




टोखा नगरपालिका 
आ. व. २०७६/०७७ को वालषिक कार्ि प्रगलि सलिक्षा

लिलि : २०७७/०४/२५ 

स्थान: कार्ाििर् सभाहि 
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हािसम्ि जारी भएका कानूनहरु 

2

कानूनहरु सखं्र्ा कैलिर्ि

ऐन ८
भाग१: शिक्षा, सहकारी, न्याशयक उजरुी, शिपद,

आशद

शनयमािली, काययशिशि,

शनदशेिका
२३

भाग२: बजार अनगुमन, उपभोक्ता सशमशि, नगर

प्रहरी, “घ” िगय, आशद

अन्य ४ आचार संशहिा, आशद

जम्िा ३५ राजपत्र प्रकािन : २१

कार्िपालिका िथा नगरसभा बैठक सम्बलधि लववरण (आ.व.२०७६/७७) 

नगरसभा: २ 

कार्िपालिका बैठक: १६

लवषर्गि के्षत्रको प्रगलि (रु. हजारिा

लवषर्गि के्षत्र
लवलनर्ोलजि

बजेट
र्थाथि खर्ि खर्ि प्रलिशि

भौतिक परू्वाधवर वर्कवस ७९६४०८ ३३८६८७ ४२.५३

सवमवजिक वर्कवस ५५९४९७ ३५१५२७ ६२.८३
आर्थाक वर्कवस १४२६५ १२१५० ८५.१७

र्न, र्विवर्रण िथव वर्पद् व्यर्स्थवपन ५९०० २१४५ ३६.३६

सशुवसन िथव ससं्थवगि वर्कवस २००७७ ५०१८ २४.९९

कूल जम्मा १३९६१४७ ७०९५२७ ५०.८२

आिारभूि लववरण 

स्थापना शि.स २०७१ मंशसर १६

समािेि भएका साशिकका

गा.शि.स.हरु

झोरमहााँकाल, टोखा चण्डेश्वरी, टोखा

सरस्ििी, िापासी र गोगंिुाँ ( ५ िटा )

शनिायचन क्षेत्र

५ र ६ ( ५ मा पनेेः िडा नं. २ दशेख ७ सम्म)

(६ मा पनेेः िडा नं. १ र िडा नं. ८ दशेख ११

सम्म )

िडा संख्या ११

जनसंख्या १,५४,१५८; स्रोि नगर पाश्वयशचत्र, २०७६

क्षेत्रफल १७.११ िगय शक.शम.

सामदुाशयक शिद्यालय ८

संस्थागि शिद्यालय ८०

िैकशपपक शिद्यालय ३

साक्षरिा प्रशििि ९७.९५

स्िास््य संस्था (सरकारी)
९(प्रा.स्िा. के-१., स्िास््य चौकी-४, सहरी

स्िास््य केन्र-२, आिारभिू स्िास््य केन्र-२ )

