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टोखा नगरपालिकाको नगरसभाको नवौं अलिवेशनका लनर्णयहरु:
१. नगरसभामा पेश भएको संलग्न अनसु धू ि- १ वमोधिमको आगामी आ.व. (२०७८/७९) को अनमु ाधनत आयव्ययको धववरर्लाई पाररत गने धनर्णय गररयो ।
२. संलग्न अनसु धू ि- २ वमोधिम टोखा नगरपाधलकाको धवधनयोधित ऐन, २०७८ लाई पाररत गने धनर्णय गररयो ।
३. संलग्न अनसु धू ि-३ वमोधिम टोखा नगरपाधलकाको आधथणक ऐन, २०७८ लाई पाररत गने धनर्णय गररयो।
४. टोखा नगरपाधलकाको आ.व. २०७७/७८ को िेष्ठ मसान्त सम्मको यथाथण आम्दानी तथा खिण लाई अनुमोदन
गने धनर्णय गररयो ।
५. िा.लु आ.व २०७७/७८ मा हाल सम्म टोखा नगरपाधलका (नगर कायणपाधलका, नगर प्रमख
ु , उप-प्रमख
ु तथा
कायाणलयवाट) वाट भएका धवधभन्न धनर्णय तथा काम कावाणहीहरुलाई अनुमोदन गने धनर्णय गररयो ।
६. िालु आधथणक वषणमा स्वीकृ त भएका तथा योिना सम्ं झौता गरर कायण सम्पन्न हुन नसके का सल
ं ग्न अनसु िू ी
वमोधिमका योिना तथा कायणक्रमहरुलाई आगामी आ.व.मा धिम्मेवारी साने गरी क्रमागतमा राखी कायणन्वयन
गने धनर्णय गररयो ।
७. यस नगरपाधलकाको सगं ठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षर् (O&M Survey) को लाधग परामशणदातावाट पेश भए
वमोधिमको संगठन संरिनालाई पररमािणन सधहत नगरपाधलकाको आन्तररक श्रोत सािनलाई समेत मध्यनिर
गदै संलग्न अनसु धू ि वमोधिमको सांगठधनक संरिना तथा दरवन्दी ताधलका स्वीकृ त गने धनर्णय गररयो ।
८. प्रदेश काननु वाट धनिाणरर् गररएको िनप्रधतधनधिहरुको सेवा सधु विा सोही वमोधिम उपलव्ि गराउने कायणलाई
धनरन्तरता धदने धनर्णय गररयो ।
९. टोखा नगरपालिकाका कर्णचारीको स्तरवृलि सम्वन्िी ऐन, २०७८ लाई पाररत गदै सो ऐन वमोधिम
स्तरवृधि हुन योग्य कमणिारीहरुको स्तरवृधिको प्रकृ या अधवलम्व अगाधि वढाउने धनर्णय गररयो ।
१०. यस नगरपाधलका अन्तगणत हाल सम्म करार सेवामा कायणरत कमणिारीहरुको आवश्यकता, औधित्यता र कायण
मलु यांकनको आिारमा करार अवधि आ.व. २०७८/७९ मा थप गरी करार नधवकरर् गने धनर्णय गररयो ।
११. यस नगरपाधलकामा धवगत समय देधख कायणरत स्वधकय सधिव श्री िगधदश अधिकारी र श्री धविय िंगोलको
पदनाम स्वधकय सधिववाट सहायक कम््यटु र अपरे टर ( सहायक िौथो सरह सेवा सधु विा हुने गरी) मा
पररवतणन गने धनर्णय गररयो ।
१२. यस नगरपाधलका कायाणलय तथा अन्तगणत साधवकदेधख दैधनक ज्यालादारीमा कायणरत तपधशल वमोधिमका
कमणिारीहरुलाई नेपाल सरकारले तोके को तत तत् तहको प्रथम स्के ल सरहको तलव तथा सधु विा पाउने गरी
करार सेवामा धनयक्त
ु गने धनर्णय गररयो ।
क. अधनल काकी – सव.ईधन्िधनयर
ख. अधभनास खि्का -एम्वुलेन्स िालक
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ग.
घ.
ङ.
ि.
छ.
ि.
झ.
ञ.
ट.
ठ.
ि.

१३.

१४.
१५.

१६.
१७.

