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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

जनष्टहिकालातग जवाफदेष्टहिा, पारदन्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने ष्टवश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील 
रहन े। 

(We strive to be a credible institution in promoting accountability, 

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

सरोकारवालालाई साविजतनक कोर्को दक्षिापूणि उपर्ोग सम्बतधमा आश्वस्ि पानि स्वितर एवं 
गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने ।  
(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that 

the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्र्ावसाष्टर्किा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: २०८ तमतिाः २०७८।०५।०४ 
 

 

श्री नगर प्रमखुज्रू्,  

पोखरा महानगरपातलका, 
नगरकार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
कास्की । 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ बमोन्जम त्र्स पातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन 
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोन्जम कारबाहीको लातग अनरुोध छ ।  

 

 

 

 

 

  
 

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर्को 
लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्र्को आधारमा 
महालेखापरीक्षकबाट हनुे व्र्वस्था छ। लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० (२) मा 
महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन जारी गनि सक्न ेव्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोन्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को 
आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, ष्टवत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको 
वाष्टर्िक लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ। लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा 
ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम कार्ाितवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक 
सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको छ। त्र्सैगरी स्रोि साधनको 
प्राति र उपर्ोग सम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी ष्टवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी 
सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ।  

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ाका 
ष्टवर्र्हरु तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सष्टहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ।प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको 
कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी ष्टवकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्ष्टर्िा, दक्षिा र 
प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पगु्ने अपके्षा गररएको छ।फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेष्टहिा र पारदन्शििा प्रबर्द्िन 
हनुे ष्टवश्वास तलइएको छ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा 
स्पि कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ािि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकाररिा 
नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजेट िथा कार्िक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, 
वर्ाितिमा बढी खचि गरेको, खररद कानून ष्टवपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान ष्टफिाि नगरेको, 
ष्टविरणमखुी खचिको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवनृ्त्त देन्खएका छन।्त्र्सैगरी ष्टवकास तनमािणिफि  र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना 
िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जष्टटल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोष्टकएबमोन्जम जनसहभातगिा 
नजटेुको, ददगो ष्टवकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन ष्टवकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्र्ा 
रहेका  छन।्  

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्नु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक ष्टहसाब ष्टववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र 
प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनर्तरण कमजोर रहेको छ।साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतधी स्पि कार्िष्टवतध िजुिमा 
हनु बाकँी रहेको पाइएको छ।लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि ष्टवगिका बेरुज ुउपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क 
कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन। 

समर् र जनशन्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको 
तथर्ो।लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सष्टहिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको 
तथर्ो।लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहको ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा 
प्रवाहमा सधुार हनुे अपके्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्रर्ािउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु 
र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलाइि धतर्वाद ज्ञापन गदिछु।  

 
 

 

                (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे                                                           महालेखापरीक्षक



 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

पर संखर्ााः २०७८/७९   च.नं.: १३१ तमतिाः२०७८।०५।०४                                                                             
श्री नगर प्रमूखज्रू्,  

पोखरा महानगरपातलका 
नगरकार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
कास्की। 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् 

हामीले पोखरा महानगरपातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर् व्र्र् ष्टववरण िथा 
लेखा ष्टटप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश 
भएको २०७७ आर्ाढ 31 मा समाि भएको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर्- व्र्र् ष्टववरणले स्थानीर् 
िहसँग सम्बन्तधि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोन्जम सारभूि रुपमा सष्टह िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गरेको छैन। 

२. लेखापरीक्षणबाट रु ७० करोड ५७ लाख १५ हजार बेरुजू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु ४५ करोड ८७ लाख २५ 
हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने रु ७ करोड १ लाख ९७ हजार तनर्तमि गनुिपने रु. १५ करोड ७५ लाख २ हजार र पेस्की 
बाँकी रु १ करोड ९२ लाख ९१ हजार रहेको छ।   

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरूका सम्बतधमा तमति २०७८।०३।२२ मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ा 
सष्टहिका प्रमाण कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना १३५ 

 र्सैसाथ संलग्न छ । 

४. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेस्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टर्त्व र्ष्टकन 
हनेु कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी 

लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने स्थानीर् 
िहसंग हामी स्वितर छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संष्टहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका 
लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ािलर् ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम सही 
र र्थाथि हनेु गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अतर् गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रष्टहि 
स्वरुपमा बने्न गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तरण प्रणाली लागू गने न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्िकाररणी, नगर 
प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतर् गल्िी समेिका कारण सारभूि रुपमा गलि आकँडारष्टहि रहेको होस ्भनी उन्चि आश्वस्ििा 
प्राि गरी रार् सष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन 
सबै प्रकारका जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनन्श्चििा भने हदैुन । ष्टवत्तीर् ष्टववरणका उपर्ोगकिािले सामातर्िर्ा गने 
आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु ष्टवशेर् वा जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िीलाई सारभूि रुपमा 
गलि आकँडा मातनएको छ । 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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                      आर्थिक कारोवारको स्थथर्ि 

  

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवधाष्टर्की, कार्िकारीणी र 
तर्ाष्टर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स महानगरपातलकाको स्थापना भएको हो। 
स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रवर्द्िन गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा 
जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि र्स पातलकाको उद्देश्र् रहेको 
छ। र्स पातलका अतिगिि ३३ वडा, १७५ सभा सदस्र्, ४६४.२४ वगि ष्टकलोतमटर क्षेरफल िथा ४०२९९५ जनसंखर्ा 
रहेको छ। 
 

आ.व. २०७६/०७७ को एष्टककृि आतथिक ष्टववरण 

तस नं 
आर्िफि  

तस नं 
व्र्र्िफि  

ष्टववरण रकम जम्मा रकम ष्टववरण रकम जम्मा रकम 
१ गि वर्िको न्जम्मेवारी   173096365.8 १ चाल ुखचि   1967245819.18 

  क नगद 0     सामान्जक तबकास महाशाखा 23065632   
  ख बैंक 173096365.8     न्शक्षा महाशाखा 16324346   

२ राजश्व आतिररक आर्   1646004176   स्वास््र् महाशाखा 43661212.7   

  क आतिररक राजश्व 
1348758873.

63     कृष्टर् िथा पश ुतबकास महाशाखा 24474556.42   
  ख राजश्व बाँडफाँड प्रदेश सरकार 34749000     पूवािधार महाशाखा 2993623   
  ख राजश्व बाँडफाँड संघीर् सरकार 262496302.6     संन्घर् सशिि 1236633127.09   
  ग अतर् आर् 0     नगरकार्िपातलका 572204583.2   

३ ष्टवत्तीर् हस्िान्नरण   1935630592.09   सेवा केतर १ 13187363.76   
  क ष्टवन्त्तर् समानीकरण अनदुान 600200000     सेवा केतर २ 10282068   

  ख सशिि अनदुान 
1279324600.
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  सेवा केतर ३ 8602110   
  ग समपूरक अनदुान 48000000     सेवा केतर ४ 7283994   
  घ ष्टवशेर् अनदुान 8105992     सेवा केतर ५ 8533203   
          प्रदेश सशिि 0   

४ प्रदेश सरकारबाट प्राि अनदुान   36262779 २ पून्जगि खचि   1315669630.83 
  क ष्टवन्त्तर् समानीकरण अनदुान 21444000    सामान्जक तबकास महाशाखा 298207   
  ख सशिि अनदुान 9753285     न्शक्षा महाशाखा 0   
  ग समपूरक अनदुान 5065494     स्वास््र् महाशाखा 0   
  घ ष्टवशेर् अनदुान 0     कृष्टर् िथा पश ुतबकास महाशाखा 7500000   

५ अतिर स्थानीर् िहबाट प्राि 0 0   पूवािधार महाशाखा 1012479062.61   
          संन्घर् सशिि 50797465.00   

६ ष्टवन्त्तर् व्र्वस्था प्राति   0   नगरकार्िपातलका 47218522.12   
  क ऋण प्राति 0     सेवा केतर १ 31886336   
  ख साँवा प्राति 0     सेवा केतर २ 38445531.10   
  ग ब्र्ाज प्राति 0     सेवा केतर ३ 44765222   
  घ अतर् प्राति 0     सेवा केतर ४ 22722785   

७ तबतभन्न कोर्िफि को आर्   145081805.9   सेवा केतर ५ 49803215   
  गररबी तनवारण 28874793.17     प्रदेश सशिि 9753285   
  मष्टहलासँग उप प्रमखु 38724498   ३ अतिर सरकारी अन्खिर्ारीिफि ाः   921704496.9 
  प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अतर् कोर् 76021754.7     सामान्जक सरुक्षा 782417304.7   
  पररक्षा संचालन कोर् 1460760     स्थानीर् पवुािधार साझेदारी 80242315   

८ ष्टवष्टवध खचि खािा 164009920 164009920   गररबसँग ष्टवश्वेश्वर 700000   
९ अतिर सरकारी अन्खिर्ारीिफि ाः   921704496.9   पर्िटन पूवािधार तबकास आर्ोजना 14422740   

  सामान्जक सरुक्षा 782417304.7     सामान्जक तबकास मतरालर् चाल ु 14313282   
  स्थानीर् पवुािधार साझेदारी 80242315    सामान्जक तबकास मतरालर् पून्जगि 12016476   
  गररबसँग ष्टवश्वशे्वर 700000    राष्टिर् पररचर्पर पंन्जकरण ष्टवभाग चाल ु 559473.24   

  पर्िटन पूवािधार तबकास आर्ोजना 14422740     
राष्टिर् पररचर्पर पंन्जकरण ष्टवभाग 
पून्जगि 154000   

  सामान्जक तबकास मतरालर् चाल ु 14313282     समाज कल्र्ाण कार्िक्रम 1600000   
  सामान्जक तबकास मतरालर् पून्जगि 12016476     न्शक्षा तबकास तनदेशनालर् 13300000   
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तस नं 
आर्िफि  

तस नं 
व्र्र्िफि  

ष्टववरण रकम जम्मा रकम ष्टववरण रकम जम्मा रकम 

  
राष्टिर् पररचर्पर पंन्जकरण ष्टवभाग 
चाल ु 559473.24     अतर् (सा.ष्टव.म.संघ सशिि)  1978906   

