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टीकाऩुय नगयऩारीकाको तपि फाट हाटदिक 
स्वागत  

4 



ऩरयचम M (Introduction) 
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æफगचैाको शहय Æ  
जजल्रा       M कैरारी 
नगयऩारीका   M टीकाऩुय  
स्थाऩना       M २०५४ माघ १७ गत े 
अऺाांस         M    
देशान्त्तय       M   
ऺेरपर        M ७१.०४ वगय कक.मम. 
मसभाना M  
    ऩुवि        M कणािरी नटद  
    ऩजचचभ     M भनुुवा गा.वी.स.य थाऩाऩुय गा.र्व.स. 
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    दक्षऺण      M नायामणऩुय गा.र्व.स. 
 



क्रभश...... 
नक्सा:  नगयऩारीकाको नक्सा  
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क्रभश M................. 
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घयधुयी     M ११६३० 
जनसांख्मा  M ५६१२७ जना (जनसंख्र्ा वदृ्धधदर M २.२९)  
 ऩुरुष       M २९२३४ जना 
 महहला     M २६८९३ जना 
मशऺा M     -साऺयता प्रततशत M ७४  
क्र्ाम्ऩस   - २ (स्नाकोत्तर तह सम्म - १, स्नातक तह सम्म -१)   
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प्राबफधधक मशऺालर् – ४ 

 हटकाऩुर नमसयङ क्र्ाम्ऩस   
 टीकाऩुर मस.एम.ए.क्र्ाम्ऩस 
 टीकाऩुर ऩोलीटेक्क्नक ईक्स्टच्चूट  
 कर्ायली मा.वव.हटकाऩुर  



क्रभश M................. 
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क्र.स.  अस्ऩतारको ककमसभ  शैमा  दयफन्त्दी कैकपमत 

१ टटकाऩुय अस्ऩतार जजल्रा 
स्तयीम - १ 

५१ ३० 

२. आखा अस्ऩतार - १ १५  ५ 

३. नगय स्वाथ्म केन्त्र (KOCIKA) 
- ३ वटा  

७ 

४ आमुवेद औसधारम  १० 

स्वास्थ्म 



क्रभश M................. 
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सडक M  (आ.व. २०७२.०७३ सम्भको अध्मावधधक र्ववयण) 
 
  कारोऩर ेसडक        M  ३१.५३ कक.मभ. 
  ग्राबेर सडक         M  ८३.३५ कक.मभ.  
  सडक भभित         M  ७५.२१ कक.मभ.  
  ऩुर तथा कल्बटि     M  ८५.०० वटा   
  सयकायी बवन       M ९ वटा   
  स्वाथ्म चौकी बवन  M  ३ वटा 
  ऩक्की ऩुर          M  २ वटा 
  ऩक्की ढर          M  ४७७०.०० मभटय 
 
 
 

 



क्रभश................. 
बू-उऩमोग  
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र्ववयण ऺेरपर(फगि.कक.मभ.) प्रततशत  

कृर्षमोग्म जमभन ४५.३७  ६३.८६ 
 

फन ऺेर  ११.८२ १६.६४ 

आवामसम ऺेर  ७.०६ ९.९४ 

अन्त्म  ६.७९ ९.५६ 

जम्भा  ७१.०४ १०० 



वार्षिक र्वत्तीम प्रगतत 

-वार्षिक आम व्मम बफफयण (रु. हजायभा)  
मस. 
नां. बफफयण 

चार ू ऩुांजजगत कुर जम्भा 

फजेट खचि फजेट खचि फजेट खचि 
१ केन्त्रीम अनुदान ३८०३९.०१ ३७९०९.४९ ६६८३४.२३ ६३८५४.२३ १०४८७३.२४ १०१७६३.७२ 