धवद्या अधिकारी- प्रा.स्वा.के
मेनका भण्िारी काकी- प्राधवधिक शाखा
रुपा िंगोल- प्रा.स्वा.के
शारदा पाठक- ५ न.ं विा
सधु िना अधिकारी- झोरमहााँकाल स्वास््य
धिना काकी- आ.स.वा.के -५
उमा कुमारी धसटौला- ९
मन्िु श्रेष्ठ—६
सधमणला कुरमी माझी –आिारभतू -५
शाधन्त िंगोल-प्र.स्वा.के
के शरी श्रेष्ठ –प्रा.स्वा.के
साथै प्राथधमक स्वास््य के न्रमा कायाणलय सहयोगी शान्ता वाधनयााँ, शान्ता श्रेष्ठ र िानक
ु ा खधतविाले हाल
खाईपाई आएको तलव सधु विामा वृधि गरी धनि कायणरत पदको न्यनू तम तलव सधु विा उपलव्ि गराउने
धनर्णय गररयो ।
यस नगरकायणपाधलका तथा सो अन्तगणत कायणरत स्थायी, अस्थायी, करार कमणिारीहरुलाई साधवक वमोधिम
उपलव्ि हुदै आएको तलव भत्ता/ पाररश्रधमकमा संघीय सरकारले आगामी आ.व. २०७८/७९ देधख वृधि गने
गरी तय गरे को तलव भत्ता/ पाररश्रधमक समेत थप गरी यस नगरपाधलका कायाणलयवाट उपलव्ि गराउने गरी
आगामी आ.व.को लाधग प्रत्येक कमणिारीको वाधषणक तलवी प्रधतवेदन पाररत गने धनर्णय गररयो । साथै, नेपाल
सरकारले आगामी आधथणक वषणमा आन्तररक पयणटन प्रविणनको लाधग कमणिारीहरुलाई १० धदनको पाररश्रधमक
वरावरको पयणटन काि उपलव्ि गराउने व्यवस्था गरे अनरुु प यस नगरपाधलका र सो अन्तगणत कायणरत सम्पर्ू ण
कमणिारीहरुलाई १० धदनको पाररश्रधमक सधहत पयणटन काि सधु विा उपलव्ि गराउने धनर्णय गररयो ।
टोखा नगरपाधलकको आ. व २०७८/७९ मा वैठक भत्ता लगायत धवधभन्न कायणक्रम संिालन गदाण हुने खिणको
मापदण्ि संलग्न अनुसधू िमा भए वमोधिम पाररत गने धनर्णय गररयो ।
यस कायाणलयवाट परामशणदाता मार्ण त सि
ं ालन गररने धवधभन्न कायणक्रमहरु धिलला दररे ट, सघं ीय/ प्रादेधशक
तथा अन्य स्थानीय तहको धनर्णयानसु ार स्वीकृ त मापदण्ि तथा विार मलु यको आिारमा कायणक्रम स्वीकृ त
गरी कायाणन्वयन गराउने धनर्णय गरीयो ।
काठमािौं धिलला दररे ट धनिाणरर् सधमधतले धनिाणरर् गरे को दररे टलाई आिार मानी आ.व २०७८/७९ को
नगरपाधलकाको दररे ट स्वीकृ त गरी लागू गनण नगर कायणपाधलकालाई अधततयारी धदने धनर्णय गररयो ।
नगरसभावाट स्वीकृ त नीधत, ऐन,काननू को पररधिधभत्र रही आवश्यक धनयम, कायणधवधि, धनदेधशका, मापदण्ि
वनाई लागू गने अधिकार नगर कायणपाधलकालाई प्रत्यायोिन गने धनर्णय गररयो ।
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१८. भािाको घरमा सिं ालनमा रहेका नगरपाधलका कायाणलय,विा कायाणलय धवषयगत शाखा कायाणलयहरु एवं
स्वास््य संस्थाहरुलाई अको व्यवस्था नभए सम्मका लाधग घरभािा सम्झौतालाई धनरन्तरता धददै कायाणलय
संिालनको लाधग आवश्यकताको आिारमा थप घरभािा धलने धनर्णय गररयो ।
१९. िा.लु आ.व २०७७/७८ मा ठे क्का स्वीकृ त भई िालु आ.व धभत्र नै सम्पन्न गने गरी समयावधि तोधकएका तर
धवधवि कारर्वाट सम्पन्न गनण नसधकएका योिनाहरुको आगामी मंधसर मसान्तसम्म म्याद थप गने धनर्णय
गररयो ।
२०. नगरपाधलकाको कायण संिालनलाई सहि वनाउन नगरप्रमूख, उप-प्रमुखलाई तपधशल वमोधिमको रकमको
