
भद्रपरु नगर क्षेत्रमा "सघन शहरी विकास" काययक्रम सञ्चालन  

यस भद्रपरु नगरपावलका के्षत्रमा सञ्चालन हनने "सघन शहरी विकास काययक्रम" अन्तगयत सियदलीय 

तथा सम्बवन्धत विषयगत कायायलयहरु वबच वमवत २०७३ मंसीर ०६ गते भद्रपरु नगरपावलकामा 

भएको बैठकबाट भद्रपरु नगर के्षत्र वभत्र तपवसलमा उल्लेवित आयोजनाहरु चाल ुआ.ि.०७३।०७४ 

मा सञ्चालन गनय शहरी विकास तथा भिन वनमायण विभागमा पेश गने वनणयय भएको । 

तपवसल 

१। िडा नं.१४ विपी चौकदवेि लेिनाथ चौकसम्म पक्की नाला सवहत बाटो विस्तार गने काम ।  

२। िडा नं.१५।९।४ लेिनाथ चौकदवेि तेवलवभट्टा, मन्त्री चौकसम्म पक्की नाला सवहत बाटो 

विस्तार गने काम । 

३। िडा नं. ९ विद्यतु प्रावधकरणदवेि पविम सगरमाथा चौकसम्म पक्की नाला सवहत बाटो 

विस्तार गने काम साथै वझलवमवलया पैनीमा तटबन्धन गने काम । 

४। िडा नं.५, ६ अन्तगयत बंगाली टोलदवेि वझम्की चौक हनुँद ैमेची वकनारसम्म  पक्की नाला 

सवहत बाटो विस्तार गने काम । 

५।  िडा नं.२ मन्त्री चौकदवेि संयकु्त िडा कायायलय हनुँद ैज्ञाने चौक वसमासम्म । 

६। िडा नं. १० वज.वि.स.का.दवेि दवक्षण जेल हनुँद ैधलुाबारी जोड्ने बाटो पक्की नाला सवहत 

बाटो विस्तार गने काम । 

७। िडा नं.२।३ मन्त्री चौकदवेि पविम बागडुग्रा पैनीसम्म पक्की नाला सवहत बाटो विस्तार गने 

काम । 

८। भद्रपरु ११ दिेकोटा मागय, सेन मागयहनुँद ैहवडया िोलासम्म पक्की नाला सवहत बाटो विस्तार 

गने काम । 

९। िडा नं.१५ गामेन्ट चौकदवेि अन्जनी मोड हनुँदपैविम दउेवनया िोलासम्म । 

१०। िडा नं.१३ साई मागयदवेि कौिा िाडीसम्म पक्की नाला सवहत बाटो विस्तार गने काम । 

११। िडा नं. ८ अस्पताल चौकदवेि अस्पताल हनुँद ैगणेश मवन्दर हनुँद ैघोडामारा पैनीसम्म पक्की 

नाला सवहत बाटो विस्तार गने काम ।  

१२ । िडा नं. २ रङ्गेडाुँडा दवक्षण जनकल्याण हनुँद ैफागो चौक, मािा चौक, माझी टोल हनुँद ैज्ञाने 

चौकसम्म । 

१३। िडा नं.४।६ अन्तगयत भान ुचौकदवेि तेवलवभट्टासम्म पक्की नाला सवहत बाटो विस्तार गने 

काम । 



१४। भद्रपरु ५ नयाुँबजार दवक्षणतफय  हनुँद ैअमलाडाुँगी, तारानगर साथै डाुँगीबारी हनुँद ैपाण्डे 

चौकदवेि आुँपगाछी चौकी हनुँद ैवकच्चकबध भैसाबाडी जाने बाटो । 

१५। िडा नं.१३ विपी चौकदवेि चैत ुमवन्दरसम्म पक्की नाला सवहत बाटो विस्तार गने काम । 

१६। िडा नं.१२।१३ अन्तगयत चन्द्रगढी सामदुावयक िन उपभोक्ता सवमवतको कायायलयछेउदवेि 

दउेवनया िोला वतरको बाटो (ररङ्गरोड) 

१७। िडा नं.९ अन्तगयत कुमार श्रेष्ठको घर उत्तरतफय को पक्की नाला । 

१८। िडा नं. ७ जनता चौकछेउको कल्भटय पिूयतफय  मचेी नदीसम्मको पक्की नाला वनमायण । 

१९। िडा नं. ७ दिेी बस्तीबाट बलभद्र टोल हनुँद ैवघवमरे बस्ती हनुँद ैश्याम चौधरीको घरबाट 

घोडामारा पैनीसम्म पक्की नाला सवहत बाटो विस्तार गने काम ।  

२०।  िडा नं.१३ चन्द्रगढी वट स्टेटबाट धनषुमोड आउने बाटो कालोपते्र गने काम । 

२१। िडा नं.१३।१५ वशि मवन्दर चैतबुारीबाट डाुँफे चौकसम्म पक्की नाला सवहत बाटो विस्तार 

गने काम । 

 

 

                  नगर सचूना केन्द्र 

                  भद्रपरु नगरपावलका कायायलय 