२ याजस्व फाडपाड  ०.०० ०.०० ७६०१.६५  ६२५८.७९ ७६०१.६५  ६२५८.७९ 

३ आन्त्तरयक आम  २४५४५.७१ १४६४५.८७ २५००.०० १४१७.७५ २७०४५.७१ १६०६३.६२ 

४ अन्त्म  १२९२.७८ १२९२.७८ 
 

१०१०६.४५ ९९९९.८२ ११३९९.२३ ११२९२.६० 
  जम्भा 

६३८७७.५० ५३८४८.१४ ८७०४२.३३ ८१५३०.५९ १५०९१९.८३ १३५३७८.७३ 



आन्त्तरयक आम तथा याजस्व फाडपाडको 
अवस्था  

मस.नां. र्ववयण 

२०७२.७३ को 
कुर अनुभातनत 

आम आम          
( रु. हजायभा ) 

मथायथ 
आम्दानी  

 ( रु. हजायभा ) 
 

प्रगतत -%_ 

१. याजस्व फाडपाड  ७००० ७६०१.६५  १०८.६० 
२. आन्त्तरयक आम  

२०००० 
 

२७०४५.७१ 
 
१३५.२३ 

  कुर २७००० ३४६४७.३६ १२८.३२ 
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७०००. ७६०१.६५ 

२००००. 

२७०४५.७१ २७००० 

३४६४७ 

०. 
५०००. 

१००००. 
१५०००. 
२००००. 
२५०००. 
३००००. 
३५०००. 
४००००. 

अनुमाननत आर् (रु. 
हजारमा) 

र्थाथय आर्(रु. 
हजारमा) 

आन्त्तरयक आम तथा याजस्व फाडपाडको अवस्था 

राजस्व फाडपाड 
अन्तररक आर् 
कुल आर् 



बौततक प्रगतत  
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मस.नां. ऺेर  सूचक ईकाई 

गत आ.व. 
सम्भ 

सम्ऩन्त्न  -
ऩरयभाण_ 

चारू 
आ.व. को 
रक्ष्म  

चारू आ.व. 
को सम्ऩन्त्न       
-ऩरयभाण_ 

प्रभुख 
नततजा / 
असय  

१ 

सडक  

कच्ची सडक कक.मभ. ७२.२३ ०.६३५ ०.६३५ 
ग्राबेर सडक कक.मभ. ७७.७३ ५.७७१ ५.६२१   

कारोऩर सडक कक.मभ. २९.६३ १.७२२ १.७२२   

आय.मस.मस.ऩुर 
कल्बटि  कक.मभ. ८३ २ २   

२ खानेऩानी  खानेऩानी मोजना गोटा २ २ २   

३ मसचाई नहय, कुरो  कक.मभ. ० ० ०   

ऩोखयी वटा ० ० ०   

४ 
सडक, ऩुर 
तनभािण 

ऩुर 

वटा 
२ ० ०   



क्रभश् ................... 
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मस.नां. ऺेर  सूचक ईकाई 