पररधिधभत्र रही खिण गने अधततयारी प्रदान गने धनर्णय गररयो ।
क. योिना तथा कायणक्रमको लाधग कायणपाधलका िैठक तथा नगरसभािाट अनुमोदन हुने गरी औधित्य र
आवश्यकताको आिारमा पवु ाणिार धवकास धवशेष कायणक्रम संिालन गनण नगर प्रमख
ु लाई रु. २ करोि
५० लाख सम्म ििेट खिण गने अधिकार प्रत्यायोिन गररयो ।
ख. योिना तथा कायणक्रमको लाधग कायणपाधलका िैठक तथा नगरसभािाट अनुमोदन हुने गरी औधित्य र
आवश्यकताको आिारमा पवु ाणिार धवकास धवशेष कायणक्रम संिालन गनण नगर उप- प्रमख
ु लाई रु. ५०
लाख सम्म ििेट खिण गने अधिकार प्रत्यायोिन गररयो ।
ग. समपरु क कोष अन्तगणतको योिना तथा कायणक्रमहरु छनौट गने अधिकार आवश्यकताको आिारमा
नगरप्रमख
ु ले तोक आदेश गरी कायाणन्वयन गने र सो कायणक्रमलाई नगरकायणपाधलका वैठकवाट
अनमु ोदन गराउने धनर्णय गररयो ।
२१. नगरपाधलकावाट स्थापना भएका धवधभन्न कोषको संिालन तथा ब्यवस्थापन कायणधवधि अनसु ार कायाणन्वयन
गने अधिकार नगर कायणपाधलकालाई प्रत्यायोिन गने धनर्णय गररयो ।
२२. नगरपाधलकाको आधथणक वषण २०७८/७९ को श्रोत सािनवाट सम्पन्न हुन नसक्ने संलग्न अनसु िू ी मा उललेख
भए अनसु ारका योिना तथा कायणक्रमहरु सघं ीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा सम्वधन्ित धनकायमामा विेट
धवधनयोिन गनण अनरु ोि गरी पठाउने अधिकार नगरकायणपाधलकालाई धदने धनर्णय गररयो ।
२३. यस नगरपाधलकामा साधिकमा िनेका घरहरुको अधभलेखीकरर् गररंदै आएकोमा पनु : आगामी आ.व.
२०७८/७९ मा म्याद थप गने धनर्णय गररयो । हाल सम्म गररएका अधभलेखीकरर् प्रधक्रयालाई अनमु ोदन गने
धनर्णय गररयो ।
२४. प्रत्येक विा कायाणलयलाई अधतधथ सत्कार वापत २० हिार र कायाणलय संिालनको लाधग ईन्िन समेत गरी
माधसक रु २० हिार, माधसक वैठक भत्ता रु १२ हिार गरी िम्मा रु ५२ हिार उपलव्ि गराउने धनर्णय गररयो ।
२५. नगरपाधलकाको कायाणलयमा रात्रीकाधलन पालेपहरा गने २ िना कायाणलय सहयोगीलाई प्रधत मधहना प्रधतव्यधक्त
रु ८०००/- पाररश्रधमक उपलव्ि गराउने धनर्णय गररयो । सवारी िालकहरुलाई साधवकमा खाईपाई आएको
प्रधतमधहना थप अधतररक्त भत्ता रु ७०००/- लाई धनरन्तरता धदने धनर्णय गररयो ।
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२६. यस नगरपाधलका धभत्रका धवद्यालयहरुको धशक्षा व्यवसायीक, धिवन उपयोगी, स्वावलम्वी वनाउन
धवद्यालयहरु िीि आपसी सहयोग, समन्वय र सामधु हक योिना धनमाणर् गरी उपयक्त
ु कायणयोिना, धनदेधशका र
स्थाधनय पाठ्यक्रम धनमाणर् गरी लागु गनण कायणपाधलकालाई धनदेशन धदने धनर्णय गररयो । साथै नगरधशक्षा
सधमधतवाट धसर्ाररस भएका धवद्यालयहरुलाई कक्षा थप, स्थानान्तरर् तथा नयााँ स्कुल सि
ं ालन अनमु धत धदने
धनर्णय गररयो ।
२७. यस नगरपाधलकाका ११ विामा कधम्तमा १/१ वटा साना\ठूला पाकण धनमाणर् गनण िालु आ.व. देधख नै अगाधि
िढेकोमा DPR िमोधिमको कायणको आवश्यक समन्वय र सहयोगको योिना वनाउन कायणपाधलकालाई
