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टीकापरु नगरपालिकाको आ.व.२०७९/०८० को नीलि िथा कार्यक्रम 

 

 

 

 

नगरसभा सदस्यजू्यहरु, 

 कैलाली जिल्लाको पूर्वी भागमा अर्वस्थित टीकापुर नगरपाजलका आफैमा ईजतहास, गौरब तिा सुन्दरता 

बोकेको नगरपाजलका हो । प्राकृजतक अनुपम, भौगोजलक रमणीयता, शासकीय गािा, सामाजिक तिा 

साांसृ्कजतक जबजबधताले भररपुणण यस नगरपाजलकाको थिापना २०५३ सालमा भै नेपालको शासकीय स्वरुपमा 

आएको पररबतणनले साजबकका धनजसांहपुर र नारायणपुर गा.जब.स सजहतको जमलान पश्चात २०७३ पछी हालको 

नगरपाजलका कायम भएको हो ।   

 

 अब म सर्वणप्रिम लोकतन्त्र, सांघीयता, गणतन्त्र प्रास्िका लाजग महान िनयुद्ध तिा िनआन्दोलनमा  

सहादत प्राि गनुण हुने समू्पणण ज्ञात-अज्ञात  शजहदहरु प्रजत हाजदणक श्रद्धाञ्जली अपणण गनण चाहन्छु । सािै टीकापुर 

घटना, कोजभड-१९ को महामारी तिा अन्य कारणबाट ज्यान गुमाएका प्रजत पजन श्रद्धासुमन व्यक्त गदणछु। 

सांघीयताको व्यर्वहाररक कायाणन्वयन भै थिानीय तहको गठन र पजहलो जनर्वाणचन बाट जनर्वाणजचत भै यस 

नगरपाजलकामा सेर्वा गनण पाउनु भै सफल कायणकाल सजहत जबदा हुनु भएका समू्पणण िनप्रजतजनधीलाई धन्यार्वाद 

जददै दोश्रो कायणकालका लाजग जनर्वाणजचत भै आउनु भएका सबै जनर्वाणजचत िनप्रजतजनधीलाई सफल कायणकालको 

शुभकामना व्यक्त गनण  चाहन्छु । सािै हामीलाई अमुल्य मत जदई यस टीकापुर नगरपाजलकाको 

िनप्रजतजनजधका रुपमा जनर्वाणजचत गरर महान् तिा ऐजतहाजसक जिमे्मर्वारी सुम्पने समू्पणण मतदाता तिा 

नगरर्वासीहरुलाई हाजदणक धन्यर्वाद तिा आभार व्यक्त गदणछु। यस नगरपाजलकाको आ.र्व. २०७९/०८० को 

नीजत तिा कायणक्रम यस गररमामय सभा समक्ष प्रसु्तत गनण पाउँदा गौरर्वास्न्वत महशुस गरेको छु। 

 

नगरसभा सदस्यजू्यहरु, 
 

 सांजघयता, लोकतन्त्र तिा िनभार्वना अनुसार थिानीय तहको सांरै्वधाजनक तिा कानूनी सािै थिानीय 

तहमा व्यर्वथिापकीय, कायणपाजलकीय तिा न्याजयक अांगको पजन  व्यर्वथिा गरेको छ । िुन जर्वगतको पजहलो 

कायणकालको जनर्वाणचन पश्चात जनयजमत नगरर्वासीको सेर्वामा समजपणत  रहदै आइरहेकामा आगामी जदनमा समेत 

नर्व जनर्वाणजचत अांगहरु अझ शसक्त रुपमा जर्वकास र सेर्वामा लागे्न जर्वश्वास जदलाउन चाहन्छु। 

 

नगरसभा सदस्यजू्यहरु, 
 

अब म आगामी आ.र्व. २०७९/०८० को नीजत तिा कायणक्रम प्रसु्तत गनण चाहन्छु, िसमा देहायका आधार 

जलएको  छु । 
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 सांजर्वधानमा व्यर्वथिा भएका नीजत, मागण जनदेशक जसद्धान्त, मौजलक हकहरु, अजनसुची ८ र ९ मा 

उले्लस्ित थिानीय तहका  साझा अजधकारका सूचीका जर्वषयहरु , 

 सांरै्वधाजनक अांगका जर्वजभन्न समयका जनदेशनहरु तिा सुझार्वहरु 

 थिानीय सरकार सांचालन ऐन, २०७४  

 अन्तर-सरकारी जर्वत्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४ 

 पन्ध्ौ ँआर्वजधक योिना  

 जदगो जर्वकासका लक्ष्यहरु 

 सांजघय  माजमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका जर्वजभन्न समयमा पठाइएका पररपत्र ,जनदेशन 

