धार्थमक क्षेरको ुपमा लिकास गने 

 कमिधापमा रहकेो लसमसार क्षेरिाई संरक्षण गरी पयशटन पूिाशधार लिकास गने 

 संभालित क्षेरहुमा होम स्टे संचािन गने 

 पयशटन पूिाशधारको लिकास गने (मनोरन्जन पाकश , बाि उद्यान, साईन्स लसटी, लसमसार क्षेर, लपकलनक स्थि) 

 चन्द्रगढीमा अिलस्थत महने्द्र पाकश को संरक्षण गरी अझ आकषशक बनाउने  

 स्थानीय मठ, मलन्दर, धार्थमक तथा ऐलतहालसक स्थि, गुपूबा आकदको संरक्षण र जीणो्ार गने 

 कृलष र लचया पयशटनको लिकास गने  

 पयशटकीय स्थानहुमा उक्त स्थानको पररचय कदन होर्थडङ बोडश राख् ने 

 पयशटन व्यिसायमा िागेका व्यलक्तहुिाई (व्यिसायी, गाईड आकदिाई) व्यिसालयक तालिम प्रदान गने 

 लिमानस्थिको स्तरोउन् नती गने 

 िाभि ऐजन्सी र टुर अपरेटरको लिकास गने 
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३. औद्योलगक लिकास  

 

सचूकहु 
प्रमालणत गन े

आधार 
मुख्य मान्यता 

ईकाई 
हािको 

अिस्था 

पाुँच िष ेि्य 

(२०७८/७९) 

मापक सचूक स्थान िलक्षत समहू 

nIo (Goal):  

३.१:  नगरपालिकामा औधोलगक 

लिकास गरी आर्थथक समृक् र 

नयाुँ रोजगार लसजशना गने 

 
उ्े्य 

३.२.१:  नगरपालिकामा कृलषमा 

आधाररत उद्योगहुको लिकास र 

लिस्तार गने  । 

 
३.२.२: नगरपालिकामा 

उद्योगहुको लिकास र लिस्तार 

गरी  रोजगारीका नयाुँ अिसरहु 

लसजशना गने । 

 

३.२.३: लसपमुिक तालिम 

संचािन गरी लसप हस्तान्तरण 

तथा स्िरोजगरीको अिसर 

सृजना गने । 

 

संख्या - २००० 

औद्योलगक तथा 

व्यिसालयक क्षेरमा 

िागेका घरपररिार 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 
नगरिासी 

 घरेिु तथा 

साना उद्योग 

लिकास 

सलमलतको 

प्रलतिेदन 

 नगर प्रोफाइि 

 झापा उद्योग 

िालणयय संघको 

प्रलतिेदन 

 

 आि्यका अनुसार 

िजेट लिलनयोजन 

भएको हुनेछ । 

 लिकास 

साझेदारहुको 

सहयोग लनरन्तर 

ुपमा प्रा् भएको 

हुनेछ । 

 उद्योग िालणयय 

संग तथा लनजी 

क्षेरको िगानीमा 

लनरतन्तर िृलि 

हुनेछ । 

 स्थानीय 

लनकायहुलबच 

प्रभािकारी 

समन्िय स्थालपत 

भएको हुनेछ 

संख्या - १० 
कृलषमा आलधरत 

उद्योगहु 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 

नगरपालिकाका 

कृषकहु 

संख्या - ५०० 

लिलभन् न ककलसमका 

उद्योग तथा 

किकारखाना (दताश 

भएका) 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 
नगरिासी 

संख्या - २०० उद्यमीहु 
सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 
नगरिासी 

संख्या 

- १००० 
लशपलिकास तालिम 

प्राप् त जनशलक्त 

सपूपूणश 

नगरपालिका के्षर 
नगरिासी 

अिस्था 

 

सपूपूणश उद्योगहु 

नगरपालिका दताश भै 

नगरपालिकाको कर 

प्रणािीमा आिि 

भएका हुनेछन 

औधोलगक कर 
सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 
नगरिासी 

संख्या 

१ २ 

आधुलनक लचस्यान केन्द्र 

(दधु र तरकारी 

िािीको िागी 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 

नगरपालिकाका 

कृषकहु 

संख्या 
- ५००० औद्योलगक रोजगार 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 
नगरिासी 
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नलतजा (अपलेक्षत उपिलब्ध)  

 नगरपालिकामा कृलष उत्पादनमा आधाररत उद्योगहुको लिकास भएको हुनेछ । 

 नगरपालिकामा िघु, घरेिु तथा साना उद्योगहुको लिकास, लिस्तार तथा प्रििशन भएको हुनेछ । 

 नगरपालिकामा उद्यमशीिताको माध्यमबाट िघुउद्यमी लसजशना भै रोजगारीमा िृलि भएको हुनेछ । 

 औद्योलगक क्षेरमा रोजगारीको अिसर सृजना भएको हुनेछ । 

 औद्योलगक उत्पादन, संकिन तथ लििी केन्द्रको लिकास भै सना तथा मझौिा उद्योगिे लनरन्तर गलत लिनेछ । 

कायशिम/कृयाकिाप 

 स्थानीय उद्यमीहुको क्षमता अलभिृलि तालिम संचािन गने 

 स्थानीय समुदायमा व्यिसाय अलभमुखीकरण तालिम संचािन गने 

 कृलष जन्य उद्योगको िालग पकेट क्षेर अनुसारको कृलष उद्योगको लिकास गने  

 औधोलगक क्षेर लिस्तारको िालग संभाव्यता अध्ययन गन े

 उद्यमशीिताको िालग िघुउद्यमी लिकास तथा सहयोग कायशिम संचािन गने 

 साना उद्यमीहुको लिकास र लिस्तारको िालग स्िरोजगार कायशिम संचािन गने 

 उपिब्ध कच् चा पदाथशमा (कृलषमा) आधाररत उद्योग स्थापना र संचािन गने 

 नगरपालिकाको पायक पने स्थानमा कृलष उपज संकिन केन्द्र स्थापना गने 

 नगरपालिकाको पायक पने स्थानमा लचस्यान केन्द्रको लनमाशण गने 

 भद्रपुर छोटी भन्सारको स्तरोउन् नती गरी सुखखा बन्दरगाह लनमाशण गने 

 नगरपालिकामा कपू्युटर कर प्रणािीको लिकास गने  
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६.४ भौलतक लिकास योजना 
 

६.४.१ भलुमका 

 

कुनै पलन शहरको लिकासको प्रमुख आधार भनेको त्यहाुँको भौलतक पूिाशधारको लिकासिाई लिन सककन्छ । 

भौलतक पूिाशधारको लिकास लबना कुनै पलन क्षेरको लिकास सपूभि छैन र मालनसको जीलिकोपाजशनको िालग 

पलन भौलतक पूिाशधारको लिकास तथा लिस्तारिे महत्िपूणश भूलमका खेिेको हुन्छ । त्यसै कारणिे गदाश 

मालनस आधुलनक भौलतक सुलिधाहु र आर्थथक उपाजशनको खोलजमा िालगरहकेा हुन्छन् ।  

 
मानि बसोबास भएको बस्ती, बजार िा नगरको लिस्तार िमिाई व्यिलस्थत ढंगबाट लिकास गद ैिैजान 

भौलतक लिकास योजना तजुशमा हुन ुअलत आि्यक छ । भौलतक लिकास योजनाि े लिद्यमान लस्थलतहुको 

लि् िेषण गद ै स्थानीय स्रोत तथा साधनहुको अलधकतम उपयोग गरी प्राथलमकताको आधारमा भािी 

लिकासको पररकल्पनािाई साकार ुप कदन्छ । जनसंख्या तथा यसका कियाकिापहुिे माग गरेको 

लिलभन् न ककलसमका पूिाशधार तथा अन्य आि्यकताहुिाई मूतशुप कदने कदशामा भौलतक लिकास योजना 

एउटा उपयुक्त आधार हो । यसै कुरािाई मनन गद ैभद्रपुर नगरपालिकाका मुख्य पूिाशधारहु जस्तै: सडक 

तथा यातायात, खानेपानी तथा सरसफाई, ढि तथा सतह ढि, ससचाई र लिद्यतु तथा संचारका सेिा 

लिकासको िालग मुख्य समस्याहु र तकश बि खाकामा ति प्रस्तुत गररएको छ । 

 

६.४.२ भौलतक लिकास योजनाको पररभाषा एि ंउ्े् य  

 

भौलतक लिकास योजना (Physical Development Plan) िे भद्रपुर नगरपालिकाको शहरी लिकास 

प्रकियािाई योजनाबि तिरिे लिकास गद ैिैजान आि्यक कदशा लनदशे गदशछ । यस अन्तगशत शहर कुन 

क्षेर तफश  लिस्तार गने भनी शहरी लिस्तार क्षेरको लनधाशरण, नगरमा उपिब्ध जलमन के कस्तो प्रयोजनको 

िालग उपभोग गनश कदने, भ-ूउपयोग क्षेरको सफि कायाशन्ियनका िालग पूिाशधार लिकास योजना तथा 

पूिाशधार लनमाशणका िालग िगानी रणनीलत िगायतका कायशिम तथा लिलनयमहुको समेत पलहचान 

गररएको हुन्छ । भद्रपुर नगरपालिकाको भौलतक लिकास योजनाको प्रस्ताि गदाश लिद्यमान बस्ती क्षेर 

लबचको खािी जलमन, लिस्तार हुुँद ै गैरहकेो शहरी क्षेर, खुल्िा जलमनको उपिब्धता, िातािरणीय कम 

संिेदनशीि/जोलखम क्षेर आकदका क्षेरहुमा शहरी लिकास र लिस्तारिाई प्राथलमकता कदइएको छ । यसका 

साथै नगरपालिकाको भौलतक लिकास योजना प्रस्ताि गदाश पूिाशधार लिकास र स्तरोन् नती, भिन 

लनमाशणिाई लनयमन र अनगुमन, लनमाशण भसैकेका भिनहुको अनुगमन िगायत पक्षिाई लिशेष जोड 

कदइएको छ । अलहिेको नगरपालिकाको लस्थलत हनेे हो भने लिद्यमान बजारिाई सवु्यिलस्थत गरी कदगो 

शहरी लिकासको िक्ष हालसि गने तथा खािी जलमनको सदपुयोग गद ैहररयािी कायमनै राखी आगामी 

कदनमा शहर लिस्तार गनुशपन ेकदशामा लिशेष प्रयास हुनुपने दलेखन्छ । यस ैअनुुप ति उल्िेलखत उ्े् यहु 

प्राप् त हुनेगरी भौलतक लिकास योजना तजुशमा गररएको छाः  

 लिद्यमान पूिाशधारहुको अलधकतम उपयोग गद ै नगरपालिकाको लिद्यमान बस्ती लिकासको 

अिस्थािाई लनयमन, अनुगमन र पुनर्थिकास गने   
 लिद्यमान र प्रस्तालित शहरी लिकास तथा पूिाशधार िगानी कायशिमबीच लमतव्ययी तररकाि े

तािमेि गद ैिगानी रणनीलत अििपूबन गन े  
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 नगरपालिकाको कदगो लिकास र भौलतक पूिाशधार लिकासको िालग यस अध्ययनिे तयार गरेको 

लनमाशण संलहता र मापदण्ड (भिन, सडक, आिास िगायत) कायाशन्ियन, अनुगम र व्यिस्थापन गद ै

जाने  
 शहरी लिकासिाई कदगो ुप कदन मुख्य कायशिमहुमा िगानी केलन्द्रत गरी लिकास आयोजनाहु 

संचािन र कायाशन्ियन गने  
 जोलखम युक्त क्षेरहुमा शहरी लिकासिाई लनयलन्रत गद ै सुरलक्षत शहरी लिकास गद ै जाने र 

अलतिलमत सािशजलनक जग्गा जलमनहुको संरक्षण गने  
 संभाव्य क्षेरहुमा भौलतक तथा सामालजक पूिाशधारहुको लिकास र लिस्तारद्वारा शहरी 

लिकासिाई लनयलमत गने । 
 

६.४.३ योजना तयारी  

 

भौलतक लिकास योजनािे नगरपालिकाको शहरी लिकास र लिस्तारिाई लनल् चत गनश एक अिधारणागत 

मागशलचर प्रस्तुत गदशछ । पूिाशधार लिकासको िालग प्राथलमकीकरण गरी योजनाहुको बगीकरण गद ैिगानी 

रणनीलत तयार पानुशपने हुन्छ । यसै िास्तलिकतािाई मध्यनजर गद ैभद्रपुर नगरपालिकाको भौलतक लिकास 

योजना तयार गदाश अल्पकािीन, मध्यकािीन र दीघशकािीन ुपमा संचािन गररनपुने योजनाहु प्रस्ताि 

गररएको छ र सोही अनसुार िगानी केलन्द्रत गद ैजानुपने प्रस्ताि समेत गररएको छ । 
 

नगरपालिकाको योजनाहुको पलहचानका आधारहु  

 छिफि, अन्तर्दिया, प्रस्तुतीकरण, अििोकनद्वारा समस्याहु संकिन 

 समस्याहुको प्राथलमकीकरण  

 मौजुदा योजनाहुको लि् िेषण 

 स्थिगत लनरीक्षण तथा प्रालिलधक दलृष् टकोण 

 नगरपालिकाका लिलभन् न लनकायहुसुँगको छिफि 

 सरोकारिािाहुसुँगको छिफि तथा सहभालगतामुिक कायशशािा गोष् ठी 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको भौलतक लिकास योजना तजुशमा गदाश योजनािे स्थानीयिाई पाने सकारात्मक 

प्रभाि, िाभालन्ित हुने जनसंख्या, िगानीको माराका आधारमा अल्पकािीन, मध्यकािीन र दीघशकािीन 

गरी तीन ककलसमका आयोजनाहुमा बगीकरण गररएको छ । भौलतक लिकास योजना तजुशमा गदाश 

पूिाशधारको लिकास, भ-ूउपयोग, शहरी लिकासको लिद्यमान स्िुपको आधारमा भलिष्यको शहरी स्िुप, 

पूिाशधार लिकासमा नीलतगत व्यिस्था जस्ता लिषयहुिाई नक्शाङ्कन सलहत प्रस्ताि गररएको छ । योजना 

तयारी गदाश भ-ूउपयोग योजना, सडक सजंाि योजना, पूिाशधार लिकास योजना, संस्थागत क्षेर लनधाशरण, 

संिेदनशीि क्षेर लनधाशरण, संभाव्यताका आधारमा शहर लिस्तार र लिकास िगायत नक्शाङ्कन सलहत 

प्रस्ताि गररएको छ । 
 

६.४.४ शहरी लिस्तार क्षरे लनधाशरण    

 

भद्रपुर नगरपालिकामा तत्कालिन चन्द्रगढी र महशेपुर गालिसहु गालभएका लथए भने पलछ स्थानीय तह 

पुनसशम्रचनामा गालभएको सालिक पृथ्िीनगर गालिसिाई समेत भद्रपुर नगरपालिकामा भागेर 
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नगरपालिकाको क्षेर लिस्तार गररएको लथयो, जसिे गदाश नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेर (सालिक भद्रपुर 

नगरपालिका र सालिक चन्द्रगढी गालिसकको मुख्य बजार क्षेर) बाहके अन्य क्षेरमा अिलस्थत िडाहु 

ग्रालमण प्रकृलतका रहकेोि ेहािसपूम घना िस्तीहुको लिकास भसैकेको छैन । जसिे गदाश नगरपालिका लभर 

बस्ती लिकासको िालग प्रशस्त जमीन उपिब्ध हुन ेदलेखन्छ । तर नगरपालिकाका मुख्य बजार क्षेरहुमा 

नयाुँ घरहु लनमाशण गने िमश: बढ्द ैगएको दलेखन्छ । त्यसैिे नगरपालिकामा बेिैमा शहरी योजना तजुशमा 

गरी उक्त योजना अनुसार भू -उपयोग नीलत िागू गरी बस्तीको लिकास गनश सकेको खण्डमा भद्रपुर 

नगरपालिकािाई व्यिलस्थत नमुना शहरको ुपमा लिकास गनश सक् ने ठूिो संभािना रहकेो छ । प्रक्षेलपत 

जनसंख्यािाई व्यिस्थापन गनश भद्रपुर नगरपालिकका लभर शहरी लिस्तारको िालग पलहचान गररएका 

क्षेरहु प्राथलमकतािम अनसुार ति उल्िेख गररएका क्षरेहुमा लिस्तार गनुशपने दलेखन्छ  
 

पलहिो चरणाः 

भद्रपुर नगरपालिकाको प्रस्तालित शहरी लिस्तारको िालग हाि लिस्तारको िममा रहकेा मेची राजमागशको 

दाुँयाबाया क्षेर, लिताशमोड-चन्द्रगढी सडकको दायाुँबायाुँ क्षेर, चन्द्रगढी-चारआिी सडकको दायाुँबायाुँ 

क्षेरहुिाई लिशेष प्राथलमकता कदनुपदशछ ।  

 

दोस्रो चरणाः 

बस्ती लिकास र लिस्तारको िालग दोस्रो चरणमा पृथ्िी नगर क्षेरमा रहकेो हािको िस्ती क्षेरिाई दोस्रो 

प्राथलमकता कदनुपदशछ । तसथश यस क्षेरमा बस्ती लिकास र संस्थागत कायाशियहु समेत राख् नु उपयुक्त हुन े

दलेखन्छ ।  

 

तसे्रो चरणाः 

तेस्रो चरणमा हाि खािी रहकेा िस्ती लिकासको िालग उपयुक्त डुबान र कटानबाट सुरलक्षत क्षेरहुिाई 

प्राथलमकता कदनुपदशछ ।   

 

 

६.४.५ प्रस्तालित भ-ूउपयोग क्षरे लनधाशरण 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेर बाहके अन्य क्षेरहु खुल्िा नै रहकेो छ । भद्रपुर, नयाुँ बजार, 

संगम चौक, लरभुिन चौक, भानु चौक, लशि मलन्दर, जनता चौक, सगरमाथा, ककराुँत कोिनी, चन्द्रगढी 

बजार, क्यापूपस मोड, िेखनाथ चौक, धनुषमोड, एसपी मोड दलेख क्यापूपस मोड क्षेर, हलस्पटि एररया,  

बाहके अन्यर घना िस्तीको लिकास भैसकेको छैन । खािी क्षेर भएकोिे व्यिलस्थत िस्ती लिकास गनश तथा 

भू-उपयोग योजना कायाशन्ियन गराउन केही सहज हुने दलेखन्छ । भू-उपयोग क्षेर लनधाशरण गदाश लिद्यमान 

शहरीकरण, जग्गाको उपिब्धता, जग्गाको उपयोगको सभंािना आकदिाई आधार मानी प्रस्ताि गररएको 

छ। प्रस्तालित भू-उपयोगको ककलसम तालिका तथा नक्शा (अनुसूची ५) मा समेत दखेाइएको छ । 
 
 

तालिका ६.१:  भद्रपरु नगरपालिकाको प्रस्तालित भ-ूउपयोग 

ि स भू-उपयोग ककलसम क्षेरफि (ि ककमी) प्रलतशत 

१ कृलष क्षेर ५८.३६ 60.57 

२ िन क्षेर ७.८२ 8.12 
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३ आिासीय, संस्थागत तथा औद्योलगक क्षेर १८.४० 19.10 

४ झाडी क्षेर ०.३१ 0.32 

५ नदी  तथा खोिा क्षेर २.४५ 2.54 

६ खुल्िा जमीन ३.७४ 3.88 

७ बगान क्षेर ०.४५ 0.47 

७ बािुिा तथा बगर क्षेर ४.८२ 5.00 

 जपूमा ९६.३५ १००.०० 

स्रोत: नापी नक्शा तथा स्थिगत अध्ययन, २०७४ 

 
 

६.६.६ जग्गा लिकास कायशिम 

 

भद्रपुर नगरपालिकामा हािसपूम जग्गा लिकास कायशिम िागु भएको पाईंदनै । जग्गा लिकास कायशिमि े

आिासिाई व्यिलस्थत बनाउनुका साथै पूिाशधारयुक्त आिासको लिकास गनश समेत म्त पुग्दछ । मुख्य 

बजार क्षेरलभर मार सीलमत नरही जग्गा लिकास कायशिमिाई नगरपालिकाका पृथ्िीनगर र महशेपुर 

जस्ता ग्रामीण क्षेरहुमा समेत लिस्तार गनुश जुरी छ । खािी जमीनमा जथाभािी प्िरटङ गनुश भन्दा 

पूिाशधार सलहतको जग्गा लिकास कायशिमहु संचािन गद ै जानुपने हुन्छ जसबाट व्यिलस्थत आिासको 

लिकासमा सहयोग पुग्दछ ।  
 

भद्रपुर नगरपालिका लभर जग्गा लिकास कायशिमको िालग ठूिा ठूिा प्िटहु हािसपूम पलन उपिब्ध हुन 

सक् ने दलेखन्छ । भद्रपुर र चन्द्रगढीमा केही घना िस्ती रहकेो भएतापलन खासमा ठूिा बस्तीहु लिकास 

भैसकेका छैनन् । नगरपालिकाका लिलभन् न क्षेरमा लनजी प्िटहुको लिकासको िालग एकीकृत जग्गा लिकास 

कायशिम संचािन गनश सककने प्रशस्त संभािना दलेखन्छ । यी क्षेरमा जग्गा लिकास कायशिम संचािन गदाश 

घडरेी तथा सेिा सुलिधा, एकीकृत जग्गा लिकास कायशिम िगायत लनदलेशत जग्गा लिकास कायशिम 

संचािन गनश सककने दलेखन्छ ।  
 

भद्रपुर नगरपालिका अन्तगशतका झापा चौकको पूिश, दलक्षण र उत्तरतफश , चारआिी केचना राजमागशको झापा 

चौक दलेख लहमािीसपूमको खण्डमा चारआिी केचना राजमागशको दाुँयाबाुँया, रंगेडाुँडा-गामेन्ट चौकको 

सडक दायाुँबायाुँ, पशु अस्पतािको उत्तर, दलक्षण र पल् चमा तफश का खािी जग्गाहु, िेखनाथ चौक दलेख 

चैतु मलन्दर सपूमको लिताशमोड भद्रपुर राजमागशको कोररडोर क्षेर संघन कृलषको िालग कम उब्जाउशीि 

हुनको साथ ैप्रकोपका दलृष्टकोणिे पलन सुरलक्षत दलेखन्छ । सडक संजाििे जोलडएको, घना आिादी लिकास 

नभै सकेको, सािशजलनक पूिाशधार लिकास हुुँद ै गरेको यी क्षेरहुमा जग्गा लिकास कायशिम संचािन गनश 

सककने दलेखन्छ । यी क्षेरहुमा जग्गा लिकास कायशिम संचािन गनशको िालग नगरपालिका, शहरी लिकास 

तथा भिन लनमाशण लिभाग सलहत अन्य सरोकारिािा लनकायहुको सकिएया जुरी दलेखन्छ ।  
 

६.६.७ पिूाशधार िगानी रणनीलत 

 