अधिकार धदने धनर्णय गररयो । साथै नगरपाधलकावाट धनमाणर् भएका सावणिधनक पाकण हरु धनयधमत रुपमा
संरक्षर्को लाधग सम्वधन्ित विाका स्थानीय समदु ायधमली पाकण संरक्षर् व्यवस्थापन कायण गनण िाहेमा त्यस्ता
संघ,संस्था/ समदु ायहरुलाई संरक्षर् तथा व्यवस्थापनको लाधग नगरपाधलकाले धनधित मापदण्ि तोधक धिम्मा
धदन सक्ने धनर्णय गररयो ।
२८. यस नगरपाधलकालाई वालमैत्री नगरपाधलकाको अविारर्ाको रुपमा धवकास गरी िाल मैत्री नगर घोषर्ा
कायणक्रमलाई सर्ल वनाउन विागत रुपमा क्रमैसंग घोषर्ा गदै लैिाने गरी कायाणन्वयन गने धनर्णय गरीयो ।
२९. यस कायाणलयको विेटमा धवधनयोिन भएको योिनाको कन्टीनिेन्सी रकमवाट धवकास योिना तथा
कायणक्रमको अनुगमन गनण दैधनक भ्रमर् भत्ताखिण, सवारी सािन भािा तथा खरीद, र्धनणिर, मेधशनरी औिार
खररद, कायाणलय सामान तथा आवश्यकता अनुसार धवधवि खिण गनण सधकने धनर्णय गररयो । साथै पवु ाणिार
धनमाणर् सम्वन्िी कायणको लाधग नगरप्रमख
ु को नगर प्रमख
ु को आदेशानसु ार सि
ं ालन गने ।
३०. नगरपाधलका धभत्र कायणरत कमणिारीहरुको कायण मलू यााँकन प्रर्ाली व्यवधस्थत गरी दधण्ित र परु स्कृ त गने नीधत
अवलम्वन गदै कमणिारीहरुको कायण सम्पादन उच्ि वनाउन प्रोत्साहनको लाधग कायणधवधि वनाई लागू गने
धनर्णय गररयो । साथै नगरप्रमुखिारा प्रमख
ु प्रशासकीय अधिकृ त तथा प्रमख
ु प्रशासकीय अधिकृ तिारा सवै
शाखा प्रमख
ु हरु सगं कायणसम्पादन करार सम्झौता गरी स्वीकृ त मापदण्िको आिारमा कायणसम्पादनको
मलू याङ्कन गरी सोधह वमोधिम कमणिारीहरुलाई दण्ि र परु स्कारको व्यवस्था गररनेछ ।
३१. नगरपाधलकामा स्वीकृ त विेटको पररधिधभत्र रधह आधथणक सहायता, सानाधतना अनदु ान, िन्दा आधद एक
पटकमा अधिकतम रु २००००/-सम्मको रकम धदने अधिकार नगर प्रमख
ु लाई प्रत्यायोिन गने धनर्णय गररयो ।
साथै नगर प्रमख
ु लाई अधतधथ सत्कार खिण माधसक रु ५० हिार सम्म र उप-प्रमख
ु लाई माधसक रु ३० हिार
सम्म खिण गनण अधततयारी धदने धनर्णय गररयो ।
३२. यस नगरपाधलकाका िनप्रधतधनिी तथा कमणिारीहरुको िीवन वीमा गने, कायाणलय सम्वधन्ि कामकािमा
खधटएका िनप्रधतधनधि र कमणिारीहरु दघु णटना परे मा सम्पर्ु ण उपिार खिण नगरपाधलकावाट व्यहोने साथै
कायाणलय कामको धसलधसलामा मृत्यु भएमा ५ लाख राहत उपलव्ि गराउने धनर्णय गररयो ।
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३३. कायाणलयको धिन्सी धनररक्षर् गरी सो को प्रधतवेदनको आिारमा प्रिधलत काननु वमोधिम धललाम, धवक्री,
तथा धमनाहा गने अधिकार नगर कायणपाधलकालाई प्रत्यायोिन गने धनर्णय गरीयो ।
३४. यस नगरपाधलकाको नगरस्तरीय योिना अनुगमन तथा सपु ररवेक्षर् सधमधत हाल िालु रहेकोमा उक्त सधमधतले
हाल सम्म गरे को कामको उच्ि मलू याङ्कन गदै सो सधमधतलाई धवदा गरी सधमधतका सयं ोिक नगर उपप्रमख
ु लाई काननु अनसु ार अको सधमधत गठन गने धिम्मेवारी प्रदान गने धनर्णय गररयो ।