तिा सुझार्व 

 थिानीय तहको बाजषणक योिना तिा बिेट तिुणमा  जदग्दशणन २०७५  

 नेपाल सरकारको आ.र्व.२०७९ /०८० को नीजत बिेट तिा कायणक्रम   

 सुदूरपजश्चम प्रदेश सरकारको आ. ब. २०७९/०८० को  नीजत बिेट तिा कायणक्रम 

 यस नगरपाजलकाबाट जर्वजभन्न समयमा पाररत नीजत तिा जनणणयहरु 

 यस नगरपाजलकाको नगर बृहत योिना, २०७७ 

 जर्वजभन्न प्रजतरे्वदनमा औल्याईएका सल्लाह सुझार्वहरु  

 

अब म यस गररमामय सभा समक्ष यस नगरपाजलकाको के्षत्रगत नीजतहरु राख्न चाहन्छु | 

 

के्षत्रगत नीततहरु : 

क. आतथिक तिकास 

1. कृति तथा पशुपालन  

1.1 कृति : 

1.1.1 टीकापुर नगरपाजलकालाई कृजष पयणटनका रुपमा जर्वकास गररनेछ | 

1.1.2 थिानीय बाली प्रबधणन गररनेछ  | 

1.1.3 कृजष हाटबिार / सांकलन केन्द्र तिा बिारीकरणको उजचत व्यर्वथिापन  तिा सुदृढीकरण   

गररनेछ  | 

1.1.4 अगाणजनक िेजतलाई जबशेष िोड जदईनेछ  । 

1.1.5 एक र्वडा एक कृजष प्राजर्वजधकको व्यर्वथिा गररनेछ  | 

1.1.6 कृजष रोिगारीमा िोड गररनेछ | 

1.1.7 बाली नोक्सानी जनयन्त्रण तिा कृजष बाली जबमालाई जर्वशेष िोड जदईनेछ | 

1.1.8 बेमौसमी िेजत प्रोत्साहन गररनेछ | 

1.1.9 नजर्वन  कृजष कायणका लाजग अनुदान उपलब्ध गराइनेछ  | 

1.1.10 नगर प्रमुि कृजष उद्यम जर्वकास कायणक्रम सांचालन गररनेछ | 

1.1.11 जकसानको लाजग मल जबउ तिा ढुर्वानीमा अनुदान प्रदान गररनेछ  | 

1.1.12 कृजषमा  सार्वणिजनक जनजि सहकारी साझेदाररता जर्वकास गररनेछ | 
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1.1.13 कृजष यास्न्त्रकरणमा िोड गररनेछ  | 

 

1.2 पशुपालन : 

1.2.1 उन्नत पशुपालन र  पशु जबमा कायणक्रममा महत्व जदइनेछ| 

1.2.2 पशुपालन जर्वशेष के्षत्र व्यर्वथिा गररने छ  । घाँस जबउ अनुदान जनरन्तरता  गररनेछ । 

1.2.3 थिानीय पशु नश्ल सुधारमा अनुदान जदइनेछ  । 

1.2.4 सामुदाजयक पशुको सांरक्षण बहु उपयोग तिा बाँयो ग्यास उत्पादन गररनेछ  | 

1.2.5 पशु घास िेजत प्रर्वधणन गररनेछ  | 

1.2.6 पशु उपचार, िोप जर्वस्तार, रोग जनयन्त्रण पशु बाँझोपना जनयन्त्रण गरर मासु तिा अण्डा 

उत्पादनमा आत्मजनभणरमा िोड गररनेछ  । 

1.2.7 मासु /अण्डा उत्पादन, बिारीकरण, सहकारी अनुदान आर्वश्यक साधनको व्यर्वथिा, क्षमता 

जर्वकास भ्रमण अनुभर्व जर्वजनमय पशु अस्पताल स्तरोन्नजत लगायत जर्वजर्वजधकरणमा िोड जदइनेछ| 

1.2.8 साझेदाररताको माध्यमबाट सामुदाजयक तिा अनुत्पादक पशुको जनयन्त्रण र पशु पकेट के्षत्रको 

जर्वकास गररनेछ  । 

1.2.9 पशुपालनमा यान्त्रीकरण अनुदानलाई जनरन्तरता जदइनेछ । 

 

2. उद्योग तथा िातिज्य  

2.1  औद्योजगक ई-प्रोफाइल तयार गररनेछ  । 

2.2  लघु /साना  र मझौला उद्योग थिापना र जर्वस्तारका लाजग साझेदाररमा कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

2.3  कृजष, पशु तिा िाद्य उद्योगमा प्रािजमकता जर्वस्तार  गररनेछ । 

2.4  थिानीय कला, सीपमा आधाररत  उद्योग थिापना र जर्वस्तारमा िोड जदइनेछ । 

2.5  परम्परागत सीप तिा थिानीय कच्चा पदािणको प्रयोगबाट उत्पाजदत सामग्रीहरुको प्रयोगमा जर्वशेष 