नगरपाशलकामा आिद्ध सहकारी 

संस्थाहरु
७०

प्रमखु िाशमयक क्षेत्रहरु

झोरमहााँकालको िौडेश्वर महादिे, झोरमहााँकाल

दिेी, सपनिीथय, चण्डेश्वरी, सरस्ििी मशन्दर,

कोठगणिे मशन्दर, मसानकाली मशन्दर,भिूखले

चौर/ सामदुायीक िन, शिष्केट जत्रा संचालन,

िसनु्िरादिेी, मनोहरिीथय, िीचशिनायक,

महने्रशे्वर महादिे, जालुपा दिेी लगायि ।



क्र.स.ं स्रोिको लकलसि
आ.व. २०७६/७७ 

नेपाि सरकार प्रदेश सरकार जम्िा खर्ि प्रलिशि

१ सिानीकरण अनुदान २४७६०० ११८११ २५९४११ १४६६५० ५६.५३

२ सशिि अनुदान १६०६०० ११४९१ १७२०९१ १४४८४७ ८४.१७

३ सिपुरक अनुदान - - - - -

४ लवशेष अनुदान - - - - -

५ राजश्व वााँटिाट १११००० - १११००० ३०१६४ २७.१७

६ रोर्ल्टी ७५० ७५० ५४५ ७२.६७

७ सवारी कर २९७९० २९७९० ९८३२ ३३

८ घर जग्गा रलजष्ट्रेशन शुल्क २००००० २००००० ७१०४४ ३५.५२

९ आधिररक स्रोि ६२३१०५ ३०६४४५ ४९.१८

जम्िा ४०८२०० २५३८४२ १३९६१४७ ७०९५२७ ५०.४२

आ.व. २०७६/७७ को लवत्तीर् अवस्था(आधिररक आर् सलहि, रु. हजारिा) 
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भौलिक प्रगलि
सडक कालोपते्र: १६ शक.शम. (६२.५%) ; ग्राभेल: १२ शक.शम. (४१.६६%)

पलु: मोटरेबल-१ सम्पन्न (३३.९९%)

पाकय  शनमायण: ४ (५०%)    

खानेपानी: ३ स्थानमा शडप बोररंग (िि प्रशििि)

ढल शनमायण: ५ शक.शम. (६०%)

िकृ्षारोपण: १२२० संख्या  (िि प्रशििि)

नशद शनयन्त्रण: ३ शक.शम. (६६.६६)

सामदुाशयक शिद्यालय भिन शनमायण सम्पन्न: २ (िि प्रशििि)



सेवा प्रवाहको िालग भौलिक सुलविा 

१ भिन शनमायण संख्या: ३ ( नगर काययपाशलकाको कायायलय, ९ र ११ नं. िडाको कायायलय भिन-काम सचुारु)

२. इन्टरनेट, खानेपानी: उपलब्ि  

३. सिारी सािन: ४ पांग्रे संख्या-६ (स्कोरशपयो, शजप, हाइलक्स, शटप्पर, एम्बलेुन्स, जेट मेशिन)        २ पांग्रे: २४
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कििर्ारी व्र्बस्थापन 

पद दरवन्दी सखं्या
पदपरू्त ि सखं्या

स्थवयी करवर िम्मव ररक्ि 
अर्धकृिस्िर १५ २२ ४ २६ ०

सहवयकस्िर ६२ ३५ ३२ ६७ ०

कूल िम्मव ७६ ५७ ३६ ९३ ०

गलठि सलिलि

लेखा, शििायन, सिुासन, अनगुमन िथा सपुररिेक्षण(नगरस्िरीय र िडास्िरीय), राजश्व परामिय, 

स्रोि अनमुान िथा बजेट शसमा शनिायरण, बजेट िथा काययक्रम, शिषयगि सशमशि(सामाशजक, 

आशथयक, पिूायिार, सेिा प्रिाह, शिपद), अन्य ऐन र काययशिशि, काययक्रम अनसुारका सशमशिहरु 

(न्याशयक, शिपद, शिक्षा, स्िास््य, आशद)

वस्िुगि लववरण(प्रोिाइि) लनिािण 

१) शडशजटल नगर प्रोफाइल

२) बाल प्रोफाइल 
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गुरुर्ोजना/DPR लनिािण 

१) िौडेश्वर िालमैत्री पाकय

२) MTMP ( नगर सडक गरुुयोजना)

३)  शिशभन्न पाकय हरु (गले पाकय , लम्पखा पाकय , जापपा पाकय , सपनशिथय, चन्डेश्वरी, भतु्खेल, आशद) 

४) खेलमैदानहरु(भिुखेल, आशद)

सािालजक सुरक्षा अनुदान सम्बलधि  

क्रसं लववरण िाभग्राही सङ्ख ख्र्ा रकि (रु.हजारिा)