  
राष्टिर् पररचर्पर पंन्जकरण ष्टवभाग 
पून्जगि 154000   ४ ष्टवष्टवध खचि  148752295.6 148752295.6 

  समाज कल्र्ाण कार्िक्रम 1600000         
  न्शक्षा तबकास तनदेशनालर् 13300000   ५ ष्टवन्त्तर् व्र्वस्था भकु्तानी   0 
  अतर् (सा.ष्टव.म.संघ सशिि)  1978906     क ऋण भकु्तानी 0   
१० जनसहभातगिा नगद भए 29599986.85 29599986.85   ख ब्र्ाज भकु्तानी 0   
११ धरौटी आर् 130723360 130723360   ग अतर् भकु्तानी 0   
१२ लगानीको सावँा ष्टफिाि 0 0 ६ लगानी   57159186 
१३ अतर् ष्टवष्टवध आर् 0 0   ऋण लगानी मष्टहला संग उपमेर्र 29167272   

          ऋण लगानी गररष्टव तनवारण 27991914   
          अतर् लगानी 0   
        ७ धरौटी ष्टफिाि 20868208.64 20868208.64 
         ८ प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अतर् कोर् खचि 70508297 70508297 
         ९ मष्टहलासँग उप प्रमखु 100000 100000 
         १० पररक्षा संचालन कोर् 1434094 1434094 
        ११ मौज्दाि   678671454.5 
          क नगद मौज्दाि 0   
          ख बैक मौज्दाि संन्चि कोर् 531752833.3   

          
ग बैक मैज्दाि खचि खािा - तनकासा 
ष्टफिाि गनि छुट 

5925616.64 
  

          घ बैक मौज्दाि धरौटी कोर् 109855151.4   
          ङ बैक मौज्दाि प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् 5513457.7   
          गररबी तनवारण 882879.17   
          च मष्टहलासँग उप प्रमखु  9457226   
          छ पररक्षा संचालन कोर् 26666   
          ज ष्टवष्टवध खचि खािा 15257624.4   
  जम्मा   5182113483   जम्मा   5182113483 

 

 

कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 

प्रतिष्टक्रर्ावाट असलुीाः लेखापरीक्षणक प्रतिवेदन जारी भएपतछ प्रतिष्टक्रर्ावाट वढी िलव भकु्तानी भएको रु 
८४१०४। िथा कट्टा गरेभतदा वढी म ुअ कर दान्खला भएको रु ८०५६२३। दान्खला भइ आएको 
छ।  

 

1  ष्टवत्तीर् ष्टववरण – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले 
प्रत्रे्क वर्िको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार मसातिसम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म 
गरी आर् र व्र्र्को ष्टहसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीए अनसुार गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणालीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ। र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा 
देहार् बमोन्जम छन ्: 
 र्स स्थानीर् िहले NPSAS अनरुूपको कोर्को प्राति र भकु्तानीको एकीकृि ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन (म=ले=प=फा= 

नं= २७२) ले गि वर्िको न्जम्मेवारी, र्स वर्िको अन्तिम मौज्दाि लगार्िका देहार्का ष्टववरण फरक 
देखाएको हुँदा र्सले आतथिक ष्टववरणको र्थाथि न्चरण गनि नसकेको कारण र्थाथि एष्टककृि आतथिक 
ष्टववरण माग गरी सोही ष्टववरणलाइ आधार मानी लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ। 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 महानगर अतिगिि कुल १२ खचि केतर (शशिि अनदुानको खचिको लेखांकन समेि गरी) रहेकोमा 
समग्र खचि िथा प्रगति देन्खने गरी एकीकृि ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन (म=ले=प=फा= नं= २७२) देन्खनपुनेमा जनु 
खचि केतरको Login गरेर ष्टववरण हेर्र र्ो, त्र्ही खचि केतरको म=ले=प=फा= नं= २७२ मार देन्खएको 
अवस्था छ। र्स सम्वतधमा मलेतनकाका प्राष्टवतधकसँग सम्पकि  गरी र्सका समस्र्ा औलँ्र्ाएको 
कार्ािलर्ले जनाएको भनेिापतन हालसम्म सधुार नभएको कारण एष्टककृि ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन नै िर्ार 
नभएको अवस्था छ। 

 सेवा केतर ३ िफि  भौ नं 127 वाट कातलकास्थान पोखरी संरक्षणको लातग ररर्ल नेपाल इन्तजतनर्रीङ 
सोलसुन प्रातल वाट परामशिसेवाको काम गरेकोमा रु ४८५९००। को खचि लेखेको िर वैंकवाट 
चेक नसाष्टटएको कारण वास्िष्टवक खचि नभएको िर आतथिक ष्टववरणमा खचि देन्खएको अवस्था छ। 
र्सको समेि तमलान नगरेको कारण वास्िष्टवक खचि िथा वाँकी वैंक मौज्दाि सम्वतधमा महानगरले 
एष्टकन ि्र्ांक नै नराखेको देन्खतछ। 

 प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् अतिगिि समेि कुल रु ४८६००५५३। खचि भएको उल्लेख गरेकोमा उक्त 
खचि तभर भौ नं १३६ वाट रु ३११५४०। को भौचर उठाएको िर चेक नसाष्टटएको कारण खचि 
नभएको अवस्था छ। नसाष्टटएको चेक भएमा उक्त रकमलाइ घटाइ खदु खचि तनकाल्नपुनेमा उक्त 
रकम समेि समावेश गरी खचि कार्म गरेको अवस्था छ।    

 महानगरले िर्ार गरेको एकीकृि वाष्टर्िक ष्टववरण र खचि केतरगि ष्टववरण अनसुार देहार्का खचि 
केतरको खचि रकम फरक परेको देन्खतछ। शाखागि आतथिक ष्टववरण र महानगरले िर्ार गरेको 
आर् व्र्र्को एकीकृि ष्टववरण अनसुार कुल रु १ करोड २० लाख ८५ हजार फरक परेकोले र्स 
सम्वतधमा एष्टकन गरी र्थाथि ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन िर्ार गनुिपदिछ।  

 

खचि केतर  
महानगरले िर्ार गरेको 
एष्टककृि ष्टववरण अनसुार आतथिक ष्टववरण अनसुार  फरक 

संन्घर् सशिि चाल ु 1236633127.09 1250336026.99 -13702899.90 
पूवािधार महाशाखा पजुीगि 1012479062.61 1010898262.61 1580800.00 
सेवा केतर ५ पजुीगि 49803215 49765715.00 37500.00 
जम्मा 2298915404.70 2311000004.60 -12084599.90 

 

  महानगरले िर्ार गरेको एष्टककृि ष्टवन्त्तर् ष्टववरणको मौज्दाि िफि  (ग) मा बैक मैज्दाि खचि खािा 
भतन तनकासा ष्टफिाि गनि छुट उल्लेख गरी रु 5925616.64 देखाएको छ। आतथिक वर्िको 
अतत्र्मा चाल ुिथा पजुीगि खािा िफि  खचि नभइ वाँकी रहेको रकम संन्चि कोर्मा रकमातिर गरी 
शतुर् वनाएको देन्खएकोमा उक्त रकम ष्टहसाव तमलान प्रर्ोजनाथि तनकासा ष्टफिाि गनि छुट भतन देखाउन ु
उन्चि देन्खएन। अिाः शे्रष्िा अनसुार वैंक ष्टहसाव तमलान गरी र्थाथि रकम मार मौज्दािमा 
देखाउनपुदिछ।  

 

2  खचि सरुमा पोिीङ नभएकोाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० मा स्थानीर् िहको 
आतथिक कार्ि प्रणाली र प्रशासतनक काम कारबाहीमा एकरूपिा कार्म गनि िथा पारदन्शििा िथा जवाफदेष्टहिा 
प्रवर्द्िन गनि त्र्स्िो क्षेरमा प्रर्ोग गनुिपने सूचान प्रष्टवतधको ढाँचा िोक्न सक्नेछ भन्ने व्र्वस्था छ। 

जसअनसुार नेपाल सरकारले सवै स्थानीर् िहहरुमा सरु सफ्टवेर्र प्रर्ोगमा ल्र्ाएको छ। िर र्स 
पातलकाले देहार्का कोर्को आम्दानी िथा खचिहरु सरुमा पोिीङ गरेको छैन त्र्सैले सरुवाट देन्खएका 
ि्र्ांकले र्स पातलकाको र्थाथि आर् व्र्र्को न्चरण गदैन।र्स वर्िमार सरुमा कोर् खडा नगरी सरु 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

वाष्टहरवाटमार देहार्का ७ कोर्वाट मार रु २२ करोड ६५ लाख ९१ हजार खचि भएको देन्खतछ। 
र्समा सधुार गरी सरुको पणुिरुपमा कार्ाितवर्न गनुिपदिछ ।  
ष्टववरण खचि  
मानव संसाधन कोर् १६१५८३१ 
आकन्स्मक कोर् ४५२५२१५ 
ममिि संभार कोर् १७०००००० 
प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् ४७३६७२५१ 
मष्टहलासँग उप प्रमखु 100000 
पररक्षा संचालन कोर् 1434094 
ष्टवष्टवध कोर् िफि  १५४५४८२१४ 

 २२६५९०६०५ 
त्र्सैले िोकेबमोन्जमका ष्टवत्तीर् ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िष्टवक 
न्स्थति देन्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ साथै सम्पणुि आम्दानी िथा खचि समेि देन्खने गरी सरुमा समावेश 
गरी ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन िर्ार गनुिपदिछ । 