िोड जदइनेछ । 

2.6  उद्योग, व्यर्वसाय दताणमा एकल मजहला, अपाङ्गलाई जर्वशेष सहुजलयत प्रदान गररनेछ  । 

2.7  उतृ्कष्ट उद्यमीहरुलाई सम्मान गररनेछ । 

2.8  बौस्द्धक सम्पजत्तको सांरक्षणमा जर्वशेष िोड जदइनेछ ।  

2.9  लगानी समे्मलन माफण त बाह्य पँूिी जभत्र्याउन पहल गररनेछ । 

 

3. पर्िटन तथा संसृ्कतत  

3.1 पयणटकीय सम्भार्वना तिा सुजर्वधाको िोिी तिा स्तरोन्नजत गररनेछ । 

3.2 कणाणली  नजद िल-यातायात पयणटन िप जर्वस्तार र प्रभार्वकारी  गररनेछ  । 

3.3 नगरको जदगो पयणटन सांचार तिा प्रर्वधणन गररनेछ  । 

3.4 थिानीय जर्वजर्वधतायुक्त  एजतहाजसक तिा धाजमणक थिल भाषा, धमण, सांसृ्कजतको पजहचान,  सांरक्षण,  

सम्वधणन र बहुल  सांग्राहलयको जनमाणणमा िोड गररनेछ  । 

3.5 टीकापुर पाकण को पयणटकीय पूर्वाणधारको जर्वकास, जर्वस्तारमा जनजि तिा साझेदाररतामा व्यर्वथिापन  

गररनेछ । 



-4 - 
 

3.6 जचसापानी टीकापुर पयणटकीय कररडोरको साझा जर्वकास गररनेछ । 

3.7 अन्तरपाजलका पयणटन अनुभर्व आदान प्रदान र साझा पूर्वाणधार जर्वकास गररनेछ  । 

3.8 नगरपाजलकालाई हेररटेि जसटीको रुपमा जर्वकास गररनेछ । 

3.9 यस के्षत्रको लजलतकला साजहत्य, सांसृ्कजतको सांरक्षण तिा प्रबधणनका लाजग जर्वशेष िोड जदइनेछ । 

 

4. सहकारी  

"तिपन्नलाई टेिा, सहकारी मार्ि त समृद्धि र सेिा" 

4.1 श्रम सहकारी र बहूउदे्दश्यीय लगानीमा िोड गररनेछ । 

4.2 मजहला सहकारीको क्षमता जर्वकासका लाजग प्रािजमकता तिा जनरन्तरता जदइनेछ । 

4.3 सहकारी सुशासन, जनयजमतता, गुणस्तरीयता, सरलता, समारे्वजशता, क्षमतायुक्त, उत्पादनमुलक, 

उतृ्कष्टता, पुनगणठन र एजककरणमा िोड गररनेछ | 

4.4 सहकाररताबाट आयआिणन अजभरृ्वस्द्ध गररनेछ । 

4.5 उप मेयर टीकापुर नमुना श्रम सहकारी जर्वकास  गररनेछ । 

4.6 हामो सहकारी-राम्रो सहकारी कायणक्रम माफण त उद्यममा आधाररत नमुना सहकारी थिापनामा िोड 

गररनेछ  | 

 

5. तित्तीर् पूूँजी तिकास  

5.1 जर्वत्तीय बचत तिा पररचालनमा िोड गररनेछ । 

5.2 सामाजिक पँूिी पररचालनमा अध्ययन गररनेछ । 

 

 

6. श्रम, रोजगार तथा गररबी तनिारि   

"तिपन्न नागररकको ओठमा हाूँसो, स्थानीर् सरकारको प्रमुख चासो" 

6.1 बेरोिगारी लगत सांकलन लाईसुदृढ गररनेछ । 

6.2 श्रमको सम्मान र जसिणना मा िोड जदइनेछ। 

6.3 श्रम मुलक प्रजर्वजधको जर्वकास गररनेछ । 

6.4 रोिगारीको जसिणनाको लाजग जपजपजप मोडेल जर्वकास गररनेछ । 

6.5 सामुदाजयक क्षमताको उपयोग गररनेछ । 

6.6 Innovation and Entrepreneurship Centre थिापना गरर Centre for Excellence का रुपमा 

जर्वकास गररनेछ । 

6.7 रोिगारी गुमाएका, रै्वदेजशक रोिगारबाट फकेकाको जसप तिा प्रजर्वजधको उपयोग र  हस्तान्तरण 

गररनेछ । 

6.8 गररबी जनर्वारण र रोिगारी जसिणनाका लाजग व्यार्वसाजयक सीप र उद्यमजशलता जर्वकास गनण लघु 