१ जषे्ठ नागररक १६०६ ३८५४४

२ औषशि उपचार  िदृ्धिदृ्धा १५८८ १९०५६

४ असहाय एकल मशहला ८३३ १९९९२

५ अपाङ्गिा भएका १११ ३१८९.६

६ बालबाशलका ३१ १४८.८

कूि जम्िा ८०९३०

लवकास िथा पुाँजीगि बजेटबाट संर्ालिि र्ोजना सम्बलधि लववरण 

िह/के्षत्र बजेटको आिारिा र्ोजना कार्िधवर्न

नपास्िरीय: १५६ ५० लाख भन्दा माशथ: १९ उपभोक्ता सशमशि माफय ि: १०४९

िडास्िरीय: ९६८ ५ दशेख ५० लाख सम्म: ६३६ शनमायण व्यबसायी मफय ि: ७५

जम्िा: ११२४ ५ लाख मशुनका योजना: ४६९



पेश्की/वेरुजु लववरण (रु. हजारिा )
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पारदलशििा िथा सुशासनका िालग गररएका पहि 

१. सङ्घीय सरकारबाट ियार गररएका SuTRA(लेखा), VERSP-MIS(पंजीकरण), IEMIS(शिक्षा), CoPoMIS (सहकारी), IMU (स्िास््य) आशद 

अशनिायय रुपमा लाग ूगररएको  

२. नगरपाशलकाबाट ियार गररएको राजस्ि, शजन्सी, पेरोल, आशदबाट सेिा प्रिाह  र ियारीको क्रममा रहकेो योजना र शसफाररस स्टियेर

सुशासन सम्बलधि 

१. नागररक वडापत्र रहेको 

२. सािालजक पररक्षण भएको 

३. आधिररक िेखा पररक्षण भएको, अलधिि िेखापररक्षण 

हुन बााँकी 

४. सेवाग्राहीको र्ाप भएको वडािा token system 

५. वडा कार्ाििर् र स्वास््र् संस्थाहरुिा लडलजटि बोडि, 

CCTV जडान 

वववरण
र्ियममत गिे रकमरु. पेश्की रकम रु. असुल उपर गिुिपिे

रकम रु. जम्मा रकम रु.

बेरुजू फर्छियौट बेरुजू फर्छियौट बेरुजू फर्छियौट बेरुजू फर्छियौट फर्छियौट हुि बााँकी
संघीय सरकवरबवट प्रवप्ि
अनुदवन िर्ा २११७४ ० ७५७१ ० २२५९ ० ३१००४ ० ३१००४
प्रदेश सरकवरबवट प्रवप्ि
अनुदवन िर्ा ० ० ० ० ० ० ० ० ०

आन्िररक श्रोििर्ा १०४२९ ० ३७३० ० १११२ ० १५२७१ ० १५२७१

जम्मा ३१६०३ ० ११३०१ ० ३३७१ ० ४६२७५ ० ४६२७५

समय-समयमा लेखा सशमशिको बैठक बसी िरेुज ुफर्छ्यौटका लाशग पहल गररएको  

र्िकाय उजुरी सङ्खख्या फर्छियौट भएको सङ्खख्या
अ.द.ुअ.आ १० ८
रवजरिय सिका िव केन्र २ २
उिुरी पेटटकव ३ ३
कवयवालयमव तनरे्दन दिवा ३ ३
जम्मा १८ १६

उजुरी/गुनासो 



उल्िेखनीर् कार्िहरु 

(क) कोशभड संक्रशमिलाई पोषण भत्ता िथा Covid Isolation Center शनमायण 

(ख) जनिाको सरुक्षाको लाशग शिशभन्न स्थानमा सडक बशत्त जडान  

(ग) सेिाग्राहीक बढी चाप हुने िडा कायायलयहरुमा token system माफय ि सेिा प्रिाह

(घ) नगरपाशलकाको आ्नै लागिमा मोटरेिल पलु शनमायण (मनोरथ शिथय पक्की पलु िडा नं. ८ र ११ जोडन)े