3  संन्चि कोर् खािाको ष्टहसावाः महानगरपातलकाको मलु संन्चि कोर्मा २०७७ असार ३१ मा रु 
२१,५८,१७,४९२।३६ रहेकोमा र्स कोर्वाट त्र्सपश्चािको तमतिमा चाल ुिथा पजुीगि खचि खािामा 
केही रकम ट्रातसफर गरेको िथा सोही खािाहरुवाट २०७६।७७ मा खचि गनि नसकेको कारण उक्त 
खािाहरु तमति २०७७।५।१ मा शतुर् गरी पनुाः संन्चि कोर् खािामा ट्रातसफर गरेको समेि अतर् 
आम्दानी िथा खचि गरी कुल रु ५६,४७,६९,०५९।८० रकम आतथिक वर्िको अतत्र्मा संन्चि कोर् 
खािामा देन्खएकोमा कार्ािलर्ले िर्ार गरेको एष्टककृि ष्टववरणमा रु 53,17,52,833.3० मार 
मौज्दाि देखाएकोले वास्िष्टवक वैंक मौज्दािको िलुनामा रु ३३०१६२२६।५० को ष्टववरण फरक 
परेको अवस्था छ। लेखांकन वास्िष्टवक नभएको कारण उक्त रकम फरक परेको देन्खतछ। र्स 
सम्वतधमा वैंक ष्टहसाव तमलान िर्ार गनुिपदिछ।  

 

4  बैक ष्टहसाब तमलान नगरेको – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोन्जम स्थानीर् 
िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट 
स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोन्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको ष्टहसाब 
तमलान ष्टवबरण (म=ले=प=फा= नं= २७३) िर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको कुनै पतन खािाको 
बैंक ष्टहसाब तमलान ष्टववरण िर्ार गरेको छैन। बैंक ष्टहसाब तमलान ष्टववरण िर्ार गरी र्ष्टकन गनुिपदिछ। 

 

5  ष्टववरण िथा वैंक मौज्दािमा फरकाः महानगरले प्रकोपजतर् अवस्थाको व्र्वस्थापनको लातग प्रकोप 
व्र्वस्थापन कोर् सतचालन गरेको छ। कार्ािलर्ले ददएको प्रमान्णि ष्टववरण अनसुार र्स कोर्मा आतथिक 
वर्िको अतत्र्मा रु २४१५९।७० मार मौज्दाि देन्खएको छ भने मानव संसाधन कोर्, आकन्स्मक 
कोर्, ममिि संभार कोर् र प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् समेि कुल ४ कोर्मा समेि कुल रु ५५१३४५७।७० 
देन्खतछ। िर महानगरको प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् खािा ( खािा नं ३०२००३०७०२०००२) मा 
२०७७ श्रावण ३० (३० ददनसम्म चेक साट्न पाइने व्र्वस्था अनसुार) को मौज्दाि अनसुार 
७००९६४३।७० देन्खएको अवस्था छ। महानगरले वैंक ष्टहसाव तमलान नगरेको कारण वास्िष्टवक 
मौज्दाि एष्टकन गनि सष्टकएन। अिाः फरक परेको रकम सम्वतधमा वैंक ष्टहसाव तमलान िर्ार गनुिपने रु  
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
6  संन्चि कोर्मा आम्दानीाः महानगरले ष्टवतभन्न भौचरवाट र्स वर्ि संन्चि कोर्मा रु ९९ करोड ३६ लाख 

८१ हजार आम्दानी वाँधेको िर राजस्व शाखावाट प्राि ष्टववरण अनसुार कुल रु रु १ अवि २३ करोड  
७२ लाख ४२ हजार आम्दानी भएको देखाएको छ। र्सरी फरक परेको रकम सम्वतधमा ष्टहसाव 
तमलान गरेको छैन। वाँकी रकम महानगरले एकमिु रुपमा आम्दानी वाँधेको जनाएको छ। र्स 
सम्वतधमा र्थाथि ष्टववरण िर्ार गरी पेश गनुिपदिछ।   

तमति भौ नं ष्टववरण 
संन्चि कोर्मा आम्दानी 

वाँधेको रकम 
१९/०५/२०७६   श्रावणको आम्दानी वाँधेको  85934882 
०६/०६/२०७६ 7 भदौ मष्टहनाको आतिररक आर् आम्दानी बातधएको । ११०८००८९२.२ 

०८/१३/२०७६ 
21 

असोज र कातििक मष्टहनाको आतिररक आर् संन्चिकोर्मा आम्दातन 
बातधएको 

१३०२३३८८८.०९ 

०९/२०/२०७६ 24 मंतसर मष्टहनाको आतिररक आर् संन्चि कोर्मा आम्दानी बातधएको । ८७६९७०६८.८१ 
१०/०७/२०७६ 32 संन्चि कोर्मा २०७६ पौर् मष्टहनाको आतिररक आर् आम्दातन बातधएको १२९१३४३५२.७ 

११/१२/२०७६ 
41 

सन्तचि कोर्मा २०७६ माघ मष्टहनाको राजश्व शाखाबाट प्राि आतिररक 
आर् रकम आम्दानी । 

१५६४०४३७९.८२ 

१२/०९/२०७६ 46 २०७६ फागनु मष्टहनाको राजश्व शाखाबाट प्राि आर् रकम आम्दानी । ६९९२००४३.७ 

०१/०४/२०७७ 
53 

२०७६ चैि मष्टहनाको राजश्व शाखाबाट प्राि आतिरीक आर् रकम 
आम्दानी । 

२६५३१९१०.३६ 

०३/१९/२०७७ 
66 

२०७७ बैशाख र जेष्ठ मष्टहनाको आ.आर् र संघ िथा प्रदेशको २०७७ 
जेष्ठ मसाति सम्मको रा.बा.प्राि रकम आम्दानी । 

९१४७६२३६.२३ 

०३/३१/२०७७ 
74 

राजश्व शाखाबाट प्राि २०७७ असार १ देन्ख ३० सम्मको आतिररक 
आम्दानी रकम आम्दानी । 

९७९९४३७८.९१ 

०३/३१/२०७७ 82 राजश्व शाखाबाट प्राि २०७७.०३.३१ आतिरीक आर् रकम आम्दानी । ७५५२६३५.८७ 
   993680668.7  

 

7  खचिको ठुलो रकम २०७७ श्रावणमा चेक साष्टटएकोाः समर्मा कार्िसम्पन्न नभएको र भकु्तानी नभएको 
कारण आतथिक वर्िको अतत्र्मा ठुलो रकम खचि भएको अवस्था छ भने उक्त रकम तनधािररि समर्मा 
खचि नभएको कारण २०७७ श्रावणमा चाल ुिथा पजुीगि खािामा मार (कोर् खचि वाहेक) देहार्अनसुार 

रु ३८ करोड ९२ लाख ९१ हजारको चेक साष्टटएको अवस्था छ। कार्ािलर्ले असार मसाति सम्ममा 
भएको खचि सरुर्द्ारा खचि लेन्ख सोही अनसुार चेक काटेको देन्खएको िर श्रावणमा साष्टटएका अतधकांश 
चेक Manual रुपमा काष्टट ठुलो रकम खचि गरेको अवस्था छ। समर्मा खचि नगने अतन आतथिक वर्ि 
कटेपतछ Manual चेक काटी खचि गने प्रवनृ्त्तमा पणुििर्ा तनर्तरण गनुिपदिछ।  

तस.नं. खािाको नाम 
२०७७ असार 

मसातिसम्मको बाँकी 
रकम 

२०७७ असार 
मसातिपतछ थप 
भएको रकम 

२०७७ असारपतछ 
साष्टटएका चेकको कुल 

रकम 
१ चाल ुखचि खािा १९७५६५३८०. ७०४३९५३ १८८९५२९८८. 
२ पुजँीगि खचि खािा ४०३७८६८५२ १०९३८७७१५ २००३३७८९९ 

कुल जम्मा  ६०१३५२२३२. ११६४३१६६८. ३८९२९०८८७.  

 

8  तभन्न तभन्न प्रतिवेदनमा फरक रकमाः कार्ािलर् खचिको र्थाथि ष्टववरण नराखेको कारण कार्ािलर्ले पेश 
गरेको ष्टववरण अनसुार एउटा, वैक नगदी ष्टकिाव अनसुार अको िथा आतिररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 
अनसुार अकै ष्टववरण देन्खएको छ। र्सको अथि समर्मा र्थाथि ष्टववरण िर्ार नगनुि, साटन वाँकी चेक 
कति तथए, कति साष्टटए र कष्टट साटन वाँकी भएकोले वैंक नगदी ष्टकिावमा तमलान गनुि पने हो ष्टववरण 
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िर्ार नगनुि, वैंक ष्टहसाव तमलान नगनुि िथा स्थानीर् िहले लागू गनुिपने सरु सफ्टवर्र कोर्को लेखांकनमा 
लागू नगनुि जस्िा कारण रहेका छन।् खचिको र्थाथि ष्टववरण र्ष्टकन गरी पेश गनुिपदिछ।  

कोर्को नाम 
कार्ािलर्ले पेश गरेको 
ष्टववरण अनसुार 

वैक नगदी ष्टकिाव 
अनसुार खचि 

आतिररक लेखापरीक्षण 
प्रतिवदेन अनसुार 

मानव संसाधन कोर् १६१५८३१ १६०४१५८ १६०४१५८ 
आकन्स्मक कोर् ४५२५२१५ ४५२५२१५ ४६०८२१५ 
ममिि संभार कोर् १७०००००० 17408470 16520725 
प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् ४७३६७२५१ 48600553 47221411 
मष्टहलासँग उप प्रमखु 100000 100000 100000 
पररक्षा संचालन कोर् 1434094 1434094 1434094 
ष्टवष्टवध कोर् िफि  १५४५४८२१४ १५४५४८२१४ १५४५४८२१४ 

 २२६५९०६०५ २२८२२०७०४ २२६०३६८१७  
9  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक 

तनर्तरण प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा गरेको पाईएन। र्स सम्वतधमा देन्खएका अतर् व्र्होराहरु 
िपन्शल वमोन्जम रहेका छन ।  

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु 
ि्र्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपनेमा सो गरेको पाईएन ।  

 पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी २११ 
वमोन्जम ढाँचामा वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

 पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वर्ि 
संचातलि कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाितर्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वाष्टर्िक कार्िक्रम 
अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईएन।  

 कार्ािलर्को शे्रष्िा र वैक ष्टवचको ष्टहसाव फरक परे वा नपरेको सम्वतधमा वैक ष्टहसाव तमलान 
ष्टववरण िर्ार नगरेको कारण ष्टहसाव तमलान भए नभएको सम्वतधमा र्ष्टकन गनि सष्टकएन । 