उद्यम जर्वकास -मेड_ मोडेलमा िोड गररनेछ । 

6.9 रै्वदेजशक रोिगारीलाई सुरजक्षत, मयाणजदत र व्यर्वस्थित बनाउन जर्वजभन्न कायणक्रम सांचालन गररनेछ। 
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ख. सामाजिक विकास  

१. तशक्षा 

जनशुल्क आधारभूत जशक्षा, बाल बाजलका शैजक्षक सांथिामा जझकाउने,जसकाउने,जटकाउने र 

जबकाउने आधारको सुजनजश्चतता, जशक्षक जर्वद्यािी, जर्वद्यालय अनुपात जमलानमा जसघ्रता, गुणस्तरीय जशक्षा 

आिको आर्वश्यकता 

1.1 प्रजर्वजधमैत्री अध्ययन अध्यापनमा जनरन्तर  िोड गररनेछ । 

1.2 जशक्षा के्षत्रको  िनशस्क्तको क्षमता अजभबृस्द्ध गररनेछ । 

1.3 जर्वद्यालय अनुगमनमा जतब्रता प्रदान गररनेछ । 

1.4 आध्यास्त्मक र नैजतक जशक्षामा िोड  गररनेछ । 

1.5 जर्वद्यालय तिा प्राजर्वजधक जशक्षामा पहँुचजर्वस्तार गररनेछ । 

1.6 हाम्रो टीकापुर पाठ्यक्रमको िप कक्षामा जर्वस्तार गररनेछ । 

1.7 STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths )कायणक्रम सांचालन तिा 

प्रभार्वकाररतामा िोड गररनेछ । 

1.8 सबै सामुदाजयक  जर्वद्यालयमा जदर्वा िािालाईजनरन्तरता  जदईनेछ  । 

1.9 प्रयोगशाला माफण त ई-जसकाईमा िोड गररनेछ । 

1.10 अजनर्वायण तिा जनशुल्क आधारभूत जशक्षा प्रदायक नगरपाजलका घोषणा गररनेछ । 

1.11 आर्वश्यकताका आधारमा िप जर्वद्यालय थिापना, स्तरोन्नजत तिा STR को आधारमा  जशक्षक 

दरबन्दी जमलान  गररनेछ । 

1.12 जकशोरजकशोरी यौन तिा प्रिनन  सािै मनोपरामशण सूचना केन्द्र थिापना गररनेछ  । 

1.13 जर्वद्यालयमा जकशोरी मजहनार्वारी सरसफाईमा िोड गरर जनशुल्क स्याजनटरी प्याड जर्वतरणमा 

जनरन्तरता जदइनेछ  । 

1.14 र्वाजषणक रुपमा नजतिाका आधारमा सबैभन्दा उतृ्कष्ट सामुदाजयक जर्वद्यालय घोषणा सजहत सम्मान 

गरर सो जर्वद्यालयको प्र.अ. लाईरै्वदेजशक भ्रमणको व्यर्वथिा गररनेछ । 

1.15 सबै  जर्वद्यालयमा फोहोर तिा टर ाजफक  व्यर्वथिापनसम्बन्धी कक्षा सांचालन गररनेछ । 

 

२.  स्वास्थ्य तथा पोिि 

"मेरो नगर, स्वस्थ्य नगर" 

2.1 कोजभड- १९ (Buster  ) िोपको पूणण सुजनजश्चतता  गररनेछ । 

2.2 सजहद-बेपत्ता तिा  घाइते र जनिको पररर्वारको जनशुल्क स्वास्थ्य जबमा गररनेछ  । 

2.3 सांथिागत सुते्करी सुजर्वधामा जर्वस्तार गरर आधारभूत स्वास्थ्यको सुजनजश्चतता गररनेछ। 

2.4 महामारी तिा प्रकोप जनयन्त्रण तिा नू्यनीकरण कोषको थिापना गररनेछ । 

2.5 पररभाजषत गम्भीर जकजसमका रोगको सांघीय सरकारको समन्वयमा औषजध उपचारमा सहुजलयत 

प्रदान गररनेछ । 
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2.6 अन्तर देशीय नाकामा हेल्प डेस्क थिापना गररनेछ। 

2.7 जनशुल्क रक्त सांचारमा जनरन्तरता प्रदान गररनेछ । 

2.8 होम टू हस्स्पटल कायणक्रमको जनरन्तरता जदइनेछ। 

2.9 आमा/बाबु   सांग उप-मेयर स्वथिता अजभयान चलाईनेछ । 

2.10 जतनै तहका स्वास्थ्य सांथिाको समन्वय तिा सम्बन्ध आपसी जसप दक्षता प्रजर्वजध हस्तान्तरणमा िोड 