(ङ) नगरकै गौरिको रुपमा रहकेो िौडेश्वर िालमैत्री पाकय  शनमायण 

असि अभ्र्ासहरू

क. ठाउाँठाउाँमा (नगरपाशलका, िडा कायायलय, स्िास््य संस्था, आशद) CCTV जडान

ख. सामदुाशयक शिद्यालयमा अध्ययनरि िालिाशलकाहरुलाई मेयर शदिा खाजा काययक्रमको िरुुिाि

ग. कोशभड-१९ रोकथाम िथा शनयन्त्रणको लाशग शिषेि काययक्रम संचालन गनुयको साथै टोखा नगरबासी जो संक्रशमि भएर होम आइयसोलेिनमा 

बसेका छन शनजहरूलाइय शदनमा ३५०/- को दरमा १४ शदनसम्मको लागी १०९७ जनालाई पोषण खचयको व्यिस्था गररएको, कररि १३०० पररिारलाई 

राहि सामग्री शििरण गररएको 

घ. नगरपाशलकाले आफै आइयसोलेिन सेण्टर स्थापना गरी संचालनमा पयाएको ( टोखा चण्डेश्वरी प्रा.स्िा.के मा )

ङ. नगरपाशलका र स्थानीय उपभोक्ताहरुको लागि सहभाशगिा (न.पा ६०% र स्थानीय िासी ४०%) मा सडक पिुायिारहरु शनमायण गररएको । 

स्थानीर् िहिे अनुभूि गरेका प्रिुख सिस्र्ाहरु

क. संघ र प्रदिेले काननू शनमायण गदाय स्थानीय िहसंग सझुाब शलई कायायन्ियन गनुय पने 

ख. सम्परुक कोषमा शिशनयोजन हुने बजेट एथेस्ट र समयमा नै शनकासा हुनपुने

ग. अन्िर शनकायशिच समन्ियको उशचि व्यबस्था हुन ुपने  

घ. योजनाको कायायन्ियन गदाय संघ, प्रदिे र स्थानीय िहले बजेट शसमा िोक्न ुपने ( संघ, प्रदिे र स्थानीय िहले कशि बजेटसम्म योजना संचालन गने)

ङ. ठुला, मझौला र साना आयोजनाहरुको बजेट शसमा शनिायरण गरी ठुला संघ, मझौला प्रदिे र साना आयोजना स्थानीय िहले संचालन गने व्यबस्था

गरी सोही बमोशजमको सांगठशनक संरचना र जनिशक्तको व्यबस्था हुनपुने  7



नशिजाहरु

१. िडा नं. ८-११ जोड्ने मनोरथ शिथय पशक्क पलु
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आयोिनव शुरुहुनुभन्दव
पूर्ाको अर्स्थव

आयोिनव सम्पन्न
भएपश्चवि ्को अर्स्थव

आयोिनव तनमवाण चरणको
अर्स्थव



नशिजाहरु (क्रमिेः)

२. बौडेश्वर बालमैत्री पाकय  
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आयोिनव शुरुहुनुभन्दव
पूर्ाको अर्स्थव

आयोिनव सम्पन्न
अजन्िम चरणको अर्स्थव

आयोिनव तनमवाण चरणको
अर्स्थव



िजस्र्रमव टोखव नगरपवललकव
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टोखव नगरपवललकव प्रस्िववर्ि भर्न
कृषकहरुलाई ट्रयाक्टर शििरण रवहि वर्िरण

िािािरणमैत्री पाकय सडक पेटी
कोशभड-१९ स्िाब कलेक्सन

क्षमिा अशभिशृद्ध िाशलम



िजस्र्रमव टोखव नगरपवललकव
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बवटो ढलवन
अनुगमन

तनमवाणवधीन बौडशे्र्र पवका
वर्पद पुर्ा ियवरी प्रदशानी

तनमवाणवधीन कल्की नवरवयण पवका

वर्लभन्न स्थवनमव trashbin िडवन



12

धन्यर्वद !

Queries please

पययटकीयस्थल बौडेश्वर झरना

शनमायणािीन प्रिासकीय भिन 
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