नेपालकै नमुनााः टीकापुर नगरपाललका
कृ ष्णहरर बााँस्कोटा२०७६ वैशाख ५ गते ७:०८ मा प्रकालशत

नेपालमा थुप्रै सहर , गाउाँ र बस्ती छन् । तर , टीकापुर पुगेपलछ कसरी सहर बसाउनुपने
रहेछ भन्ने बोध जो कोहीलाई हुन्छ । टीकापुर व्यवलस्थत बस्ती लवकासको नमूना सहर हो । यहााँका
प्रत्येक घरसम्म सोझा सोझा सडकहरू पुगेका छन् । टीकापुरपाकक पलन नेपालकै नमुना पाकक मा पदकछ ।
कै लाली लजल्लामा रहेका १३ ओटा पाललकामध्ये टीकापुर नगरपाललकाले लजरो होम डेललभरी
कायकक्रमअन्तगकत प्रसूलत व्यथा लागेका सबै मलहलालाई लनाःशुल्क अस्पताल पु ¥याउने व्यवस्था गरेको छ
। यस पाललकाले सबै नगरवासीलाई लनाःशुल्क रगत उपलब्ध गराउन रेडक्रससाँग साझेदारी गरी
नेपालका अन्य पाललकाहरूका लालग अनुशरण हुने काम गररआएको छ । यो सहर नेपालकै ‘ग्रीन एन्ड
लललन लसटी’ का रूपमा पलन पररलचत छ । यस्तो पाललका भ्रमण गने रहर लाग्ने नै भयो ।
यसै सन्दभकमा टीकापुर नगरपाललकामा मेयर तपेन्रबहादुर रावलको लवशेष लनमन्रणामा पाललकामा
प्रलशक्षण ददन सूचना अलधकारी रञ्जु आचायकले आमन्रण गनुक भयो । यसै अनुरूप ०७५ चैतमा सो
पाललका पुगी मेयर , उपमेयर, वडा अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अलधकृ त लगायतका राष्ट्रसेवक कमकचारी ,
सञ्चारकमी लगायतसाँग एक ददन लवशेष अन्तदक्रिया गरेाँ । सो अन्तदक्रियामा मेयर रावल र उपमेयर
के शरीकु मारी रावल लवष्ट एवं प्रमुख प्रशासकीय अलधकृ त ध्रुवराज आचायकलगायतका जनप्रलतलनलध र
कमकचारीले प्रदशकन गनुकभएको उत्साहले यस पंलिकारलाई टीकापुरका बारेमा के ही कोनक बाध्य गरायो ।
नौओटा वडामा लवभि छ यस पाललकाले प्रत्येक वडा तहबाट नै एकीकृ त सम्पत्ती कर असुली गनक
लमल्ने प्रबन्ध गरेको छ । यस पाललकाले आर्थथक व्यवस्थापनमा सूर सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ ।
साथै, रु. १० लाखभन्दा मालथका योजनाहरूमा अलनवायक टेन्डर प्रणाली लागू गरेको छ । यस
पाललकाले प्रत्येक वडामा कालोपरे सडक पु ¥याउने लक्ष्य ललएर अलघ बढेको देलखन्छ ।
यस पाललकाले अनुशरणीय रूपमा सामालजक परीक्षण र सावकजलनक सुनुवाइको काम गरररहेको छ ।
यस पाललकाले प्रत्येक वडामा सहरी स्वास््य सेवा के न्र स्थापना गरी नागररकमा सेवा प्रवाह
गरररहेको छ । यस पाललकाले सडक बत्तीमा ६० प्रलतशत पाललकाको र ४० प्रलतशत जनताको लागत
सहभालगताको नीलत अलततयार गरेको छ । ‘कृ लष, पयकटन र पूवाकधार, समृद्ध टीकापुर ’ को नाराका साथ
आफ्ना पाइला अलघ बढाउाँ दै गएको यस पाललकाले पूणक खोप सुलनलितता पलन घोषणा गरेको छ ।
गत वषक रु. ३ करोड २० लाख राजस्व उठाउन सफल टीकापुर नगरपाललकाले चालू आब ०७५ ÷७६
मा रु. ३ करोड ६० लाख राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको छ । यस पाललकाले कृ लष उत्पादन वृलद्ध गनक
आईलपएम कृ षक पाठशाला सञ्चालन गरेको छ । यसैगरी गहुाँबाली लबज वृलद्ध कायकक्रम पलन सुरु गरेको