गररनेछ । 

2.11 िनता सांग िनप्रजतजनजध घरदैलो स्वास्थ्य सेर्वा सांचालन गररनेछ । 

2.12 जर्वद्यालय दौतरी, मानजसक स्वास्थ्य सेर्वा सांचालन गररनेछ । 

2.13 मोबाइल स्वास्थ्यको जनस्ि आधार िडा गररनेछ । 

2.14 Dispatch centre GISप्रणालीबाट एकीकृत एमु्बलेन्स सेर्वा पररचालन गररनेछ । 

2.15 योग जशक्षा सचेतना तिा  प्राकृजतक उपचारमा िोड  गररनेछ । 

2.16 बहूउदे्दस्श्यय पोषणलाई एकीकृत रुपमा जनरन्तर अगाडी बढाइनेछ। 

2.17 स्वास्थ्य सांथिा िनशस्क्त सजहत िप व्यर्वस्थित, सशस्क्तकरण र सबलीकरण गररनेछ । 

2.18 स्वास्थ्य सेर्वा जशजर्वर सांचालन गदाण साझेदारी मोडेलमा व्यर्वथिापन गररनेछ । 

2.19 उतृ्कष्ट स्वास्थ्यकमी तिा सांथिालाई  सम्मान गररनेछ । 

2.20 क्षयरोग मुक्त पाजलका घोषणा अजभयान सञ्चालन गररनेछ । 

 

३. खानेपानी तथा सरसर्ाई  

3.2 सहरी िानेपानीको व्यर्वस्थितजर्वस्तार गररनेछ । 

3.3 नगर िानेपानी सेर्वाको जर्वस्तार र सुजनजश्चतता गररनेछ। 

3.4 साझेदारी सहरी ढल जनकासको िप जर्वस्तार गररनेछ  । 

3.5 नगर लाई एक घर एक धाराको नीजत अर्वलम्बन गरर र्वाडण नां. १ लाई नमुना र्वाडणको रुपामा जर्वकास 

गररनेछ  । 

 

४. रु्िा तथा खेलकुद  

जर्वकास, अनुशासन र गजतजशलता,िेलकुदमा लगनशीलता बहु आयाजमक जर्वकासमा युर्वाको सजक्रय 

सहभाजगता 

4.1 नगर प्रमुि िेलकुदको जनरन्तरता जदइनेछ। 

4.2 प्रजतभा पजहचान, प्रजतयोजगतामा अग्रता प्रदान नाराका सािअगाजड बढाउने । 

4.3 िेलकुद पूर्वाणधार जनरन्तर जर्वकास गररनेछ  । 

4.4 युर्वा नेतृत्व जर्वकास गरर नगर जर्वकासमा युर्वाको क्षमता उपयोग गररनेछ । 

4.5 युर्वा समृस्द्ध तिा स्व-रोिगार कायणक्रम सांचालन गररनेछ । 

4.6 िेलकुदका  लाजग युर्वा सांिाल गठन गररनेछ । 

4.7 युर्वाका लाजग जसपमुलक व्यर्वसाय तिा ताजलम आय आिणन र स्वरोिगार को नीजत अर्वलम्बन 

गररनेछ । 
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५. सामातजक सुरुक्षा र संरक्षि  (मतहला,बालबातलका, अपाङ्ग  तथा जे्यष्ठ नागररक ) 

 

5.1 सामाजिक सुरक्षा भत्ता जर्वतरण बैंजकां ग प्रणालीबाट जर्वतरणको जनरन्तरता प्रदान  गररनेछ । 

5.2 सजह व्यस्क्त सजह समय उजचत रकम सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अजभयान सांचालन गरर एक र्वडा एक 

घुिी  बैंकको अर्वधारणा अर्वलम्बन गररनेछ । 

5.3 घरदैलो जर्वर्वरण अध्यार्वजधक अजभयान सांचालन गररनेछ । 

5.4 कमणचारी िनप्रजतजनजध लाभग्राही जर्वचार आदानप्रदान सांचालन गररनेछ। 

5.5 मूल अजभलेिलाईप्रजर्वजधकरण  गररनेछ  । 

5.6 लैंजगक तिा मजहला जहांसा प्रभाजर्वतलाई न्यायमा पहँुचअजभरृ्वस्द्ध गनण सुरजक्षत आर्वास गृह  

व्यर्वथिापन गररनेछ, मनोसामाजिक तिा सचेतनामूलक कायणक्रम  सन्चालन गररनेछ । 

5.7 बालश्रजमक,एकल मजहला,बालाबाजलका, जहांसा जपजडत मजहलाको उपचार तिा िीजर्वकोपािणन को 

लाजग उप-मेयर राहत कोषको थिापना गररनेछ । 

5.8 सबै जकजसमका भेदभार्वको अन्त्यको लाजग जनरन्तर पहल गररनेछ । 

5.9 लैजगक जहँसा जनर्वारण तिा समारे्वशीकरण नीजत/मापदण्ड  २०७९  तयार गरर कायाणन्वयन गररनेछ । 

