
"हामी सबैको चाहाना, सुन्दर, शान्त र सफा नगरको पररकल्पना " 

फाह्रबफसे नगयऩाबरका 
नगय कामयऩाबरकाको कामायरम 
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प्रस्तुतकताा: 

विकास पौड्याल 
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अ.व.२०७७/०७८ को बार्षाक प्रगर्त 

सर्मक्षा कायाक्रम:    
र्मर्त: २०७८ भाद्र ६ गते 

स्थान: खुसाानीबारी कभडाहल 

समय: र्दईँसो १:३० बजे 

 

"हामी सबैको चाहाना, सुन्दर, शान्त र सफा नगरको पररकल्पना " 



बाह्रविसे नगरपावलका 
बाह्रविसे, वसन्िपुाल्चोक 

 



ऩरयचम 

 बसन्धऩुाल्चोक जिल्राको ऩूर्वी बेगभा अर्वजथथत 
 थथाऩनााः २०७३ पाल्गनु २२ गते सावर्वकको घोथयरी (१-४), कथयरी, फाहवर्वयसे, गाती, घमु्थाङ, 

भानेश्वया य याम्चे गा.वर्व.स. सभारे्वश गयी िम्भा ९ र्वटा र्वडा कामभ गरयएको 
 ७९० बभटय देजि ३७०० बभटय सम्भको उचाईभा पैबरएको 
 १३४.८१ र्वगय वक.बभ. ऺेत्रपर 
 ७९० बभ. देजि ९०० बभ. सम्भ फेशी ब-ूआकृबत यहेको 
 ९०० बभ. देजि २१०० बभ. सम्भ ऩहाडी ब-ूआकृबत यहेको 
 २१०० बभ. भाथी रेकारी ब-ूआकृबत यहेको 
 ९ र्वटा र्वडा यहेको 
 घयधयुीाः २६११४  
 ताभाङाः ९७०३ (३७.२%) ऺेत्रीाः ६९४९ (२६.६%) नेर्वायाः १२% शेऩायाः ६.७% ऩहाडी 

ब्राह्रभणाः४.२% आदद िातिातीको फसोफास यहेको 
 ऩरु्वयाः बोटेकोशी गा.ऩा. य दोरिा जिल्रा ऩजिभाः फरेपी गा.ऩा य िगुर गा.ऩा. उत्तयाःदोरिा जिल्रा 

य दजऺणभााः बत्रऩयुासनु्दयी गा.ऩा. य फरेपी गा.ऩा. 





बाह्रर्वसे  बजारः  





































पूवााधार  

• सेवाग्राहीराई एकै स्थानफाट सेवा प्रदान गननको रागग नगयऩालरकाको  तल्रो बवन 
ननभानणको रागग ५० राख फजेट व्मवस्थाऩन गयी टेन्डय प्रकृमाभा नै गई सकेको । 

•  केयावायी भैवरे सडक फा.न.ऩा ९: रु १५ राख 

•  ठोटनेयी अॉधेयीखोरा सडक फा.न.ऩा ९: रु १३ राख 

•  ठठभसाङ कालरन्चोक सडक फा.न.ऩा १: रु १२ राख 

•  दरुुभथरी भानेडाॉडा रयऩाय स्माङलसङ सडक फा.न.ऩा २: रु १४ राख 

•  सठहत प्रप्रनतभागन फा.न.ऩा ८: रु ३०राख 

•  लभरनचोक बुगदेउनायामण धाऩान कोलसङडाॉडा सडक फा.न.ऩा ३: रु १० राख 

•  देवारी ऩाखा पाऩय चौय सडक फा.न.ऩा ४: रु २० राख 

•  फसेयी डाॉडाकटेयी सोताङ सडक फा.न.ऩा ६: रु २० राख 

•  आरुफायी खकन  चुल्ठी घुॉड ेओभऩाकन  सडक फा.न.ऩा ९: रु १५ राख 

•  काभे्र खखप्रऩङ देप्रवथान भहालबय सडक फा.न.ऩा ८: रु १५ राख 

•  कालरकास्थान गैयीगाॉउ देउयारी सडक ननभानण फा.न.ऩा ९: रु १५ राख 

•  दाये गौया काभीखकन  उन्मुडाॉडा सडक फा.न.ऩा २: रु १५ राख 

•  धाऩान प्रऩङहाल्ने डाॉडादेखख राभाटोर हुॉदै छेल्टाय फारुवा सडक फा.न.ऩा ३ :रु १५ राख 