प्रस्तालित प्राथलमकतागत क्षरे अनुुप नै शहरी लिस्तार क्षेरको सफि कायाशन्ियनका िालग सो क्षेरहुिाई 

प्रोत्सालहत गने तथा शहरी लिस्तारका िालग प्रस्ताि नगररएको क्षेरिाई लनुत्सालहत गनश नगरपालिका 

तथा नेपाि सरकारबाट भौलतक पूिाशधार लनमाशण (ममशत संभार) कायशमा गररन े िगानी सपूबन्धी स्पष् ट 
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नीलत तय गरी िागू गनुश पदशछ । अन्यथा दोस्रो र तेस्रो चरणमा प्रस्ताि गररएका लिस्तार क्षेरमा शहर 

लिस्तार हुनजान सक्दछ । जस्तै दोस्रो र तसे्रो लिस्तार क्षेरमा नगरपालिकािे भौलतक पूिाशधार लनमाशण 

नगरी भािी लिस्तार क्षेरतफश  लनमाशण गररकदने हो भने बस्तीहु भािी लिस्तार क्षेर तफश  बढ्न जान्छन । 

भौलतक पूिाशधार लनमाशण (ममशत संभार) कायश सपूबन्धी िगानी नीलत (Infrastructure Investment 

Policy) को उदाहरण (सडकको िालग) तालिका न ं ६.२ मा प्रस्तु गररएको छ । यसैगरी भद्रपुर 

नगरपालिकामा अिलस्थत सालिकाका गालिस क्षेरहुमा (हािको िडा न ं १, २ ३) पलन स-साना 

आयोजनाहु लनमाशणमा लनजी क्षेरसुँगको समन्ियमा योजना अगालड बढाउनु पदशछ भने ठूिा ठूिा 

आयोजनाहु लनमाशणको िालग केन्द्र सरकार, प्रदशे सरकार, दातृ लनकायिाई समेत समन्िय गराई योजना 

कायाशन्ियनमा लिशेष ध्यान कदनु जुरी छ । नगरपालिकामा पूिाशधार लिकास गदाश ति प्रस्तालित रणनीलत 

अबिपूबन गद ैअगालड बढ्नु पने दलेखन्छ । 

 

मालथ प्रस्तालित तालिका अनुसार सडक पूिाशधारमा िगानी गने हो भने स-साना बाटोको लनमाशण गनुश भन्दा 

ठूिा सडकहु लनमाशण तफश  स्थानीयिासी आकर्थषत हुने र चौंडा बाटो सलहत शहरीकरणिाई व्यिलस्थत गनश 

म्त पुग् ने दलेखन्छ ।  

 

६.६.८ भ-ूउपयोग क्षरे लभर स्िीकृत हुन ेकियाकिाप 

 

नेपािका अलधकांश शहरहु लिगतमा भू-उपयोग सपूबन्धी मापदण्ड तथा लनयमाििी अभािमा 

अव्यिलस्थत र अलनयलमत ुपमा लिस्तार भएको पाईन्छ । यस ैकुरािाई मनन गरी भद्रपुर नगरपालिकाको 

भौलतक लिकास योजना तजुशमा गने िममा शहरी लिस्तारिाई व्यिलस्थत र िैज्ञालनक ुपमा कदशालनदेलशत 

गने उदे् यिाई ध्यानमा राखी भू-उपयोग नीलत अििपूबन गररन ुजुरी छ । अलहिेसपूम नगरपालिकामा 

भू-उपयोग स्थानीयकरण (Land use Zoning) को कायाशन्ियन हुन सकेको छैन भने बस्ती लिकास र 

लिस्तारिाई समेत व्यिलस्थत गनश सकेको छैन । शहरको व्यिलस्थत लिकासको िालग भू-उपयोगको 

स्थानीयकरण तथा भ-ूउपयोग नीलतिाई कायाशन्ियनमा ध्यान कदनु जुरी छ । भद्रपुर नगरपालिकाको 

लिलभन् न क्षेरमा कुन कुन कियाकिाप गनश कदने, नकदन ेिा लिशेष स्िीकृलत लिएर कदने भन् ने प्रस्ताि तयार 

गरी तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ । (तालिका ६.३) 

 

तालिका ६.२: सडक लनमाशण िगानी रणनीलत 

प्राथलमकतायकु्त 

शहरी लिस्तार क्षरे 

पिूाशधार लनमाशण तथा सचंार 

संभार कायशमा िगानी नीलत 
कैकफयत 

प्रथम 
नगरपालिका तथा उपभोक्ता 

 

८ लमटर भन्दा बढी चौडाइ भएका सडकहुको हकमा नगरपालिका 

७५% िगानी तथा सो भन्दा सानो सडकमा नगरपालिकाको 

२५% सपूम िगानी र बाुँकी उपभोक्ताहुको 

दोस्रो नगरपालिका तथा उपभोक्ता िगानी बराबर (८ लमटर चौडा बाटो) 

तेस्रो नगरपालिका तथा उपभोक्ता उपभोक्ता ७५% िगानी (६ लमटर मुलनको बाटो) 

भािी उपभोक्ता 
नगरपालिकािे िगानी नै नगने (सपूपूणश िगानी व्यलक्तगत) (६ 

लमटर भन्दा कम चौडाईका बाटो)  
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लिशेषगरी प्राकृलतक प्रकोपको समयमा नगरमा रहकेा खुल्िा क्षेरको लनक् कै महत्ि हुन्छ । तीब्र बस्ती 

लिकासको कारण भलिष्यमा प्राकृलतक प्रकोप न्यूनीकरण तथा बस्तीिाई व्यिलस्थत गनश भू-उपयोग नीलत 

तथा लनमाशण मापदण्डिाई कडाईकासाथ िागू गनुशपने दलेखन्छ भने संिेदनशीि क्षेरमा भिन लनमाशण र 

भौलतक सरंचना लनमाशणमा रोक िगाउनु पने दलेखन्छ । भद्रपुर नगरपालिकािाई व्यिलस्थत गनशको िालग 

ति (तालिका ६.३) प्रस्तुत गररएको खाका अनुसार भू-उपयोग नीलत कडाईका साथ अििपूिन गनुश 

आि्यक हुन्छ, जसि ेगदाश भलिष्यमा भू-उपयोग स्तरीयकरण भै व्यिलस्थत शहर बन् न सहयोग पुग् नेछ . 

यस ककलसमको भ-ूउपयोग नीलतिे Land use Zoning लनधाशरण गरी व्यिलस्थत शहरीकरण तफश  

नगरपालिकाको लिकास अगालड बढाउन सककन्छ ।  

 

 

तालिका ६.३: भउूपयोग सपूबन्धी कियाकिापहु 

ि.स. कियाकिाप भ-ूउपयोग सपूबलन्ध कियाकिापहु 

आिासीय तथा 

व्यापाररक 

आिासीय ससं्थागत भािी शहरी लिस्तार क्षरे 

(हाि कृलष प्रयोजन क्षरे) 

छररएको 

िस्ती 

औधोलगक 

क भिन       
१ आिासीय भिन √ √ √ * √ * 

२ सरकारी भिन (कायाशिय) √ * √ * * * 

३ सरकारी भिनहु 

(आिास) 
√ √ √ * * * 

४ संस्थागत भिन * * √ * * * 

५ गोदाम √ # * # √ √ 

ख पसि       

१ ककराना पसि √ √ # √ √ √ 

२ ित्ताकपडा √ * # * √ # 

३ फेन्सी पसि √ * # * √ # 

४ लचया, पान √ √ √ √ √ √ 

५ पुस्तक, स्टेशनरी √ √ √ # √ # 

६ भाडा पसि √ √ # # √ # 

७ शृगार पसि √ # # √ √ # 

८ हाडशिेयर √ # # # # # 

९ लडपाटशमेन्ट स् टोर √ √ # * √ # 

१० सैिुन  √ √ # * √ # 

ग बजार व्यिस्था       

१ हाटबजार √   √ √ # 

२ माछा र मासु बजार √ √ # √ √ # 

३ तरकारी बजार (पसि) 

किि) 
√ √ # √ √ # 

४ िधशािा √ # # √ √ * 

५ पशु हाट √ # # √ √ * 

घ स्िास्थ्य       

१ स्िास्थ्य लक्िलनक √ √ √ * √ √ 

२ औषधी पसि √ √ √ * √ √ 

३ नर्थसङ होम √ √ √ * √ # 

४ अस्पताि       
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५ स्थास्थ्य चौकी √ √ √ * √ # 

६ स्िास्थ्य प्रयोगशािा √ √ √ * √ # 

ङ लशक्षा       

१ लशसु स्याहार केन्द्र √ √ √ √ √ √ 

२ मदरसा       

३ प्राथलमक लिद्यािय 

 

√ √ √ √ √ √ 

४ लनपू न माध्यलमक लिद्यिय * √ √ * √ # 

५ माध्यलमक लिद्यािय * √ √ * √ # 

६ उच् च मालि * * √ * √ # 

७ महालिद्यािय √ √ √ * √ # 

८ व्यिसालयक तालिक केन्द्र √ √ √ √ √ √ 

९ पुस्तकािय/िाचनािय/

क्िि 
√ √ √ √ √ √ 

च सािशजलनक स्थिहु       

१ मलन्दर, मलस्जद, चचश, 

स्तुप, गुपूिा 
* * * * * * 

२ सभाहि * * * * * # 

३ मसानघाट # # # * # # 

४ िबस्थान # # # * # # 

५ सािशजलनक शौचािय * * * * * * 

६ प्रहरी चौकी 

 

* * √ * * * 
७ लसनो फाल्ने ठाउुँ  # # # * # # 

८ धमशशािा       

९ लिश्रामगृह       

छ मनोरन्जन स्थि       

१ लसनेमा हि/नाटक गृह √ * # # * * 

२ लभलडयो हि √ * # # * * 

३ सािशजलनक उद्यान √ √ √ √ √ √ 

४ पाकश  √ √ √ √ √ √ 

५ रंगशािा # # * √ * # 

६ खेिकुद मैदान √ √ √ √ √ √ 

७ पाटी प्यािेस       

ज सिेा मुिक व्यिसाय       

१ रेलडयो,  घडी रटलभ ममशत, 

पेलन्टङ, ईिोक्िोलनक्स √ √ √ # √ √ 

२ परामशश सेिा √ √ √ # √ √ 

३ ड्राई लक्िनसश, हयेर डे्रसर √ √ √ # √ √ 

४ सैिुन √ √ √ √ √ √ 

५ टेिलिफोन, फ्याक्स, 

लपलसओ, साईिर क्याफे 
√ √ √ √ √ √ 

६ िाभि ऐजन्सी       

झ अन्य व्यिसाय       

१ होटेि, तारे होटि √ * * * * # 

२ रेष् टुरेन्ट √ √ # # √ √ 

३ िज, अलतलथ गृह, 

धमशशािा 
* * # # √ √ 

४ ईन्धन लडपो * # # # # √ 

५ किडीखाना * # # # * √ 
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६.४.९ लनमाशण मापदण्ड 
 

भद्रपुर नगरपालिका दशेकै पुरानो नगरपालिका भएतापलन लनमाशण मापदण्ड पूणश ुपमा कायाशन्ियनमा 

आउने सकेको छैन भने स्थानीय तह पुनसशम्रचनामा गालभएको सालिक गालिस पृथ्िीनगर र नगरपालिकाको 

क्षेर लिस्तार गदाश गालभएको तत्कालिन महशेपुर गालिस पूणश ुपमा ग्रालमण प्रकृलतको भएकोिे अलहि े

नगरपालिकामा लनमाशण मापदण्डको कायाशन्ियन अझ चुनौतीपूणश भएको छ । लनमाशण मापदण्ड कायाशन्ियन 

गनश नसक्दा मुख्य शहर लभरका सडकहु साुँघुरा हुन े लस्थलत रहन्छ । लनमाशण मापदण्ड अन्तगशत भिन 

लनमाशण मापदण्डको कायाशन्िनिे साुँघुरा गल्िीहु बन् न नकदने, जथाभािी शहरीकरण रोक् ने, आि्यक 

खुल्िा क्षेरहुको व्यिस्था गने, स्रोतसाधनको समानुपालतक उपभोग र लितरणिाई लनयलमत गने, 

६ मोटर र मोटर साईकि 

िकश शप 
* # # # * √ 

ञ कृलष       

१ कृलष, बागिानी, फिफुि 

उत्पादन 
# # # √ √ # 

२ नसशरी √ √ # √ √ # 

३ लचया बगान # # # √ √ # 

४ पोल्िी फामश # # # √ √ √ 

५ व्यिसालयक पशुपािन √ √ # √ √ √ 

६ लशत भण्डार # # # √ √ √ 

६ फिफुि प्रशोधन # # # √ √ # 

८ मत्य पािन       

ट उद्योग       

१ घरेिु उद्योग # # # # # * 

२ प्रदषुणयुक्त * # # √ √ √ 

३ प्रदषुण रलहत * # # √ √ √ 

४ राईस लमि * # # # * √ 

५ ग्रीि, िेलल्डङ * # # * * √ 

६ काठ लमि, फर्थनचर 

उद्योग 
√ # # * * √ 

७ छापाखना, स्टेसनरी # # # # # √ 

८ प्िालष् टक उद्योग       

९ लचया प्रशोधन * # # * * # 

१० लडष् टीिरी * # # * * √ 

११ लसमेन्ट उद्योग √ √ √ √ √ √ 

१२ ग्यास उद्योग √ # # √ * √ 

१३ पाउरोटी उद्योग 

म 

      

१४ मसिा उद्योग       

१५ इटा भट्टा       

ठ यातायात       

१ बस/लमलनबस पाकश        

२ ररक्सा र सफारी पाकश        

३ िक पार्दकङ 

 

      

४ ठेिा पार्दकङ       

५ ढुिानी सेिा       

नोट: √ स्िीकृलत पाउने, * लिशेष स्िीकृलत लिनुपने,  # स्िीकृलत नपाउन े
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िातािरणीय ह्रास हुन नकदने र शहरी जीिनिाई सरिीकरण गनश म्त गदशछ । मापदण्डिे मुख्यताः भू-

उपयोग क्षेर, लिस्तार क्षेर, सडक अलधकार क्षेर, सेट व्याक, लनमाशण रेखा आकदको लनलपूत मापदण्ड तोकेको 

हुन्छ र सोही अनुुप शहरी लिस्तारमा ध्यान कदन सकेमा भद्रपुर नगरपालिका व्यिलस्थत शहरको ुपमा 

लनमाशण हुन्छ । नगरपालिकामा लनमाशण भैरहकेा सरकारी तथा लनजी भिन, लिद्यािय िगायत अन्य 

पूिाशधारहुको लनमाशण मापदण्ड कायाशन्ियन छ छैन सो कुराको अनुगमन हुन सकेको अिस्था छैन । भिन र 

भौलतक पूिाशधारको लनमाशण गदाश सडक अलधकार क्षेर, ढि/नािाको अिस्था, सेट व्याक, भिन संलहता 

िगायत प्रालिलधक पक्षिाई कायाशन्ियन गनुश अलनिायश हुन्छ । हािको अिस्थामा भद्रपुर नगरपालिकाि े

अनुगमन पक्षिाई कडाइका साथ कायाशन्ियन गनश सकेको छैन भने प्रालिलधकहुको पररचािन शसक्त नहुुँदा 

भिन लनमाशण संलहता कायाशन्ियन गराउन सककएको अिस्था छैन । भद्रपुर नगरपालिकाको लनमाशण 

मापदण्डको लिस्तृत खाका “लनमाशण तथा योजना मापदण्ड” यसै अध्ययन प्रलतिेदनको भाग दईु मा  छुटै्ट पेश 

गररएको छ  ।  

 

६.४.१० सडक अलधकार क्षरे लनधाशरण 

 

शहर लिकास तथा लिस्तारको िममा सडक अलधकार क्षेरको अििपूिनको अभािमा सडकहुको लनल् चत 

चौडाईहुमा कुनै समानता छैन । सडक अलधकार क्षेर तोक् नुपने आि्यकतािाई ध्यानमा राखी यस क्षेरमा 

यथालस्थलतका सडकहुको लिलभन् न ठाुँउमा चौडाईहु सडक लिभागको लनयम अनुसार भए सोही अनुसार 

अन्यथा नयाुँ सडक अलधकार क्षेर तोक् नुपने दलेखन्छ । नगरपालिकाको बजार क्षरे लभरका सडकहुको 

अलधकार क्षेर तोक्दा ती सडकहुको प्रकृलत, उ्े् य तथा ती सडकको भािी सुधार तफश को संपूभािनािाई 

लि् िषेण गररएको छ । यसै िममा तयार गररएको सडक सपूबन्धी नक्शामा ितशमान तथा प्रस्तालित मोटर 

चल्ने सडकहु दखेाईएका छन । नगरपालिकाको सडक अलधकार क्षेरिाई शुुदलेख नै कायाशन्ियन गराउन 

नसककएमा पलछल्िो समयमा सडक अलधकार क्षेर कायम गराउन करठनाई हुने जस्ता समस्याहु दखेा 

पदशछन् । त्यसैिे अबका कदनहुमा नया लनमाशण हुने सचंरनामा अलनिायश ुपमा सडक अलधकार क्षेरको 

कायाशन्ियनिाई ध्यान कदनु जुरी छ ।  

 

लिद्यमान राजमागशिे तोकेको सडक अलधकार क्षेर प्रस्तालित मुि सडकको िालग पलन प्रस्ताि गररएको छ । 

भद्रपुर नगरपालिकामा सडक अलधकार क्षेर कायाशन्ियन गराउनको िालग राजमागश, लजल्िा सडक, कफडर 

रोड, स्थानीय सडक जस्ता तहमा लिभाजन गरी सोही अनुुप अलधकार क्षेरको कायाशन्ियनमा ध्यान कदन ु

जुरी छ । भ-ूउपयोग नक्शामा दखेाईए बमोलजमको क्षेरमा भिन लनमाशणमा प्रलतिन्ध िगाउने, जग्गा 

लिकास कायशिम अन्तगशत लनमाशण हुने सडक र बाटोहुको हकमा नगरपालिकाि े तोके िमोलजम हुने, 

मापदण्ड नतोककएका अन्य सपूपूणश बाटाहुको िालग न्यूनतम ६ मीटरको हुने गरी तोककएको छ । प्रस्तालित 

सडक अलधकार क्षेर लनधाशरण गदाश ग्रालमण पूिाशधार तथा कृलष सडक लिभागिे प्रस्ताि गरेको ग्रामीण शहरी 

सडकको मापदण्डिाई अपनाईएको छ, जस अनुसार सडक अलधकार क्षेर तोक्दा भैरहकेो न्यूनतम 

चौडाईमा सपूभािना भएसपूम चौडाई थप गन ेगरी जोलडने बाटोहुबाट हुनसक् ने सिारी यारु चापिाई 

समेत ध्यान कदईएको छ । लिद्यमान सडकको चौडाई प्रस्तालित अलधकार क्षेर भन्दा बढी भएको खण्डमा 

उक्त स्थानमा सडकको चौडाई यथाित नै कायम रहने छ, जसको प्रयोग सािशजलनक पार्दकङ िा यस्तै अन्य 

प्रयोजनमा ल्याउन सककनेछ । यस िाहके नयाुँ खाि ेबाटोहुको न्यूनतम चौडाई ६ लमटर भन्दा कम नहुन े
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गरी सडक अलधकार क्षेर तोककएको छ । भद्रपुर नगरपालिकाको सन्दभशमा नगरपालिकामा गालभएका 

सालिक गालिसहुमा समेत सडक अलधकार क्षेर तोकी सोही अनसुार लनमाशण संरचनाहु बनाइनुपन ेहुन्छ ( 

मुख्य सडकहुको अलधकार क्षेर लनमाशण तथा योजना मापदण्डमा समािेश गररएको छ) । 

 

६.४.११ ठेगाना प्रणािी  

 

आधारभूत सपूपकशका िालग मार नभई तथ्याङ्क संकिन, सूचना प्रिाह आकदका िालग पलन घरहुको 

ठेगाना महत्िपूणश हुन्छ । घरहुको ठेगाना व्यिलस्थत गनश सके र त्यसको लििरण कपूप्युटरकृत गरी डाटािसे 

(Database) बनाई समय समयमा अद्यािलधक गनश सके प्रत्येक घरको जनसंख्या, सदस्य संख्या, सिग, पेशा, 

आय जस्ता आर्थथ-सामालजक लििरणका साथ ैघरघरमा संचालित पसि, व्यिसाय आकदको लििरण पलन 

सलजिै प्राप् त हुन सक् ने र सपूपूणश नगरपालिकाको घरधुरी सिेक्षण, कर संकिन आकद कायशमा ठूिो सहयोग 

लमल्न सक्छ ।  
 

िैज्ञालनक ठेगाना प्रणािी िागू गदाश हाि काठमाण्डौ महानगरपालिकािे अपनाएको मेरिक ठेगाना प्रणािी 

(Metric Addressing System) अलत उपयुक्त हुन्छ । यो प्रणािी िलचिो (Flexible) र सरि छ । यस 

प्रणािी अनुसार घरहुिाई सडकको उदगम लिन्ददुलेखको दरुी (Distance) को आधारमा घर नपूबर कदईन्छ 

। बाटो दबे्रेतफश को घरको िालग लबजोर (Odd)  र दालहने तफश को घरको िालग जोर (Even) नपूिर कदईन्छ । 

यो ठेगाना प्रणािी िागू गदाश प्रत्येक घरिाई बाटोको नाम र घर नपूबर सलहतको पाता कदईन्छ र सो 

पातािाई घरको मूि ढोकालनर सबैिे दखे् ने गरी टाुँलसन्छ । घर नपूबरको शुुको लबन्द ुयककन गदाश उत्तर-

दलक्षण बाटो भए दलक्षणी छेउ र पूिश-पल् चम बाटो भए पूिी छेउिाई आधार मालनन्छ । घरका साथ ै

बाटोहुको पलन नामाकरण गररएको हुन्छ । चौडाईका आधारमा बाटोिाई थप, सडक (पेटी भएको बाटो), 

मागश (पेटी नभएको बाटो) र गल्िीमा लिभाजन गनश सककन्छ । भद्रपुर नगरपालिकािे शहरी लिकासिाई 

व्यिलस्थत गनशको िालग  मेरिक ठेगाना प्रणािीको कायाशन्ियन गनुशपदशछ, जसको िालग पलहिा अध्ययन गरी 

घर नपूबररङ गने कायश सपूपन् न गररनुपदशछ । 

 

नगरपालिकाको भौलतक लिकास योजनािाई तिको एिएफए खाकामा समेत प्रस्तुत गररएको छ    
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६.४.१२ तकश  बि खाका लिष् िषेण (Logical Framework Analysis) 

 

भौलतक लिकास  
१) सडक तथा यातायात 

 

सचूकहु 

प्रमालणत गन ेआधार मुख्य मान्यता ईकाई हािको 

अिस्था 

पाुँच िष ेि्य 

(२०७८/७९) 