5.10 लैजगक उत्तरदायी /मैजत्र बिेट तिा राहत कोष जनमाणण गररनेछ । 

5.11 िेष्ठ नागररक सम्मान,अनुभर्व आदान प्रदान तिा जदर्वा सेर्वा केन्द्र  सांचालन गररनेछ । 

5.12 भूजमहीन, मुक्त कमैया,कम्लहरी, सुकुम्बासी समस्या समाधानमा आर्वश्यक पहल र सहकायण 

गररनेछ । 

5.13 लजक्षत बगणका लाजग जबजभन्न कायणक्रम  सांचालन गररनेछ । 

5.14 र्वाल जबबाह अन्त्यका लाजग रणनीजत तयार गरर कायणक्रम अगाडी  बढाईनेछ । 

ग. पूिािधार तिकास 

१. सडक /पूल 
1.1 सबै र्वडा िोड्ने सडकको स्तरोन्नतीको जनरन्तरता  प्रदान गररनेछ। 

1.2 र्वातार्वरणमैत्री सडकको जर्वकास गररनेछ । 

1.3 सडक सुरक्षा सर्वल बनाइनेछ । 

1.4 सहर तिा बिार उनु्मि के्षत्रमा नमुना शािा सडकको जर्वस्तार गररनेछ ।  

1.5 नगर यातायात गुरु योिना जनमाणण  गररनेछ। 

1.6 DPR जनमाणण भएका सडक योिनामा प्रािजमकता जदइनेछ । 

1.7  कणाणली नदीको आर्वस्यक ठाउँमा िप पूल जनमाणणको लाजग पहल गररनेछ । 

  

२.  तसंचाई  

2.1 सदाबहार जसांचाई  नहर तिा कुलो  सांरक्षणको व्यर्वथिा गररनेछ । 

2.2 सुख्खा मौसममा भान्छा करेसा जसांचाईको िप जर्वकास गररनेछ । 

2.3 िेजत योग्य िजमनमा All Weather जसांचाई पहँुचमा जनरन्तरता प्रदान गररनेछ । 
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३.  भिन तथा शहरी तिकास  

3.1 घर नक्साई–पासको िालनी गररनेछ । 

3.2 िलर्वायु अनुकूलन भर्वनको जर्वकास गररनेछ । 

3.3 जर्वद्यालय भर्वन पजहचानमा एक रुपता ल्याइनेछ । 

3.4 जछमेकी मुलुकको नजिकको कुनै नगर सांग भजगनी सम्बन्ध थिापना गररनेछ  । 

 

४. िैकद्धिक उजाि तथा साना जल तिद्रु्त सतहत 

4.1 बैकस्ल्पक उिाणको जर्वकासमा िोड गररनेछ । 

4.2 उिाणको बहु उपयोग गररनेछ । 

4.3 सडक बत्ती जर्वकासको जनरन्तरता गररनेछ  । 

4.4 उज्यालो टीकापुरनगरपाजलका घोषणा गररनेछ । 

 

५. भू-उपर्ोग  तथा आिास  

5.1 नगर र र्वाडण जसमा GIS आधारमा अध्यार्वजधक गररनेछ । 

5.2 भुउपयोग नीजत तिा ऐनको प्रभार्वकारी कायाणन्वयन गररनेछ । 

5.3 पूर्वाणधार अजभलेि  बैंक  र पूर्वाणधार Ambulance तिा ल्याब को थिापना गररनेछ । 

5.4 ऐलानी तिा बाँझो िजमनको बहुउपयोग मा िोड गररां नेछ । 

 

घ. िन, िातािरि तथा तिपद व्यिस्थापन 

१. िन िातािरि 

1.1 थिानीय तिा जनजि र्वनको व्यर्वथिापनलाई करको दायरामा ल्याइनेछ । 

1.2 राजष्टर य नीजत अनुसार र्वनको सांरक्षणमा जनरन्तरता प्रदान  गररनेछ । 

1.3 सामुदाजयक र्वन जर्वकाशमा िोड गररनेछ । 

1.4 जनिी र्वनलाई व्यर्वस्थित गरर रोिगारीको  माध्यमको रुपमा जर्वकास गररनेछ । 

1.5 टीकापुर नगरपाजलकालाई Open Green Garden City को रुपमा जर्वकास गररनेछ । 

 

२. जलिारु्पररिितन  

2.1 िलर्वायु पररर्वतणन जशक्षामा िोड गररनेछ । 

2.2 िलर्वायु अनुकूलन मानर्विीर्वनको जर्वकास गररनेछ । 
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2.3 िलर्वायु पररर्वतणन सम्बन्धी पाश्वण जचत्र माफण त िनचेतना जर्वस्तार गररनेछ । 