गत आ.व. 
सम्भ 

सम्ऩन्त्न     
-ऩरयभाण_ 

चारू 
आ.व. को 
रक्ष्म  

चारू आ.व. 
को सम्ऩन्त्न       
-ऩरयभाण_ 

प्रभुख 
नततजा / 
असय  

५ 
पोहयभैरा 

स्मातनटयी 
ल्मान्त्डकपर साईट 

वटा ० ० ०   

ढर तनकास भीटय ४३२५.०० ३४५.०० ३४५.००   

६ 

आवास तथा 
बवन 

र्वदमारम बवन 
तनभािण 

वटा ११ ११ ११   

न.ऩा. तथा वडा 
कामािरम बवन 
तनभािण 

वटा ३ १ १ 

फधथिंग सेन्त्टय वटा ० ० ०   

स्वास्थ्म/उऩ स्वास्थ्म 
चौकी वटा ३ ० ०   

७ 
उजाि एवां 

र्वधुतीकयण  

सौमि सडक फत्ती 
(उजाि) कक.वा. ० ० ०   

अन्त्म सौमि उजाि कक.वा. ० ० ०   
जर बफधुत कक.वा. ० ० ०   



क्रभश...... 
नक्सा:  तनभािणाधीन नगयऩारीका कामािरम बवनको पोटो 
  

16 



सांचामरत आमोजनाको र्ववयण 

17 

मस.नां. आमोजना  सांख्मा 

१ १ राख बन्त्दा कभ ३८ 

२ १ - ५ राख सम्भ ७४ 

३ ५ - १० राख सम्भ २१ 

४ १० राख बन्त्दा भाधथ  १० 

  जम्भा १४३ 
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 रक्षऺत वगि तथा साभाजजक सभावेशीकयण तपि   
 क. फारफामरका तपि   रु. हजायभा 
 सांचामरत कामिक्रभ सांख्मा  १६ 
 सम्ऩन्त्न कामिक्रभ सांख्मा  १६ 
 र्वतनमोजन यकभ २८५६.२४ 
 खचि यकभ २८५६.२४ 
राबाजन्त्वत जनसांख्मा  ४५१४ 
 ख. भटहरा तपि     
 सांचामरत कामिक्रभ सांख्मा  ११ 
 सम्ऩन्त्न कामिक्रभ सांख्मा  ११ 
 र्वतनमोजन यकभ २४६२.६७ 
 खचि यकभ २४६२.६७ 
राबाजन्त्वत जनसांख्मा  ८६७ 
 ग. र्ऩछडा, दमरत आटदवासी जनजाती तपि    

 सांचामरत कामिक्रभ सांख्मा  २६ 
 सम्ऩन्त्न कामिक्रभ सांख्मा  २६ 
 र्वतनमोजन यकभ ४१४६.२२ 
 खचि यकभ ४१४६.२२ 
राबाजन्त्वत जनसांख्मा  ४१७५ 



• टीकाऩुय फजाय ऺेरभा अव्मजस्थत रुऩभा यहेका घय 
,टहया तथा सेड तथा खोका ठेराराई हटाउने तथा 
ब्मवस्थाऩनको कामि गरयएको । 
 

•  टीकाऩुय न.ऩा.कामािरमको तनभािणाधधन कामािरम 
बवनको ७०% तनभािण कामि सम्ऩन्त्न बई अजन्त्तभ 
चयणभा यहेको य चारु आ.व.मबर सम्ऩन्त्न गने रक्ष्म 
मरईएको । 

1042506.00 

प्रभुख उऩरब्धीहरु  



• अततक्रमभत तथा मभधचएका साविजतनक जग्गाहरु खारी 
गरयएको य सडकको Right of way Clear गने कामि 
गरयएको य उक्त कामिराई तनयन्त्तयता टदईएको । 
 

•  न.ऩा.को आन्त्तरयक याजचवभा गत आ.व.को तरुनाभा 
६२% रे फदृ्धध गनि सपर बएको ।  
 

• न.ऩा.को भेसीनयी साधन श्रोत य जनशजक्त ऩरयचारन 
गरय रागत सहबाधगताभा तरुनात्भक रुऩभा कभ 
रागतभा सडक तनभािण,भभित तथा स्तय उन्त्नतत गने 
कामिको थारनी गरयएको ।  
 

1042506.00 

क्रभस् ................... 



• टीकाऩुय फांगरा ऩाकि को र्वकास अवधायणा तमाय गरयएको । 
  
•  बवन तनभािण भाऩदण्ड सभमानकुुर ऩरयभाजिन गरयएको । 
 
• आन्त्तरयक तथा फाह्म चक्रऩथको नक्साकां न गरय मसको 
तनभािण तथा स्तयोन्त्नती कामिको राधग मसै आ.व.भा फजेट 
बफतनमोजनको कामि बएको ।  
 

•  मस नगयऩामरकाको स्तय उन्त्नती गयी मस ऺेरको 
एकककृत र्वकासको अमबमान सांचारन गने कामिको राधग 
ऩहर गरयएको । 
 
 

1042506.00 

क्रभस् ................... 