 राजस्व संकलन सम्बतधमा सचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैष्टकङ्ग प्रणाली माफि ि 
गने गरेको देन्खएन। स्थानीर् राजस्व व्र्वस्थापन प्रणाली प्रर्ोगमा आएिापतन पणुिरुपमा 
कार्ाितवर्नमा आउन सकेको छैन । 

 अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जम मध्र्कालीन खचि संरचना 
िर्ार गनुिपनेमा पातलकाले सो बमोन्जम मध्र्कालीन खचिको संरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपातलका िथा नगरपातलकाले 
आफ्नो अतधकारक्षेरतभरका ष्टवर्र्मा स्थानीर्स्िरको ष्टवकासका लातग आवतधक, वाष्टर्िक, 

रणनीतिगि ष्टवर्र्, क्षेरगि मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन ष्टवकास र्ोजना िर्ार गरी 
कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको पाईएन। 

 स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लरे्ण गरी सम्भाब्र् आर्ोजनाको 
बैंक खडा गरेको देन्खएन। 

 ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ाितवर्न गने सतदभिमा लक्ष्र्लाई आतिररकीकरण 
गने र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोष्टक मलु्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको देन्खएन। 
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 पातलकाले न्जतसी सामानको एकीकृि ष्टववरण िथा सहार्क न्जतसी खािा अध्र्ावतधक नगरी 
वडा कार्ािलर् िथा ष्टवतभन्न संघ संस्थालाई ष्टविरण गरेको पाईर्ो। 

 वडा कार्ािलर्मा रहेका न्जतसी सामान सष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्जतसी 
खािा अध्र्ावतधक गरेको पाईएन। 

 पातलका मािहिका ष्टवतभत न शाखा िथा वडा कार्ािलर्हरुवाट सामाग्री खररद गरी सो वापि 
ष्टवल रकम  भकु्तानी गररएकोमा उक्त शाखा िथा वडा कार्िलर्मा दान्खला गररएको न्जतसी 
सामाग्रीको अतभलेख कार्ािलर्को मूल खािामा प्रष्टवष् टी नहुँदा लगि अद्यावतधक नभएको 

 न्जतसी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार ष्टवतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि 
पनेमा गरेको पाईएन।  

 मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको 
जानकारी सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददएको िथा इ टीतडएस नगरेको पाइर्ो। 

 कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगुेको वा नपगुेको जाँच गरी रतसद ष्टवल भपािइहरुमा 
तसलतसलेवार नम्वर रान्ख कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप 
समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन। 

 साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वाष्टर्िक 
खररद र्ोजना िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोन्जम आतथिक वर्ि शरुु हनुभुतदा पतर 
ददन अगाबै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अतर् 
महशलुको स्थानीर् तर्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा ष्टढला गरी िोकेको देन्खर्ो। 

 ठेक्काहरुको ष्टवस्ििृ ष्टववरण देन्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कन्तटतजेतसी खािा राखेको 
पाईएन। 

 स्थानीर् िहले तनमािण व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराएकोमा तनमािण कार्िमा 
प्रर्ोग हनुे सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमोन्जम स्थानीर् िहले भ–ू जोन्खम 
संवेदनशीलिाका आधारमा जग्गाको उपर्ोग सम्बतधी मापदण्ड िोक्नपुने र त्र्स्िो मापदण्डको 
अधीनमा रही िोकेको क्षेरमा मार भवन तनमािण गनि स्वीकृति ददन सक्ने व्र्वस्था भएकोमा 
र्स स्थानीर् िहले जग्गाको उपर्ोग सम्बतधी मापदण्ड बनाई लागू गरेको देन्खएन। 

 साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वर्ि कार्िसम्पन्न भएका 
आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन। 

 संस्था दिाि ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार पातलकाबाट संचालन भएका ष्टवतभन्न तनमािण कार्ि 
गनि गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मातर्िा प्राि हनु ेगरी दिाि 
गरेको पाइएन ।  

 नगरपातलकाले आयोजना/काययक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि 
सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा सो नगरेको र लागि सहभातगिा सष्टहिको 
लागि अनमुान िर्ार गरेको देन्खएन । 
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 सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेन्क्षि र वास्िष्टवक लाभका साथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्िसम्पादन लगार्िका ष्टवर्र्मा स्पि गरी सरोकारवाला सष्टहिको साविजतनक 
सनुवुाई र साविजतनक परीक्षणलाई अतनवार्ि गनुि गराउन ु पनेमा अतधकांशिाः पालना भएको 
पाईएन। 

 पातलकाले वािावरण संरक्षणको एष्टककृि ददघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन। शहरीकरण 
भैरहेका स्थानलाई मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन नर्ाँ स्थल पष्टहचान एबं कार्िर्ोजना 
िर्ार गरेको छैन।  

 सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि 
सेवाहरुको कार्ाितवर्न न्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संर्तर िर् गरेको पाईएन । 

 वजेट िथा वाष्टर्िक कार्िक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार नगरेकोले पातलकाको वजेट, शशिि िथा 
ष्टवर्र्गि अनदुानको कार्िक्रम कार्ाितवर्नमा आए नआएको र कार्िक्रम अनसुारको प्रगति भए 
नभएको संवतधमा एष्टकन गनि सष्टकएन । 

 तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा ५ (क) वमोन्जम कमिचारीहरुको कार्ि ष्टववरण वनाई 
लाग ुगरेको पाईएन । 

 साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७  उपतनर्म (११) मा तनमािण कार्ि सम्पन्न 
गररसकेपतछ भौतिक संरचनाहरुको ष्टववरण खलुाई अतभलेख राख्नपुने व्र्वस्था भएकोमा पातलकाले 
ष्टवगि वर्िदेन्ख भएको कार्िको लगि नराखेको कारण एकै र्ोजनालाइ एक भतदा वढी वर्िमा 
वजेट ष्टवतनर्ोजन हनु सक्ने देन्खएको,  

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २२ अनसुार कामलाइ व्र्वन्स्थि गनि लेखा 
सतमति, सशुासन सतमति लगार्िका सतमति िथा ष्टवशेर् सतमति गठन गनि सक्ने उल्लेख भएकोमा 
गठन नभएको कारण संस्थागि सशुासनको न्स्थतिको वारेमा मलु्र्ांकन गनि सक्ने न्स्थति नभएको,  

 सूचना अतधकारीको काम, कििव्र् र न्जम्मेवारी सम्वतधी तनदेन्शका, २०७३ को दफा २५ मा 
सूचनाको माग, सो अनरुुप सूचना प्रबाहको अवस्था वा सूचना ददन इतकार गरेको अतभलेख 
राख्नपुने जसमा सूचना माग गनेको ष्टववरण िथा सूचनाको संन्क्षि तबबरण आदद ष्टववरण राख्नपुने 
उल्लेख भएकोमा सूचना माग र प्रबाहको अतभलेख व्र्बस्थापन नगरेको, 

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद २ दफा ७.१ मा भत्ता 
प्राप् ि गरररहेका लाभग्राहीहरुले आगामी आतथिक वर्िमा पतन भत्ता तलन चाहेमा दफा ६ को 
उपदफा १ मा उल्लेन्खि समर्ावतधतभर वडा कार्ािलर्मा दरखास्ि ददनपुने व्र्वस्था भएकोमा 
सो को पालना नभएको,  

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ८ दफा २८ मा 
सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रमको तनर्तमि अनगुमन,मलु्र्ाङ्कन िथा सपुरीवेक्षण गनि स्थानीर् स्िरको 
अनगुमन िथा सपुरीवेक्षण सतमति गठन गनुिपने व्र्वस्था भएकोमा उक्त सतमति गठन नगरेको, 

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ (क) मा आगामी 
आतथिक वर्िमा भत्ता प्राप् ि गनेहरुको ष्टववरण सम्बन्तधि वडा सतमतिहरुको तसफाररसका आधारमा 
स्थानीर् सभामा पेश गनुिपछि भत ने व्र्वस्था  रहेकोमा कार्ािलर्ले लाभग्राहीहरुको ष्टववरण 
सभामा पेश नगरेको,  
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 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ (घ) मा सामान्जक 
सरुक्षा भत्ता प्राप् ि गने लाभग्राष्टहहरुको नाम नामेसी स्थानीर् िहको वेवसाइटमा राख नपुने व्र्वस्था 
रहेकोमा कार्ािलर्ले उक्त कार्िष्टवतधको पालना नगरेको, 

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ दफा ३४ मा 
पातलकाले नर्ाँ नाम दिाि, चौमातसक भत्ता ष्टविरण सम्बन्तध ष्टववरण साविजतनक गनुिपने व्र्वस्था 
भएिा पतन कार्ािलर्ले उक्त ष्टववरणहरु साविजतनक गरेको देन्खने गरी प्रमाण नराखेको, 

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ दफा ३५ मा वडा 
सतमतिले प्रत्रे्क चौमातसकमा कम्िीमा एकपटक सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सम्बतधमा 
साविजतनक सनुवुाई गनुिपने र प्राप् ि गनुासा िथा सझुावहरु सम्वोधन गनुिपने उल्लेख भएकोमा 
सो को पालना नभएको,  

 आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोन्जम नगद प्राि हनुे रकम दैतनक 
रुपमा दान्खला गनुिपने र दैतनक रुपमा बैंक दान्खला गनि नसष्टकने भएमा कार्ािलर् प्रमखुले 
कारण उल्लेख गरी साि ददन तभर बैंक दान्खला गनुि पने व्र्वस्था रहेकोमा स्थानीर् िह 
अतिरगिका वडाहरुले कतिपर्ले पतर ददन,  मातसक रुपमा र कतिपर्ले २ देन्ख ३ मष्टहना 
पतछ मार दान्खला गने गरेको, 

 ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् ष्टवपद् 
व्र्वस्थापन सतमतिले गरेको कामको वाष्टर्िक प्रतिवेदन न्जल्ला ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा 
प्रदेश ष्टवपद् व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमति समक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा प्रतिवेदन िर्ार 
गरी सम्बन्तधि सतमतिमा पेस गरेको नदेन्खएको, 

 वािावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा स्थानीर् िहले तनर्मावलीको अनसूुची वमोन्जम 
सडकहरु तनमािण, १०० तम सम्मको पलु, तलफ्ट तसँचाइ, सडक स्िरोन्निी लगार्िका कार्िमा 
वािावरणीर् अध्र्र्न गनुिपने र नगरेमा दफा ३५ वमोन्जम रु  ५ लाख सम्म जररवाना हनुे 
व्र्वस्था भएकोमा स्थानीर् िह आफैले पालना नगरेको िथा पालना गराएको सम्वतधी अतभलेख 
नराखेको,  

 स्थानीर् सरकार सञ् चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा स्थानीर् िहले साविजतनक सम्पन्त्तको 
संरक्षण गनुिपने उल्लेख भएकोमा सो को अतभलेख नराखेको, 

 तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 (2) (ख) वमोन्जम िलवी प्रतिवेदन पाररि गराएर 
मार िलव भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी वर्िभरीमा रु. २० 
करोड ५७ लाख ७ हजार खचि लेखेको पाईर्ो ।जसले गदाि भकु्तानी हनुपुने भतदा वढी ग्रडे 
भकु्तानी हनुे अवस्था रहेको,  

 स्थानीर् सरकार सतचालन ऐन िथा अतर् कानून वमोन्जक स्थानीर् िहले घर िथा जग्गा वहाल 
कर मार संकलन गने उल्लेख भएकोमा र्स कार्िलर्ले सवारी साधनमा िथा ढुवानीमा कट्टी 
गरेको कर रकम समेि स्थानीर् संन्चिकोर्मा आम्दानी वाँधेको,  

 सरकारी रकम व्र्न्क्तगि प्रर्ोजनमा खचि गनि नतमल्नेमा भौ नं१००६ वाट प्र प्रसासष्टकर् 
अतधकृिको कोठामा खाद्दान्न सप्लाइ गरेको भतन रु २८४०५। भकु्तानी ददएकोले खचिमा 
तमिव्र्र्ीिा नअपनाएको, 
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 पोखरा सभागहृमा कार्िक्रम गदािको लातग साउण्ड तसिम वापि भौ नं १२४९ वाट रु 
१०७३५०। भकु्तानी गरेको, सभागहृ नै पातलका अतिगिि रहेकोमा साउण्ड तसिम जडान 
गनुिपनेमा पटके गनुि उन्चि नदेन्खएको,  

 भ्रमण आदेशमा दिाि संखर्ा उल्लेख नगरी भ्रमण आदेश स्वीकृि गरेको, 
 नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर् खचि केतरले खचि गदाि वैंकमा चेक पठाएकोमा कुनै पतन 

भौचरहरुमा वैंकको भपािइ नरहेको, 
 कार्ािलर्ले अतर् प्रर्ोजनको लातग िथा अतर् कार्ािलर्को लातग रकम खचि गनि नहनुेमा नापी 

कार्ािलर्को लातग भौ नं १३८१ वाट ष्टट भी खररद गरेवापि रु ५८७६०। भकु्तानी ददएको, 
 महानगरको कुल खचि रु ३ अवि २९ करोड ५० लाख भएकोमा असारमा मार रु ८६ करोड 

७१ लाख ८७ हजार खचि भइ कुल खचिको २६.३२ प्रतिशि खचि भएको।  

 

िसथि पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्जम प्रभावकारी र ष्टवश्वशनीर् बनाइ सेवा 
प्रवाह सदुृढ बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ।  

10  राजस्वको वैंक तमलानाः  

ष्टढला दान्खलााः आतथिक वर्िमा कति राजस्व आम्दातन भइि कति सन्ञ्चि कोर् दान्खला भर्ो र हाल नगद 
मौज्दाि र लगि बाँष्टक कति छ एष्टकन गनिको लातग मलेपफा नं ११० प्रर्ोग गरी सोही अनसुारको 
ष्टववरण राख्नपुनेमा नराखेको कारण कति राजस्व आम्दातन भइि कति सन्ञ्चि कोर् दान्खला भर्ो र कति 
वाँकी छ एष्टकन हनुे अवस्था छैन िर राजस्व खािाको वैंक ष्टववरण अध्र्र्न गदाि सम्वन्तधि वैंकहरुले 
ष्टढला गरेर मार संन्चि कोर् दान्खला गरेको देन्खतछ भने ष्टढला गरेको सम्वतधमा महानगरले िाकेिा 
गरेको छैन। नमनुाको रुपमा मनु्क्तनाथ वैंकले काउण्टर राखेकोमा तनजले असलु गरेको रकम अति 
ष्टढला गरी देहार्अनसुार मार दान्खला गरेको छ। असोज पतछ एन आइ तस एन्शर्ा वैंक आएकोमा 
र्सले िलुनात्मक रुपमा समर्मा पठाएिापतन दैतनक रुपमा पठाएको देन्खदैन। र्स्िो न्स्थतिमा सधुार 
गनुिपदिछ। 

तमति 
संन्चि कोर् दान्खला 
गरेको रकम संकलन गरेको राजस्व 

संन्चि कोर्मा जम्मा गनि 
वाँकी रकम 

16/07/2019 (असार ३१) 0.00 0.00 22,967,341.65 
17/07/2019 (७६ श्रावण १) 0.00 1,826,331.21 24,793,672.86 
18/07/2019 0.00 3,874,363.00 28,668,035.86 
19/07/2019 0.00 329,623.00 28,997,658.86 
21/07/2019 0.00 3,222,943.00 32,220,601.86 
22/07/2019 0.00 1,046,699.00 33,267,300.86 
23/07/2019 0.00 1,110,367.32 34,377,668.18 
24/07/2019 0.00 1,443,652.50 35,821,320.68 
25/07/2019 0.00 1,968,424.00 37,789,744.68 
26/07/2019 0.00 2,301,184.00 40,090,928.68 
28/07/2019 0.00 11,780,035.00 51,870,963.68 
29/07/2019 0.00 1,587,260.00 53,458,223.68 
30/07/2019 0.00 1,515,575.00 54,973,798.68 
31/07/2019 0.00 2,325,979.92 57,299,778.60 
01/08/2019 0.00 2,255,762.28 59,555,540.88 
02/08/2019 0.00 3,146,234.00 62,701,774.88 
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04/08/2019 0.00 2,478,437.00 65,180,211.88 
05/08/2019 0.00 6,143,800.00 71,324,011.88 
06/08/2019 0.00 2,481,670.90 73,805,682.78 
07/08/2019 0.00 1,348,798.20 75,154,480.98 
08/08/2019 -1,919,162.00 5,029,939.00 78,265,257.98 
09/08/2019 0.00 1,369,929.00 79,635,186.98 
11/08/2019 0.00 1,796,438.06 81,431,625.04 
12/08/2019 0.00 3,339,754.00 84,771,379.04 
13/08/2019 0.00 1,636,077.00 86,407,456.04 
14/08/2019 0.00 2,560,955.69 88,968,411.73 
15/08/2019 0.00 873,329.74 89,841,741.47 
16/08/2019 0.00 1,490,822.00 91,332,563.47 
18/08/2019 0.00 2,371,209.00 93,703,772.47 
19/08/2019 0.00 3,842,551.00 97,546,323.47 
20/08/2019 0.00 4,867,313.00 102,413,636.47 
21/08/2019 0.00 1,905,944.44 104,319,580.91 
22/08/2019 0.00 6,666,298.00 110,985,878.91 
23/08/2019 0.00 1,365,129.00 112,351,007.91 
25/08/2019 0.00 3,735,143.90 116,086,151.81 
26/08/2019 0.00 3,858,157.00 119,944,308.81 
27/08/2019 0.00 1,690,107.00 121,634,415.81 
28/08/2019 0.00 2,114,081.00 123,748,496.81 
29/08/2019 0.00 819,181.69 124,567,678.50 
30/08/2019 0.00 950,595.00 125,518,273.50 
01/09/2019 0.00 3,916,718.50 129,434,992.00 
02/09/2019 0.00 664,811.00 130,099,803.00 
03/09/2019 0.00 1,651,772.00 131,751,575.00 
04/09/2019 0.00 2,076,263.00 133,827,838.00 
05/09/2019 (२०७६।५।१९) -131,751,575.00 3,972,349.36 6,048,612.36 
06/09/2019 0.00 426,403.00 6,475,015.36 
08/09/2019 0.00 2,105,890.50 8,580,905.86 
09/09/2019 0.00 2,858,385.00 11,439,290.86 
10/09/2019 0.00 1,776,705.00 13,215,995.86 
11/09/2019 0.00 3,646,976.00 16,862,971.86 
12/09/2019 0.00 1,879,685.00 18,742,656.86 
13/09/2019 0.00 1,423,997.94 20,166,654.80 
15/09/2019 0.00 17,196,176.33 37,362,831.13 
16/09/2019 0.00 1,636,467.56 38,999,298.69 
17/09/2019 0.00 2,723,924.00 41,723,222.69 
18/09/2019 0.00 18,506,764.44 60,229,987.13 
19/09/2019 0.00 864,966.00 61,094,953.13 
22/09/2019 0.00 76,297.00 61,171,250.13 
23/09/2019 (७६।६।६) -60,229,987.13 0.00 941,263.00 
03/11/2019 0.00 753,234.40 1,694,497.40 
07/11/2019 -1,694,497.40 0.00 0.00 
26/12/2019  0.00 33,000.00 33,000.00 

उपर्ुिक्तानसुार मनु्क्तनाथ ष्टवकास वैंकले २०७६ श्रावण देन्ख असोजसम्म संकलन गरेको रु १७ करोड 
२६ लाख ६१ हजार िथा २०७६ असार सम्मको रु २ करोड २९ लाख ६७ हजार मध्रे् २०७६ 
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भार १९ मा एकैपटक रु १३ करोड १७ लाख ५२ हजार दान्खला गरेको छ भने असोज ६ गिे रु 
६ करोड २ लाख ३० हजार दान्खला गरेको छ। र्सरी ष्टढला गरी दान्खला गनुि उन्चि देन्खएन।  