2.4 िलर्वायु अनुकूल बस्तीको जर्वकास गररनेछ । 

 

३. तबपदव्यिस्थापन 

3.1 जर्वपद व्यर्वथिापन पोटणलको अध्यार्वजधक गररनेछ । 

3.2 जर्वपद िोस्िम सचेतीकरण तिा नू्यजनकरणमा िोड गररनेछ । 

3.3 जर्वपद व्यर्वथिापनसम्बन्धी पटक /पटक नमुना आपतकालीन उद्धार अभ्यास गररनेछ । 

3.4 सचेतना, सक्षमता, सबलतामा िोड  गररनेछ। 

3.5 जर्वपद िोस्िम तिा  क्षजतलाई राहतको व्यर्वथिा गररनेछ। 

3.6 सांथिागत साझेदारी माफण त जर्वपद व्यर्वथिापन कोष तिा सामग्रीको िप अजभरृ्वस्द्ध गररनेछ । 

3.7 थिानीय आपतकालीन केन्द्रलाई िप सबलीकरण गरर अन्तरपाजलका LEOC Cluster को जर्वकास 

गररनेछ । 

 

४. र्ोहर मैला व्यिस्थापन 

4.1 स्वच्छ र सफा नगरको जर्वकासमा िोड गररनेछ । 

4.2 ल्याण्ड जफल्ड साइटको जनमाणणमा आर्वश्यक पहल गररनेछ । 

4.3 फोहर मैला व्यर्वथिापन िनशस्क्तको क्षमताको अजभरृ्वस्द्ध गररनेछ । 

4.4 फोहर मैला व्यर्वथिापनसम्बन्धी अन्तर पाजलका अनुभर्व तिा असल अभ्यास को आदान प्रदान 

गररनेछ । 

4.5 फोहरको र्वगीकरण (घर तिा केन्द्र Segregation centre मा) गरर उजचत जबजध बाट जबसिणन गनण 

अत्याधुजनक इस्न्सनरेटरको व्यर्वथिा गररनेछ । 

4.6 पजहलो चरणमा जटकापुर पाकण लाई पलास्िकमुक्त के्षत्र घोषणा गनण जबजबध कायणक्रम  सांचालन 

गररनेछ । 

 

ङ. संस्थागत तिकास सेिा प्रिाह र सुशासन  

१. मानि संसाधन तिकास 

1.1 सांगठन तिा व्यर्वथिापन ढाँचालाई पूणणता जदईनेछ । 

1.2 प्रजर्वजधमैत्री मानर्व सांसाधनमा  प्रािजमकता जदईनेछ । 

1.3 कमणचारी-िनप्रजतजनजध क्षमता जर्वकास तिा असल सम्बन्ध जर्वकाश गररनेछ । 

1.4 Right man in right place or performance basedको आधारमा पद अनुसार कायणजर्वर्वरण 

सजहत जिमे्मर्वारी तोजकनेछ । 

1.5 योिनार्वद्धरुपमासबैकमणचारीलाईताजलम(Training for all) को व्यर्वथिा जमलाईनेछ । 
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२. सुरक्षा व्यिस्थापन 

2.1 नगर प्रहरी ऐन/कायणजर्वजध  जनमाणण गरर नगर प्रहरीको दक्षता तिा सांख्यामा  िप जबस्तार  गररनेछ । 

2.2 सांघीय सुरक्षा जनकाय सांगको साझेदाररता जर्वकास गररनेछ। 

2.3 नगर प्रहरीको कायणजर्वर्वरणमा स्पष्ट पाररनेछ। 

2.4 बढ्दो दुव्यणसन रोक्न जर्वजर्वध िनचेतनामूलक कायणक्रम सन्चालन गररने छ। 

३. सूचना तथा प्रतितध 

3.1 सूचना प्रजर्वजध हबको रुपमा जर्वकास गररनेछ । 

3.2 ई -जलटेरेसी  लागु गररनेछ । 

3.3 प्रत्यक र्वडामा इन्टर नेट सुजर्वधाको जबस्तार र स्तरोन्नजत  गररनेछ । 

3.4 कायाणलयको सेर्वा प्रर्वाहलाई प्रजर्वजध मैत्री बनाई जनरन्तरता प्रदान गररनेछ  । 

3.5 नगरपाजलकाको ओपन डाटा पोटणलाई जनरन्तरता  िप सबलता जदईनेछ । 

3.6 ई -पुस्तकालय को जर्वकास गररनेछ । 

3.7 नगरपाजलकाको र्वडाहरलाई Centralized Networking System माआर्वद्ध गररनेछ| 

3.8 सांचार प्रजर्वजधको जर्वकाश र जबस्तारमा स्तरोन्नजत गररनेछ । 

3.9 सामाजिक सांिालको दुरुपयोग जनयन्त्रण र बौस्ददक जर्वकाशको माध्यमको िप सशस्क्तकरण 