• टीकाऩुय नगयऩारीकाराई खुल्राटदशा भुक्त ऺेर घोषणा बै 
सकेको य तनममभत ऩणूि सयसपाईका राधग टोरस्तरयम 
सभन्त्वम समभतत गठन गरय तनममभत सयसपाई कामि गदै 
आई यहेको  

• मस नगयऩारीकाको वडा न. १ देखख ९ सम्भ साभाजजक 
ऩरयचारन सम्फजन्त्ध कामिक्रभ सांचारन हुदै आएको  

• मस नगयऩारीकाका ३ स्थानभा स्थाऩना बएको नगय 
स्वास्थ्म केन्त्रफाट आ.व.भा जम्भा ८०२८ जना र्वभायीरे 
तन:शुल्क सेवा प्राप्त गयेका . 

• मस नगयऩामरकाभा गठन बएका वडा नां. १ देखख ९ सम्भका 
वडा नागरयक भन्त्चको गततर्वधध प्रबावकायी रुऩभा सांचारन 
बै यहेको  

 

 

क्रभस्  
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प्रगति झतकिने दृश्यहरु  

 



!=पशुहाटबजार हुदै शंिरपुर भएर मोतिनगर जाने िालोपते्र सडि आयोजना 

24 

शुरु हुनु बन्त्दा ऩूविको अवस्था 

सम्ऩन्त्न बए ऩचचात ्को अवस्था 

तनभािण चयणको अवस्था 



२. तट.न.पा.वडा न. ९ ब्लि न. १२ िो िर्ााली मा.तब.िो िला थप  

25 

शुरु हुनु बन्त्दा ऩूविको अवस्था 

सम्ऩन्त्न बए ऩचचात्को अवस्था 

तनभािण चयणको अवस्था 



३=तट.न.पा. वडा न. १ मौरतनया तथथि िकभटा तनमाार् आयोजना 

26 

शुरु हुनु बन्त्दा ऩूविको अवस्था 

सम्ऩन्त्न बए ऩचचात्को अवस्था 

तनभािण चयणको अवस्था 



४=टीिापुर अथपिाल रोडमा वकृ्षारोपर् िथा आईकयाण्ड तनमाार् 

आयोजना 

27 

शुरु हुनु बन्त्दा ऩूविको अवस्था 

सम्ऩन्त्न बए ऩचचात ्को अवस्था 

तनभािण चयणको अवस्था 



फोहोरमैला व्यवस्थापन  

28 

पोहरमैला व्र्वस्थाऩन अन्तरगत न.ऩा.कार्ायलर्फाट 
आर्ोजना गररएको सरसपाई कार्यक्रमको झलक  



क्रमस् 

29 

पोहरमैला व्र्वस्थाऩन अन्तरगत न.ऩा.कार्ायलर्फाट आर्ोजना गररएको 
सरसपाई कार्यक्रमको झलक  



उल्रेख्म कामि 

30 



टीिापुर बजारमा अब्यतथथि रूपमा रहेिा खोिाठेला ब्यबथथापन  

31 

सडकको अधधकार ममची ननमायर् गरीएका घर, टहरा, खोकाठेला हटाउन 
टोलीलाई ननदेशन हददै कार्यकारी अधीकृत श्री ममत्रमणर् ऩोखरेल  



क्रमश् 

32 

सडकको अधधकार ममची ननमायर् गरीएका घर, टहरा, खोकाठेला हटाउन 
टोलीलाई ननदेशन हददै कार्यकारी अधीकृत श्री ममत्रमणर् ऩोखरेल  



क्रमस् 

33 

सडकको अधधकार ममची ननमायर् गरीएका छाना हटाउदै  



सामातजि सरुक्षा तविरर्िो तववरर् 

34 

र्ववयण 
आफ ०७२/७३ भा 
बत्ता प्राप्त गने 

सांख्मा 

रगत कट्टा 
गरयएको 
सांख्मा 

खचि यकभ (रु. 
हजायभा) 

किज यकभ             

(रु. 
हजायभा) 