मापक सचूक स्थान िलक्षत समहू 

ि्य (Goal):  

१.१:  आधारभूत भौलतक 

पूिाशधारको लनमाशण तथा 

लिकास गरी नगरिासीको 

जीिन यापन सहज बनाउने । 

 

उ्े्य (Ojbectives): 

१.२.१: नगरपालिकाका सिै 

बस्तीहुमा मोटर बाटोको 

सहज पहुुँच पुर् याउने ।  

 

१.२.२: लनमाशणधीन 

पुिहुको लनमाशण सपूपन् न 

गने 

१.२.३: पूिाशधार लिकासमा 

भू-उपयोग योजना िागू गने 

१.२.४ : नया लनमाशण हुने 

पूिाशधार अपाङ्ग तथा 

बािमैरी बनाउने । 

१.२.५ : सडक तथा अन्य 

पूिाशधार लनमाशण गदाश 

ककलम ९०.१७ २०० कािो परे सडक भद्रपुर नगरपालिका नगरिासी  नगर पार्श्शलचर 

 लजल्िा पार्श्शलचर 

 आर्थथक सभेक्षण 

 पूिाशधार के्षरका 

मूल्यांकन प्रलतिेदन 

 िाकफक सभे 

 

 

 

 भौलतक 

पूिाशधारहुको 

संचािन तथा 

सुव्यिस्थापन गने 

कायशमा 

नगरपालिकाका 

लनिाशलचत 

पदालधकारीहुिे 

लनयलमत ुपमा 

अनुगमन, 

मूल्यांकन तथा 

लनदेशन प्रदान 

गरररहकेो हुनेछ । 

 भौलतक पूिाशधार 

लिकासमा 

सािशजलनक लनजी 

साझेदारी 

 दातृ संस्थाहुको 

सहयोग लनरन्तर 

ुपमा उपिब्ध 

भएको हुनेछ । 

 नेपाि सरकारको 

िगानी लनरन्तर 

हुनेछ । 

ककलम १९५.९१ १५० ग्राभेि सडक भद्रपुर नगरपालिका नगरिासी 

ककलम ७८.७५ ५० कच् ची सडक भद्रपुर नगरपालिका नगरिासी 

ककलम - २५ नयाुँ सडकको 

लनमाशण 

भद्रपुर नगरपालिका 

 

नगरिासी 

संख्या लनमाशणधीण लनमाशण सपूपन् न 

भएको  हुनेछन ्

मेची पुि भद्रपुर नगरपालिका सपूपूणश लजल्िािासी र 

१ नं प्रदेश 

प्रलतशत नभएको १००% यातायात गुु 

योजनाको कायाशन्िय  

भद्रपुर नगरपालिका नगरिासी 

अिस्था १ सामान्य 

बसपाकश  

भएको 

आधुलनक 

बसपाकश को 

लनमाशण हुनेछ 

 बसपाकश  भद्रपुर नगरपालिका सपूपूणश लजल्िािासी र 

१ नं प्रदेश 

अिस्था नभएको मुख्य सडकमा 

पने चौक र बजार 

क्षेरमा बस स्टेण्ड 

लनमाशण भएको 

हुनेछ  

बस स्याण्ड भद्रपुर नगरपालिका सपूपूणश लजल्िािासी  

संख्या - २५ िटा लसटी सफारी र 

टेपूपो स्टेण्ड 

भद्रपुर नगरपालिका नगरिासी  

अिस्था नभएको कलपूतमा ४ िटा 

नगरबस संचािन 

नगरबस भद्रपुर नगरपालिका नगरिासी  
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िातािरण मैरी बनाउने ।  

 

भएको हुनेछ 

योजना नभएको कायाशन्ियन 

भएको हुनेछ 

भू-उपयोग योजना भद्रपुर नगरपालिका नगरिासी 

अिस्था न्यून पहुुँच सुधाररएको िलक्षत समूहको 

पूिाशधार पहुुँच 

भद्रपुर नगरपालिका नगरिासी 

संख्या िागू 

नभएको 

नयाुँ लनमाशण हुने 

सपूपूणश 

सािशजलनक 

पूिाशधार 

अपाङ्ग मैरी 

पूिाशधार लिकास 

भद्रपुर नगरपालिका नगरिासी 

मापदण्ड 

कायाशन्िय 

शुुिात 

भएको 

नगर क्षेरमा 

भिन लनमाशण 

संलहता 

कायाशन्ियन 

लनमाशण मापदण्ड भद्रपुर नगरपालिका नगरिासी 

अपलेक्षत नलतजा: 

 कािोपरे सडक २०० ककमी हुनेछ । 

 थप २५ ककमी नया सडक लनमाशण हुनेछ । 

 १५० ककमी सडकको स्तरोन् नती हुनेछ । 

 मेची पुिको लनमाशण सपूपन् न भै अन्तरदेशीय आिागमन सहज भएको हुनेछ  

 संघन शहरी कायशिम अन्तरगत बन् ने सडकहुमा पुि लनमाशण भएको हुनेछ 

 सडक गुु योजनाको कायाशन्ियन हुनेछ । 

 नगरपालिकामा आधुलनक बसपाको लनमाशण भै िामा दरुीका िसहु व्यलस्थत ुपमा संचािन भएका हुनेछन 

 मुख्य सडकका चौक र बजारमा बस स्टेन्डको लनमाशण भै यारुहु िाभालन्ित भएका हुनेछन  

 लसटी सफारी र टेपूपोहुको स्टेण्ड लनमाशण भै नगरिासीहु िाभालन्ित भएका हुनेछन 

 नगरपालिकाको सपूपूणश बस्तीहु ग्राभेि सडक संजािमा जोलडएका हुनेछन् । 

 नगरपालिकामा भू-उपयोग योजना कायाशन्ियन भएको हुनेछ । 

 नगरपालिका तथा मुख्य आिास/बजार क्षेरमा भिन लनमाशण संलहता कायाशन्ियन भएको हुनेछ । 

 सडक लनमाशण गदाश िायो ईलन्जलनयररङ प्ती अपनाइएको हुनेछ । 

 सडक ककनारमा अलनिायश िृक्षारोपण गने प्लत कायाशन्ियन हुुँदै जानेछ । 

 नगरपालिकामा यारु मैरी सािशजलनक यातायात सहज ुपमा संचािन भएको हुनेछ 
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कृयाकिाप/कायशिमहु  

 सडक यातायात गुरयोजना तजुशमा गने 

 थप ११० ककमी सडक कािोपरे गने  

 १५० ककमी सडकको स्तरोन् नती गने  

 २५ ककमी नया सडक लनमाशण गने  

 झापा चौक आसपास नयाुँ आधुलनक बसपाकश  लनमाशण गने 

 लनमाशणधीन पुिहुको लनमाशण सपूपन् न गने 

 मुख्य चौकहुमा बस स्टेन्ड लनमाशण गने 

 लसटी सफारी र टेपूपोको स्टेन्ड कायम गने 

 संघन शहरी कायशिम अन्तरगत लनमाशणधीन सडकहु समयमै सपूपन् न गने 

 िडा नं २ र ३ िाई  ककचकिधसुँग जोड्न देउनीया खोिामा पककी पुि लनमाशण गने  

 भ-ूउपयोग योजना तजुशमा गरी कायाशन्ियन गने 

 भिन लनमाशण मापदण्ड कायाशन्ियन गने  

 सडक लनमाशण गदाश िायोइलन्जलनयररङ प्लत अलनिायश गने  

 यारु मैरी सािशजलनक यातयात संचािन र व्यिस्थापन गने 

 मुख्य बजार क्षेरमा िाकफक िाईटको व्यिस्था गने 

 पूिाशधार लनमाशणको प्रभािकी अनुगमन, सुपरीिेक्षण गने  

 
 

२) खानपेानी, सरसफाई  

तथा ढि 

 

 

सचूकहु 

प्रमालणत गन ेआधार मुख्य मान्यता 
ईकाई हािको 

अिस्था 

पाुँच िष ेि्य 

(२०७८/७९) 

मापक सचूक स्थान िलक्षत समहू 

ि्य (Goal):  

२.१: नगरपालिकाका सपूपूणश 

जनतािाई स्िच्छ खानेपानी 

र ढि सुलिधा उपिब्ध गराई 

नगरपालिकािाई पूणश 

सरसफाई युक्त बनाउने ।  

उ्े्य (Objectives) 

२.२.१: सपूपूणश नया 

शहरबासीिाई स्िच्छ 

खानेपानी उपिब्ध गराउने । 

प्रलतशत ३०.७% 

(२०६८ 

जनगणना) 

८५% धाराको पानी प्रयोग 

गने गरधुरी  

 

 

भद्रपुर नगरपालिका नगरिासी  नगर पार्श्शलचर 

 लजल्िा पार्श्शलचर 

 आर्थथक सभेक्षण 

 पूिाशधार के्षरका 

मूल्यांकन प्रलतिेदन 

 लजल्िा खानेपानी 

तथा सरसफाई 

कायाशियको बार्थषक 

प्रलतिेदन 

 सरकारी तथा गैर् ह 

सरकारी संस्थाहुको 

 भौलतक 

पूिाशधारहुको 

संचािन तथा 

सुव्यिस्थापन गने 

कायशमा 

नगरपालिकाका 

लनिाशलचत 

पदालधकारीहुिे 

नेतृत्ि प्रदान गरी 

अनुगमन, 

मूल्यांकन तथा 

संख्या - १० सािशजलनक 

शौचािय 

मुख्य बजार केन्द्र र 

बस्तीहु 

नगरिासी 

संख्या - १ स्यालनटरी 

ल्याण्डकफि साइट 

उपयुक्त स्थान नगरिासी 

ककलम - ५० ढि संजाि लनमाशण नगरपालिका क्षेर नगरिासी 
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२.२.२: मुख्य बजार र 

बस्तीहुमा सािशजलनक 

शौचाियको लनमाशण र 

व्यिस्थापन गने । 
 

२.२.३:  नगरपालिकाका सबै 

लिद्याियहुमा छारा मैरी 

शौचाियको व्यिस्था गने । 
 
 

२.२.४: बजार र मुख्य 

बस्तीहुका प्रत्येक घरबाट 

लनयलमत फोहोरमैिा संकिन 

गने 
 

२.२.५: साजशलनक धाराहुको 

लनमाशण गने 

ककलम - २५० खानेपानीको 

पाईपिाईन 

नगरपालिका क्षेर नगरिासी प्रलतिेदन 

 

लनदेशन प्रदान 

गरररहकेो हुनेछ । 

 भौलतक पूिाशधार 

लिकासमा 

सािशजलनक लनजी 

साझेदारी 

 दातृ संस्थाहुको 

सहयोग लनरन्तर 

ुपमा उपिब्ध 

भएको हुनेछ । 

 नेपाि सरकारको 

िगानी लनरन्तर 

हुनेछ । 

 सरोकारिािा 

लनकायहुलबच 

प्रभािकारी 

समन्िय हुनेछ 

 

अिस्था िममा 

रहकेो 

पूणश सरसफाई सरसफाई नगरपालिका क्षेर नगरिासी 

अिस्था लनमाशणको 

िममा 

रहकेो 

प्रत्येक 

लिद्याियमा 

अलनिायश 

लिद्यािय शौचािय सपूपूणश 

नगगरपालिका क्षेर 

स्थानीय िाििालिका 

अिस्था लनमाशणको 

िममा 

रहकेो 

प्रत्येक 

लिद्याियमा 

अलनिायश 

छारा मैरी 

शौचािय 

सपूपूणश 

नगगरपालिका क्षेर 

स्थानीय िाििालिका 

पटक लनयलमत 

संकिन हुने 

गरेको छैन 

प्रत्येक कदन फोहोरमैिा संकिन नगरपालिका क्षेर नगरिासी 

संख्या ४७ ७५ सािशजलनक धारा नगरपालिका क्षेर नगरिासी 

अपलेक्षत नलतजा: 

 नगरपालिकाका ८५% मालनसहुिे धाराको पालन प्राप् त गरेका हुनेछन् । 

 स्िास्थ्य, खानेपानी र सरसफाई सपूबन्धी सचेतना अलभिृलि भएको हुनेछ । 

 खानेपानी उपभोक्ता सलमलतहु सुदढृ भै योजनाको व्यिस्थापन गनश सक्षम भएका हुनेछन् । 

 प्रत्येक लिद्याियमा छारा मैरी शौचािय लनमाशण भएको हुनेछ । 

 बजार केन्द्र र मुख्य बस्तीहुमा सािशजलनक शौचािय लनमाशण भएको हुनेछ । 

 बजार केन्द्र र मुख्य बस्तीहुमा सािशजलनक धारा लनमाशण भएको हुनेछ  

 ढि/नािा संजाि गुुयोजना तजुशमा र कायाशन्ियन भएको हुनेछ । 
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कायशिम/ कृयाकिापहु  

 बजार क्षेरको एकीकृत ढिसंजाि योजना लनमाशण गने । 

 खानेपानी अपुग क्षेरमा खानेपानी योजना लनमाशण गने । 

 परपूपरागत पोखरीहु र सीमसार क्षेरको संरक्षण गने । 

 सािशजलनक शौचाियहु लनमाशण गने । 

 स्यालनटरी ल्याण्डकफस साइटको लनमाशण गने । 

 नगरपालिकामा फोहोर मैिा लनयलमत संकिन गने । 

 कुलहने र नकुलहने फोहोर मैिािाई छुयाउने कायशको थािनी गने । 

 फोहोर व्यिस्थापनमा जन पररचािन गनश सचेतना अलभिृलि गने । 

 सबदाह स्थि लनमाशण गने  । 

 िलक्षत समूह सरसफाई कायशिम संचािन गने । 

 

 

३) ससचाई 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

इ 

 

सचूकहु 
प्रमालणत गन े

आधार 
मुख्य मान्यता 

ईकाई हािको अिस्था 
पाुँच िष ेि्य 

(२०७८/७९) 

मापक सचूक स्थान िलक्षत समहू 

ि्य (Goal):  

३.१:  कृलष योग्य क्षेरहुमा 

ससचाई सुलिधा पुर् याई कृलष 

लिस्तार तथा उत्पादन िृलि गने । 

 

उ्े्य (Objectives) 

३.१.१:  ससचाई योग्य जमीनमा 

नयाुँ ससचाई आयोजनाहु 

लनमाशण गरी कृलष उत्पादकत्ि र 

उत्पादन िृलि गने  । 

 

३.२.२: भूलमगत जि ससचाई 

आयोजनाहु लनमाशण गने । 

 

३.२.३: ससचाईको िालग स्यािो 

युिेि लनमाशण गने 

संख्या १ 
५िटा सपूपन् न 

गने 

ससचाई आयोजना पृथ्िीनगर र 

महशेपुर 

स्थानीय 

कृषकहु 

 नगर प्रोफाइि 

 पूिाशधार के्षरका 

मूल्यांकन 

प्रलतिेदन 

 ससचाई 

कायाशियको 

प्रलतिेदन तथा 

प्रोफाइि 

 भौलतक 

पूिाशधारहुको 

संचािन तथा 

सुव्यिस्थापन गने 

कायशमा 

नगरपालिकाका 

लनिाशलचत 

पदालधकारीहुिे 

नेतृत्ि प्रदान गरी 

अनुगमन, मूल्यांकन 

तथा लनदेशन प्रदान 

गरररहकेो हुनेछ । 

 दातृ संस्थाहु नेपाि 

सरकारको  सहयोग 

लनरन्तर ुपमा 

उपिब्ध भएको 

हुनेछ 

संख्या २ 
५ िटा सपूपन् न 

गने 

भूलमगत जि ससचाई 

आयोजना 

नगरपालिकाको 

कृलष योग्य भूलम 

स्थानीय 

कृषकहु 

हके्टर ६५०    १००० 

कृलष योग्य भूमी मध्ये 

ससचाई सुलिधा पुगेको 

के्षर 

नगरपालिकाको 

कृलष योग्य भूलम 

स्थानीय 

कृषकहु 

संख्या नभएको ४ िटा 
ससचाई पोखरी नगरपालिकाको 

कृलष योग्य भूलम 

स्थानीय 

कृषकहु 

संख्या ३९ १५० 

ससचाई स्यािो युिेि नगरपालिकाको 

कृलष योग्य भूलम 

स्थानीय 

कृषकहु 

संख्या - ५० 

ससचाई उपभोक्ता 

समूहु/सलमलतहु 

नगरपालिकाको 

कृलष योग्य भूलम 

स्थानीय 

कृषकहु 
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नलतजाहु (अपलेक्षत उपिब्धी) 

 नगरपालिकाको खेलतयोग्य भूलममा ससचाई सुलिधा पुगेको हुनेछ । 

 ससलचत भूलम हािको तुिनामा लिस्तार भएको हुनेछ । 

 तरकारी तथा फिफुि खेतीमा िृलि भै व्यिसायीकरण भएको हुनेछ । 

 ससचाई सुलिधाका कारण कृलष उत्पादनमा उल्िेख्य िृलि भएको हुनेछ । 

 कृषकहुको जीिनस्तर मालथ उठेको हुनेछ । 

 व्यिसालयक लचया खेती र अन्य नगदेिािीको उत्पादनमा िृलि भएको हुनेछ । 

कृयाकिाप/कायशिमहु  

 ससचाई आयोजनाहुको संभाव्यता अध्ययन गने 

 भूलमगत जि ससचाई आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन गने । 

 स्यािो युिेिहुको लनमाशण गने । 

 आकासे पानी संकिन गरी ससचाई गने । 

 तरकारी खेलतको िालग थोपा ससचाई आयोजना सचािन गने । 

 पोखरी ससचाई अलभयान संचािन गने । 

 पकेट क्षेर ससचाई योजना कायाशन्ियन गने । 

 कृलष लिद्युतीकरण गरी ससचाई लिस्तार गने । 

 

 

 

 

 

 

४) लिद्यतु र सचंार 

 

सचूकहु 
प्रमालणत गन े

आधार 
मुख्य मान्यता 

ईकाई हािको अिस्था  
पाुँच िष ेि्य 

(२०७८/७९) 

मापक सचूक स्थान िलक्षत समहू 

ि्य (Goal):  

४.१:  नगरपालिकाका सपूपूणश 

जनतािाई लिद्युत तथा संचार 

सुलिधा पुर् याउने । 

 

उ्े्य (Objectives) 

४.१.१:  नगरपालिकाका सबै 

घरधुरीमा लिद्युत सेिा उपिब्ध 

गराउने ।  

 

४.१.२:  नगरपालिकाका सपूपूणश 

बस्तीहुमा संचार पूिाशधार 

लनमाशण तथा लिस्तार गने । 

प्रलतशत ८५.९% १००% 
लिद्युत सेिा पुगेका 

घरधुरीहु 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी  नगर पार्श्शलचर 

 सरकारी र गैर 

सरकारी 

प्रलतिेदनहु 

 नेपाि 

टेलिकमको 

बार्थषक 

प्रलतिेदन 

 नेपाि लिद्युत 

प्रालधकरणको 

बार्थषक 

प्रलतिेदन 

 लजल्िा लस्थत 

िैकलल्पक उजाश 

 नेपाि सरकार 

तथा दातृ 

लनकायहुको 

लनरन्तर सहयोग 

हुनुपने 

 लनजी क्षेरबाट 

िगानी हुनुपने 

 पूिाशधार 

लिकासमा 

सािशजलनक लनजी 

साझेदारी 

अिधारणा िागु 

हुनुपने 

 सरोकारिािालन

प्रलतशत ७१% ९५% 
टेलिलभजन भएका 

घरधुरीहु 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

प्रलतशत २३.८% ७०% 
केिि टेलिलभजन 

भएका घरधुरीहु 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

प्रलतशत 
९.६% ५०% 

कपूप्युटर भएका 

घरधुरीहु 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

प्रलतशत 
३.८% ४०% 

ईन्टरनेट जडान भएका 

घरधुरीहु 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

सख्या 
२/० ३/१ 

लसनेमाहि/नाटकघर भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 



भद्रपरु नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी लिकास योजना, मस्यौदा प्रलतिदेन २०७४ 

 

नेपाि डभेिपमेन्ट कन्सल्टेन्सी 138 
 

 

 

संख्या 
४ ६ 

स्थानीय समाचार पर भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी केन्द्रको 

बार्थषक 

लप्रलतिदेन 

कायहुलबच 

समन्िय हुनुपने 
संख्या 

१ २ 
एफ.एम रेलडयो भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

प्रलतशत 
- ५० 

सडक बत्ती भएका 

सडकहु 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या 
७१.४% १००% 

मोिाईि फोन भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

नलतजाहु (उपलेक्षत उपिब्धी) 

 नगरपालिकाका सपूपूणश िस्तीहुमा लिद्युत सेिा लिस्तार भएको हुनेछ । 

 ितशमान लिद्युत प्रणािीको अिस्थामा सुधार भएको हुनेछ । 

 िैकलल्पक ऊजाश प्रयोग गने घरहुको संख्यामा िृलि भएको हुनेछ  

 हुिाक सेिा द्रतु, छररतो र प्रभािकारी भएको हुनेछ । 

 नगरपालिकाको सपूपूणश क्षेरमा संचार सुलिधा पुगेको हुनेछ । 

 स्थानीय एफएम रेलडयो र छापा संचारको लिकास भएको हुनेछ । 

 नगरपालिका तथा िडा कायाशियहु प्रलिलध मैरी भएका हुनेछन् । 

 

 

 

 

 

कियाकिाप/कायशिम  

 नगरपालिकामा लिद्युतीकरण कायश पुरा गने । 

 िैकलल्पक उजाशिाई लिस्तार गने । 

 लिद्युत प्रसारण िाईनको स्तरोउन् नती गने । 

 कृलष लिद्युतीकरण गने । 

 संचार क्षेरमा लनजी क्षेरिाई प्रोत्हासन गने । 

 मुख्य बजार केन्द्रह र िस्तीुमा सडक ित्तीको व्यिस्था गने । 

 मोिाईिम, ईन्टरनेट र टेलिफोनको क्षमता िृलि र माग अनुसार लितरण गने  । 

 मुख्य पयशटकीय क्षेरहुमा इन्टरनेट इमेि सुलिधा लिस्तार गने  । 

 कायशिायको सेिा प्रिाहमा प्रलिलधको प्रयोग गने । 
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६.५ िातािरण व्यिस्थापन योजना 
 

६.५.१ भलूमका  

 

कुनैपलन योजना लनमाशण गदाश त्यस आयोजनाि े उक्त स्थानको िातािरणमा प्रलतकुि प्रभाि पनश सक्दछ, 

जसिे गदाश भलिष्यमा त्यहाुँको िातािरणमा नकारात्मक प्रभाि पनश गै लिलभन् न प्रकारका प्राकृलतक 

प्रकोपहुको जोलखम बढ्न सक्दछ । प्राकृलतक प्रकोप र िातािरणबीच गलहरो सपूबन्ध रहकेो छ । भौलतक 

लिकास लनमाशणका कायशहु जस्तै: सडक लनमाशण, पुि लनमाशण, जिलिद्युतका िालग लनमाशण गररने ठूिा 