10.1  साथै मनु्क्तनाथ ष्टवकास वैंकले रु ३३०००। हालसम्म दान्खला नगरेकोले उक्त रकम असलु गनुिपने रु ३३००० 

10.2  महानगरको राजस्व २०७६ भार सम्म मनु्क्तनाथ ष्टवकास वैंकले उठाएको िथा असोजवाट एनआइसी 
एन्शर्ा वैंकले उठाएको देन्खतछ। असोजको मष्टहनामा एनआइसी एतसर्ा वैंकले छुटै्ट खािा नखोली 
उठाएको महानगरले जनाएको छ। वैंक स्टेटमेतट अनसुार वैंकले वझुाएको रकम देहार्अनसुार रहेको 
छाः  
वैंक गि वर्िको 

वाँकी  
र्स वर्ि उठाएको 
रकम  

दान्खला गरेको 
रकम 

वाँकी रकम 

एन आइ तस एतसर्ा वैक 0 1055693190 1043713059 11980131 
मनु्क्तनाथ ष्टवकास वैंक 22967342 172660879 195595222 33000 
एन आइ तस एतसर्ा वैंक (असोजको 
केही समर् महानगरको वैंक खािामा 
नउठाइ वैंकले उठाएको राजस्व)  

०  43651610 43651610 वैंक ष्टववरण 
उपवव्ध 
नगराएको। 

जम्मााः  22967342 1272005679 1282959891 12013131 
उपर्ुिक्तानसुार दइु वैंकले र्स वर्ि (असोजको केही समर् एनआइसी एतसर्ा वैंकले छुटै्ट खािा नखोलेको 
कारण तनजले दान्खला गरेको रकम रु 4,36,51,610। लाइ नै उठेको रकम भतन समावेश गरेको) 
कुल रु 1,27,20,05,679। राजस्व उठाएको देन्खएको िर राजस्वको सफ्टवेर्रमा र्स वर्ि रु 
१२३,७२,४१,९९२। उठाएको देन्खएकोले राजस्वको सफटवर्रमा भतदा वैंक खािामा रु 
३,४७,६३,६८७। वढी संकलन भएको देन्खतछ। तसिमको िलुनामा वैंकअनसुार वढी रकम दान्खला 
भएको देखाएिापतन र्सरी देन्खएको फरक रकमको ष्टहसाव तमलान गनुिपनेमा नगरेको कारण र्सरी फरक 
पनि गएको छ। र्स सम्वतधमा महानगरले कारण उल्लेख गरेको छैन।   

 

10.3  गि वर्िको महानगरको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा वैंक दान्खला गरेको रकम भतदा राजस्वको 
सफ्टवर्रमा रु १३,०१,८१,७९७।०८ फरक देन्खएकोमा प्रतिष्टक्रर्ावाट आ व २०७६।७७ मा 
दान्खला भएको भतन रु ११२८६९८१९। तमलान गरेको देन्खतछ। िर आ व २०७६।७७ को संन्चि 
कोर्को ष्टववरण अनसुार उक्त रकम आम्दानी वाँधेको प्रमाण राखेको देन्खदैन। र्स वर्िको राजस्को 
सफ्टवर्रमा कुल रु १२३,७२,४१,९९२। उठाएको देन्खएकोले गि वर्िको र्स वर्ि दान्खला गरेको 
उल्लेख गरेको रु ११,२८,६९,८१९। थप गदाि कुल रु १,३५,०१,११,८११। आम्दानी वाँधेको 
हनुपुनेमा र्स वर्ि राजस्व संकलनका खािामा रु 1,27,20,05,679। मार आम्दानी वाँधेको 
देन्खएकोले रु ७,८१,०६,१३२। फरक परेको देन्खतछ। र्स सम्वतधमा महानगरले छानष्टवन गनुिपदिछ। 

 

11  श्रोिगि खचिको न्स्थतिाः श्रोिगि रुपमा देहार्अनसुार खचि गरेको देन्खतछ। जसमा शशिि अनदुानको 
रकमको ८५ प्रतिशि प्रगति भएको अवस्था छ भने वाँकी कुनैमा पतन ५० प्रतिशि प्रगति कटेको 
देन्खदैन। शशिि अनदुानको मार प्रगति हटाउदा कुल ४३ प्रतिशि मार प्रगति हनु ेदेन्खतछ भने ष्टवशेर् 
अनदुानमा मार ११.९२ प्रतिशि मार प्रगति भएको देन्खतछ। महानगरले कुल रु ६ अवि १२ करोड 
५८ लाखको वजेट वनाएकोमा कुल ३ अवि २९ करोड ५० लाख मार खचि गरेको देन्खतछ। शशिि 
अनदुान िफि  न्शक्षकको िलव भत्ता लगार्िको अतनवार्ि दाष्टर्त्वको रकम समावेश हनुे र अतनवार्ि खचि 
गने हनुाले र्समा प्रगति भएको देन्खतछ भने वाँकी काम भएको आधारमा मार भकु्तानी हनुे भएकोले 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

काम भएको देन्खदैन भने िलुनात्मक प्रगति पगु्नमुा समेि िलव भत्ता लगार्िमा ठुलो खचि हनु ुहो। 
अिाः लक्ष्र् अनसुारको काम गरी प्रगति परु्र र्ाउनपुने देन्खतछ।   
 वजेट खचि खचि 

प्रतिशि 
  श्रोि चाल ु पजुीगि जम्मा चाल ु पजुीगि जम्मा 

आतिररक श्रोि 840457 2351397 3191856 636648 919373 1556022 48.75 
राजस्व बाँडफाँड 30300 427839 458139 5411 215852 221265 48.30 
ष्टवरे्श अनदुान चाल ु 0 68000 68000 0 8105 8105 11.92 

शसिि अनदुान चाल ु 1391770 134394 1526164 
125033

5 52444 1302779 85.36 
समपरुक अनदुान 
चाल ु 0 260000 260000 0 54015 54015 20.78 
समातनकरण अनदुान 271228 350416 621644 88550 64257 152808 24.58 

 2533755 3592046 6125803 
198094

4 
131404

6 3294994 53.79 

12  सेवा केतरगि खचिको न्स्थतिाः महानगरले ष्टवतभन्न १२ खचि केतर वाट आतथिक प्रशासन सतचालन गरेकोमा 
खचि केतरगि खचिको ष्टववरण देहार्अनसुार रहेको छ। उक्त ष्टववरण अनसुार कुल पजुीगि वजेट रु ३ 
करोड ५९ लाख २० हजार रहेकोमा ३६.५८ प्रतिशि मार खचि भएको अवस्था छ भने लक्ष्र्को 
िलुनामा सवै भतदा कम खचि न्शक्षा महाशाखाले गरेको छ। उक्त महाशाखाले २३.५३ प्रतिशि मार 
खचि गरेको छ। पजुीगि खचि धेरै गने पवुािधार ष्टवकास महाशाखाले कुल वजेटको मार ३६ प्रतिशि 
खचि गरेको अवस्था छ। खचिलाइ वढाइ ष्टवतनर्ोजन दक्षिा प्रभावकारी वनाउनपुने देन्खतछ।   
तस.नं
. 

खचि केतर चाल ु पूजँीगि जम्मा 
नाम बजेट खचि बजेट खचि खचि(%) बजेट खचि खचि(%) 

१ 
पोखरा महानगरपातलका, 
कास्की 

775102 572205 222010 47219 २१.२७ 
99711

1 
619423 ६२.१२ 

२ स्वास््र् महाशाखा, पोखरा 59595 43661 2500  ०. 62095 43661 ७०.३१ 
३ न्शक्षा महाशाखा, पोखरा 69363 16324   ०. 69363 16324 २३.५३ 

४ 
कृष्टर् िथा पश ु ष्टवकास 
महाशाखा, पोखरा 

78770 24475 10230 7500 ७३.३१ 89000 31975 ३५.९३ 

५ 
सामान्जक तबकास महाशाखा, 
पोखरा 

63000 23066 1000 298 २९.८२ 64000 23364 ३६.५१ 

६ 
पबुािधर तबकास महाशाखा, 
पोखरा 

15295 2994 
280222

9 
10108

98 
३६.०७ 

28175
24 

101389
2 

३५.९९ 

७ सेवा केतर नं. १, तर्रुोड 18930 13187 63203 31886 ५०.४५ 82133 45074 ५४.८८ 
८ सेवा केतर नं. २, नदीपरु 16485 10282 71605 38446 ५३.६९ 88090 48728 ५५.३२ 
९ सेवा केतर नं. ३, शहीद चोक 14608 8602 67311 44765 ६६.५ 81919 53367 ६५.१५ 
१० सेवा केतर नं. ४, तमथापाटन 12939 7284 65826 22723 ३४.५२ 78765 30007 ३८.१ 

११ सेवा केतर नं. ५, िलचोक 17900 8533 83740 49766 ५९.४३ 
10164

0 
58299 ५७.३६ 

१२ 
पोखरा महानगरपातलका, शसिि 
अनदुान 

139177
0 

125033
6 

202394 60551 २९.९२ 
15941

64 
131088

7 
८२.२३ 

जम्मा 
253375

6 
198094

9 
359204

8 
13140

51 
३६.५८ 

61258
04 

329500
0 

५३.७८ 

 

13  अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोन्जम स्थानीर् आतथिक अवस्था समेिको 
आधारमा बजेट िथा कार्िक्रमको प्राथतमकीकरणका आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा 
तनधािरणका आधारमा अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुिपने व्र्वस्था छ भने अतिर-सरकारी 
ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा सन्तचि कोर्मातथ व्र्र्भार हनुे रकम वाहेकका अतर् 
रकम आफ्नो वजेटमा व्र्वस्था गरी सम्वन्तधि व्र्वस्थाष्टपकावाट त्र्स्िो वजेट स्वीकृि भएपतछ मार 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