छ । यस अलतररि व्यवसालयक तरकारी पके ट कायकक्रममा पलन आफू लाई संलग्न गराएको छ । टीकापुर
पाललकाले सलपङ कम््लेलस लनमाकणको कामलाई पूरा गने अठोट राखेको छ ।
नगर प्रोफाइल लनमाकण गरेको यस पाललकाले शवदाह गृह लनमाकणको पलन पहल गरेको छ । यो पाललका
लसटीबस पाकक लनमाकणमा पलन जुटेको छ । यसैगरी
, पाललकाले सालबकमै लनमाकण भएको टीकापुर
पाकक को सञ्चालन पलन गररआएको छ । अनेकतामा एकता र संस्कृ लतमा लवलवधताको भावना अनुसार
अलघ बढेको टीकापुर पाललकाले रु ५ लाख घरटका खुरे योजना लनषेध गरेको छ । जुनसुकै कायकक्रमबाट
३ प्रलतशत अलग्रम कट्टी गरी ममकत सम्भार कोषमा राख्ने यस पाललकाको नीलत अन्य पाललकाहरूका
लालग अनुशरणीय देलखन्छ । यसैगरी , यस पाललकाले ३ प्रलतशत रकम लवपद कोषमा राख्ने गरेको छ ।
यस्ता कायकहरू टीकापुरका प्रशंसनीय काम हुन् ।
ाँ भनेर पलन लचलनन्छ ।
टीकापुर पाकक नेपालकै एउटा प्रतयात नमुना पाकक हो । यसलाई गुलाबको बगैचा
यो पाकक हाल नगरपाललकाको सहकायकमा सञ्चाललत छ । यस पाललकामा पने कणाकलीलाई डलल्फन
क्षेरका रूपमा पलन हेररन्छ । लवलवध संस्कृ लत संगमसलहत गरठत टीकापुर नगरपाललका खाद्यान्नको
भण्डार नै हो । यो नगर आफै ाँ मा नमुना छ , तथालप, यसलाई अत्याधुलनक सहरमा रूपान्तररत गने
प्रयास जारी छ, जसको अगुवाइ नगरपाललकाले गरेको छ । ‘अनेकतामा एकता र संस्कृ लतमा लवलवधता ’
यस पाललकाको नारा मारै नभई यथाथकता पलन हो । यस पाललकालाई कै लाली लजल्लाको पूवी क्षेरको
आर्थथक तथा सामालजक अन्तरसम्बन्धको के न्र पलन मान्ने गररन्छ ।
सबै कु राले लवलशष्ट पलहचान बनाउन सफल भए पलन टीकापुर पाललका बाढी तथा नदी कटानको
समस्याबाट ग्रस्त छ । यसैगरी , फोहोर मैला व्यवस्थापन , वातावरण प्रदूषण , खानेपानी, सडक
यातायात, ढल व्यवस्थापन , लशक्षा, स्वास््य र सावकजलनक पर्थत जलमनमालथको अलतक्रमण जस्ता
समस्यासाँग पाललका जुझ्दै छ । तथालप यो पाललका प्रत्येक वडामा कालोपरे सडक पु ¥याउने लक्ष्यसलहत
आफ्नो कतकव्यमा लभडेको छ । यी सबै लमलहनेतको फल सकारात्मक नै हुने लवश्वास गनक सदकने प्रशस्त
आधार छ ।
टीकापुर पाललका नगर गौरवका योजनालाई प्राथलमकतामा राखी अलघ बढेको छ । यो नगरपाललका
अधुरा आयोजना सम्पन्न गनक पलन कम्मर कसेर लभडेको देलखन्छ । यस पाललकाको एउटा राम्रो
कायकशैली भनेको सबै वडामा सन्तुललत लवकासको सोच पलन हो । यो पाललका आफ्नो क्षेरमा लवलशष्ट
योगदान गनेलाई प्रोत्साहन र सम्मान गने ध्येयमा अगालड बढेको छ । टीकापुर बजारको मुतय क्षेर
,
चोकलगायतका स्थानमा लससी लयामरा जडान गने र सडक बत्ती जडान गने काममा पलन पाललका
गम्भीर छ ।
यो पाललका नयााँ भू –उपयोग नीलत जारी गने तरखरमा छ । यस पाललकाले जनतासाँग नगर प्रमुख
कायकक्रममाफक त जनताको रचनात्मक सुझाब प्राप्त गरररहेको छ । मुि कमैया र सुकुम्बासीको जीवनस्तर
सुधारका कायकक्रम सञ्चालनमा पाललका प्रलतबद्ध छ । अस्पतालको सेवालाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याईदाँ छ