बाुँधहु, कुिो, नहर आकदका कारणबाट स्थानीय िन सपूपदा, जि सपूपदा, िन्यजन्तु र समग्र मानि 

जीिनमा हुने प्रभाििे आगािागी, खडरेी, प्रदषूण, पलहरो, भू-क्षय, बाढी, अलत बषाश, कृलष उत्पादनमा कमी 

जस्ता िातािरणीय जोलखम/लिपदहु लनलपूतन सक्दछन् । यस्ता मानि लसर्थजत कियाकिापहुबाट उत्पन् न 

लिपदहुबाट हुने िातािरणीय लिनासको क्षलतपुर्थत हुन धेरै बषश िाग् न सक्दछन् भन ेकलहिे काुँही यस्ता 

लिनासबाट अपुरणीय क्षलत समेत हुने गदशछ । त्यसैि े िातािरणीय व्यिस्थापनको सही योजनाबाट न ै

जोलखम न्यूनीकरण समेत हुने भएकोिे लिकास योजनामा िातािरणीय व्यिस्थापन योजना लनक् कै 

महत्िपूणश हुने गदशछ । जसि ेगदाश मानि िगायत समस्त लजिजन्तुको जीिन सरुलक्षत राख् न सहयोग पुग् दछ 

भने लिकासका पूिाशधारहु पलन कदगो बन् न पुग्दछन् ।  

 

भद्रपुर नगरपालिकामा कररब १९०० हके्टरमा सामुदालयक िन र प्रशस्त लचया बगानहु रहकेो भएता 

पलन िातािरण दलृष् टकोणिे हदेाश भद्रपुर नगरपालिकामा लनक् कै चुनौतीहु रहकेा छन् । नगरपालिका 

िररपररका सालिक गालिसहु गालभएसुँगै नगरपालिकाको अलधकांश क्षेरमा ढि संजािको लिकास भएको 

छैन । नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेरमा समेत ढाककएको र खुल्िा सतहढि मार रहकेो दलेखन्छ । सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर खुल्िा कदशामुक्त क्षेर घोषणा भएतापलन िास्तलिकतमा यो पूणश ुपमा कायाशन्ियनमा 

आउन सकेको छैन । रालष् िय जनगणना २०६८ िाई आधार मानरे हदेाश नगरपालिका अलहिे पलन २२% 

घरधुरीमा शौचािय छैन । नगरपालिकाि े मुख्य बजार क्षेरमा फोहोरमैिा उठाउने गरेतापलन स्थाई 

स्यालनटरी ल्याण्डकफि साइट लनमाशण हुन ेसकेको छैन । अलहिे फोहोरमैिा व्यिस्थापनको िालग मेची नकद 

नलजकै खाल्डो खनेर गाडन े गररएको छ भने बषाशतमा उक्त फोहोर नकदमा बाढी आउनसाथ बगेर जान े

अिस्था छ । नगरपालिकामा व्यिलस्थत िधशािाको अभाि रहकेो छ । नगरपालिका क्षेरलभर रहकेा 

सामुदालयक र सरकारी िनहु िगायत लसमसार क्षेरको उलचत व्यिस्थापन र संरक्षण हुन सकेको छैन । 

शुि खानेपानीको पहुुँचिाई सरसफाईसुँग जोडरे हदेाश कररब ३०% (जनगणना, २०६८) घरधुरीिे मार ै

धाराको पानी प्रयोग गरररहकेा छन । प्रदषुणजन्य उद्योगहुको संख्या िमश: बकढरहकेो छ भन ेस्थानीय 

लचयाबगान र खतेीहुमा लिषादीको प्रयोग कदनानुकदन बकढरहकेो छ । यलत भएतापनी नगरपालिकाको 

िातािरणीय क्षेरमा केही सकारात्मक पक्षहु समेत रहकेा छन । नगरपालिकामा फोहोरमैिा व्यिस्थापन 

ठुिो चुनौतीको ुपमा हािसपूम दखेा पररसकेको छैन भने नगरपालिकािे यसको दीघशकािीन समाधानको 

िालग काम गरररहकेो छ । नगरपालिकािे नगरक्षेरमा प्िालष् टक झोिा लनषेध गरेको छ । मुख्य बजार र 

सडक दायाुँबाुँया रहकेा सतहढििे राम्रो काम गरररहकेो छन् र केही क्षेरमा नयाुँ सतहढि लनमाशणको कायश 

जारी रहकेो छ । नगरिासीहुमा सरसफाई सपूबन्धी चतेनाको लिकास भएको छ । शौचािय प्रयोग गने 

घरधुरीको संख्या बढ्द ैगैरहकेो छ भने नयाुँ बन् ने पक् की घरहुिे शौचाियसुँगै सकलपट लनमाशण गरेका छन् । 

त्यसैगरी भिन संलहता र नक्शापासमा नगरपालिकाको कडाई गनश थािेको छ भन े लनमाशण तथा योजना 



भद्रपरु नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी लिकास योजना, मस्यौदा प्रलतिदेन २०७४ 

 

नेपाि डभेिपमेन्ट कन्सल्टेन्सी 14
0  

मापदण्ड र भू-उपयोग योजना तजुशमा हुन गैरहकेो छ । अध्ययनको यस खण्डमा भद्रपुर नगरपालिकाको 

िातािरण व्यिस्थापन योजना तजुशमाको िममा दखेा परेका समस्या र चुनौतीहुिाई तकश बि खाका 

माफश त व्याख्या र लि् िेषण गररएको छाः 

 

६.५.२ नगरपालिकाको िातािरण सिंदेनशीि क्षरेहु 

 

नेपाि भारत लसमा भएर बग् ने मेची नदी र दउेनीया खोिा नगरपालिका लभर मुख्य नदीहु हुन ्। बषाशतको 

समयमा उक्त स्थानमा आउने बाढी र उक्त बाढीबाट बषेनी कटान हुुँद ै गैरहकेो छ । नगरपालिकाको नदी 

ककनारको क्षेर र होचा स्थानहु बषाशतमा डुबान र कटानबाट प्रभालित भएकोि ेउक्त स्थानहु (िडा न ं३, 

५ र ७ को मेची नकद ककनारका क्षेरहु) नै िातािरणीय लहसाबिे नगरपालिका िातािरण संिेदनशीि 

क्षेरहु हुन ् । त्यस बाहके नगरपालिका मुख्य बजार क्षरेहु रहकेा स्थानहु लिषेश गरेर बसपाकश  खोिा 

ककनारमा रहकेो स्थान, भद्रपुर बजार लभर हरटया िाग् ने िरपरका क्षेरहु, घना िस्ती र साुँघरुा गल्िीहु 

भएका िस्ती क्षेरहु नगरपालिकाका अन्य िातािरणीय संिेदनशीि क्षेरहु हुन् । त्यसैगरी िडा नं १ 

लस्थत सोमबारे बजार नलजकै रहकेो सोमबारे खोिा आसपासको क्षेर,  िडा नं २ मा रहकेो कमिधाप, 

लसमसार र िन क्षेर, िडा नं ९ र १० को चारआिी िन क्षेर, िडा नं १० लस्थत किििगुडी पछालड 

दउेलनया खोिा आसपासको क्षेर, चन्द्रगढी चारआिी सडक दाुँयाबाुँय रहकेा लसमेन्ट उद्योगहु भएको क्षेर, 

िडा नं ३ मा रहकेो हालत्तमारा, क्यामािाडी, भैसाबाडी र भैसािासी नलजकै रहकेो दिदिे झीि क्षेर, िडा 

नं २ मा दउेलनया खोिाबाट सगरमाथा उकािोबाट पूिशतफश  ककचकबध मलन्दर क्षेरसपूमको तल्िो तटीय 

क्षेर, झापा चौक आसपासको क्षेर, िडा नं १ को कंनचिस्ती नगरपालिकाका अन्य िातािरण संिेदनशीि 

क्षेरहु हुन ्। नगरपालिकाको िातािरण संिेदनशीि क्षेरको नक्शा अनुसूची-५ मा दखेाइएको छ । 

 

भद्रपुरको िातािरणीय संरक्षणको िालग लिशेषगरी िनजगंि संरक्षण, कटान तथा डुबान लनयन्रण, फोहोर 

व्यिस्थापन, शहरी िातािरण सुधार जस्ता आयोजनाहुिाई लिशेष प्राथलमकता राख् नुपने देलखन्छ । यसिाई तिको 

एिएफए लि् िेषणमा समेत व्याख्या गररएको छ ।  
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१. िन तथा िातािरण 

सरंक्षण र लिकास 

 

सचूकहु प्रमालणत गन े

आधार 
मखु्य मान्यता 

ईकाई हािको 

अिस्था 

पाुँच िषे ि्य (२०७८/७९) मापक सूचक स्थान िलक्षत समूह 

ि्य (Goal): 
१ .१:  िन, िातािरण 

तथा भूसंरक्षणको 

दीगो व्यिस्थापन गरी 

जनजीिन सुरलक्षत  

गने । 
 

उ्े्य (Objectives) 

१.१.१: सामुदालयक िन र अन्य 

सरकारी िनको संरक्षण र  

सदपुयोग गने  

 
१.१.२: स्थानीय नकद, खोिा, 

पोखरी र लसमसार क्षेरहुको 

संरक्षण गने 

 
१.१.३: भ-ूसंरक्षण, नकद 

लनयन्रण कायश प्रभािकारी ुपमा 

संचािन गने ।  

 
१.१.४: नदी ककनार र 

सािशजलनक नाङ्गो जलमनमा 

िृक्षारोपण गरी हररयािी 

बनाउने । 

 
१.२.५: सहरी क्षेरमा हररयािी 

व्यिस्थापन गरी शहरी 

िातािरण सुधार गने । 

 
१.२.६: सडक तथा अन्य भौलतक 

लनमाशण गदाश िातािरण मैरी 

संख्या 

६९६३ 

(लजिका, 

२०७४) 

८००० 
सामुदालयक िनबाट 

िाभालन्ित घरधुरी 
नगरपालिका  

िन उपभोक्ता 

समूह र क्षेर 

 लजल्िा िन 

कायाशियको 

िार्थषक प्रगलत 

प्रलतिेदन 

 लजल्िा िन 

उपभोक्ता 

महासंघको 

प्रलतिेदन 

 लजल्िा भ-ू

संरक्षण 

कायाशियको 

प्रलतिेदन 

 गैर् ह सरकारी 

संस्थाहुको 

प्रलतिेदन 

 लजल्िा कृलष 

लिकास 

कायाशियको 

बार्थषक 

प्रलतिेदन 

 बजेट लिलनयोजन 

 नेपाि सरकार र 

दातृ 

लनकायहुबाट 

लनयलमत सहयोग 

 स्थानीय 

सरोकारिािा 

लनकायहुलबच 

प्रभािकारी 

समन्िय 

 पूिाशधार 

लिकासमा लनजी 

साझेदारी 

अिधारणाको 

अििपूिन 

अिस्था नभएको 

स्यालनटरी ल्याण्ड कफि साइटको 

संभाव्यता अध्ययन भै लनमाशण 

कायशको प्रारपूभ भएको हुनेछ ।  

स्यालनटरी ल्याण्ड कफि 

साइट 
नगरपालिका नगरिासी 

अिस्था 

सामान्य 

ििधािा 

भएको 

आधुलनक बधशािाको लनमाशण 

भएको हुनेछ 
बधशािा नगरपालिका नगरिासी 

अिस्था 

कुने योजना 

तजुशमा 

नभएके 

नगरपालिका लभर रहकेा 

लसमसार, झीि र पोखरीहुको 

संरक्षण र सदपुयोगको उलचत 

योजना तजुशमा भ ैकायाशन्ियन 

भएको हुनेछ  

लसमसार तथा पोखरी 

संरक्षण 
नगरपालिका  

िन उपभोक्ता 

समूह र क्षेर 

अिस्था 

महने्द्र 

पाकश को 

गतिषश ममशत 

संभार 

गररएको 

कमिधाप, ककचकिध, 

किििगुडी र चन्द्रगढ जस्ता 

स्थानहुमा नयाुँ उद्यानहुको 

लनमाशण हुनेछ 

उद्यानहुको लनमाशण, 

संरक्षण र सपूिद्वशन 
नगरपालिका  नगरिासी 

प्रलतशत 

कररब ९% 

(िन, बुयान 

र झाडी) 

१५ हररत क्षेर नगरपालिका नगरिासी  

प्लत - अलनिायश अपनाइने 
पूिाशधार लिकासमा 

िातािरण मैरी प्लत 
नगरपालिका नगरिासी  

संख्या नगर क्षेरमा 

िागु 

भैसकेको 

नगरपालिकाका सपूपूणश क्षेरमा 

कडाईका साथ िागु भएको हुनेछ 

भिन लनमाशण 

संलहताको कायाशन्ियन 
नगरपालिका नगरिासी  
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बनाउने तथा िायो ईलन्जलनयरङ 

प्लत अपनाउने । 

अिस्था - तजुशमा भै कायाशन्ियन भएको 

हुनेछ 

लनमाशण तथा योजना 

मापदण्ड 
नगरपालिका नगरिासी  

संख्या लिद्यमान 
अलनिायश 

िातािरणीय प्रभाि 

मूल्याङ्कनको प्रािधान 
नगरपालिका नगरिासी  

संख्या - 
शुन्य 

डढेिो र आगािागीको 

घटना 
नगरपालिका नगरिासी  

अिस्था  
प्रत्येक लिद्यािय र िडामा बषशको 

कपूतीमा २ िटा 

िातािरणीय सचेतना 

कायशिम 

नगरपालिका

का सबै 

लिद्याियहु 

नगरिासी  

अिस्था - नकद ककनार र नांगो जमीनमा 

बृक्षारोपण गरी भू-क्षयमा कमी 

आएको हुनेछ 

िृक्षारोपण कायशिम नगरपालिका नगरिासी  

अिस्था - मुख्य सडकको दायाुँ बाुँया र 

मुख्य बजार क्षेरमा ुख रोपी 

हररयािी भएको हुनेछ 

शहरी हररयािी 

कायशिम 
नगरपालिका नगरिासी  

के्षर - न्यून खडेरी र सुख्खा प्रभाि नगरपालिका नगरिासी  

संख्या प्रत्येक बषश 

भैरहकेो 
नकद कटान र डुबानको समपूयामा 

कमी आएको हुनेछ 
बाढी र डुबानको घटना नगरपालिका नगरिासी  

नलतजाहु: 

 नकद ककनार बाुँझो जमीनहुमा बृक्षारोपण भै कटान र डुबानको समस्यामा कमी आएको हुनेछ । 

 सामुदालयक र अन्य िनबाट िाभालन्ित हुने घरधुरीको संख्यामा िृलि भएको हुनेछ । 

 पूिाशधार लिकासमा िातािरण मैरी अिधारणा िागू भएको भएको हुनेछ ।  

 फोहोर व्यिस्थापनको िालग स्यानीटरी ल्याण्डकफि साइटको व्यिस्थापन भएको हुनेछ । 

 सािशजलनक जग्गाहु, पाकश , चौर तथा पोखरीहुको व्यिस्थापन भएको हुनेछ । 

 संिेदनशीि भू-उपयोग क्षेर लनधाशरण गरी योजना कायाशन्ियन हुनेछ । 

 नगरपालिका क्षेरमा भूकपूप प्रलतरोधक भिनहु लनमाशण हुनेछन् । 

 लनमाशण तथा योजना मापदण्ड तजुशमा भै व्यिलस्थत शहरी लिकासको थािनी भएको हुनेछ । 

 मुख्य बजार क्षेरमा हररयािी क्षेरको लिकास भै शहरी हररयािी कायम भएको हुनेछ । 

 िधशािाको लनमाशण भै नगरिासीिे स्िच्छ मासुको उपभोग गरेका हुनेछन् । 

 नगरपालिकाको मुख्य बजार र चौकहुको डस्टलबनको व्यिस्था भै जथाभािी फोहोर गने प्रिृलतमा कमी आएको हुनेछ । 

 िनजंगि संरक्षणिाई योजना बनाई कायाशन्ियन गररनेछ । 

 



भद्रपरु नगरपालिकाको बहृत/एकीकृत शहरी लिकास योजना, मस्यौदा प्रलतिदेन २०७४ 

 

नेपाि डभेिपमेन्ट कन्सल्टेन्सी 143 
 

कायशिम/कृयाकिाप 

 फोहोर स्रोतमा नै न्यूनीकरण गनश जनतेचना कायशिम संचािन गने । 

 स्यालनटरी ल्याण्डकफि साइटको लनमाशण गने । 

 िातािरणीय सेिा शुल्क िगायत िातािरण संरक्षण सपूबन्धी लिशेष कोषको व्यिस्थापन गने । 

 प्राकृलतक स्रोतसाधनको उपयोगमा व्यिस्थापनका पररस्कृत िैकलल्पक उपायहु अििपूिन गने । 

 IEE, EIA िाई प्रभािकारी ुपमा कायाशन्ियन गने । 

 लिद्याियमा िातािरणीय सचेतना कायशिम संचािन गने । 

 लिकास लनमाशणमा िायो ईलन्जलनयररङ लिलध अपनाउने । 

 आधुलनक िधशािाको लनमाशण गने । 

 मुख्य बजार र चौकहुम डस्टलबनको व्यिस्था गने । 

 कुलहने तथ नकुलहने फोहोर छु् याई व्यिस्थापन गने ।   

 नगरपालिका र मुख्य मुख्य बजार क्षेरमा सािशजलनक शौचाियको लनमाशण गने । 

 ढििाई जैलिक तथा ईलन्जलनयररङ प्रलिलधबाट प्रशोधन गररएपलछ मार अलन्तम लनस्काशन गने । 

 िन संरक्षणमा जनस्तरमा कायश गने संस्थािाई हरेक िषश संरक्षण पुरस्कारको व्यिस्था गने । 

 िन संरक्षण गनश िृक्षारोपण कायशिम संचािन गने । 

 सामुदालयक िन उपभोक्ता समूहहु गठन गरी िनसंरक्षण गने । 
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६.६ जोलखम न्यनूीकरण तथा जििाय ुअनकुुिन योजना  
 

६.६.१ भलूमका 

 

प्राकृलतक प्रकोप र िातािरणबीच गलहरो सपूबन्ध रहकेो छ । भौलतक लिकास लनमाशणका कायशहु जस्त:ै 

सडक लनमाशण, पुि लनमाशण, जिलिद्यतुका िालग लनमाशण गररने ठूिा िाुँधहु, कुिो, नहर आकदका 

कारणबाट स्थानीय िन सपूपदा, जि सपूपदा, िन्यजन्तु र समग्र मानि जीिनमा हुने प्रभाििे आगािागी, 

खडरेी, प्रदषूण, पलहरो, भू-क्षय, बाढी, अलत बषाश, कृलष उत्पादनमा कमी जस्ता िातािरणीय 

जोलखम/लिपदहु लनलपूतन सक्दछन् । यस्ता मानि लसर्थजत कियाकिापहुबाट उत्पन् न लिपदहुबाट हुन े

िातािरणीय लिनासको क्षलतपुर्थत हुन धेरै बषश िाग् न सक्दछन् भन ेकलहि ेकाुँही यस्ता लिनासबाट अपुरणीय 

क्षलत समेत हुने गदशछ । त्यसैगरी जििायु पररितशन िामो समयको जििायु सपूबन्धी तथ्याङ्कको 

लनयलमततामा दलेखन े स्थायी प्रकृलतको पररितशन हो, जस अनुसार बेिा बेिामा मौसममा आउने उतार 

चढाििाई िातािरणीय पररितशन मान् न सककन् न । जििायु पररितशन पृथ्िीको प्राकृलतक प्रकियालभर पन े

गलतलिलध हो । जििायु पररितशन साधारणतया ३० िषशको अन्तरािमा मापन गरेको तापिम, िषाश, 

हािाको गलतको तथ्यांक लि् िेषणको आधारमा पलहचान गनश सककन्छ । जििायु पररितशनको मुख्य कारण 

भनेको हररतगृह ग्यासको पररमाणमा भएको थपघट तथा िायुमण्डिको तल्िो तहमा जपूमा भएर रहकेो 

हररतगृह ग्यास हो । यो प्राकृलतक तथा मानिजन्य कियाकिापको कारण हुन गएको हो । पलछल्िा केही 

िषशहुयता लि् िमा खलनज इन्धनको बढ्दो प्रयोग गन े मानिीय कियाकिापका कारण हररतगृह ग्यास 

जस्तैाः कािशनडाइअक्साइड, लमथेन, नाइिस अक्साइड आकद अत्यलधक ुपमा उत्सजशन भइरहकेो छ, जुन 

अत्यन्त संिेदनशीि र चासोको लिषय बनेको छ । 

 

जििायु पररितशन लि् िव्यापी समस्या भएपलन नेपािजस्ता लिकासोन्मुख राष् िहुका िालग यो एउटा 

महत्िपूणश सामालजक तथा िातािरणीय चुनौतीको ुपमा आएको छ । यसको प्रभाि तथा असरहु 

मुिुकभर महसुस गनश थालिएको छ । लिशेषगरी ग्रामीण समुदायका मालनसहुिे िषाशको प्रिृलत्तमा भएको 

पररितशन महसुस गद ै आइरहकेा छन् । मनसुनी िषाशको कढिाइ, अलनयलमत िषाश, अचानक बाढी आउन,े 

गमीमा एकदमै तातो, जाडोमा कम लचसो हुद ैगैइरहकेो, लहमािी क्षेरमा लहउ पसग्िद ैजान,ु लहमताि फु्न,ु 

मध्य-पहाडी क्षेरमा पानीका स्रोतहु सुक्द ैजानु, तराईमा ठूिा–ठूिा बाढी आउने र एक् कासी शीतिहर 

बढ्ने, कृलष बािीमा नयॉ ककलसमका रोगहु दखेा पनुश, िामो समयसपूम सुख्खा, खडरेी, मानि स्िास्थ्यमा 

असर पनुश तथा लिलभन् न रोगहु बढ्नु, फागुन चैतमा फुल्ने लसमि, गुरॉस, आु इत्यादी मंलसर पुसमै फुल्नुिे 

लि् िव्यापी उलष्णकरण तथा जििायु पररितशनको स्पष् ट संकेत कदन्छ । िन तथा ऊजाश क्षेरमा समेत 

जििायु पररितशनका असरहु महसुस भइरहकेा छन ्।  

 

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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भद्रपुर नगरपालिकामा पने मेची नदी र दउेलनया खोिा आसपासका क्षेरहु िगायत अन्य केही स्थान र 

िस्तीहुमा डुबान र कटानको समस्या रहकेो छ । त्यसगैरी कुँ ही लसमसार क्षेरहु सुक् न थािेका छन् भन े

लझिहु िोप हुने लस्थलतमा पुगेका छन् जसिाई िातािरणीय लि् िषेणमा समािेश गररएको छ । 

नगरपालिका लभर रहकेा लचया बगानहु िगायत कृलषमा नयाुँ खािे रोगहु दखेा पनश थािेका छन् । 

