
टीकापरु नगरपालिका  

केन्द्र स्तरवाट लवलनयोलित काययक्रमहरु 

क्र.स.ं काययक्रम/क्रक्रयाकिाप लिलनयोिीत रकम कैक्रियत  

१ समपुरक कोष  ३८००००००.००   

२ टटकापुर पाकय मा  गेट लनमायण  ८००००००.०० 

नगर गौरवका 

योिना  

३ चक्रपथको DPR तथा ट्याक खोल्ने कायय ८००००००.०० 

४ मशान घाटको DPR तथा लनमायण कायय  ८००००००.०० 

५ नगर स्तरीय िनता आवास काययक्रम  ८००००००.०० 

६ न्द्यालयक सलमलतको इििास  लनमायण सलहत लवलवध काययक्रम    ३००००००.००   

७ कायायियमा मेलसनटर औिार िगायतका उपकरणहरु खटरद २२०००००.००   

८ कायायियहमा िर्नयचर र क्रिक्चसय खटरद  २२०००००.००   

९ कायायियमा सवाटर साधन खटरद ७००००००.००   

१० सावयिलनक स्थानमा तथा मागमा आधाटरत सडक वलि काययक्रम ६०००००.००   

११ अविोकन तथा भ्रमण काययक्रम  ८०००००.००   

१२ िोक सवेा तयाटर कक्षा  र वकैकंग तथा अग्रलेि भाषा कक्षा सचंािन  ६०००००.००   

१३ िनतासग मेयर उपमेयर काययक्रम  ७०००००.००   

१४ लशक्षाका आधारभुत काययक्रम  ७०००००.००   

१५ मेयर कप िगायतका अन्द्य खिकुद सचािन काययक्रम  १५०००००.००   

१६ टीकापुर अस्पतािमा लवशेषज्ञ परामशय सेवा  २६०००००.००   

१७ स्वास््यका लवलभन्न प्रवदयनात्मक  काययक्रम  २००००००.००   

१८ शुसासन  तथा सस्थागत लवकाससंग सम्िलन्द्धत काययक्रम ७०००००.००   

१९ सगंठन तथा व्यवस्थापन (O&M) िगायत अन्द्य प्रशासलनक परामशय ५०००००.००   

२० लवलभन्न क्रदवस, सभा, समारोहहरु संचािन  २०००००.००   

२१ वडास्तरमा  IPT संचािन  ४०००००.००   

२२ कृलष लवकास  काययक्रम   ८०००००.००   

२३ पशु लवकास  काययक्रम   ८०००००.००   

२४ उघोग, वालणज्य र सहकारी प्रवदयन  ७०००००.००   

२५ मलहिा, िािवालिका तथा समाि कल्याणका काययक्रम  ५०००००.००   

२६ आयुवेद स्वास््य प्रवदयन  काययक्रम  ४०००००.००   

२७ पाकय  तिय   चािु प्रकृलतका काययक्रम  ८०००००.००   

२८ पाकय  तिय  पुलिगत प्रकृलतका काययहरु    १२०००००.००   

२९ िोहरमिैा व्यवस्थापनका िालग प्िान्द्ट सलहतको पुवायधार लनमायण कायय  ५००००००.००   



३० शक्शन मेलसन र िोहर वाहन (टटप्पर) खटरद  ५००००००.००   

३१ नगर सरसिाइ प्रवदयन काययक्रम  ४०००००.००   

३२ सामुदायीक पशु चौपाया व्यवस्थापन कायय  १००००००.००   

३३ सुरलक्षत आप्रवासन काययक्रम सचािनमा खचय  ८०००००.००   

३४ कृलष क्याम्पस संचािन तथा व्यवस्थापन सहयोग ३००००००.००   

३५ िागत सहभागीताका योिना तथा काययक्रम (कलम्तमा ५०%)  १००००००.००   

३६ नगर क्षेत्रका ख्यालत प्राप्त व्यलिहरुिाइ सम्मान १०००००.००   

३७ नमुना सामुदायीक लवधाियको पुवायधार लवकास ५०००००.००   

३८ गटरव तथा लवपन्न लनशुल्क रि संचार सेवा १००००००.००   

३९ लवलभन्न स्थालनय सस्कृलत प्रवदयन काययक्रम  २०००००.००   

४० द्वन्द्द लपलडत तथा  शलहद पटरवार सहयोग काययक्रम  ५०००००.००   

४१ आन्द्तटरक  शु्रणको सावा भुिालन  १००००००.००   

४२ हाम्रो टटकापुर रेलडयो काययक्रमको लनरन्द्तरता १२५०००.००   

४३ आकलस्मक तथा भैपटर आउन ेलवलवध पुिीगत खचय  २५०००००.००   

४४ खोप केन्द्र लनमायण लनरन्द्तरता ५०००००.००   
  कुि िम्मा रु. १२३५२५०००.००   

 

 

 

 