ै ।
यस क्रममा लचदकत्सकको लवशेषज्ञ सेवा , आइलसयू सेवा , सपकदश उपचार सेवा र लसकलसेल रोगको

परीक्षण तथा उपचारमा पाललका अलघ बढेको छ । यो पाललका प्रत्येक वडामा सहरी स्वास््य सेवा
के न्रको स्थापना गरी स्वास््य सेवालाई थप प्रभावकारी तुल्याउन जोडतोडले लालग परेको छ ।
टीकापुर नगरपाललका ‘एक वडा एक नमुना सामुदालयक लवद्यालय ’ को अलभयानमा जुटेको छ ।
भलवष्यका कणकधारलाई गुणस्तरीय लशक्षाका माध्यमद्वारा प्रलतस्पधाकमा खरो उलरन सक्ने तुल्याउने
पाललकाको लक्ष्य छ । यसैगरी , आर्थथक समृलद्धका लालग पयकटन प्रबद्र्धन तफक होमस्टे सञ्चालन , ओजुवा
ताल, लवपी लनकु ञ्ज लमनी पाकक , पद्म प्रकाशेश्वर लशव मलन्दरलगायतको संरक्षण , सम्बद्र्धन र प्रचारमा
पाललका जुटेको छ ।
पयकटन सूचना के न्र स्थापना गने र युवालाई कु क , वेटर, बेकरी, बार टेन्डर , टुररस्ट गाइडको ताललम
ददने पाललकाको लक्ष्य छ । यसैगरी दललत , जनजाती, आददवासी समुदायका परम्परागत पेसालाई
स्तोरन्नलत गने र आय आजकन वृलद्ध तथा रोजगारीको अवसर बढाउने पाललकाको ध्येय छ । यसका लालग
सीपमूलक ताललम ददई लबउ पुाँजी पलन ददनुपने सुझाइएको छ । यस अलतररि यस्ता उत्पादन लबक्री गने
कोशेली घर पलन स्थापना गनक पाललका अग्रसर हुनुपछक ।
उद्यमी, व्यापारी र सहकारीकमीसाँग सहकायक गरी आमजनताको आर्थथक लस्थलत मालथ उठाउन
पाललकाले कु नै कसर बााँकी राख्नु हुाँदन
ै । यसका लालग टीकापुर पाललकाले प्रत्येक वडामा कम्तीमा
एउटा नमुना सहकारी संस्था लवकास गने लक्ष्य लनधाकरण गरेको छ । यस पाललकाले कृ लष
आधुलनकीकरणको सोच पलन अलघ बढाएको छ । साथै फलफू ल खेतीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । कृ लष
उत्पादन लबक्री गरी दकसानको हातमा रकम पानक हाट बजार
, कृ लष उपज के न्र स्थापना र वाह्य
बजारको प्रबद्र्धन गनक पलन टीकापुर पाललका अग्रसर छ ।
दकसानलाई प्रालवलधक सेवा उपलब्ध गराउने , प्रागांररक उत्पादनमा जोड ददने र स्थान अग्रसर
जलडबुटी उत्पादनमा प्रोत्सालहत गने पाललकाको नीलत छ । यसैगरी , बेमौसमी हररयो तरकारी खेती ,
के रा खेती, गोब्रे च्याउ खेती , कन्ये च्याउखेती, माछा पालन अलभवृलद्धमा पलन पाललका सदक्रय छ । यो
पाललका माटो परीक्षण र कृ लष लबमाको अवधारणामा पलन अलघ बढेको छ । एक वडा एक उत्पादनको
अवधारणा लागू गने , कृ षक समूह गठन गने , कृ लषमा ससचाई सुलवधा बढाउने र कृ लष उपकरणहरूको
उपयोग बढाउने कु रामा पलन टीकापुर पाललका सजग छ । यी प्रयासबाट कृ लष उत्पादन वृलद्ध भै
कम्तीमा खाद्यान्न, हररयो तरकारी, फलफू ल, माछामासु र दुग्धजन्य पदाथकमा पाललका आत्मलनभकर हुन
सक्नेछ ।
टीकापुर पाललका पशुपंक्षी लवकासमा पलन लभडेको पाइन्छ । नश्ल सुधार गने , रोग लनयन्रण गने , पशु
हाट बजार स्थापना गने , वधशाला लनमाकण गने , कृ लरम गभकधारण गने र पशु लबमाको कायकक्रम