त्यसैगरी बषाशतमा कम पानी पने, लहउुँदमा खडरेी िाग् ने, तापिम बढ्ने जस्ता िातािणीय पररितशनमा 

समस्याहु समेत दखेा पनश थािेका छन् । यसै कुरािाई ध्यानमा राख् द ैयस रणनैलतक लिकास योजनाि े

भद्रपुर नगरपालिकामा जििायु परितशनिे के कस्तो असर पुर् याईरहकेो छय यसबाट बच्नको िालग कस्ता 

खािका रणनीलत र योजनाहु तजुशमा आि्यक छ भन् ने कुरािाई ध्यान कदद ैजोलखम न्यूनीकरण र जििाय ु

पररितशनका समस्याहु पलहचान गरी तकश िि खाकामा लि् िेषण गरी ति प्रस्तुत गररएको छाः 

 

६.६.२ तकश िि खाका लि् िषेण 
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१. जोलखम न्यनूीकरण 

योजना 

सचूकहु प्रमालणत गन े

आधार 
मखु्य मान्यता 

ईकाई हािको 

अिस्था 

पाुँच िषे ि्य 

(२०७८/७९) 

मापक सूचक स्थान िलक्षत समूह 

ि्य (Goal) 
१.१: नगरपालिकामा   

प्रकोप/जोलखम न्यूनीकरण गरी 

नगरिासी जनधनको सुरक्षा गने। 

 

उ्े्य (Objectives) 

 

१.१ .१ :  नगरपालिकामा  

प्राकृलतक प्रकोपको जोलखम कम 

गने । 

 

१.२.२ : नगरपालिकामा 

जििायु अनुकुिन कायशिमहु 

संचािन गदै जाने । 

 

संख्या २ िटा  

दमकि र जनशलक्त 

थप भै सेिा 

प्रभािकारी हुनेछ 

दमकि सेिा भद्रपुर 

नगरपालिका 

स्थानीय 

समुदाय 

 गैर् ह सरकारी 

संस्थाहुको 

प्रलतिेदन 

 नगर प्रोफाइि 

 लजल्िा लिपद 

व्यिस्थापन 

सलमलतको 

प्रलतिेदन 

 लजल्िा 

रेडिसको 

बार्थषक 

प्रलतिेदन 

 लनयलमत बजेट 

व्यिस्थापन 

हुनुपने 

 दातृ लनकायको 

अनुदान सहयोग 

हुनुपने 

 लनजी साझेदारीमा 

िातािरण 

व्यिस्थापन तथा 

जििायु अनुकुिन 

कायशिम िागु गने   

प्रािधान - कायाशन्ियन हुने योजनामा िातािरण 

मैरी प्रािधान 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

स्थानीय 

समुदाय 

अिस्था नभएको मेची नकदमा जडान 

हुनेछ 

जि र बाढी मापन यन्र  भद्रपुर 

नगरपालिका 

बाढी प्रभालित 

जनता 

संख्या नभएको िडा नं ५ र ३ मा 

२ िटा जडान 

भएको हुनेछ 

बाढी पूिश सूचना यन्र 

(Early Warning 

System) 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

बाढी प्रभालित 

जनता 

संख्या नभएको १० िटा (प्रत्येक 

िडा कायाशियमा)  

आपतकालिन उद्वार केन्द्र 

र उिार सामाग्री 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

अिस्था नभएको नगरपालिकामा 

लिपद व्यिस्थापन 

तथा न्यूलनकरण 

शाकाको गठन 

भएको हुनेछ 

लिपद व्यिस्थापन तथा 

न्यूलनकरण शाखा 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

अिस्था नभएको नगर प्रमुखको 

अध्यक्षतामा गठन 

भएको हुनेछ 

दैिी प्रकोप उ्ार कोष र 

सलमलतको गठन 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या - बषशको २ पटक जनचेतना कायशिम 

(बाढी, डुबान र भूकपूप) 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

संख्या बार्थषक २-५ 

जना 

न्यूलनकरण भएको 

हुनेछ 

जंगिी हालत्तको 

आतंकबाट मृत्यु 

भद्रपुर 

नगरपालिका 

नगरिासी 

प्रािधान - अलनिायश समािेश 

गने 

योजनामा जििायु 

अनुकुिन कायशिम 

प्रभालित क्षेर स्थानीय 

समुदाय 

अिस्था नभएको 
गठन भै सकिय 

ुपमा संचािन 

लिद्याियमा जुलनयर 

रेडिस युलनट 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 

स्थानीयिासी र 

लिद्याथीहु 
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प्रलतशत - १०० 
नयाुँ लनमाशण हुने भिनमा 

मापदण्ड कायाशन्ियन 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 

स्थानीयिासी  

संख्या - १० खुल्िा क्षेरको व्यिस्थापन 

र संरक्षण 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 
स्थानीयिासी  

नलतजा (अपलेक्षत उपिब्धी) 

 नगरपालिकामा बाढी र डुबान जस्ता प्राकृलतक प्रकोप जोलखम न्युनीकरण भै व्यिस्थापन भएको हुनेछ । 

 िाुण यन्र र आगािानी लनयन्रकको थप व्यिस्था भएको हुनेछ । 

 भू-उयोग योजना कायाशन्ियन तथा भिन संलहता र लनमाशण तथा योजना मापदण्डद्वारा भू-कपूपीय जोलखम न्यूनीकरणमा म्त पुग् नेछ । 

 लिपद व्यिस्थापनको िालग प्रत्येक िडामा उिार सामग्री सलहतको लिपद व्यिस्थापन केन्द्रको लनमाशण भएको हुनेछ । 

 मेची र देउलनया खोिामा बाढी मापन यन्र र पूिश सूचना यन्र जडान भै अकस्मात आउने बाढीबाट जनधनको क्षलतमा न्यूलनकरण भएको हुनेछ  । 

 भिन संलहता र लनमाशण मापदण्ड तथा योजना मापदण्ड पूणश ुपमा कायाशन्ियन आई भूकपूप, बाढी, आुँधी, डुबान, आगािागी जस्ता लिपदको जोलखम न्यूलनकरण भएको हुनेछ । 

 जंगिी हालत्तको आिमणमा कमी आएको हुनेछ 

 

कायशिम/कृयाकिाप 

 मेची र देउनीया खोिामा बाढी र डुबान क्षेरहु पलहचान गरी तत्काि अस्थाई बाध लनमाशण गरेर बृक्षारोपण गने । 

 बाढीको कदघशकािीन समस्या समाधानको िालग पक् की तटबन्ध लनमाशण गने । 

 समुदाय तथा िलक्षत समूहहुिाई जनचेतना अलभिृलि संचािन गने । 

 सबै लिद्याियमा लिपत जोलखम न्यूनीकरण र व्यिस्थापनको िालग जुलनयर रेडिस युलनट लनमाशण गने । 

 भिन लनमाशण संलहता र लनमाशण तथा योजना मापदण्ड कडाईका साथ िागू गने । 

 लिपद व्यिस्थापनको िालग प्रत्येक िडामा उिार सामग्री सलहतको लिपद व्यिस्थापन केन्द्रको गने गने । 

 मेची र देउलनया खोिामा बाढी मापन यन्र र पूिश सूचना यन्र जडान गने । 

 थप दमकि र दक्ष आगािागी लनयन्रकको व्यिस्था गने । 

 जंगिी हात्तीको आिमणिाई लनयन्रण गनश लिद्युतीय तार बार र पूिश सूचना यन्रको व्यिस्था गने । 

 सुरलक्षत भिन लनमाशण गनश जनचेतनाका कायशिम संचािन गने । 

 खुल्िा क्षेरको संरक्षण तथा व्यिस्थापन गने । 

 भू-उपयोग योजना कायाशन्ियन गने । 

 दैिी प्रकोप उ्ार कोष र सलमलतको गठन गने । 

 नगरपालिकामा लिपद व्यिस्थापन तथा जोलखम न्यूनीकरण शाखाको गठन गने । 
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६.७ ससं्थागत लिकास योजना  
 

६.७.१ भलूमका 

 

योजनाका प्राथलमकताका लिषय क्षेरहु मध्ये संस्थागत लिकास तथा सुशासन एक हो । यसिे सेिा प्रदायी 

र सेिा उपभोगकताश बीचको सपूिन्धिाई प्रत्यक्ष प्रभालित गदशछ । स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन, २०५५ ि े

स्थानीय लनकायहुिाई कदएको मूि कायशको लजपूमेिारी िगायत संस्थागत ढंगिे कायश तथा अन्य लिषयगत 

ऐनहुिे समेत तोकेको कायश गने लजपूमेिारी कदएको छ । यी सपूपूणश कायशहुिाई प्रभािकारी ुपिे संचािन 

गनश गराउन स्थानीय तहका लजल्िा समन्िय सलमलत, नगरपालिका र गाउुँपालिकाहुको समन्ियकारी 

भूलमका महत्िपूणश हुने गदशछ । स्थानीय लनकायहुको आि्यकता र सपूभािनाका आधारमा आिलधक एिं 

िार्थषक योजना तजुशमा गन,े स्िीकृत योजनाहु कायाशन्ियन गने तथा गराउन,े आयोजना तथा कायशिमहुको 

अनुगमन तथा मूल्यांकन गन ेर लिकासका साझेदार संस्थाहुबीच समन्िय कायम गने जस्ता कायशहु गरी 

समग्र नगरपालिकाको लिकास गनुश स्थानीय लनकायहुको दालयत्ि रहकेो छ । 

 

नगरपालिकािे भखशरै जनलनिाशलचत प्रलतलनलधहु प्राप् त गरेको भएतापलन लनिाशलचत पदालधकारीहुिाई 

पलन काम गने िातािरण, आि्यक सहयोग, सल्िाह र सुझािहुको खाुँचो रहकेो हुन्छ । त्यसैिे यस 

भद्रपुर नगरपालिकाको बृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजनािे पलहचान गरेका योजना तथा कायशिमहु 

सफि ुपमा कायाशन्ियन हुनको िालग नगरपालिकाको सबैभन्दा ठूिो भूलमका रहकेो हुन्छ भन े 

नगरपालिका लभर अिलस्थत अन्य सरकारी र गैर् ह सकारी संस्थाहु, सामुदालयक ससं्थाहु, लनजी क्षेर, 

राजनैलतक दिहु िगायत स्थानीयिासीको पलन उलत्तकै महत्िपूणश भूलमका रहकेो हुन्छ ।  

 

कुनैपलन लिकास योजनाहु तजुशमा गरी सफि ुपमा कायाशन्ियन हुन संस्थागत लिकास र सििीकरण 

महत्िपूणश पाटो हो । कुनै पलन संस्थाको संस्थागत लिकास, सििीकरण र क्षमता लिकास लिना उक्त संस्थाि े

गने कायश र योजनाहु सफि ुपमा कायाशन्ियन हुन लनक् कै करठन हुने गदशछन् । यसैि ेनगरपालिकाको यस 

िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजनािाई कायाशन्ियन गनशको िालग आि्यक पन ेसंस्थागत क्षमता, समस्या 

र चुनौतीहुको तकश बि खाका माफश त लनपू न बमोलजम व्याख्या र लि् िेषण गररएको छाः 

 

६.७.२ ससं्थागत लिकास रणनीलत 

 

मालथ उल्िेख गररएका तथ्यहुको आधारमा प्रस्तालित नयाुँ शहरको िालग संस्थागत लिकास रणनीलत 

प्रस्ताि गररएको छ, जसिाई लनपू न बमोलजमको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छाः 
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तालिका  ७.१:   ससं्थागत लिकास रणनीलत  

रणनीलतहु प्रस्तालित कायशिमहु 

नगरिासीका िालग 

सुशासन 

 नगरपालिकाको मोिाईि एप्स र िेिसाईट माफश त सूचना तथा जानकारी र कर 

प्रणािीमा सहजता ल्याउन े

 सूचनामा जनताको सहज पहुुँच बढाउने 

 योजना तथा कायशिममा पारदर्थशता गने  

 एकै पटकमा जनतािाई सबै सेिाहु प्रिाह गने प्रत्याभूलत कदिाउने  

 आयोजना स्थिको लनयलमत अनुगमन र मूल्याङ्कन गन े

 लिकासमा जनसहभालगता बढाउने 

 स्थानीयिासीहुमा सचेतना कायशिम संचािन गन े

 सामालजक िेखपरीक्षण लनयलमत गन े

 सािशजलनक सुनिाई गन े

संस्थागत समन्िय र 

लि् िालसिो िातािरणको 

सृजना गन े 

 

 अन्तर कायाशिय छिफि र परामशश लनयलमत गन े

 सूचनाहु आदानप्रदान गन े(योजना, आयोजना, तथ्याङ्क र नीलत, रणनीलत आकद) 

 अन्तर कायाशिय तालिमबाट लशप र ज्ञानहु आदान प्रदान गन े

संस्थागत क्षमताको सुधार 

र जनशलक्तको लिकास गन े

 

 

 आि्यक जनशलक्तको पूर्थत गन े

 कायाशिय सामग्री र सुलिधामा अलभिृलि गन े

 उत्कृष् ट कमशचारीको िालग प्रोत्साहन प्याकेजको व्यिस्था गने 

 कमशचारीको िालग पनुताशजगी तालिम र शैलक्षक भ्रमणको व्यिस्था गन े

 अन्तर कायाशिय प्रलिलध हस्तान्तरण गन े

 

 

स्थानीय स्रोतको उपयुक्त 

र प्रभािकारी पररचािन 

 

 

 प्रचलिन ऐन काननु अनुसार कर, दस्तरु, सेिा शलु्क िागु गन े 

 कर लतनश स्थानीय जनतािाई अलभप्रेररत गनश सचेतनामुिक कायशिम गन े 

 लनयलमत अनगुमन र मलू्याङ्कन गन े

 प्राकृलतक स्रोतको जताभािी दोहनिाई लनयन्रण गने 

 प्राकृलतक स्रोत (िन, नकद आदी) र साधनको उपयोगमा िैज्ञालनक नीलत र मापदण्ड 

िाग ूगन े

िडा तहमा योजनाको 

प्रभािकारी कायाशन्ियन 

गनशको िालग योजना 

प्रकृयािाई सुधार गरी 

जनसहभालगता िृलि गन े

 योजना कायाशन्ियनमा अन्य सरकारी र गैर सरकारी लनकायहुलबच समन्िय गन े

आयोजना छनौटमा समािेशी लिलध अििपूिन गन े

 िडा नागररक मंच र स्थानीय सामुदालयक संस्था/समूहहुिाई पररचािन गन े

 पहुुँच भन्दा आि्यक्ताका आधारमा योजना छनौट गन ेपररपाटीको लिकास गने  

 आि्यक दरिन्दीको पूती गन े

 
 
 

६.७.३ तकश बि खाका लिष्िषेण 
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१. ससं्थागत  लिकास 

 

सचूकहु 
प्रमालणत गन े

आधार 
मखु्य मान्यता 

ईकाई हािको अिस्था 
पाुँच िष ेि्य 

(२०७७/७८) 

मापक सचूक स्थान िलक्षत समहू 

ि्य (Goal):  

१.१:  नगरपालिका र िडा 

कायाशियहुबाट प्रभािकारी र 

सक्षम कायशसपूपादन भ ैसुशासन 

कायम गने 
 

उ्े्य (Objectives) 

 
१.२.१:  नगरपालिकाको 

लिद्यमान स्थानीय सुशासनको 

लस्थलतमा सुधार गने । 
 

१.२.२: नगरपालिका र िडा 

कायाशियहुमा लिद्युतीय 

शुसासन प्लत सहलत सेिा प्रिाह 

गने । 

 

१.२.३: स्थानीय तह 

पुनसशम्रचनाको खाका अनुसार 

नगरपालिकामा समालहत हुने 

कायाशियहुिाई नगरपालिका 

मातहत राखी कायश सपूपादन गने  

 
१.२.४ : नगरपालिकामा रहकेा 

अन्य कायाशियहुबीच 

प्रभािकारी समन्िय गने । 

 
१.२.५: ररक्त दरिन्दीमा पदपूर्थत 

गरी अन्य आि्यक जनशलक्त थप 

गने 

संख्या गने गररएको 

योजनाको िागत 

र प्रकृलत हरेी १-३ 

पटक सपूम  

सािशजलनक सुनिाई 
सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 
सपूपूणश नगरिासी 

 िार्थषक समीक्षा  

गोष् ठीको लनणशय 

पुलस्तका  

 कायाशियको 

िेिसाइट  

 अध्ययन 

प्रलतिेदन 

 सामालजक 

परीक्षण 

प्रलतिेदन 

 सािशजलनक 

सुनुिाई 

प्रलतिेदन 

 तालिम र 

क्षमता 

अलभबृक्का 

प्रगलत लििरण 

 

 जनताको सकृय 

सहभालगता र 

जागुकता हुनेछ । 

 लनयलमत 

सािशजलनक 

सुनुिाई तथा 

सामालजक परीक्षण 

हुनुपने । 

 आयोजनाको 

लनयलमत अनुगमन 

र मूल्याङ्कन 

 प्रलिलध मैरी 

कमशचारी 

 कमशचारीको क्षमता 

अलभबृक् कायशिम 

लनयलमत हुनुपने 

 

लस्थलत गने गररएको 
हरेक िषशको 

अलन्तममा 
सामालजक परीक्षण 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 
सपूपूणश नगरिासी 

लस्थलत - 
प्रत्येक आयोजना 

स्थिमा 

आयोजना 

सूचनापाटी 

सपूपूणश 

नगरपालिका क्षेर 
सपूपूणश नगरिासी 

लस्थलत - 
प्रत्येक ३ 

मलहनामा 
प्रगलत सलमक्षा िैठक 

नगरपालिकाका र 

िडा कायाशियहु 

नगरपालिकाका 

सपूपूणश 

सेिाग्राहीहु 

लस्थलत 
नागररक 

िडापर भएको 
अलनिायश हुनुपन े

क्षलतपूर्थत सलहतको 

नागररक िडापरको 

व्यिस्था 

नगरपालिकाका र 

िडा कायाशियहु 

नगरपालिकाका 

सपूपूणश 

सेिाग्राहीहु 

लस्थलत - 
नगरपालिकाका र 

िडा कायाशियहु 
लिद्युतीय शुसासन 

नगरपालिकाका र 

िडा कायाशियहु 

नगरपालिकाका 

सपूपूणश 

सेिाग्राहीहु 

लस्थलत हाि नभएको 
नगरपालिकाका र 

िडा कायाशियहु 

िेिसाइट 

अध्यािलधक 

नगरपालिकाका र 

िडा कायाशियहु 
नगरपालिकाका 

सपूपूणश 

सेिाग्राहीहु 

लस्थलत हाि नभएको 
संचािन भएको 

हुनेछ 

नगरपालिकाको 

मोिाईि पप्स 

नगरपालिका 
नगरिासी 

पटक - 
हरेको तीन 

मलहनामा 

कायश सपूपादन 

मूल्याङ्कन 

 

नगरपालिकाका र 

िडा कायाशियहु 
नगरपालिकाका 

सपूपूणश 

सेिाग्राहीहु 

पटक 
हुने गरेको तर 

अलनयलमत 

प्रत्येक ३ 

मलहनामा 

योजना अनुगमन र 

मूल्याङ्कन 

नगरपालिकाका 

सपूपूणश 

आयोजनाहु 

नगरिासी 
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लस्थलत हाि नभएको 
नगरपालिका र 

िडा कायाशिय 
कपूपूटराईज सेिा 

नगरपालिका र 

िडा कायाशिहु 

नगरपालिकाका 

सपूपूणश 

सेिाग्राहीहु 

लस्थलत बेिाबेिा प्रत्येक बषश 

कमशचारी क्षमा 

अलबिृलि कायशिम र 

तालिम 

नगरपालिका 

नगरपालिका 

सपूपूणश 

सेिाग्राहीहु र 

कचशचारीहु 

लस्थलत गने गररएको 
प्रत्येक आर्थथक 

बषशमा 
िेखा पररक्षण नगरपालिका नगरिासी 

संख्या समय समयमा प्रत्येक बषश 
कमशचारी शैलक्षक 

भ्रमण 
नगरपालिका 

नगरपालिकाका 

कचाशरीहु  

लस्थलत 
कमजोर 

समन्िय 

प्रभािकारी 

समन्िय 

अन्तर कायाशिय 

समन्िय 
लजल्िाभर सपूपूणश नगरिासी 

लस्थलत बेिा बेिा 
प्रत्येक ६ 

मलहनामा 
प्रदशशनी र लशलिर नगरपालिका भरी सपूपूणश नगरिासी  

लस्थलत नभएको 

नगरपालिका र 

िडा 

कायाशियहुमा 

कमशचारी सलहतको 

सहायता कक्षको 

गठन हुनेछ 

सहायता कक्ष 
नगरपालिका र 

िडा कायाशिहु 
सपूपूणश नगरिासी 

लस्थलत हुने गरेको समािेशी 
कमशचारीको बढुिा र 

प्रोत्साहन 
नगरपालिकाक 

नगरपालिकाका 

सपूपूणश 

कमशचारीहु 
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नलतजाहु (अपलेक्षत उपिब्धी) 

 लनिाशलचत जनप्रलतलनधीहुिे यो एकीकृत शहरी लिकास योजना सफितापूिशक कायाशन्िय गरेको हुनेछ । 

 योजना तजुशमा तालिम तथा क्षमता लिकास तालिम (प्रालिलधक तथा लशप मुिक तालिम, मलहिा अपाङ्ग र जेष् ठ नागररक र लपछलडएको जालत र क्षेर सलहत) लनयलमत हुनेछ । 

 अनुगमन तथा सुपरीबेक्षण, सलमक्षा गोष् ठी, साबशजलनक सुनुिाई, साबशजलनक िेखा परीक्षण, प्रभाि मूल्याङकनमा जिाफदेलहता, पारदर्थशता र उत्तरदायी भूलमकाको प्रत्याभूलत हुनेछ । 

 लनजी, सामुदालयक तथा गैससको उत्साहजनक सहभालगता हुनेछ । 

 सरोकारिािाहुिाई आब्यक तालिम कदई अझ बढी सक्षम, योग्य र सिि भएका हुनेछन् । 

 समन्ियात्मक िैठक र योजनामा सहकायशको व्यिस्था भएको हुनेछ ।  

 सपूपूणश िडा कायाशियहुमा सुझाि पेरटका, क्षलतपूर्थत सलहतको नागररक िडापरको व्यिस्था भएको हुनेछ । 

 योग्य कमशचारी छनौट गरी ररक्त दरिन्दीमा दक्ष जनशलक्त पुरा भएको हुनेछ । 

 नागररक सन्तुलष् ट सिेक्षण गरी यसको नलतजाको आधारता संस्थागत सुदढृीकरण भएको हुनेछ । 

 नगर लस्थत कायाशियहुको श्रोत पररचािन तथा सेिा प्रदान, प्रलिलध, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणािीमा सुधार हुनेछ । 