आ.फ ०७३-७४ भा 
बत्ता र्वतयण गनुि 

ऩने सांख्मा 
औषधध उऩचाय वदृ्ध-
वदृ्धा 

११९२ ० १४३०४.०० ० १९२२  
फदृ्ध बत्ता (अन्त्म) १३५२ 

 
१०६ ५१०६.०० ० १५६९ 

फदृ्ध बत्ता (दमरत) ५६१ ८० २०००.० ० ७७१ 
अऩाङ्ग बत्ता ४३ १ ३२२.८० ० ८७ 
एकर (बफधवा) भटहरा 
बत्ता १०९४ ४५ ६५६४ ० १२१६ 
रोऩोन्त्भुख बत्ता ७१ १ ८५२ ० ७३ 
फार सांयऺण अनुदान ५०० २७४ १०७.२० ० ६६९ 
कुर ४८१३ ५०७ २८४८७.४० ० ४३८५ 



बेरुजु फर्छ्यौटिो तथथति 

35 

क) फेरुजकुो र्ववयण (यकभ रु. हजायभा) 

र्ववयण 
फेरुजु यकभ पछिमौट यकभ 

पछिमौट 
प्रगतत 
प्रततशत 

अतनममभत ऩेचकी असुर उऩय कुर 
फेरूजु 

अतनम
मभत ऩेचकी असुर 

उऩय कुर 

आ.फ. 
७०/७१ 

सम्म 
आ.फ. 

७१/७२को कूल 
आ.फ. 
७०/७१ 

सम्म 

आ.फ. 
७१/७२
को 

कूल 
आ.फ. 
७०/७१ 

सम्म 

आ.फ. 
७१/७२
को 

कूल 

केन्रीर् 
अनुदान 
तपय  

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

आन्तरीक 
श्रोत तपय  

० ० ० ७७५.५६ ० ७७५.५६ 
 

० ० ० ० ० ४७०.०० ० ४७०.०० 
 

६०.६० 

कुल 



 

 

 

 

 

 

गनुासो फर्छ्यौटको स्थथस्त 
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र्ववयण सांख्मा कायवाही 
सांख्मा 

सम्फोधन 
(पर्छिमौट) 

अ.द.ुअ.आ उजयुीहरु 4 4 0 

हेरो सयकायको 
उजयुीहरु 0 0 0 

सतकि ता केन्त्रको 
उजयुीहरु 0 0 0 

अन्त्म गनुासो / 
उजयुीहरु 0 0 0 

कूर 4 4 0 

गुनासो फर्छ्यौटिो अवथथा 
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कामिसम्ऩादन सम्झौता 
 र्ववयण प्रततशत ऩुष्ट्माई 

कार्यसम्ऩादन सम्झौता 
अनुसार न.ऩा.द्वारा 
सम्ऩाहदत कार्यको 
प्रगनत प्रनतशत 
(स्वमूलर्ांकन)  

७६ कार्यसम्ऩादन सम्झौता 
अनुसार न.ऩा.द्वारा 
सम्ऩाहदत कार्यको 
प्रगनत प्रनतफेदनको 
आधारमा 



आगामी आ.व.िो प्रमुख नीतिहरु 

१. बथिी तविास िथा भवन तनमाार् संतहिा लागु गने  

२. न.पा. के्षत्र तभत्रिा सडिहरुिो नामांिरर् गने र सडििो     

के्षत्रातधिार मापदण्ड िोक्ने  

३. सामातजि सदभावमा िायम गना टेवा पुग्ने तियािलाप     

संचालन गने   

४. न.पा.के्षत्र तभत्रिा सावाजतनि चोिहरुलाई नामांिरर् गने र 

तमतन पािा  तनमाार् गने  

५= सहिाररिािो माध्यमवाट उन्नि िृतष खेिी िथा पशुपालन 

व्यवसाय गनेलाई प्रोत्साहन गने   
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जनशति व्यवथथापन 
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तववरर् 

िेन्रिफा  िोषिफा  जम्मा 

थवीिृि 

दरबन्दी 
पदपूतिा 

थवीिृि 

दरबन्दी 
पदपूतिा 

थवीिृि 

दरबन्दी 
पदपूतिा 

अतधिृिथिर १ १ ८ १ ९ २ 

सहायिथिर ० ० ३६ २७ ३६ २७ 

सहयोगीथिर ० ० २६ २१ २६ २१ 

जम्मा १ १ ७० ४९ ७१ ५० 



प्रमुख समथया िथा समाधानिा लातग गररएिा प्रयास  
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ि.