३५. "टोखा नगरपाधलकाको अनदु ान व्यवस्था तथा संिालन कायणधवधि, २०७६" अनसु ार काठमािौाँ उपत्यका
खानेपानी धलधमटेि (KUKL), नेपाल धवद्यतु प्राधिकरर्, सामदु ाधयक धवद्यालयहरुलाई धदईएको धनकासा
अनदु ान रकमलाई अनमु ोदन गने धनर्णय गररयो ।
३६. यस नगरपाधलकाको आ.ि २०७८/७९ को स्वीकृ त विेट तथा कायणक्रमहरु विा सधमधतवाट धसर्ाररस भै
आएका विा अन्तगणत कायणक्रम कायाणन्वय क्षेत्र धनिाणरर् भएका धवषयगत शाखासंग सम्वधन्ित कायणक्रमहरु
अधनवायण रुपमा धवषयगत शाखाको समन्वयमा कायाणन्वयन गराउने धनर्णय गररयो ।
३७. आ.ि २०७८/७९ को लाधग विागत विेट रु २ करोि ५० लाख धभत्र विा सधमधतवाट प्राप्त योिना तथा
कायणक्रम स्वीकृ त गने धनर्णय गररयो ।
३८. नगरपाधलकामा रहेका काननु ी सललाहकारलाई नगरपाधलकामा काननु अधिकृ तको व्यवस्था नहुदााँ सम्म
न्यायीक सधमधतको ईिलास सहिीकरर्, काननु ी प्रधतरक्षा लगायतका काम कावाणहीको लाधग काननु ी
सललाहकारहरुलाई िालु आ.व.मा प्रदान गररएको पाररश्रधमकलाई धनरन्तरता धददै माधसक वढीमा २५ धल.
पेट्रोल उपलव्ि गराउने धनर्णय गररयो ।
३९. यस नगरपाधलकामा साधवक देधख कायणरत गररवसंग धवश्वेश्वर कायणक्रमका सामाधिक पररिालकहरु िना २
लाई उक्त कायणक्रमवाट उपलव्ि भएको शरुु तलव स्के लमा नगरपाधलकाको श्रोतवाट व्यहोने गरी माधसक रु
१४०००/- थप उपलव्ि गराउने धनर्णय गररयो ।
४०. यस नगरपाधलका क्षेत्रमा पवु ाणिार धनमाणर् गदाण ढलान एवं मेधसनरी वाल धनमाणर्मा रु ५ लाख लागत भन्दा
माधथको कायणमा अधनवायण रुपमा धमक्स्िर प्रयोग कायणलाई धनरन्तरता धदने धनर्णय गररयो । साथै मेधसन
औिारहरु प्रयोग गरी धनमाणर्कायण संिालन गरे मा िोर हाधिरीको प्रयोग नगरी मेधसनरीकै दररे टको आिारमा
कायणको मलू याङ्कन गने धनर्णय गररयो ।
४१. यस नगरपाधलकाको न्याधयक सधमधतिारा आ.ि २०७७/७८ मा हाल सम्म भएका न्याय सम्पादन सम्वन्िी
काम कावाणहीहरुको कायण प्रधतवेदन सभामा पेश भएकोले सो प्रधतवेदन उपर छलर्ल गररयो, उक्त काम
कावाणहीको प्रशसं ा गदै न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी वनाउने कायण अगाधि वढाउनको लाधग आवश्यक
भौधतक लगायत अन्य पवु ाणिारहरु तयार गने धनर्णय गररयो ।
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४२. स्थानीय तह सस्ं थागत क्षमता स्वमलू याङ्कन कायणधवधि, २०७७ अनसु ार यस नगरपाधलकाको गत आ.व.
२०७६/७७ को स्वमलू याङ्कनको अधन्तम नधतिा ( कूल प्राप्ताङ्क ५१.५) लाई वृहत छलर्ल गरी अनमु ोदन
गने धनर्णय गररयो ।
४३. वहाल धवटौरी कर अन्तगणत विा न.ं ९ मा धवष्र्मु धत नदी उकासको िग्गामा साधवक समयदेधख संिालनमा
रहेको छाप्रो पसल कवलमा धलईदै आएको माधसक भािा रकमलाई धनषेिाज्ञाको समयमा पसल व्यावसाय
संिालनमा नआएको हुदााँ २०७८ वैशाखको धनषेिाज्ञाको समय देधख २०७८ आषाढ मसान्त सम्मको भािा
छुट धदने धनर्णय गररयो ।
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