खचि गनुिपने उल्लेख छ। र्स स्थानीर् िहले र्ो बर्ि देहार्अनसुारका न्शर्िकमा एकमिु रुपमा रु ५९ 
करोड २६ लाख ७ हजार वजेट राखेकोमा कार्िक्रम िोकेको छैन। बजेट अबण्डाको रुपमा राखी 
कार्िपातलकाको तनणिर्बाट खचि गने प्रष्टक्रर्ामा तनर्तरण गनुिपदिछ।              

 रु हजारमा 
कार्िक्रम/ आर्ोजना/ ष्टक्रर्ाकलापको नाम ष्टवतनर्ोजन 

२८९११ न्शर्िकमा राखेको रु 183518154 का ८७ कार्िक्रमहरुको रकमातिर गरेको र र्स 
न्शर्िकमा वाकँी रु १०० वटा र्ोजनामा रु ६४३८६०००। वाँकी नै रहेको  247904 

३१५११ मा वाँकी वजेट ३८ र्ोजनाको लातग रु १५ करोड ४९ लाख १७ हजार  154917 
मेर्र स्माटि नमनुा सडक र्ोजना- मखुर् सडक अस्फाल्ट गने कार्ि िथा सडक दार्ाँ बार्ा ँफुटपाथ 
िथा सौतदर्ीकरण कार्िक्रम (रु २८३३२ हजार खचि) (र्ोजना नछुट्याएको) 77734 
सडक पलु (क्रमागि) (र्समा रु ५२२३० हजार खचि) (क्रमागि र्ोजनाको नाम नै उल्लेख 
गनुिपनेमा र्ोजना नछुट्याएको) 103595 
कार्िपातलकाको कार्ािलर् खचि केतर अतिगििाः   
सडक िथा पलु ( खचि रु ८० लाख) (र्ोजना उल्लेख नगरेको) 8457 
जम्मााः  592607 

बजेट िजुिमा गने न्शलन्शलामा र्ष्टकन रुपमा खचिको प्रस्िाव गनि नसष्टक ष्टकटानी साथ खचि न्शर्िकमा 
रकम िोक्न सम्भव नभएको िर आगामी वर्िको खचिमा समावेश गनुिपने खालका रकमहरु वजेट िजुिमा 
प्रर्ोजनको लातग मार चाल ुखचि अतिगिि २८९११ न्शर्िकमा िथा पजुीगि िफि  ३१५११ मा ठुलो 
रकम राखी खचि गनुि उन्चि देन्खएन।  

14  िोकेभतदा धेरै प्रतिशि रकमातिराः स्थानीर् सरकार सतचालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ मा कार्िपातलकाले 
स्वीकृि वाष्टर्िक वजेटको अतधनमा रही कुनै न्शर्िकवाट पूँजीगि न्शर्िकमा पन्च्चस प्रतिशिमा नवढाइ 
रकमातिर गनि सक्ने उल्लेख छ। महानगरले िर्ार गरेको ष्टवतनर्ोजन ऐन, २०७६ को दफा ४ मा 
वचि हनुे न्शर्िकवाट नपगु हनुे न्शर्िकमा शरुु वजेटको २० प्रतिशिमा नवढने गरी रकम सानि सक्न ेर 
सो भतदा वढी प्रतिशिको रकमातिर गदाि नगरसभाको स्वीकृति तलएर मार सानुिपने उल्लेख छ। 
पातलकाले खचि न्शर्िकमा सो प्रतिशि भतदा वढी रकमको देहार्अनसुार रकमातिर गरेको छ। उक्त 
रकमातिर कार्िपातलकाले पटके रुपमा तनणिर् गरी एकमिु रुपमा सभावाट अनमुोदन गराएको उल्लेख 
छ। सभाको स्वीकृति तलएर मार रकमातिर गनुिपनेमा रकमातिर गरी सभावाट अनमुोदन गराउन ुउन्चि 
देन्खएन भने स्थानीर् सरकार सतचालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ ले चाल ुन्शर्िकमा रकमातिर गनि 
सक्ने गरी अतधकार नददएको अवस्थामा चाल ुखचि न्शर्िकमा समेि रकमातिर गनुि उन्चि देन्खएन।ठुलो 
मारामा रकमातिर गदाि शरुु कार्िक्रममा ठुलो फेरवदल गनुिपदाि शरुु कार्िक्रम वस्ितुनष्ठ नभएको 
देन्खतछ। कार्ािलर्को वाष्टर्िक आतथिक ष्टववरण अनसुार देहार्का न्शर्िकमा रकमातिर भइ रकम थप 
घट भएकोमा ठुलो प्रतिशिमा रकमातिर भएको छ। कानूनले ददएको अतधकार तभर रही रकमातिर 
गनुिपने देन्खतछ।  

संकेि नं ष्टववरण स्रोि व्र्होने संस्था शरुुको बजेट अन्तिम बजेट रकमातिर 
प्रतिशि 

२११३९ अतर् भत्ता आतिररक श्रोि ७२००००० ९२००००० 27.78 
२२४१३ करार सेवा शलु्क आतिररक श्रोि १३५००००० ३१५००००० 133.33 
३११२२ मेन्शनरी िथा औजार आतिररक श्रोि ४०००००० ६०००००० 50.00 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

२२५२२ कार्िक्रम खचि राजस्व बाडँफाँड २०००००० ४७००००० 135.00 
२२५२२ कार्िक्रम खचि आतिररक श्रोि १९०००००० ३६५००००० 92.11 
२८२१९ अतर् ष्टफिाि आतिररक श्रोि ३००००००० ६६०००००० 120.00 
३११५९ अतर् साविजतनक तनमािण आतिररक श्रोि २४०७३६८ ३१७२८२८ 31.80 
२२५२२ कार्िक्रम खचि आतिररक श्रोि ३००००० ५००००० 66.67 
२२७११ ष्टवष्टवध खचि आतिररक श्रोि २००००० ३२०००० 60.00 
२२५२२ कार्िक्रम खचि आतिररक श्रोि ४९०४९९ ६९०४९९ 40.77 
२२२३१ तनतमिि साविजतनक सम्पन्त्तको ममिि  आतिररक श्रोि १५०००० ४६३९२० 209.28 
२२७११ ष्टवष्टवध खचि आतिररक श्रोि ४००००० ५०९७३६ 27.43 
२२५२२ कार्िक्रम खचि आतिररक श्रोि १५०००० ४९५००० 230.00 
२२७११ ष्टवष्टवध खचि आतिररक श्रोि ५०,००० ३२१००० 542.00 
३११२३ फतनिचर िथा ष्टफक्चसि आतिररक श्रोि १००००० २५०३२६ 150.33 
२२५२९ ष्टवष्टवध कार्िक्रम खचि आतिररक श्रोि २२८२२८ ३५८४५६ 57.06 
२२४१३ करार सेवा शलु्क आतिररक श्रोि १८०००० ३२२००० 78.89 
२२५२२ कार्िक्रम खचि आतिररक श्रोि १३२४००० १८७६००० 41.69 
३११५७ वन िथा वािावरण संरक्षण आतिररक श्रोि १००००० १५०००० 50.00 
२२७११ ष्टवष्टवध खचि आतिररक श्रोि १००००० १५५००० 55.00 
३१११२ गैर आवासीर् भवन तनमािण/खररद आतिररक श्रोि २००००० १११३५२२ 456.76 
३११२२ मेन्शनरी िथा औजार आतिररक श्रोि २००००० ३०४००० 52.00 
२२५२२ कार्िक्रम खचि आतिररक श्रोि ३४६१४८ १००३१४८ 189.80 
२२५२२ कार्िक्रम खचि आतिररक श्रोि ८४८४९२ ११८२४९२ 39.36 
३११५६ खानेपानी संरचना तनमािण आतिररक श्रोि ४९६५०३ ८९५५०३ 80.36 
३११५९ अतर् साविजतनक तनमािण आतिररक श्रोि ६००००० १९५६७२६ 226.12 
३११५९ अतर् साविजतनक तनमािण जन सहभातगिा ६६,६६७ ११५८८६ 73.83 
३१११२ गैर आवासीर् भवन तनमािण/खररद आतिररक श्रोि ५००००० ७९३२९४ 58.66 
३१११२ गैर आवासीर् भवन तनमािण/खररद जन सहभातगिा १२५००० १९८३२३.५ 58.66 
३११५१ सडक िथा पूल तनमािण आतिररक श्रोि ४५००००० ७४१९००० 64.87 
३११५१ सडक िथा पूल तनमािण जन सहभातगिा ११२५००० १४९३७५० 32.78 
३११५१ सडक िथा पूल तनमािण आतिररक श्रोि ३००००० १९४९००० 549.67 
३११२२ मेन्शनरी िथा औजार आतिररक श्रोि १५०००० ४७०००० 213.33 
३११५१ सडक िथा पूल तनमािण आतिररक श्रोि २२००००० २८००००० 27.27 
३११५६ खानेपानी संरचना तनमािण आतिररक श्रोि ५००००० १३००००० 160.00 
३११५९ अतर् साविजतनक तनमािण आतिररक श्रोि ३००००० ८००००० 166.67 
२२३११ मसलतद िथा कार्ािलर् सामाग्री आतिररक श्रोि ५१७७७८ ६६७७७८ 28.97 
३११५५ तसंचाइि संरचना तनमािण आतिररक श्रोि २००००० ३००००० 50.00 
३११५५ तसंचाइि संरचना तनमािण जन सहभातगिा २२,२२२ ३७,२२२ 67.50 
२२३११ मसलतद िथा कार्ािलर् सामाग्री आतिररक श्रोि ६९८७६३ ८९८७६३ 28.62 

२२२३१ तनतमिि साविजतनक सम्पन्त्तको ममिि  आतिररक श्रोि ४५०००० ७८०००० 
73.33 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