 नगरपालिकामा भएका उद्योग, व्यिसालयक फमश तथा आर्थथक कारोिार गने लनकायहु पलहचान गरी करको दायरामा ल्याईने छ । 

 नगरपालिकामा रहकेा कायाशियहुबीच आपसी समन्िय स्थालपत भएको हुनछे । 

 कायाशियहुिे लिद्युतीय सुशासन प्लत माफश त सेिा सुलिधा चुस्त दुु स्त बनाएका हुनेछन् । 

 नगरपालिकाको मोिाईि एप्स माफश त नगरिासीहुिे सहज सेिा सुलिधा र सूचना प्राप् त गरेका हुनेछन् । 

 नगरपालिकाको िेिसाइट लनयलमत ुपमा अपडेट भएको हुनेछ । 

 नगरपालिकामा लमलडया केन्द्रको स्थापना भएको हुनेछ । 

 िडा कायाशियहुबाट एकीकृत सेिा प्रिाह भएको हुनेछ । 

 
कायशिम/कियाकिापहु 

 अन्तर लनकाय तथा अन्त: लनकाय संस्थाहुबीच समन्िय गने । 

 कायाशियिे आफ्ना सूचना तथा िार्थषक प्रगलत लनयलमत अध्यािलधक गरी िेबसाइटमा राख् ने 

 कायाशियहुमा ई-सुशासनको प्लत कायाशन्ियन गने । 

 नगरपालिकाको मोिाईि एप्स लनमाशण गरी कायाशन्ियन गने  

 क्षमता अलभिृलिका िालग अििोकन भ्रमण कायशिम संचािन गने । 

 िडा कायाशियहुिाई एकीकृत सेिा केद्रको ुपमा लिकास गने । 

 दक्षता अलभिृलिको िालग तालिम, क्षमता लिकास, गोष् ठी, सेलमनारका कायशिम संचािन गने । 

 कायाशियको िालग आि्यक पूिाशधार लिकास र व्यिस्थापन गने । 

 एनलजओहुको अनुगमनिाई प्रभािकारी बनाउने । 

 नगरपालिकामा लमलडया सेन्टरको स्थापना गने । 

 नगरपालिकाको दरिन्दी पुर्थत गने र आि्यक्ता अनुसार थप गने । 

 नगरपालिकाको लनमाशणधीन भिनको काम समयमै मपूपन् न गने । 

 िडा कायाशियहुको भिन लनमाशण गने । 
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७. प्रस्तालित योजना तथा कायशिम र िगानी रणनीलत 

 

७.१ पररचय 

 

यस खण्डमा भद्रपुर नगरपालिको योजना तथा कायशिम र ती कायशिमहुको कायाशन्ियन योजना समेत 

प्रस्ताि गररएको छ । कायशिमहु प्रस्ताि गदाश लिषयगत उप-सलमलतहुको छिफि र प्रस्तुतीकरणिाई 

आधार मानी योजनाहु पलहचान गररएको छ । यसैगरी लिस्तृत आयोजना प्रलतिेदन तयारीको िालग समेत 

स्थिगत भ्रमण, अिोकन तथा स्थानीयिासीसुँग छिफि गररएको लथयो ।  

 

७.२ लडलपआर तयारीको िालग योजना छनौटको आधार 
 

यस अध्ययनको कायशशतश बमोलजम ३ िटा संभाव्य तथा आि्यक पूिाशधारहुको लडलपआर तयार गनुश रहकेो 

छ । छिफि अध्ययनको िममा लिलभन् न योजनाहु पलहचान भएको भएतापलन मुख्य आि्यक संभाव्य 

पूिाशधारहु छनौट गररएको लथयो । लडलपआरको िालग आयोजना छनौट गनेआधारहु लनपू न बमोलजम 

रहकेो छाः 

 प्रारलपूभक स्थिगत अध्ययनमा प्राप् त सुझािहु 

 नगरपालिकाका प्रलतनीलधहु र स्थानीयिासीसुँगको छिफि/अन्तर्दियाका िममा प्राप् त सुझाबहु 

 स्थिगत अध्ययन तथा प्रारलपूभक सभंाव्यता 

 आयोजना लनमाशणबाट स्थानीयमा पनशजाने सकारात्मक प्रभाि तथा आयोजनािे जनस्तरमा 

पुर् याउने िाभ  । 

 

७.३ लिस्तृत आयोजनाहुको लििरण र पषु् याई 
 

लिस्तृत आयोजना प्रलतिेदन तयार गनशको िालग मालथ उल्िेख गररएको आधारमा आयोजना छनौट गदाश 

प्रारलपूभक संभाव्यता अध्ययनको आधारमा लनपू न बमोलजमका आयोजनाहु पलहचान गरी ती 

आयोजनाहुको लडलपआर तयार गररएको छ (आयोजनाहुको लिस्ततृ लििरण अनसुूची ४ मा समािेश 

गररएको छ) : 

 

आयोजना १) भद्रपरु नगरपालिकामा आधलुनक बसपाकशको लडलपआर तयार गने 

 

भद्रपुर नगरपालिकामा उत्तर-दलक्षण चारआिी-केचना र पूिश-पल् चम झापा चौक-गौरीगजं-रंगेिी दईु 

हुिाकी राजमागशहु लनमाशणधीन अिस्थामा रहकेा छन् । त्यसैगरी भद्रपुरिाई भारतीय लसमािती बजारसुँग 

जोड्नको िालग मेची नदीमा पक् की पुिको लनमाशण पलन कररब अलन्तम चरणमा पुगेको छ । मालथ उल्िेलखत 

दईु हुिाकी राजमागशको लनमाशण प् चात भद्रपुरको सपूपकश  र पहुुँच लजल्िाका दलक्षण क्षेरमा अिलस्थत 

गाउुँपालिकाहुसुँग र पूिश-पल् चम हुिाकी राजमागश माफश त लबराटनगरसुँग बढ्ने दलेखन्छ भने मेची पुिको 

लनमाशण सपूपन् न प् चात भद्रपुर अन्तरदशेीय नाकाको ुपमा समेत लबकास हुने दलेखन्छ । यसरी सडक र पुि 

जस्ता ठूिा पूिाशधारहुको लिकासिे भद्रपुरमा हाि भैरहकेो बसपाकशि ेयातायातको चाप धान् न नसक् न े
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दलेखएकोिे भद्रपुर जस्तो रणनैलतक स्थानमा रहकेो र बढ्दो शहरीकरण बहेोरररहकेो शहरको िालग लनकट 

भलि्यमा आधुलनक बसपाकशको आि्यकता महशुस गरी यो लडलपआर तयार गररएको छ ।  

 

आयोजना २) कमिधाप पयशटकीय र सीमसार क्षरेको अिधारणागत गुु  योजना (Conceptual Master 

Plan) तजुशमा  

 

कमिधाप भद्रपुर नगरपालिकाको एक प्रमुख धार्थमक, पयशटकीय र सीमसार क्षेर हो । नगरपालिकाको िडा 

नं २ मा अिलस्थत यस क्षरेमा १८ जातजालत र लिलभन् न धमशसुँग सपूबलन्धत मठमलन्दरहु एकै ठाउुँमा 

रहकेोिे धार्थमक लहसाबिे समेत कमिधाप एक नमुना पयशटकीय क्षेर हो । कमिधाप जिथि जंगिसुँग 

जोलडएको र कमिधाप पररसरमा एक लसमसार क्षेर समेत रहकेोि ेयो क्षेरको िातािणीय महत्ि समेत 

रहकेो छ । झापाचौकबाट केचना जाने मुख्य सडकको सगरमाथा चौकबाट कररब १ ककलम पल् चममा 

अिलस्थत यस पयशटकीय स्थििाई मुि सडकसुँग पक् की सडकि े जोडकेो छ । हाि कमिधाप पररसरमा 

बनेका मठमलन्दरहु कुनै योजना लबना नै लनमाशण भैरहकेो र सीमसार क्षेरको समेत संरक्षण गनुशपन े

आि्यकतािाई महशुस गरी यो अिधारणागत गुुयोजना तयार गररएको छ । यसमा पोखरीको संरक्षण 

योजना, पोखरी र पोखरीको बीचभागमा मलन्दर, लपकलनक स्थि जस्ता पयशटकीय पूिाशधारहु समेरटएको 

छ ।  

 

आयोजना ३) भद्रपरु नगरपालिकाको सगरमाथा चौकबाट खानपेानीको टैंकी र मचेी क्यापूपसको पल् चम 

हुुँद ैचन्द्रगढी लिमानस्थि जान ेसडकको लडलपआर  

 

भद्रपुर नगरपालिका लभरका मुख्य रणनैलतक सडकहु शहरी लिकास तथा भिन लनमाशण लिभागको संघन 

शहरी कायशिममा परी लनमाशणको चरणमा गैसकेका छन् । मालथ उल्िेख गररएको सडक सघंन शहरी 

कायशिममा नपरेको, लिमानस्थि जोड्ने िैकलल्पक सडकको ुपमा रहकेो र उक्त सडकको स्तरोन् नती भएमा 

नगरपालिकाबाट लिमानस्थि जान समेत छोटो पन ेभएकोिे यो सडक लडलपआरको िालग छनौट गररएको 

छ । यस सडकको लनमाशण प् चात भद्रपुर बजारबाट छोटो दरुीमा नै एयरपोटश पुग् न सककने हुुँदा यो सडक 

महत्िपूणश सडकको ुपमा पलहचान गररएको छ । 

 

७.४ भौलतक पिूाशधार लिकास योजना तथा कायशिमहु 
 

यस योजनािे पलहचान गरेका भौलतक पूिाशधार लिकास योजना तथा कायशिमहु लनपू न बमोलजम रहकेा 

छन्  

तालिका ७.१: भौलतक लिकास योजना तथा कायशिमहु 

सडक  

अल्पकािीन ( ०-५ बषश ) 

ि.स

. 
योजना तथा कायशिम स्थान एकाई/दरुी 

अनुमालनत 

िागत 

लजपूमेिार लनकायहु 

मुख्य सहायक 

१ नगर यातायात गुु योजना तजुशमा गने   ३५०० नपा नपा 

२ 
मलन्र चोक-िेखानाथ चोक- लब.लप. चोक- 

चौतुिारी डे्रन सपूमको बाटो पक् की गने 
 ६.४२ ककलम 

१५५१४६ 

सघन 

शहरी  
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३ 

NEA कायाशिय – सगरमाथा चोक – 

लझिलमििया पैनी र गामेन्ट चोक – अन्जनी 

मोड र दउेलनया खोिा सपूमको बाटो पक् की गने  

 ४.३ ककलम 

१००३५५ 

सघन 

शहरी 

 

४ 
रंगेडाुँडा- मिा चोक हुद ैज्ञाने चोक सपूमको 

सडक पक् की गने 
 ४.२ ककलम 

११५५९० 

सघन 

शहरी 
 

५ 
चन्द्रगढी सामुदालयक बन कायाशिय दलेख 

दउेलनया खोिा सपूमको िाटो पक् की गने 
 ४ ककलम 

१०७०६० 

सघन 

शहरी 
 

५ 

दिेी िस्ती- ििभद्र चोक- ्याम चौधररको घर- 

लघलमरे िस्ती- धुिािरी जोड्ने सडक, जनता 

किभटश-मेचीखओिा नािा, हलस्पटि चोक- 

गणेश मलन्दर-घोडामारा पैनी सपूमको सडक 

पक् की बनाउने 

 ४.४ ककलम 

१०२८५२ 

सघन 

शहरी 

 

७ 
लशि मलन्दर- चैतुिारी हुद ैडाुँफे चोक सपूमको 

सडक लपच गने 
 २.८ ककलम 

७८२५५ 

सघन 

शहरी 
 

८ 

चन्द्रगढी लचया उद्यान –धनुषा मोड- साई मागश- 

कौिा खाडी हुद ैकुमार श्रष् ठको घरसपूमको 

सडक पक् की बनाउने 

 ४.६ 

१२४१६९ 

सघन 

शहरी 

 

९ 

नयाुँ बजारको दक्षीण बाट अमि डाुँगी- तारा 

नगर – डाुँगीबारी- पाण्डेचोक- आुँपगाछी चोक- 

ककच् चक बध हुद ैभैसेिाडी सपूमको सडक पक् की 

गने 

 
१४.६२ 

ककलम 

३८१४५१ 

सघन 

शहरी 

 

१० 
धलनष मोडबाट धुिािारी सडक हुद ैदिेकोटा 

मागश सडक पक् की गने 
 १.६५ ककलम 

३५२३१ 

सघन 

शहरी 
 

११ 
नपाका मुख्य सडकहुको चौडाई न्यूनतम ४० 

कफट  कायम गरी स्तरोउन् नती गने 
 ७.५ ककलम 

२६८२७४   

१२ 
गुराुँशपुर चोकदखेी हालत्तमारा जाने सडक 

कािोपरे गने 
िडा नं १ १.७ ककलम ३७३३६ नपा 

 

१३ 
गुराुँशपुर चोकदखेी फुटिबि ग्राउण्ड जाने 

सडक कािोपरे गने 
िडा नं १ ७०० लमटर १५३७३ नपा 

 

१४ 
लहमािी चौकबाट प्रजापलतको घरसपूम जाने 

सडक कािोपरे गने 
िडा नं १ ६५० लम  

RAPको 

योजना

मा परेको 

नपा 

१५ 
बसपाकश बाट भद्रपुर नपा जाने सडक कािोपरे 

गने 
 ६०० लम १३१७७ नपा नपा 

१६ 
बसपाकश बाट राम भिन हुुँद ैभन्सार जने मुि 

सडक सपूमको सडक कािोपरे गने 
 ४०० लम ८७४९ नपा  

१७ 
गमेन्ट िोकबाट नेपाि टोि सपूमको सडक 

कािोपरे गने  
 २ ककलम ४३९२४ नपा  

१८ 
शहरी क्षेरको सडकको दबुै तफश  नािा लनमाशण 

गने 
 १५ ककलम ४७११६८ नपा दातृ 

लनकाय 

१९ 
नगरपालिका लभर भत्केका सडकहुिाई ममशत 

संभार गने  
 २० ककलम 

३६५१०० 

नपा गैसस 

२० 

नपा लभर भलत्कएका सडक, ढि, नािा आकदको 

लछटो ममशत गनश प्रालिलधक र साधन सलहतको 

एक Rapid Response Team/Unitको गठन 

  

नीलतगत 

नपा नपा 
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गनशका िालग बजेट लिलनयोजना गने  

२१ 

सडक र ढि लनमाशण गदाश नपा, लिद्युत 

प्रालधकरण, दरुसंचार, केिि नेटिकश , खानेपानी 

जस्ता कायाशियहुलबच समन्िय हुनुपने 

  

नीलतगत 

नपा 

नपा, 

केलन्द्रय 

सरकार 

२२ 

लनमाशणालधन मेची पुिसुँग भारलतय सडक 

संजािसुँग जोड्न नेपाि सरकारिाई भारत 

सरकारसुँग समन्िय गनश नपािे अनुरोध गने 

  

नीलतगत 

नपा 

नपा, 

केलन्द्रय 

सरकार 

२३ 
फुटिि ग्राउण्डबाट पलिम लतलपूसना बाध हुुँद ै

िाहुरेचौक जाने सडक कािोपरे गने  
िडा नं १ २ ककलम ३६५१० नपा  

२४ 

फुिबि ग्राउण्डबाट पलिम लतलपूसना बाध जाने 

सडकको ओरािेमा दिुैतफश  पक् की नािा लनमाशण 

गने 

िडा नं १ २०० लमटर ३०८२ नपा  

२५ 
नगेन्द्र खरेिको घरबाट शसस् र प्रहरीको 

क्यापूपस हुुँद ैउत्तर जाने सडक ग्राभेि गने 
िडा नं १ ६२० लमटर ११८६५ नपा  

२६ 
हुिाकी राजमागशबाट पुरानो लसमा प्रहरी चौकी 

हुुँद ैपूिश जाने सडक ग्राभेि गने 
िडा नं १ १ ककलम १८२५५ नपा  

२७ मेरो लमिबाट दलक्षण तफश  जाने सडक ग्राभेि गने िडा नं १ ६५० लमटर ११८६५ नपा  

मध्यकािीन ( ५-१० बषश ) 

२८ 

लहमािी चोकबाट नगेन्द्र खरेिको घर र 

लतुपती लचया उद्योग हुुँद ैकंचन र कल्याण 

िस्ती जोडने सडक कािोपरे गने 

िडा नं १ २.५ ककलम ५४९०६ नपा 
 

२९ 

चारआिी-केचना मुि सडक र नपाका अन्य 

सडकहुमा पने मुख्य चौकहुमा बस स्टेण्ड 

लनमाशण गन े

 १५ स्थानमा 

९००० नपा 

दातृ 

लनकाय 

३० 
लिद्युत, खानेपानी र टेलिफोनको िाईन सडक 

भन्दा बालहर सेट व्याक क्षेरमा राख् ने 
  

नीलतगत नपा  

३१ 
चारआिी चौकबाट कमिधाप पयशटकीय र 

धार्थमक क्षेर जाने सडक कािोपरे गने 
िडा नं २ १.५ ककलम 

३२९४३ नपा 

प्रेदश 

सरकार 

दीघशकािीन (१०-२० ) 

३२ 

हाि भद्रपुर बजारमा रहकेो बसपाकश  सानो 

भएकोिे झापा चोक आसपास आधुलनक 

बसपाकश  लनमाशण गन े

  

१२०००० नपा 

केन्द्र 

सरकार र 

दातृ 

लनकाय 

३३ 

नपा सपूपूणश क्षेरिाई समे्ने गरी (सालिक 

गालिसहु समेत) ५० कफट चौडाईको ररगरोड 

लनमाशण गन े

 २५ ककलम ११६५२८

० 

केन्द्र 

सरकार 

नपा, दातृ 

लनकाय 

३४ नगर क्षेरमा सौयश सडक बलत्तको व्यिस्था गने  ३०० िटा 
७७२५० नपा 

दातृ 

लनकाय 

पुि तथा कल्भटश लनमाशण 

अल्पकािीन (०-५ बषश ) 

३५ िाडश नं ३ बाघे खोल्सीमा कल्भटश लनमाशण गने   ५७०० नपा स्थालनय 

३६ िाडश नं ३ भच् चक िस्तीमा कल्भटश लनमाशण गने   ५७०० नपा  ्थालनय 

३७ 

गुराशपुर चोकदखेी फुटिबि ग्राउण्ड जाने 

सडकमा कुमािको घरअगाडी लनमाशण कायश 

अपुरो रहेको पुिको लनमाशण कायश सपूपन् न गने 

(जग मार हािेको) 

िडा नं १ २५लम 

२३७५० 

प्रदशे 

सरकार नपा 

३८ 
मेरो लमिबाट दलक्षणतफश  जाने सडकमा पुि 

लनमाशण गन े
िडा नं १ २५ लमटर 

२३७५० केन्द्र 

सरकार नपा 
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३९ 

गुराुँशपुरबाट दगुाश मलन्दर हुुँद ैसाना ककसान 

सहकारी संस्था र संयुक्त िडा कायाशिय जाने 

सडकको सोमबारे खोिामा पक् की पुि लनमाशण 

गने 

िडा नं १ २५ लमटर 

२३७५० 

केन्द्र 

सरकार नपा 

मध्यकािीन ( ५-१० बषश ) 

४० 

िाडश नं ३ को लभमनगर चौक हुुँद ैककचकबध 

भैसािाडी जाने बाटोको दउेनीया खोिामा 

पक् की पुि लनमाशण गने 

 १०० लमटर 

९५३००० 

केन्द्र 

सरकार नपा 

४१ 
िाडश नं ६ मन्री चौक दलेख िखेनाथ चौक जाने 

बाटो बागडोगरा पैनीमा पुि लनमाशण गने 
 ७५ लमटर 

७१२५० नपा 

केन्द्र 

सरकार 

४२ 
िाडश १० र ७ काफ्िे टोि छेउ दिेलनया 

खोिामा पुि लनमाशण गने 
 ५० लम 

४७५०० नपा 

दातृ 

लनकाय 

४३ 

भद्रपुर-आुँपगाछी-ककचकबध-भैसािाडी सडक 

खण्डमा पने दउेलनया खोिामा पक् की पुि 

लनमाशण गने  

 ११५ लम 

११२८१२ 

केन्द्र 

सरकार नपा 

दीघशकािीन ( १०-२० बषश ) 

४४ 
िाडश नं ३ राधाकृष्ण मलन्दर छेउको पुरानो मेची 

खोिा पुि लनमाशण गने 
  

९५००० 

केन्द्र 

सरकार नपा 

शहरी पबूाशधार 

अल्पकािीन ( ०-५ बषश ) 

४५ 
Science City को संभाव्यता अध्ययन गरर 

DPR तयार गने 
  

८५०० नपा नपा 

४६ सगरमाथा चोकमा घण्टाघरको लनमाशण गने   
२५०० नपा 

नपा, दातृ 

लनकाय 

४७ लपकलनक स्पट लनमाशण गने   ७५०० नपा नपा 

४८ 

सोमबारे दगूाश मलन्दरको दलक्षणमा (दिेी 

कोईरािाको घर अगाडी) रहेको सािशजलनक 

जग्गामा बहुउ्ेल्यय सामुदालयक भिन लनमाशण 

गने 

िडा नं १ 
३०० लसट 

क्षमताको 
४१५९१ 

नपा 

दातृ 

लनकाय 

दीघशकािीन ( १०-२० बषश ) 

४९ 
संभाव्यता अध्ययन र तया गररएको DPR को 

आधारमा Science City लनमाशण गने 
  १२५५००

० नपा 

नपा, दातृ 

लनकाय 

५० मनोरंजन पाकश  लनमाशण गने   २४५०० नपा नपा 

५१ 
लिद्युलतय शिदाह गृहको िालग स्थान छनौट 

गरर पुबाशधार लनमाशण गने 
  

२५००० नपा 

दातृलनका

य, लनलज 

क्षेर 

ससचाई 

अल्पकािीन ( ०-५ बषश ) 

५२ 
स्थानीय कुिो र नहरहुको ममशत संभार र 

स्तरोउन् नती गने 
  

७००० नपा स्थालनय 

५३ 

सालिक पृथ्िीनगर गालिस र खोिाबाट पानी 

िगेर ससचाई हुन नसक् ने क्षेरहुमा लडप 

बोररङको व्यिस्था गने 

 २० िटा 

२०००० नपा स्थालनय 

५४ 

नपा लभरका ससचाई आयोजना र 

सलमलतहुिाई आि्यकता अनुसार लिस्तार 

गने 

  

नीलतगत नपा  
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खानपेानी 

अल्पकािीन ( ०-५ बषश ) 

५५ 
खानेपानीका पुराना पाईपहुिाई लिस्थालपत 

गरी नयाुँ पाईप जडान गने 
  

३२००० खपा 

उपभोक् ता 

समुह र 

दातृ 

लनकाय 

५६ 
खानेपानीको गुणस्तर कायम गनश समय समयमा 

खानेपानीको गुणस्तर जाुँच गनुशपने 
  

नीलतगत नपा 

उपभोक् ता 

समुह 

मध्यकािीन ( ५-१० बषश ) 