सञ्चालन गने पक्षमा यो पाललका दृढ छ । साथै यो पाललका पशु र पंक्षीको अलभलेख खडा गदैछ । फन
पाकक को लवकास गदैछ । लशक्षातफक हरेक लवद्यालयमा लवज्ञान प्रयोगशाला , कम््युटर र इन्टरनेट जडान
गने महत्वाकांक्षी योजनासलहत पाललका अलघ बढेको छ ।

ाँ युि तुल्याउने तथा ददवा खाजा खुवाउने
स्कू ललाई बाल मैरी तुल्याउने , शौचालय, खेलमैदान र बगैचा
तफक पाललका ललक्षत छ । छारवृलत्त
, ताललम, शैलक्षक मेला , प्रदशकनी, अवलोकन भ्रमणमा पलन
पाललकाको ध्यान गएको छ । स्वास््य सेवालाई सवकसुलभ भरपदो र गुणस्तरीय बनाउने टीकापुरको
ध्येय छ । आधारभूत स्वास््य सेवामा सबै नागररकको पहुाँच पु ¥याउने र घरदैलो सेवा लवस्तार गने यस
पाललकाको लक्ष्य छ । यस पाललकाले ‘म स्वस्थ , मेरो नगर स्वस्थ ’ अलभयान सञ्चालन गरेको छ ।
‘स्वास्थ टीकापुर , समृद्ध टीकापुर ’ यस पाललकाको नारा हो । सकारात्मक सोचको लवकास , योग लशक्षा
लवस्तार, कु पोषणमुि नगरपाललका बनाउाँ दै महामारी लनयन्रणमा तालीम प्राप्त
‘¥यालपड रेस्पोन्स
रटम’ खटाउने पाललकाको ‘ब्याकअप ्लान’ अन्य पाललकाका लालग अनुकरणीय छ ।
टीकापुर नगरपाललका मलहला सशलिकरणको कायकमा पलन अग्रसर छ । यस पाललकाले
बालबाललकाको समग्र लवकासमा आफ्ना पाइला अलघ बढाएको छ । यस पाललकाले छाउपडी , बोलसी,
बाललववाह, जातीय लवभेद , छु वाछु त, दाइजो, हहसाजस्ता कु प्रथा लवरुद्ध जनचेतना कायकक्रम सञ्चालन
गरेको छ । यस पाललकाले जेष्ठ नागररकलाई सम्मान गने कायकक्रम सञ्चालन गरेको छ । मानव ओसार
पसार तथा बेचलबखनलवरुद्ध कानुनी साक्षरता बढाएको छ । मलहला हहसा घटाउने प्रयास गरररहेको छ
।
लवलभन्न धमक , संस्कार र संस्कृ लत बीच सामन्यजस्य कायम गरररहेको छ । साथै यो पाललका स्थानीय
भाषा, संस्कृ लत, कला आददको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा लालग परेको छ । टीकापुर पाललकाले भौलतक
पूवाकधारतफक पलन यथेष्ट ध्यान ददएको छ । सडकको दायााँ बायााँ नाली लनमाकण गने , उपभोिा समूहको
कामलाई सूचकांकको आधारमा उत्कृ ष्ट काम गनेलाई परस्कृ त गने र एकीकृ त सहरी लवकास योजना
तजुकमाको प्रयासमा पलन पाललका जुटेको छ । सहरलभर ट्रादफक व्यवस्थापन गने , टीकापुर नगरलाई
स्माटक लसटीमा रूपान्तररत गने र नगर गुरुयोजना तयार गरी लागू गने टीकापुर पाललकाका सपना छन्
।
लनवाकलचत जनप्रलतलनलधका कमकठ मन , बचत र कमक सत् मागकमा लागुन्जेल पाललकाको चौतफी लवकास
हुनेमा कु नै शंका गने ठाउाँ रहन्न । यसका लालग राष्ट्रसेवक कमकचारीले पलन मन
, बचन र कमकले
जनप्रलतलनलधलाई सघाउनुपछक । पाललकाले सबै राजनैलतक दलका नेता
, उद्योग वालणज्य संघका
पदालधकारीहरू, नागररक समाजका अगुवा , सञ्चारकमी लगायतसाँग लनरन्तर सम्बाद गरी आपू mबाट
सम्पाददत कामको माके टटगसमेत गनुकपछक । नागररकको सूचनाको हकअनुसार सूचना अलधकारी
तोदकएको र सूचना अलधकारीबाट ३–३ मलहनामा स्वताः प्रकाशनसमेत हुाँदै आएको छ ।