•  ऩसरडाॉडा भहाकारी भाख्रोगाउॉ  सडक फा.न.ऩा ८: रु १५ राख 

•  फाह्रप्रवसे ठठङसाङ प्रवगु गथरेसा ब्रटाई राभाफगय फा.न.ऩा २: रु २ कयोड १५ राख 

•  खाग्दर दोबान ठाडड चौय ऺभादेवी वतासे डाॉडा सडक फा.न.ऩा ३: रु २ कयोड ५० राख 

•  दरुुभथरी पोत्माङ दोरॊसा ककदोजे कालरन्चोक सडक फा.न.ऩा १ य २: रु २ कयोड ५० राख 

 

 



 जम्फु ऩठहयो ऺनत बएको वस्ती सॊयऺण फा.न.ऩा. ८: रु १५ राख 

 शठहद शम्ब ुस्भतृी आश्रभ सॊयऺण फा.न.ऩा. ८: रु १५ राख 

 फाहुनगाउॉ  दाहारगाउॉ  सारघायी वस्ती सॊयऺण फा.न.ऩा ४: रु १० 
राख 

 फगयेपाॉट बोटेकोशी कटान ननमन्रण फा.न.ऩा ९: रु १० राख 

 नागऩुजे लबयखकन  वस्ती सॊयऺण फा.न.ऩा. ७: रु १५ राख 

 साॉदीखोल्सा ऩठहयो ननमन्रण नमाॉ वस्ती सॊयऺण फा.न.ऩा ४: रु २० 
राख 

 बोटेकोशी नदी ननमन्रण प्रम्फ ढरान फा.न.ऩा ७: रु १० राख 
 जम्फु माल्भखुोरा वस्ती सॊयऺण फा.न.ऩा ५: रु १० राख 

 भहादेवस्थान तल्रो खखप्रऩङ वस्ती ऩठहयो ननमन्रण फा.न.ऩा ८: रु 
१५ राख 

 दभाएटोर ब-ूसॊयऺण फा.न.ऩा १: रु १५ राख 

 



 कान्रे घट्टे खोरा खोरा कान्रेपाॉट प्माये लसॉचाई फा.न.ऩा ९: रु १३ राख 

 प्रवम्फु खोरा लसॉचाई फा.न.ऩा ७: रु १० राख 

 घट्टे खोरा डाॉडाऩायी लसॉचाई फा.न.ऩा २: रु १० राख 

 पाङपुङे खोरा लसॉचाई फा.न.ऩा ६: रु १० राख 
 पाऩय चौय  खागे्र चुल्ठे दभाय सडक फा.न.ऩा ९: रु १५ राख 

 लभरनचोक बुगदेवथान ऩुयानोगाउॉ  फारुवा सडक फा.न.ऩा ३: रु १५ राख 

 गुम्रुङ्ग भहादेवस्थान बौनतक ऩूवनधाय ननभानण फा.न.ऩा ७: रु ३०राख 

 गौयीसॊकय ठहभार भोटयफाटो स्तयउन्नती फा.न.ऩा ३ धाऩान: रु ३० राख 

 घुॉड ेओभऩाकन  भोटयफाटो स्तयउन्नती फा.न.ऩा ८: रु १५ राख 

 भराती गाॉ नदी झोरुङ्गे ऩुर फा.न.ऩा ६ य ७: रु २५ राख 

 झोरुङ्गे ऩुर ननभानण फा.न.ऩा ४ य ९: रु १५ राख 

 वेलसटोर बोटेकोशी ऩठहयो व्मवस्थाऩन फा.न.ऩा ९: रु १५ राख 

 फाह्रप्रवसे फजाय सॊयऺण फा.न.ऩा ४: रु १५ राख 

 घट्टे खोरा कोल्दङु्ग ऩठहयो ननमन्रण फा.न.ऩा फा.न.ऩा ७: रु १५ राख 

 फुकाभ वहृत खानेऩानी फा.न.ऩा ५: रु २५ राख 
 नगयकोटी टोर खानेऩानी वहृत्त आमोजना फा.न.ऩा ३: रु १३ राख 

 सानीऩराॉती फारुवा खानेऩानी फा.न.ऩा ४:  रु ३० राख 

 ननगारे ठुरीऩराॉती खानेऩानी आमोजना फा.न.ऩा ३: रु २० राख 

 नदी ननमन्रण सम्फन्धी नभुना कामन बोटेकोशी नदी रु १ कयोड ५० राख 

 