५७ 

सालिक पृथ्िीनगर गालिसको सोमबाररे र 

गौरीशंकरमा रहकेो खानीपानी आयोजनाहु 

संचािन गने 

  

६५०० खापा 

दातृ 

लनकाय 

५८ 

नपाको सपूपूणश क्षेरमा शुि खानेपानीको पहुुँच 

पुर् याउन थप खानेपानी आयोजनाहु लनमाशण 

गने 

  

४०००० खापा 

दातृ 

लनकाय 

लबद्यतु 

अल्पकािीन (०-५ बषश ) 

५९ 
लिद्युत नपुगेको स्थानहुमा लतन फेजको लिद्युत 

िाईन लिस्तार गने 
  

१७५०० 

लिद्युत 

प्रालधकर

ण नपा 

मध्यकािीन (५-१० बषश ) 

६० 
बजार क्षेरका लिद्युत, टेलिफोन र टेलिलभजनका 

तारहु भूलमगत गने 
  

नीलतगत नपा नपा 

सचूना तथा सचंार 

अल्पकािीन ( ०-५ बषश ) 

६१ 

सालिक पृथ्िीनगर र महशेपुर गालिसमा नेपाि 

टेलिकमको टािर नभएका क्षेरमा नयाुँ टािर 

लनमाशण गन े

 ३ िटा 

नीलतगत 

नेपाि 

दरु 

संचार 

संस्था नपा 

६२ 

नपाको मुख्य बजार क्षेर भन्दा बालहर नेपाि 

टेलिकमको ल्याण्ड िाईन सेिा र ईन्टरनेट सेिा 

लिस्तार गनुशपने 

  

नीलतगत 

नेपाि 

दरु 

संचार 

संस्था नपा 

 

 

७.५ आर्थथक लिकास योजना तथा कायशिमहु 
 

आर्थथक लिकास योजना तथा कायशिमहु लनपू न बमोलजम पलहचान गररएको छ ।  
 

तालिका ७.२: आर्थथक लिकास योजना तथा कायशिमहु 

ि.स. योजनाहु स्थान इकाई 
अनमुालनत 

रकम ु 

लजपूमिेार लनकाय 

प्रमखु सहायक 

अल्पकािीन ( ०-५ बषश ) 

१ 

कृलष पकेट क्षेरको पलहचान गरी योजना 

लनमाशण गरी योजना मतुालिक खेलत गने 

 
 नीलतगत नपा 

नपा, 

केलन्द्रय 

सरकार 

धान िािी िडा नं ३, ४, ९, ७  ३५०० स्थालनय नपा 
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र १० कृषक 

माछापािन 

िडा नं ३ 

 ३००० 

स्थालनय 

कृषक नपा 

फिफुि खेलत (लिची र कागती) 

िडा नं १, २, ९ र 

१०  ३००० 

स्थालनय 

कृषक नपा 

मेची पारी तरकारी बारी भन् ने नाराका 

साथ मेचीपारीको िडािाई तरकारी पकेट 

क्षेरको ुपमालिकास गने  

िडा नं ३ र ७ 

 ३५०० 

स्थालनय 

कृषक नपा 

कदगो कृलष उत्पादनका िालग सरकारिे 

प्रालिलधक सहयोग र उन् नत जातका 

पशुपंक्षी र लिउलबजन सहुलियत दरमा 

उपिब्ध गराउने 

 

 नीलतगत नपा 
प्रदशे 

सरकार 

२ 
कृलष शहकारीको प्रयोग गरी कृलष संकिन 

केन्द्रको लनमाशण गने 

 
 ८५०० नपा 

सहकारी 

संस्था 

३ 
Bilateral relation को िालग नेपाि 

सरकारसंग समन्िय गनश लसफाररस गने 

 
 नीलतगत नपा  

४ 
बैदलेशक रोजगाररमा जाने मालनसहुिाई 

लसप लिकासको तालिम व्यिस्था गने 

 
 ५००० नपा नपा 

५ 

मजदरु कल्याण योजना अनुुप 

मजदरुहुका िालग नपा (१.५%), मजदरु 

(१.५%) र कामकदने संस्थािे (१.५%) का 

दरिे रकम जपूमा गरर मजदरु कत्याण 

कोषको स्थापना गने 

 

 नीलतगत नपा 

नपा, नपा 

लभरका 

काम कदने 

संस्था र 

मजदरु 

६ पयशटन गुुयोजना लनमाशण गने   २५०० नपा नपा 

मध्यकािीन ( ५-१० बषश ) 

७ 
ज्ञाने चोक र सोमिारे क्षेरमा बैकको 

स्थापना गने 
 

 नीलतगत   

८ छोटी भन्सार कायाशियको स्तरोन् नलत गने    
नीलतगत 

  

९ 
रासायलनक मिको प्रयोगिाई लनुत्सालहत 

गद ैजैलबक मिको व्यिस्था गने 
 

 
नीलतगत 

  

१० 
लचया खेलतको प्रालिलधक लशक्षाियको 

स्थापना गने 
 

 २५०००० नपा 
केन्द्र 

सरकार 

दीघशकािीन (१०-२० बषश ) 

११ 
चन्द्रगढीिाई औद्योलगक क्षेरको ुपमा 

लिकास गने 
 

 नीलतगत 
केन्द्र 

सरकार 
नपा 

१२ 
ज्ञानेचोक र चन्द्रगढीमा दगु्ध लचस्यान 

केन्द्र स्थापना गने 
 २ िटा २२००० 

केन्द्र 

सरकार 
नपा 

१३ आघुलनक भन्सार कायाशिय स्थापन गने 
 

 १००००० 
केन्द्र 

सरकार 
नपा 

१४ 

नगरपालिकामा संचालित लचया खेलतिाई 

अगाशलनक खेलतको ुपमा ुपान्तरण गदै 

िैजाने । 

 
 नीलतगत नपा 

लचया 

व्यिसायी 

१५ 
आधुलनक लचया प्रसोधन केन्द्रको लनमाशण 

गने 

 

 ३५०००० 

केलन्द्रय 

सरकार, 

दातृ 

लनकाय 

नपा 
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७.६ सामालजक लिकास योजना तथा कायशिमहु 
 

सामालजक लिकास योजना तथा कायशिमहु लनपू न बमोलजम रहकेा छन ्।  

तालिका ७.३ : सामालजक लिकास योजना तथा कायशिमहु 

लशक्षा 

( अल्पकािीन ०-५ बषश ) 

ि.स

. 

योजना तथा कायशिम स्थान एकाई/दु

री 

अनुमालनत 

िागत 

लजपूमेिार लनकायहु 

मुख्य सहायक 

१ पुस्तकाियको िालग आि्यक पूिाशधार लनमाशण 

गने 

चन्द्रगढी, 

पृथ्िीनगर, भद्रपुर 

र महशेपुर 

४ िटा ५०००० नपा दातृलनका

य 

२ भद्रपुर उच् च मालिको हािको भिनिाई 

सिलिकरण गरर थप नयाुँ भिन लनमाशण गने 

  ११५०० केन्द्र 

सरकार 

नपा 

३ जाुँड, रलक्स र चुरोटिाई अनुगमन गरर 

व्यिस्थापन गने 

  नीलतगत नपा स्थालनय 

४ सामुदालयक लिद्याियहुको शैलक्षक गुणस्तर 

बढाउन अंग्रेजी भाषा अलनिायश गने 

नपाका सिै 

सामुदालयक 

लिद्याियहु 

 नीलतगत   

५ प्रत्येक माध्यलमक र उच् च माध्यलमक 

लिद्याियमा प्रालिलधक र लशपमुिक लिषयको 

अलनिायश अध्यनको व्यिस्था गने 

  १५०००   

६ झापा लजल्िाको दलक्षण पूिशमा अिलस्थत कृलष र 

पशु लिज्ञानको पठनपाठान भैरहकेो एक मार 

सरकारी लिद्याियमा प्रालिलधक लशक्षाको 

स्तरोउन् नती गनश लनपू म बमोलजमका पूिाशधारहु 

लनमाशण गन े

िडा नं १  

 

 

 

 

 

 

 

 

 नपा केलन्द्रय 

सरकार 

क) लिद्यािय पररसर लभर रहेको माछा 

पोखरी, बंगुर पािन घर,कुखुरा 

पािन घर र गाई गोठमा  कपूपाउण्ड 

पखाशि लनमाशण गरने 

 

 १२५ 

लमटर 

 

२५००० नपा नपा 

ख) लिद्याियमा कृलष र पशु लिज्ञान पढने 

लिद्याथीहुको िालग छाराबास 

लनमाशण गन े

 १०० 

लिद्याथी 

क्षमताको 

३२००० नपा नपा 

ग) लिद्यािय परीसरमा प्रालिलधक लशक्षा 

पठाउने लशक्षकको िालग आिास घर 

लनमाशण गन े

 ६ कोठाको २१५०० नपा नपा 

घ) लिद्याियको पुस्तकाियमा पशु 

लिज्ञान र कृलष सपूबन्धी पुस्तक र 

प्रयोगात्मक सामग्रीको व्यिस्था गने 

 

 

 १२००० नपा नपा 

मध्यकािीन (५-१० बषश ) 

७ सामुदालयक लिद्याियका लजणश भिनहुिाई 

प्रलतस्थापना गरी भूकपूप प्रलतरोधी भिनहु 

लनमाशण गन े

उच् च मालि २ ३०००० 

 

 

 

केन्द्र 

सरकार 

नपा 

मालि २ २४०००   

प्रालि/लनमालि ८ ४००००   
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८ सामुदालयक लिद्याियहुमा बािमैरी बाि 

लिकास केन्द्रको िालग भौलतक पूिाशधार लनमाशण 

गने 

नपाका सबै 

सामुदालयक 

लिद्याियहु 

 २५००० केन्द्र 

सरकार 

नपा, 

दातृलनका

य 

९ पूिाशधार सलहतको प्रलिलधक लशक्षाियको 

लनमाशण गन े

 १ ४५००० केन्द्र 

सरकार 

 

स्िास्थ्य 

( अल्पकािीन ०-५ बषश) 

१ आयुिेद औषधािय स्थापन गने िडा नं २ 

सगरमाथा 

१ ८०००० केन्द्र 

सरकार 

नपा 

२ लिद्यमान स्िास्थ्य संस्थाहुमा स्िास्थ्य 

उपकरण र जनशलक्तको व्यिस्था  गने 

िडा नं १, ३ र ९ ३ ३०००० नपा केन्द्र 

सरकार 

३ महामारी तथा प्राकृलतक प्रकोप सपूबन्धी 

सचेतना कायशिम संचािन गने 

सबै िडामा  ३५०० नपा गैरसरका

री संस्था 

मध्यकािीन (५-१० बषश) 

४ पशु सेिा केन्द्रको पूिाशधार लनमाशण गने िडा नं 

२,३,४,५,७,८,९,

१० 

८ िटा ४०००० केन्द्र 

सरकार 

नपा 

५ आधलुनक सेिा सुलिधा सलहतको स्िास्थ्य सेिा 

भिनको पूिाशधार लनमाशण गने 

िडा नं २, ४, ५, 

६, ७ र १० तथा 

३ को मेची पारी 

७ िटा १४०००० केन्द्र 

सरकार 

दात् 

लनकाय 

६ मेची अंचि अस्पतािमा कफलजयो थेरापीको 

व्यिस्था गने 
  ८५०० केन्द्र 

सरकार 

नपा 

दीघशकािीन ( १०-२०बषश) 

७ लशक्षण अस्पताि सलहतको भौलतक पूिाशधार 

लनमाशण गन े

िडा नं १०, 

किििगुडी 

 १०००००

० 

केन्द्र 

सरकार 

दातृ 

नीकाय 

मलहिा, बािबालिक, बिृ र अपाङ्ग 

( अल्पकािीन ०-५ बषश) 

८ खोिा र नकद ककनारमा बसोबास गरररहेका 

सकुपूिासी िस्तीहुको पलहचान तथा 

व्यिस्थापन गने 

मेची, दउेनीया, 

हलडया खोिा 

छेउका िस्तीहु 

 नीलतगत केन्द्र 

सरकार 

नपा 

९ जेष् ठ नागररक चौतारीहु लनमाशण गने 

(ईन्टरनेट, धार्थमक पुस्तक, परपलरका र अन्य 

मनोरन्जनका साधनहु सलहतको) 

िडाको पायक पने 

स्थानहुमा 

१० ८०००० नपा दातृ 

लनकाय 

१० पुनस्थाशपना र सुधार केन्द्रको स्थापना गने नपाको उपयुक्त 

स्थान 
 १५५०० नपा दातृ 

लनकाय 

११ अन्तरालष् िय लसमाना, उद्योग, व्यिसालयक क्षेर 

र स्थानीय शालन्त सुरक्षाको िालग सुरक्षा पोष् ट 

स्थापना गने 

  नीलतगत केन्द्र 

सरकार 

नपा 

१२ नपाको सािशजलनक जग्गाहुको पलहचान गरी 

अलभिेख तयार गने 
  २५०० नपा नपा 

१३ ककररया पुरी भिन लनमाशन गने दउेलनयाघाट ज्ञाने 

चौक, हलडया 

खोिा, दउेनीयाघाट 

किििगुडी, मेची 

ककनार घाट 

४ िटा ४०००० नपा दातृ 

लनकाय 

मध्यकािीन (५-१० बषश) 

१४ बृिआश्रमको िालग पूिाशधार लनमाशण गने सपूपूणश िडाहु  ४५००० नपा दातृ 

लनकाय 

१५ हाि संचािनमा रहकेा घाटहुिाई व्यिलस्थत   ५००० नपा दातृ 
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गरी जालतय र धार्थमक संस्कार अनुसार लनमाशण 

गने 

लनकाय 

१६ आकदबालसको (कमिधापमा) र जनजालतको ( 

महशेपुरमा) एक एक िटा संग्राहिय लनमाशण 

गने 

  ९५०००० नपा नपा, 

प्रादलेशक 

सरकार  

दीघशकािीन (१०-२० बषश) 

१७ मनोरन्जन स्थि (पाकश ) लनमाशण गने किििगुडी, 

शलहदपाकश  

(चन्द्रगढी), 

ककचकबध, 

चन्द्रगढ, कमिधाप 

५ ७५००० नपा लनलज 

१८ लिद्यमान रहकेा धमशशािाहुिाई उपयुक्त 

स्थानमा स्थानान्तरण गरी पुनलनमाशण गने 
 २ ४०००० नपा दातृ 

लनकाय 

खेिकुद लिकास 

अल्पकािीन ( ०-५ बषश ) 

१९ मेची रंगशािाको ममशत संभार र स्तरोउन् नती 

गने 

  ५०००० केन्द्र 

सरकार 

नपा 

२० नपामा योगशािाको लनमाशण गने (२५० 

क्षमताको) 

भद्रपुर र पृथ्िीनगर २ िटा ४३००० नपा दातृ 

लनकाय 

२१ खेिकुद मैदानमा कपूपाउण्ड िाि िगाई 

पूिाशधार लनमाशण गन े

िाडश नं १ को 

लहमािी र सोमबारे 

िाडश नं २ चन्द्रगढ 

भद्रपुर मालिको 

खेिकुद मैदान 

३ िटा ३७५०० केन्द्र 

सरकार 

नपा 

मध्यकािीन ( १०-२० बषश ) 

२२ मेची रंगशािािाई प्रलशक्षण केन्द्र सलहतको 

बहुउ्े्यीय रंगशािाको ुपमा स्तरोन् नलत गने 

  ५००००० केन्द्र 

सरकार 

नपा, दातृ 

लनकाय 

सचुना तथा सचंार 

२३ नपािे सुचना तथा संचार सुलिधाको िालग एफ. 

एम. संचािन गने 

  नीलतगत नपा  

 

७.७ िातािरण व्यिस्थापन योजना तथा कायशिमहु 

िातािरण व्यिस्थापन योजना तथा कायशिमहु लनपू न बमोलजम छन् । 

तालिका ७.४: िातािरण व्यिस्थापन योजना तथा कायशिमहु 

ि.स.ं योजनाहु स्थान इकाई 
अनमुालनत 

रकम ु 

लजपूमिेार लनकाय 

प्रमखु सहायक 

अल्पकािीन ( ०-५ बषश ) 

१ 
नपा क्षेरको फोहोर मैिा लनयलमत संकिन गरर 

व्यिस्थापन गने 
 

 
नीलतगत नपा दातृ लनकाय, 

स्थालनय 

२ 
फोहोर मैिा संकिनका िालग जनसलक्त शलहत 

प्रत्येक िडामा एउटा याक्टर राख् ने 

 १० 

िटा 

१५००० नाप दातृ लनकाय, 

नपा 

३ 
आिस्यकता हरेी हरेक िडाहुमा डस्टलिनको 

व्यिस्था गने 

 

 

२५०० नपा नपा, दातृ 

लनकाय 

४ 

साबशजलनक स्थि ( िजार, बसपाकश , अस्पताि 

आकद) मा िाि, मलहिा, अपांङ्ग मैलर 

शौचाियको लनमाशण गने 

 

१० 

२२५०० नपा स्थालनय, 

दातृ लनकाय, 

नपा, लनलज 
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५ 

िातािरण सरसफाई र फोहोर मैिा 

व्यिस्थापन सपूिलन्ध टोि-टोिमा चेतना मुिक 

कायशिम गने 

 

 

२५०० नपा गैसस, नपा, 

टोिसुधआर 

सलमलत 

६ संचािनमा रहकेा िधशािा व्यिलस्थत गनुश पने   ६५०००   

७ 
नयाुँ सडक लनमाशण गदाश सडकको दिुै तफश  ढि 

व्यिस्थापन अलनियश लनमाशण गनुश पने 

 

 

नीलतगत नपा सपूिलब्धत 

लनकाय 

८ 
नगरपालिकािे पोष् टर, पपूपप्िेट, पचाश, व्यानर 

टाुँस् न िा झुण्ड्याउन लनल् चत स्थान तोक् नुपने 
 

 
नीलतगत नपा नपा 

९ 
पोष् टर, पपूपप्िेट, पचाश, व्यानर टाुँस् न िा 

झुण्ड्याउन नपाबाट अनुमलत लिनु पने 

 

 

नीलतगत नपा नपा 

 

१० 
काुँल ज घर लनमाशण गने 

 
२ 

३८०० नपा नपा, दातृ 

लनकाय 

११ 
सडक ककनार तथा खुिा स्थानमा िृक्षारोपण 

गने 
 

 
४००० नपा स्थानीय 

१२ नकदतटिन्धको िालग अस्थाई ुपमा काुँस, बाुँस 

र िामा जरा भएका ुख लिुिा िगाउने 

 

 

२५०० नपा नाप र 

स्थालनय 

लनिासी 

मध्यकािीन ( ५-१० बषश) 

१३ प्रत्येक िडामा बािउद्यान लनमाशण गने  १० १००००० नपा दातृ लनकाय 

१४ 
नगरपालिकामा भएका पाकश हुिाई व्यिलस्थत 

गनुश पने 
 

 
५५०० नपा दातृ लनकाय 

दीघशकािीन ( १०-२० बषश ) 

१५ स्यालनटरी ल्याण्ड कफल्ड साईट लनमाशण गने   २२०००० नाप दातृ लनकाय,  

१६ 
सहरमा उत्पाकदत फोहोर मैिा संकिन गरर 

उजाश उत्पादन सलहतको व्यिस्थापन गने 
 

 
७५००० नपा दातृ लनकाय 

१७ 
नपािे बधशािा कायशलिलध लनमाशण गरर 

लनयलमत अनुगमन गने 
 

 
नीलतगत नपा नपा 

१८ 
लसमसार क्षेरहुको संरक्षण गरर पयशटककय 

क्षेरको ुपमा लबकास गने 
 

 
१२०००० नपा दातृ लनकाय, 

केन्द्र सरकार 

१९ 

Septic Tank बाट मेलसनिे तानकेो 

फोहोरिाई Processing Plant को 

व्यिस्थापन गरर Processing गने  

 

 

 

७५००० 

नपा दातृ लनकाय 

 

७.८ लिपद व्यिस्थापन तथा जििाय ुअनकूुिन योजना तथा कायशिमहु 
 

लिपद व्यिस्थापन तथा जििायु अनुकुिन योजना तथा कायशिमहु लनपू न बमोलजम छन् । 

तालिका ७.५: लिपद व्यिस्थापन तथा जििाय ुअनकूुिन योजना तथा कायशिमहु 

ि.स. योजनाहु स्थान इकाई 
अनमुालनत 

रकम ु 

लजपूमिेार लनकाय 

प्रमखु सहायक 

अल्पकािीन ( ०-५ बषश ) 

१ जोलखम नक्शाङ्कन प्रलतिेदन तयार गने नपा  २००० नपा नपा,  

२ 

खोिा तथा नदी ककनाराका िस्तीहुिाई 

उलचत स्थानमा स्थानान्तरण गनश 

सपूभाव्यता अध्ययन गने 

 

 २००० नपा  
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३ 

मानि जोलखम न्युलनकरणका िलग उ्ार 

टोिी, उ्ार सामग्रहु, खाद्यन्न आकदको 

पुिश व्यिस्था गने 

 

 नीलतगत नपा 

नपा, दातृ 

लनकाय, 

स्थालनय 

४ 

जंगिी जनािर हालत्तको कारण हुने जन 

धनको क्षलतकम गनशको िालग पुबश सूचना 

प्रणािी (साइरन लसस्टम) जडान गने  

िडा नं १, २, ३, 

४, ७, ९, र १०  ३००० नपा 

नपा, दातृ 

लनकाय, 

स्थालनय 

५ 
आपतकािीन व्यिस्थापनका िालग खुिा 

स्थानको छनौट गने  
 

 नीलतगत नपा स्थालनय 

६ 

चयाङबाट बच्नका िालग अध्ययन 

अनुसन्धान गरर समाधानको उलचत उपाय 

अबिपूिन गने 

 
 ३००० नपा 

रेडिस 

सोसाईरट 

७ 
आगिालग लनयन्रकको िालग चालहने 

सामालग्र र दक्ष जनशलक्त उत्पादन गने 
 

 २५०० नपा  

८ आधुलनक एपूबुिेन्सको व्यिस्था गने   ६५०० नपा दातृ लनकाय 

९ 
बाढीबाट बच्नका िालग बढी प्रभालित 

क्षेरमा पूिश सुचनाप्रणािी जडान गने 
 

 ६००० नपा केन्द्र सरकार 

मध्यकािीन ( ५-१० बषश ) 

१० 

प्राकृलतक लिपदमा फसेकािाई तत्कािीन 

उ्ारका िालग नपामा उ्ार गृह लनमाशण 

गने   

 

 २२५०० नपा 

नपा, दातृ 

लनकाय, 

स्थालनय 

दीघशकािीन (१०-२० बषश ) 