स. 
प्रमुख समथया 

समथया समाधानाथा चातलएिा 

प्रयास 

समथया समाधानाथा 

सुझावहरु 

तजम्मेवार 

तनिाय 

१  व्यवस्थथत डे्रन स्नकास, 

थवथ्य खानेपानी व्यवथथापनका 

लास्ग ठुला आयोजनाहरु 

संचालनमा ल्याउन पयााप्त 

बजेटको अभाव  

 डे्रन स्नमााणको गरुुयोजना तयार 

 हाल सम्म स्नमााण भएका कच्ची 

तथा पस्कक ढलहरुको स्नयस्मत 

सरसफाई र ममात 

 

 केन्द्रीय थतरबाट 

बजेटको ब्यबथथा  हुन ु

पने 

स.मा.तथा थथानीय 

स्वकास मन्द्रालय, 

सहरी स्वकास 

मन्द्रालय र न.पा. 

कायाालय 

 २  सावाजस्नक चोक, सडक, 

बाटो र ओपन थपेस अस्तक्रमण 

हुने गरेको ।  

 न. पा.जनशस्ि र साधन श्रोत 

पररचालन गरर सावानस्जक जग्गा, 

सडक, बसपाका  अस्तक्रमण हटाईएको 

साथै सो काया जारी रहकेो । 

 

 

  सकुुम्बासी तथा 

मिु कमैयाहरुको 

उस्चत बसोबासको 

व्यवथथा  

नेपाल सरकार 



भन्त्रारमसांग याखेका अऩेऺाहरु 

 कामािरम बवनको राधग थऩ फजेट व्मवस्था । 
 
 रागत सहबाधगता तथा जनसहबाधगता अन्त्तयगतको 
कामिक्रभ फजेट व्मवस्था । 
 
 फहृत ढर तनकासका राधग गरुु मोजना तनभािण गयी  
मोजना सांचारनका राधग आवचमक फजेट व्मवस्था । 
 
 नगय य ग्रामभण ऺेर जोडन ेफाटहयी चक्रऩथ य नगय 
मबरको मबरी चक्रऩथ तनभािणका राधग कामिक्रभ फजेट 
व्मवस्था । 
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क्रभस् ................... 
 र्वकास तनभािणका कामिहरु प्रबावकायी फनाउन 

नगयऩामरकाभा थऩ टिऩय, जेटटगां सक्सन भेसीनयी रगामत 
बायी भेमशनयी उऩकयण जस्ता साधनहरुको व्मवस्था । 

 
  टीकाऩुय नगयऩामरकाको स्तय फदृ्धध गयी टीकाऩुय उऩ 

भहानगयऩामरका गठनको व्मवस्था । 
 
  नेऩारकै नभुना ऩाकि को रुऩभा प्रचमरत टीकाऩुय फहृत 

फांगरा ऩाकि भा बौततक ऩूवािधायको अबावको य सुयऺाका 
दृजष्टकोणरे प्रबार्वत ऩाने बएकेरे प्रतत फषि आउने फाढीरे 
मसको टदघिकामरन य टदगो र्वकासभा नेऩार सयकायफाट 
छुट्टै नीतत तनभािण गरय बौततक ऩुवािधाय तनभािण तथा 
व्मवस्थाऩन गनि ऩहर गनुिऩने 
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43 

वडाबेरा तथा एकीकृत मोजना तजुिभा समभततको फैठकको झरक  

वडाबेरा 

एकीकृत मोजना तजुिभा समभततको फैठक 
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नगय ऩरयषदको झरक  



45 

साविजतनक सनुुवाइको झरक  

साविजतनक सुनुवाइभा सेवाग्राहीरे याखेको 
जजऻासाको जवाप टददै  

साविजतनक सुनुवाइभा उऩजस्थत भहानुबावहरु 



46 

वार्षिक समभऺाको झरक  



धन्त्मवाद 

47 

टीकाऩुय फहृत फांगरा ऩाकि  