गररनेछ । 

3.10 सबै र्वडामा सांचार सुजर्वधा सर्वल बनाइनेछ र र्वाडण नां.८ को सांचार सुजर्वधाको स्तरोन्नजत गररनेछ ।  

 

४. राजश्व पररचालन, तित्तीर् जोद्धखम तथा आन्तररक तनर्न्त्रि 

4.1 आन्तररक करका दर भन्दा दायरा लाई फराजकलो पाररनेछ । 

4.2 करदाता जशक्षा माफण त रािश्व चुहार्वट जनयन्त्रण गररनेछ । 

4.3 आन्तरीक जनयन्त्रण प्रणालीको लाजग कायणजर्वजध तयार गररनेछ । 

4.4 बेरुिु शुन्य नगरपाजलकाको लाजग िोड  गररनेछ। 

4.5 जर्वत्तीय िोस्िम नू्यनीकरण गररनेछ। 

4.6 नगरपाजलकाको सम्पजत्त पोटणल तयार गररनेछ । 

4.7 असल करदाता तिा कर सांकलक सम्मान नीजत जलइनेछ । 

4.8 सबै जकजसमका सार्वणिजनक उत्तरदाजयत्व तिा िर्वाफदेजहताका औिारको प्रयोग गररनेछ । 

4.9 आयोिना तिा कायणक्रमहरुको अनुगमन व्यर्वथिालाई प्रभार्वकारी गराईनेछ । 

4.10 गुणस्तररयता जनयन्त्रण प्रणालीको जर्वकास गररनेछ। 

4.11 Call Center थिापना गरी Quick Response Team माफण तगुनासो सम्बोधन गने ब्यबथिा 

जमलाईनेछ । 

4.12 Digital Display Board थिापना गरर नगरपाजलकाको मुख्य मुख्य गजतजबजध तिा सांसृ्कजत प्रसु्तत 

गने व्यर्वथिा जमलाईनेछ। 

 

५. तथ्ांक संकलन 
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5.1 एकीकृत तथ्ाांकको प्रकाशन  गररनेछ। 

5.2 टीकापुरन.पा. डाटा एप्स को जर्वकास र जनरन्तरता प्रदान  गररनेछ। 

5.3 बेरोिगारी तथ्ाांक लाई व्यर्वस्थित गररनेछ । 

5.4 नगर पाश्वजचत्र िप स्तरोन्नजत, प्रकाशन तिा  Digitalized गररनेछ । 

5.5 साझेदाररतामा नगर गुरु योिना जनमाणण गररनेछ । 

६. कानुनी शासन  

6.1 एकल अजधकारकाजर्वषयका कानुन को जनमाणण तिा कायाणन्वयन गररनेछ। 

6.2 न्याजयकपहँुचमा अजभरृ्वस्द्ध गररनेछ । 

6.3 न्यायमा पहँुच नपुगेका सबै जकजसमका नागररकको गुनासो सुनुर्वाइमा  प्रािजमकता जदइनेछ ।   

6.4 शसक्त मेलजमलाप केन्द्रको पररचालन गररनेछ । 

6.5 थिानीय न्याजयक सजमजत लाई  मेलजमलाप अदालत को रुपमा जर्वकास गररनेछ । 

6.6 थिानीय रुपमा हुने िुनसुकै जकजसमको जहांसाको जनरुत्साहनमा िोड जदइनेछ । 

७. बजार अनुगमन  

7.1 बिार अनुगमनलाई िप शसक्त पाररनेछ  । 

7.2 उपभोक्ता जहत सांरक्षणका लाजग सचेतना अजभरृ्वस्द्धमा िोड गररनेछ । 

7.3 उपभोग मूल्य बारे िानकारी गराइनेछ । 

7.4 बिार माग र आपूजतण बीच सह- सम्बन्धका आधारमा बिारको व्यर्वथिापन गररनेछ । 

7.5 नमुना बिारको जर्वकास गरर स्वच्छ बिार घोषणा गररनेछ । 

८. संघ संस्था पररचालन तथा तनर्मन  

8.1 सबै जकजसमका गैसस को प्रभार्वकारी जनयमन गररनेछ । 

8.2 जर्वकास साझेदार बीच समन्वय गररनेछ । 

8.3 थिानीय सांचार गृह/कमी  सांग  उजचत  समन्वय र सहकायण  गररनेछ । 

 

अन्तमा सभाको सकारात्मक सुझार्व सल्लाह सजहत पाररतको लाजग अनुरोध गदै जबदा हुन्छु| 

धन्यिाद। 