११ 

जंगिी जनािर हालत्तको कारण हुने जन 

धनको क्षलतकम गनशको िालग रालष् िय 

तथा अन्तरालष् िय ुपमा गररएका 

मोडिहुको अध्ययन गरर उपयुक्त मोडि 

लसफाररस गने (कदघशकािीन) 

िडा नं १, २, ३, ४, 

७, ९, र १० 

 ४५००० नपा  

१२ 

िाढी, कटान तथा डुिान लनयन्रणका 

िालग लनपू न स्थानहुमा नािा, तटिन्ध 

रबृक्षारोपण गने ।  

कल्याण िस्ती (िडा 

नं १), गौरी गाउुँ  

(िडा नं २), 

भैसािाढी हालत्तमारा 

र मेची पाररको गाउुँ  

(िडा नं ३), गदशन 

कट्टा (िडा नं ४), 

मेची ककनार ( िडा 

नं ५), झीिझीिा 

खोिा (िडा नं ६), 

पुरानो सब्जी हरट्ट 

(िडा नं ५ र ६), 

दउेलनया खोिा (िडा 

नं ७ र १०), शशस्त्र 

क्पूप छेउ र 

सुकुपूबासी टोि (िडा 

नं ८ र ९), प्रणामी 

नगर र स्िगशद्वारी 

घाट (िडा नं ९)  

 १०५०००० 

दातृ 

लनकाय, 

केन्द्र 

सरकार 

नपा 

१३ 

जििायू अनुकुिनका कायशिमहु 

संचािन गने  शुख्खा क्षेरका िालग 

पोखररको लनमाशण, लसमसारको संरक्षण र 

बृक्षा रोपण 

 

 २५०००० नपा 

नपा, 

स्थालनय र 

गैरसरकारी 

संस्था 
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७.९ ससं्थागत लिकास योजना तथा कायशिमहु 
 

संस्थागत लिकास योजना तथा कायशिमहु लनपू न बमोलजम पलहचान गररएका छन् । 

तालिका ७.६: ससं्थागत लिकास योजना तथा कायशिमहु 

अल्पकािीन (०-५ बषश ) 

ि.स

. 
योजना तथा कायशिम स्थान एकाई/दरुी 

अनुमालनत 

िागत 

लजपूमेिार लनकायहु 

मुख्य सहायक 

१ नपाको मोिाईि एप्स लनमाशण गने   १५०० नपा  

२ 
िडा कायाशियहुमा आि्यक जनशलक्तको 

व्यिस्था गने 
  

नीलतगत नपा नपा 

३ 

नपामा भूगोिलि्, िातािरणलिद, 

समाजशास् री, अथशशास् री, शहरी 

योजनाकार, लजआईएस लिद िगायत अन्य 

आि्यक कमशचारी र प्रालिलधकको व्यिस्था 

गने 

  

नीलतगत नपा नपा 

४ नपाको भू-उपयोग योजना तजुशमा गने   ३५०० नपा नपा 

५ 
िडा कायाशियका िालग जग्गा खररद गरर 

भिन लनमाशण गने 

िडा नं २, ३, 

५, ७, ८ र ९ 
 

१२०००० नपा 

नपा, 

दातृलनका

य 

६ 

नगरपालिकाको लबकास लनमाशण कायश तथा 

योजना लनमाशणमा िलक्षत िगशको सहभालगता 

बढाउन सचेतना कायशिम गने 

  

नीलतगत नपा गैसस 

७ नपामा लमलडया सेन्टरको स्थापना गने   १०००० नपा गैसस 

८ 
नपा लभर रहेका सहकारीहु बढी नाफामुिक 

भएकोिे नपाबाट लनयमन र अनुगमन गनुशपने 
  

नीलतगत नपा 

उिामासं 

(भद्रपुर 

नाप) 

९ 

प्राकृलतक प्रकोप, लिपद व्यिस्थापन र 

न्यूलनकरणको िालग सचेतना कायशिम 

संचािन गने 

  

५००० नपा गैसस 

१० 

प्राकृलतक प्रकोप र क्षलत न्यूलनकरण गनशको 

िालग जनशलक्त िगायत लिपद व्यिस्थापन र 

उ्ार सामाग्रीको व्यिस्थापन गने 

  

७५०० नपा 

केन्द्र 

सरकार, 

गैसस,  

११ 
कमशचारीको िृलत लिकासको िालग तालिम र 

भ्रमणको व्यिस्था गने 
  

५००० नपा गैसस 

१२ 
शहरी सेिाकेन्द्रको लनमाशण गने (नहुाउने, 

लचया पसि, कपाि का्ने ठाउुँ  आकद) 
 ५ िटा 

२५००० नपा 

दातृ 

लनकाय 

१३ सािशजलनक शौचािय लनमाशण गने  ५ १२५००   

१४ नपामा नगर प्रहररको व्यिस्था गने    नीलतगत नपा  

१५ 
प्रत्येक िडा कायाशियहुमा सहायता कक्षा 

राख् ने 
  

४००० नपा 

िडा 

कािशय 

१६ 
नगरपालिका क्षेरलभर भिन ससहता लनमाशण 

गरर कडाईका साथ िागु गने 

 
 नीलतगत नपा 

टोि 

सुधार 

सलमलत 

 

१७ 
स्थानीय क्ििहुिाई कियाशीि गराउन 

बजेट र पूिाशधारको व्यिस्था गने  
  

२०००० नपा  

१८ ग्रामीण क्षेरमा पने नपाको िडा नं १ र २ मा  २ ५०००० नपा दातृ 
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सामुदालयक भिन लनमाशण गने लनकाय 

तथा 

गैसस  

१९ िाुण यन्र राख् ने भिन लनमाशण गने  १ ११५०० नपा  

२० आधुलनक िाुण यन्र खररद गने  १ 

१२८००  

दातृ 

लनकाय 

तथा 

गैसस 

२१ 
िाुण यन्र संचािनको िालग दक्ष 

कमशचारीको व्यिस्था गने 
  

नीलतगत नपा  

२२ 
आधुलनक बस खररद गरर नगरमा संचािन 

गने 
  

१४०००० नपा स्थालनय 

दीघशकािीन (१०-२० बषश) 

२३ नपामा बहुउ्े्यीय भिन लनमाशण गने   ६५०००० नपा  

 

नोटाः समािेश गररएका केही ठूिा योजना तथा कायशिमहुको रकम अनुमालनत ुपमा समािेश गररएको 

छ, जुन संभाव्यता अध्ययन र लडलपआरको जस्तो हुबहु लमल्न सक् ने दलेखन् न । यसको िालग छुटै्ट लबस्तृत 

अध्ययन गरी लडलपआर नै तयार गनुशपने हुन्छ ।  

 

७.१० योजनाहुको िागत लस्थलत साराशं 

 

प्रस्तालित  योजना तथा कायशिमहुको िागह अनुमान प्रारलपूभक मार हुन् । आयोजनाहुको लिस्ततृ 

लडलपआर तयार नगररकन एकीन िागत लनकाल् न नसककने हुुँदा प्रारलपूभक अनुमान मार रालखएको हो । 

प्रारलपूभक अनुमान अनसुार भद्रपुर नगरपालिकामा यस एकीकृत शहरी लिकास योजनािे पलहचान गरेका 

मुख्या आयोजनाहुको िालग तिको तालिकामा समािेश गररएको छ ।  

तालिका ७.७: योजना तथा कायशिमहुको अनमुालनत िागत 

ि.सं. लििरण 

अनुमालनत रकम (ु हजारमा) 

अल्पकािीन 

(०-५ बषश ) 

मध्यकािीन 

( ५-१० बषश ) 

दीघशकािीन (१०-

२० बषश ) कुि 

१ भौलतकलिकास २६९५५२८ १३१३४११ २७१३५३० ६७२२४६९ 

२ आर्थथकलिकास २९००० २५०००० ४९०००० ७६९००० 

३ सामालजकलिकास ५४९००० १३५२५०० १६१५००० ३५१६५०० 

४ िातािरलणयव्यिस्थापन ११७८०० १०५५०० ४९०००० ७१३३०० 

५ 

लिपद्व्यिस्थापन तथा 

जििायू अनुकुिन २५००० २२५०० १३४५००० १३९२५०० 

६ संस्थागतलिकास १९४००० २३४३०० ६५०००० १०७८३०० 

  कुि ३६१०३२८ ३२७८२११ ७३०३५३० १४१९२०६९ 
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७.११ िगानी रणनीलत 
 

सालिक भद्रपुर नगरपालिका सलहत थप भएका क्षेरहुको एकीकृत लिकास योजना तजुशमा गररएको यस 

प्रलतिेदनिे सबै क्षेरिाई समेटी योजना तथा कायशिमहु प्रस्ताि गरेको छ । योजना कायाशन्ियनका िालग 

भद्रपुर नगरपालिका, प्रादलेशक सरकार, केन्द्र सरकार िगायत दात ृ लनकायहुसुँगको सहकायश हुनु जुरी 

दलेखन्छ । यस योजनािे प्रस्ताि गरेका केही आयोजनाहु ठुिा तथा बहु-उ्शेीय भएकािे नेपाि सरकारि े

नै लिशेष प्राथलमकता साथ योजना कायाशन्ियन गनुशपने दलेखन्छ । अन्तरदशेीय व्यापार प्रििशन र लिकास, 

भन्सारको स्तरोन्नती, मेची नदीको पुि लनमाशण, मेची तथा दउेलनयाको कटान डुबान लनयन्रणको िालग 

तटबन्ध लनमाशण, हुिाकी सडकको लनमाशण, ररङरोडको लनमाशण, हालत्त आतंक लनयन्रण, लचया उद्योगको 

लिकास र लिस्तार, एयरपोटशको स्तरोन्नती, टेलक् नकि लशक्षाियको स्थापना र संचािन जस्ता ठूिा प्रकृलतक  

आयोजनाको िगानीको िालग केन्द्र सरकारिे िगानी गनुशपने दलेखन्छ । भद्रपुरको एकीकृत शहरी लिकास 

योजना कायाशन्ियनका िालग लनपू न रणनीलतहु अबिपूबन गररनुपदशछ  

१) बहु-उ्शेीय आयोजनाहुको िालग केन्द्र सरकार, प्रादलेशक सरकार र दातृ लनकायको िगानी 

केलन्द्रत गने । 

२) भद्रपुर नगरपालिका र सपूबलन्धत कायाशियिे आि्यक स्रोत साधनको व्यिस्थापन गरी योजनाहु 

लनमाशण र कायाशन्ियन िलमक ुपमा गद ैजाने । 

३) सािशजलनक पूिाशधारहुको लनमाशणको िालग सािशजलनक-लनजी साझेदारीमा लनमाशण/संचािन गने । 

जनतासुँग नगरपालिकाको नीलत अबिपूबन गरी योजनाहुमा िगानी केलन्द्रत गराउने । 

४) उद्योग तथा आयआजशनका कायशहुमा लनजी क्षेरिाई िगानी गनश पे्रररत गन ेयसको िालग लनजी 

क्षेरमैरी िातािरण लनमाशण गने । 

५) कायशिमहुिाई प्राथलमकता लनधाशरण गरी सके सपूम धरैे मानलसहुिाई सेिा पुर् याउने कायशिम 

मा िगानी गद ैजाने । 

६) रणनैलतक महत्िका नगरपालिकाको अग्रणी क्षेरिाई प्रत्यक्ष टेिा पुर् याउने आयोजनाहुको संचािन 

तथा लनमाशणमा लिशेष जोड कदने ।  
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८. लनष्कषश तथा सझुाि 

 

८.१ लनष्कषश 
 

नेपाि सरकार स्थानीय लिकास मन्राियिे  तयार गरेको कायश शतश बमोलजम भद्रपुर नगरपालिकाको 

िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजना प्रलतिेदनमा नगरपालिकाको संलक्षप् त पा् िशलचर, दीघशकािीन सोच, 

ि्य, उ्े् य, रणनीलत, क्षरेगत लिकास योजनाहु: सामालजक, आर्थथक, भौलतक, िातािरणीय, जोलखम 

न्यूनीकरण, संस्थागत लिकास, लित्तीय लिकास योजना तथा नगरपालिकाको योजना तथा लनमाशण 

मापदण्डहुिाई समािेश गरी प्रमुख योजना तथा कायशिमहुिाई प्राथलमकतािम लनधाशरण गरी यो 

प्रलतिेदन तयार गररएको छ ।  
 

एकीकृत शहरी लिकास योजना तयारीको िालग प्रारलपूभक कायशशािा गोठ जी आयोजना गरी लनदशेक 

सलमलत, लिषयगत उप-सलमलत गठन गरी ती सलमलतहुसुँग छिफि अन्तर्दिया गरी सुझाि संकिन 

गररएको लथयो । यसैगरी, स्थानीय सरोकारिािा व्यलक्तहु, स्थानीयिासी, समाजसेिी, बुलिलजिी, 

नागररक समाजका व्यलक्तहुसुँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष छिफि अन्तर्दिया समेत गरी स्थानीय समस्याहु 

पलहचान गररएको लथयो । िस्तुलस्थलत अध्ययन, नक्शांकन, पा् िशलचर तयार गरी नगरपालिकाको समग्र 

िस्तुलस्थलत लि् िेषणको आधारमा क्षेरगत लिकास योजनाहु तयार गररएको छ ।     

 

प्रदशे नं १ को झापा लजल्िामा अिलस्थत भद्रपुर नगरपालिका नेपािको जेठो नगरपालिका मध्येको एक 

नगरपालिका हो । लि.सं. २००८ सािमा स्थापना भएको यो नगरपालिकामा २०३८/३९ सािमा चन्द्रगढी 

र महशेपुर गालिसको केही िडाहुिाई एकीकृत गरी १५ िडामा लिभाजन गररएको लथयो । लि.स. २०७१ 

सािमा चन्द्रगढी र महशेपुर दबुै गालिसहु तत्कालिन भद्रपुर नगरपालिकामा समािेश गरी १५ िटै 

िडामा लिभालजत गररएको लथयो भने २०७३ को रायय पुनसशम्रचनाि ेसालिकको पृथ्िीनगर गालिसिाई 

समेत समािेश गरी १० िटा िडाहुमा लिभाजन गररएको छ । व्यापाररक दलृष् टकोणि े पूिश पल् चम 

राजमागशको पूिी द्वार काकडलभट्टा शुु हुनु भन्दा अगालड नै भद्रपुर भारतको लिहार राययसुँग लसध ै

जोलडएको हुनाि ेयो नगरपालिका व्यापाररक केन्द्रको ुपमा लचलनन्थ्यो । भद्रपुर झापा लजल्िामा अिलस्थत 

पूिी तराईको प्रमुख र महत्िपूणश नगरपालिका हो । भद्रपुर नगरपालिका महने्द्र राजमागशको लिताशमोड दलेख 

१७ कक.मी. दलक्षणमा अिलस्थत छ । मेची नदीमा पुि र हुिाकी मागश (भद्रपुर-गौरीगंज-रंगेिी-लिराटनरग) 

लनमाशण भएमा व्यापाररक दलृष् टकोण र रणनैलतक अिलस्थलतिे गदाश यस नगरपालिकाको अझ लिकास हुन े

दलेखन्छ । भद्रपुर पुरानो नगरपालिका भएतापलन भौलतक लिकास तथा लनमाशणमा भन ेअझै पलन पलछ परेको 

लस्थलत छ । 

 

भद्रपुरको लिकासको िालग मुख्यतया कृलष, उद्योग/व्यापार व्यिसाय, पूिाशधार लिकास िगायत नगरमा 

लिद्यमान धार्थमक, साुँस्कृलतक सपूपदाहुको संरक्षण, सपूबिशनका साथै िातािरण सधुारतफश  ध्यान कदनुपदशछ 

। यसबाट एकालतर यस नगरपालिकािाई औधोलगक, व्यापाररक र कृलष केन्द्रको ुपमा लिकास गरी 

िररपररका क्षेरहुमा सेिा र सुलिधाहु पुर् याउने एक महत्िपूणश नगरपालिकाको ुपमा लिकास गनश सककन े

दलेखन्छ भने कृलषसुँग सपूबलन्धत र अन्य उत्पादन मुिक उद्योगहुको लिकास माफश त नयाुँ रोजगारीको 

सृजना हुने प्रचरु संभािना रहकेो छ ।  
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"पिूी क्षरेको व्यापाररक द्वार: शालन्त, समलृि सलहतको भद्रपरु शहर" भन् ने दीघशकािीन सोच लनधाशरण 

गररएको यस िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजनािे भद्रपुरिाई नेपािको पूिी क्षेरको प्रमुख व्यापाररक 

द्वारको ुपमा लचरण गरेको छ । उद्योग, व्यापार, कृलष र पयशटनको लिकास र लिस्तारद्वारा भद्रपुर 

नगरपालिकािाई पूिी नेपािकै नमूना आधुलनक शहरको ुपमा लिकास गने यस योजनािे अगालड सरेको 

ध्येय हो । नगरपालिकामा शालन्त सुव्यिस्था कायम गरी समृि भद्रपुरको सपना दखे् ने तफश  यस योजनाि े

पररिलक्षत गरेको छ । प्रस्तालित दीघशकािीन सोच हालसि गनशको िालग पूिाशधारको लिकास, लिस्तार र 

स्तरोन् नलत, गररिी लनिारण, कृलष लिकास, लचया खलेत, पशुपािन, तरकारी खलेत, पयशटन प्रििशन र 

लिकास, सामालजक सुरक्षा, प्रालिलधक लशक्षाियको स्थापना, िैदलेशक व्यापार, आयात-लनयाशत, िातािरण 

व्यिस्थापन, कटान तथा डुबान लनयन्रण, फोहोर मैिा व्यिस्थापन, संस्थागत सुदकृढकरण र सेिा प्रहािमा 

सुधार गरी नयाुँ स्थानीय तहको लनमाशण प् चात स्थानीय तहको सििीकरण गद ै राययको पुनसशम्रचना 

अनुुपको ममश अनुसार सेिा सुलिधाको सहज पहुुँच तथा लिकास लनमाशणमा ती्रतता र चुस्तता हुनु अत्यन्त 

जुरी दलेखन्छ ।  

 

क्षेरगत लिकास योजनािाई समेटी क्षेरगत आि्यकताका आधारमा अल्पकािीन, मध्यकािीन र 

दीघशकािीन योजनाहु समेत पलहचान गरी प्रस्ताि गररएको यस प्रलतिेदनमा योजना तथा कायशिमहुिाई 

Indicative ुपमा प्रस्ताि गररएको छ । नगरपालिकाको आि्यक्तािाई प्रलतलबलपूबत गने गरी िस्तुगत 

लि् िषेणको आधारमा समेत योजनाहु प्रस्ताि गररएकोिे नगरपिालिकाि े िार्थषक योजनामा यस्ता 

आयोजना तथा कायशिमहुिाई प्राथलमकताका साथ समािेश गररनुपदशछ ।   
 

मेची पुिको लनमाशण र हुिाकी राजमागशको स्तरोन् नतीसुँगै आर्थथक, व्यापाररक र औद्योलगक लिकास हुन 

सक् ने, पूिी क्षेरको व्यापाररक शहरको ुपमा लिकास हुन सक् ने, कृलष तथा नगद ेिािीको लिकास र लिस्तार 

गनश सककने, पयशटन लिकास (ककचकिध, कमिधाप र चन्द्रगढ) द्वारा रोजगारीको सृजना गनश सककने, 

अन्तरदशेीय नाकाको ुपमा लिकास हुन सक् ने मुख्य सिि पक्षयहु रहकेो यस नगरपालिकामा थुपै्र 

चुनौतीहु समेत रहकेा छन् ।  पूिशका दमक, लिताशमोड र मेचीनगर जस्ता शहरहुसुँग प्रलतस्पधाश गनुशपने, 

सुरलक्षत िस्ती लिकासको िालग भिन संलहता र लनमाशण मापदण्डको सफि कायाशन्िय , डुबान र कटानको 

समस्या लनयन्रण गरी सुरलक्षत शहर बनाउनु, लिलभन् न क्षेरमा िगानी आकर्थषत गनश नसक् नु जस्ता 

चुनौतीहु लचद ैयस िृहत/एकीकृत शहरी लिकास योजनािे लनर्ददष्ट गरेको िक्ष अनसुार भद्रपुरको व्यिलस्थत 

शहरी लिकासको िालग मूि ुपमा लनमाशण मापदण्डको कायाशन्ियन, पूिाशधार लिकास, संस्थागत 

पुनसशम्रचना, आि्यक बजेट लिलनयोजन, स्थानीय सरकार (नगरपालिका), प्रादलेशक सरकार तथा केन्द्र 

सरकारको समन्िय, सहकायश तथा सकृयतामा योजना कायाशन्ियन गद ैजानुपने दलेखन्छ ।  
 

९.२ सझुािहु 
 

यस अध्ययनबाट प्राप् त सुझाबहु लनपू न बमोलजम प्रस्ताि गररएको छाः 

1. शहरीकरणिाई व्यिलस्थत, सुरलक्षत र कदगो बनाउनको िालग शुुदलेखनै भिन लनमाशण मापदण्ड 

तथा भिन संलहता कायाशन्िन गद ैजान,े यसको िालग नगरपालिकािे आफ्नो क्षेरमा कडाइका साथ 

कायाशन्ियन गने र सालिकाका गालिसहुिाई समेत कायाशन्ियन गराउने । 

2. नगरपालिकाको कदगो लिकासको िालग नगरपालिका, प्रदशे सरकार, केन्द्र सरकार िगायत 

सरोकारिािा लनकायबीचको समन्ियमा योजना संचािन गद ैजाने । 
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3. दीघशकािीन प्रकृलतका आयोजनाहु लनमाशणको िालग प्रादलेशक सरकार, केन्द्र सरकार तथा दात ृ

लनकायहुको िगानीमा योजना कायाशन्ियन गने । 

4. जनतासुँग प्रत्यक्ष सरोकार राख् ने आयोजनाहु लनमाशणमा सािशजलनक-लनजी साझेदारीमा समेत 

अगलड बढाउनु पदशछ ।  

5. प्रस्तालित सकड अलधकार क्षेर र लनमाशण तथा योजना मापदण्ड कायाशन्ियन गराउन स्थानीय 

लनकाय/राजनैलतक दिका प्रलतलनलधहुको सकिय तथा समन्ियात्मक सहयोग आि्यक पने हुुँदा 

सबैको सकिय सहयोग र समन्िय हुनुपदशछ । 

6. सडक यातायात गुुयोजना, पयशटन गुुयोजना, ढि संजाि गुुयोजना, भू-उपयोग योजना जस्ता 

आधारभूत योजनाहु अलििपूब तयार गरी सोही अनसुार योजना कायाशन्ियन गराउुँद ैजानुपदशछ । 

7. नगरपालिकािे समग्र नगरपालिका क्षेरलभर सहज सेिा पुर् याउनको िालग प्रत्येक िडा 

कायाशियिाई सेिाग्राही मैरी, प्रलिलधयुक्त, पारदर्थशता, चुस्तताको नीलत अनसुरण गरी सेिा 

प्रिाहिाई जनतासामु पुर् याउनुपने दलेखन्छ । 
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