 



 नमाॉ फस्ती,धाऩान, फारवुा सडक फा.न.ऩा ३:रु. १ कयोड 

 गाती,भ्मौलरकुण्ड सडक फा.न.ऩा ६ :रु. १ कयोड 

 समारे,नघलभयेछाऩ, घुड ेसडक फा.न.ऩा ९ य ८:रु १ कयोड  
 ठोटनेरय साभदुानमक बवन ननभानण फा न ऩा ९ : रु १५ राख 

 नेऩार कुर बवन ननभानण फा न ऩा ८: रु १५ राख 

 फसेयी सभदुानमक बवन फ न ऩा ८:रु २० राख  
 चप्रेठट गरुुङ सभाज सबा हर फा न ऩा ७: रु  २० राख 

 घुड,ेओभ ऩाकन  फाटो स्तय उन्नती फा न ऩा ८ :रु २० राख 

 खागदर,कुखुये,लसगाचे सडक सोलरङ ढरान फा न ऩा ५: रु १५ 
राख 

 एक घय १ धाया खानेऩानी व्मवस्थाको रागग सबेऺण रागग 
फा.न.ऩा ४ रु ७५ राख य फा.न.ऩा ८ रु ६५ राखको काभ सबे गयी 
कामानन्वमन गनन ननदेशन गरयएको । 
 

 



र्शक्षा तफा ः 

• कक्षा १ देर्ख कक्षा १२ सम्म र्न:शुल्क  गना अवश्यक बजेट व्यवस्थापन सर्हत 

कायाान्वयन अएको ।  

• कक्षा १ देर्ख कक्षा ८ सम्म र्दवा खाजाको व्यवस्थापन गरी कायाान्वयनमा 

अएको । 

• समय सापेक्ष ऄनुसार र्शक्षा ऐन, २०७६ संशोधन गरी कायाान्वयनमा ल्याएको । 

• बागमती प्रदेश स्वास््य मन्रालयबाट १ र्वद्यालय नसाको व्यवस्थापन तथा सबै 

मा.र्व र र्सन्धु वर्हरा अ.र्व मा पर्न थप र्वद्यालय नसाको माग गररएको । 

• र्वर्भन्न मा.र्व र अ.र्व हरुलाइ अवश्यक बजेटको व्यवस्थापन तथा माग 

गररएको । 

 



स्वास््य तफा ः  

• बाह्रर्वसे प्राथर्मक स्वास््य केन्द्र लाइ १५ शैयाको अधारभूत ऄस्पताल 

स्वीकृतको लार्ग पहल गरर स्वीकृर्त प्राप्त गना सफल भएको र दरबन्दी 

ऄनुसार कमाचारीको मागको लार्ग मन्रालयमा पहल गररएको । 

• बाह्रर्वसे प्राथर्मक स्वास््य केन्द्रमा मौसम पररवतान सगैँ र्वरामीको चाप 

बढदा अकर्स्मक सेवाको लार्ग  ६ वटा  र्वरामी वेड ईपलब्धता गराएको  

• प्रदेशबाट अवश्यक स्वास््य सामाग्री ईपब्धतता गराइ प्रत्येक स्वास््य 

संस्थाबाट र्नःशुल्क औषंधी र्वतरण गने व्यवस्थापन गरेको । 

• कोर्भड खोप लगाईन बाँकी रहेका ५ देर्ख ११ का बालबार्लकाहरुलाइ 

कोर्भड खोपको व्यवस्थापन गरेको । 

• स्वास््य कायाक्रमहरुको वार्षाक सर्मक्षा गरी नयाँ योजना र्नमााण गरेको 

 

 

 



कृर्ष  तथा पशुपन्छी तफा ः  

• नगरस्तरीय र्चस्यान केन्द्रको लार्ग ५० लाख बजेट व्यवस्थापन गरी कायाान्वयन 

चरणमा रहेको । 

• कृर्ष एम्बुलेन्सको लार्ग १५ लाख व्यवस्थापन गरी कायाान्वयन चरणमा रहेको । 

• भोटेकुकुर संरक्षण तथा अलु पकेट के्षरको स्थापना । 

• अलुको र्वई पकेट के्षर छनोट तथा र्वईको अलु ६००० बोरा ईत्पादन गरी कोल्ड 

स्टोसामा रार्खएको । 

• स्थानीय स्तरमा मासुमा अत्मर्नभारता बढाईन पाडा पालनको लार्ग बजेट 

व्यवस्थापन गररएको । 

• चौंरी , भेडा र बाख्रा प्रवधान कायाक्रम ल्याआएको  र चौंरी र भेडा लगायत पशुपन्क्षीको 

र्वमा गररएको । 

• गाइ, भैंसीमा कृर्तम गभााधान बाट नागररकलाइ सेवा प्रदान गररएको । 

•  टनेल खेतीको ऄवधारणा ल्याइ कायाान्वयन भएको । 

• दुध ईत्पादनको लार्ग नसल सुधाररएको  १-१ गोरु होर्लर्स्टन र जसी र्वतरण गररएको  

 



र्वदु्यत तफा ः 

• सडक बर्ि तथा सौया विीको लार्ग ईजाा मन्रालयमा ७००/७०० थान माग 

गररएको । 

• बाह्रर्वसे बजारके्षरमा कालो तारको व्यवस्थापन गररएको । 

• नगरपार्लका भरी सबै ठाईँमा काठको पोल र्वस्थार्पत गरी फलामे पोललाआ 

र्वस्तार गना प्रार्धकरण संग समन्वय तथा छलफल भएको ।  

• स्थानीय स्तरका हाआड्रो पावर संग र्वर्भन्न चरणमा छलफल गरी प्रभार्वतहरुको 

लार्ग क्षर्तपुती र्वतरण गना तथा पार्लकाको करको दायरामा ल्याईन र पटक-पटक 

ताकेता गररएको । 

• मानवीय तथा पानीजन्य र्जवजन्तुको संमवेदनासगँ खेलबाड गरी सखुवामा 

फार्लएको मगको व्यवस्थापन गना मध्य भोटेकोशी कम्पन्नीलाइ ताकेता गररएको । 



सुशासन तथा प्रशासन  

• कायाालयको सम्पूणा कायाहरु चुस्त दुरुस्त, सेवाग्राही मैरी र पारदर्शाता कायम 

रार्ख प्रर्वर्धमैरी सेवा संचालनमा जोड र्दएको । 

• नगरपार्लका, सबै वडाहरु, सबै स्वास््य संस्था र सामुदार्यक र्वद्यालयहरुमा 

व्रोडव्याण्ड आन्टरनेटको टेन्डर सम्झौता भइ कायाान्वयनको चरणमा रहेको । 

• ११ औ ंनगरसभा सम्पन्न । 

• २०७८/०७९ बार्षाक सर्मक्षा सम्पन्न । 

• र्वर्भन्न बैंक , र्वर्िय संस्था तथा सहकारीहरुलाइ अफ्नो कायाालय ऄगाडी 

र्स.र्स. र्ट. र्भ. जडान गना तथा बाँकी स्थानहरुमा नगरले नयाँ र्स.र्स. र्ट. र्भ. 

जडान गना शाखालाइ र्नदेशन गररएको । 

• सडक विी तथा सौया विीको चुस्त दुरुस्त राख्न र्नदेशन गररएको । 



र्वपद् व्यवस्थापन  

• ऄर्भलेर्खकरण भएका पर्हरो र्वस्थार्पत १२३ पररवार मध्ये १४ पररवारलाइ जग्गा 

पुजाा ईपलब्ध गराएको । 

• पुनःर्नमााणमा परेका र्वस्थार्पत १०४ पररवारको सम्झौता सकेको र ७४ पररवारले 

प्रथम र्कस्ता प्राप्त भएको । 

• संघ, संस्था सगँ समन्वय गरी र्वपदमा परेका पररवारहरुलाइ रोजगार मुलक कायाक्रम 

ल्याईन पहल गररएको । 

• र्वपद् न्युर्नकरण तथा पुवा तयाररका लार्ग सुरक्षाकमी, रेडक्रस, स्थानीय संघ 

संस्थाहरु संग र्नरन्तर छलफल गररएको  । 

• जोर्खममा परेका घरपररवारलाइ ऄस्थायी रुपमा स्थानान्तरण गनाका लार्ग र्रपाल, 

टेन्ट लगायतका सामाग्री र्वतरण गररएको । 

 



वडा नं जेष्ठ नागरयक बत्ता 
७० वर्ष भाथि संख्मा 
य यकभ 

 

जेष्ठ नागरयक बत्ता 
दलरत संख्मा य यकभ 

 

जेष्ठ नागरयक बत्ता 
एकर भहिरा 
संख्मा य यकभ 
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