२२५२२ कार्िक्रम खचि नेपाल सरकार २७७२५००
० 

३५५६०००
० 28.26 

२२६११ अनगुमन, मूल्र्ांकन खचि नेपाल सरकार ४९५००० ६४५००० 30.30 

२२३१५ परपतरका, छपाई िथा सूचना 
प्रकाशन खचि नेपाल सरकार १२०००० ६२०००० 416.67 

२२५२२ कार्िक्रम खचि नेपाल सरकार ४९८७१००
० 

८५८७१००
० 72.19 

२६४११ 
सरकारी तनकार्, सतमति, प्रतिष्ठान 
एवं बोडिहरूलाई तनाःशिि चाल ु
अनदुान 

नेपाल सरकार १६२०००० २४१२०००
० 1388.8

9 

३११५१ सडक िथा पूल तनमािण नेपाल सरकार १८४००००
० 

४८४००००
० 163.04  

15  

रकमातिरको ष्टववरणमा फरकाः स्थानीर् सरकार सतचालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ मा कुनै न्शर्िकवाट 
पजुीगि न्शर्िकमा रकमातिर गनि सष्टकन ेउल्लेख छ। नगर कार्िपातलकाको ष्टवतभन्न वैठकले र्ोजना 
पररवििन गने तनणिर् गरे अनसुार ष्टवतभन्न र्ोजनाहरु पररवििन गरेको देन्खतछ। सरु सफ्टवर्रमा पोिीङ 
गरेको रकमातिरको ष्टववरण हेदाि रु ५३ करोड १३ लाख ७२ हजार रकमातिरवाट घटाइ रु ३० 
करोड थप गरेको छ भने प्रमान्णि आतथिक ष्टववरण अनसुार रु ४४ करोड ९३ लाख ५८ हजार घटाइ 
रकमातिरवाट रु ८५ करोड ९७ लाख ८८ हजार अतर् न्शर्िकमा रकम थप गरेको अवस्था छ। 
रकमातिर गदाि अतनवार्ि रुपमा सरुमा पोिीङ गरर र्थाथि ष्टववरणको लेखा राख्न ुपनेमा नराखेको कारण 
र्स्िो भएको देन्खतछ भने स्थानीर् सरकार सतचालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ ले चाल ु न्शर्िकमा 
रकमातिर गनि सक्ने गरी अतधकार नददएको अवस्थामा चाल ुखचि न्शर्िकमा समेि रकमातिर गनुि उन्चि 
देन्खएन। र्स्िो प्रवनृ्त्तमा तनर्तरण गनुिपदिछ।   
व्र्होरा घटाएको ष्टववरण रकम  वढाएको ष्टववरण  रकम  फरक  
सरुमा पोिीङ भए अनसुाराः      

कुल रकमातिर  
२५६ र्ोजनाको 
रकमातिर 531372414.5 ४८ र्ोजनामा रकमातिर 300028168.0 

231344246.
5 

 चालमुा 
रकमातिर 

१८९ र्ोजनाको 
रकमातिर 

273721985.
0 ३१ र्ोजनामा रकमातिर 152703507.0 

121018478.
0 

पूजँीगि रकमातिर ६७ र्ोजनाको रकमातिर 
257650429.

5 १७ र्ोजनामा रकमातिर 147324661.0 
110325768.

5 
वाष्टर्िक आतथिक ष्टववरण 

अनसुाराः  ४४९३५८४४३.५  ८५९७८८२७०.५ 410429827 

 

15.1  

एउटा कार्िक्रममा शरुु वजेट ष्टवतनर्ोजन गने िर उक्त र्ोजनामा रकम खचि नगरी ठुलो मारामा 
रकमातिर गरेको देन्खदा वजेट िजुिमामा धेरै ध्र्ान नपरु्र र्ाएको देन्खतछ। वजेट िजुिमा गदाि कारण र 
आधार सष्टहि जनिाले अपनत्व महशशु गने र्ोजनाको अध्र्र्न ष्टवश्लरे्ण गनि नसकेको कारण ठुलो 
मारामा रकमातिर भइ काम नभएको अवस्था छ भने रकमातिर भइ नर्ा वनेका र्ोजनामा समेि धेरै 
खचि नभएको अवस्था छ।महानगर िथा वडा कार्ािलर् भवन वनाउन ष्टवतनर्ोन्जि ठुलो रकम खचि नगरी 
रकमातिर गरेको कारण वाष्टर्िक रु ८७ लाख घरभाडामा वजेट ष्टवतनर्ोजन गनुिपरेको अवस्था छ। वजेट 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

वनाउदा पवुि िर्ारी गरी पर्ािि गहृकार्ि गरेर मार िर्ार गनुिपने देन्खतछ। र्स वर्ि रकमातिर भएका 
ठुला र्ोजनाहरु देहार्अनसुार रहेका छन ्: 
वजेटमा िोकेका िर काम नगरी रकमातिर गरी घटाएका केही ठुला र्ोजना िथा सो को रकम देहार्अनसुार छ।  

कार्िक्रम/आर्ोजना/ष्टक्रर्ाकलापको नाम खचि 
उपन्शर्िक घटाएको रकम 

साझेदारी ष्टवकास कोर् गररवी तर्तुनकरण कोर् अतिरगिका कार्िक्रमहरु 22522 ५०००००० 
महानगरपातलका िथा वडा भवन तनमािण वडा न ं. १ , ५, ६, ७, ९, १४, १५, १७, 
२०, २१, ३१ र ३३ 31112 १०४१७४२६ 

महानगरपातलका िथा वडा भवन तनमािण वडा न ं. १ , ५, ६, ७, ९, १४, १५, १७, 
२०, २१, ३१ र ३३ 31112 २५०००००० 

मेर्र प्रष्टवतध मैरी कृष्टर् पररर्ोजना 22522 ५०००००० 
एष्टककृि रुपमा तसतसष्टटभी व्र्वस्थापन 22522 ५०००००० 
समपरुक कोर् अतिगििका कार्िक्रमहरु 31511 ४००००००० 
समपरुक कोर् िफि का र्ोजनाहरु सडक 31151 २००००००० 
फेवािालमा तसल्टे्रसन ड्याम तनमािण िथा जलाधार के्षर संरक्षण आर्ोजना 31511 ३१०००००० 
फेवािालमा तसल्टे्रसन ड्याम तनमािण िथा जलाधार के्षर संरक्षण आर्ोजना 31511 ६९०००००० 
सबैका लागी स्वास््र् सेवा कार्िक्रम अतिगिि वडा वडामा मातसक स्वास््र् न्शष्टवर 
संचालन(जेष्ठ नागररक समेि) 22522 ४३००००० 

आतिररक पर्िटन प्रवर्द्िन कार्िक्रम 22522 ४५००००० 
सबैका लागी स्वास््र् सेवा कार्िक्रम अतिगिि वडा वडामा मातसक स्वास््र् न्शष्टवर 
संचालन(जेष्ठ नागररक समेि) 22522 ५०५०००० 

दन्क्षण एतसर्ाली खेलकुद कार्िक्रम 22522 ५०००००० 
मेर्र स्माटि नमनुा सडक र्ोजना- मखुर् सडक अस्फाल्ट गने कार्ि िथा सडक दार्ा ँ
बार्ा ँफुटपाथ िथा सौतदर्ीकरण कार्िक्रम 31151 २२२६६००० 

शरुु वजेटमा नभएका िर रकमातिर गरी वजेट ष्टवतनर्ोजन गरेका केही ठुला र्ोजनाहरु देहार्अनसुार छन ्: 

कार्िक्रम/आर्ोजना/ष्टक्रर्ाकलापको नाम खचि 
उपन्शर्िक वढाएको रकम 

ष्टवपद व्र्वस्थापन चाल ुखचि 22522 १००००००० 
महानगरीर् साष्टहत्र् प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन संचालन 22522 ५०००००० 
मेर्र प्रष्टवतध मैरी कृष्टर् पररर्ोजना 22522 ५०००००० 
भतगनी सम्बतध सधुार िथा समन्नर् 22522 ५०००००० 
अतर् ष्टफिाि , राजश्व ष्टफिाि 28219 १००००००० 
आकस्मीक कोर् पूनँ्जगि खचि 31159 १५०००००० 
कारे बाम्दी घाष्टटतछना सडक 31151 २२२६६००० 
करार सेवा शलु्क र परामशि-सेवा करार कमिचारीहरूकाे ेिलब 22413 १८०००००० 
समपरुक कोर् िफि का र्ोजनाहरु अतर् 31159 १८०००००० 
ष्टवपद िथा महामारी प्रतिकार्ि पवुि िर्ारी र व्र्वस्थापन 22522 ६१००००० 
ष्टवपद िथा महामारी प्रतिकार्ि पवुि िर्ारी र व्र्वस्थापन 22522 ११२०४५४० 
साझेदारी ष्टवकास कोर् गररवी तर्तुनकरण कोर् अतिरगिका कार्िक्रमहरु 22522 ६२६०६६७ 
एष्टककृि रुपमा तसतसष्टटभी व्र्वस्थापन 22522 १००००००० 
तर्ार्ीक सतमति कार्िक्रम 22522 १००००००० 
सडक िथा पलु 31151 ८४५७००० 
दन्क्षण एतसर्ाली खेलकुद कार्िक्रम 31159 ५०००००० 



18 
 

 

कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

ष्टवपद व्र्वस्थापन पूनँ्जगि खचि 31159 १००००००० 
भवन तनमािण 31112 ८०४३००० 
अतर् ष्टफिाि , राजश्व ष्टफिाि 28219 १००००००० 
ष्टवपद व्र्वस्थापन चाल ुखचि 22522 १००००००० 
अतर् ष्टफिाि , राजश्व ष्टफिाि 28219 १६०००००० 
समपरुक कोर् िफि का र्ोजनाहरु सडक 31151 २००००००० 
आकस्मीक कोर् चाल ुखचि 22522 ५०००००० 
काहुँखोला पैरोपानी न्चसापानी हदुैं पोखरी मौजा डाँडाँ गाउ सडक 31151 १०४१७४२६ 
काहुँखोला पैरोपानी न्चसापानी हदुैं पोखरी मौजा डाँडाँ गाउ सडक 31151 २५०००००० 
मेट्रोकाडि िर्ारी िथा कार्िनर्न 22522 ५००००००  

16  सेवा प्रवाह लगार्िका ष्टववरण प्रि नभएकोाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ मा 
पातलका िथा वडा कार्ािलर्को काम कििव्र् र अतधकारको व्र्वस्था छ । पातलकाबाट प्रदान भएको  
सेवा हरु जस्िै नागररकिा तसफाररश, घरवाटो तसफाररश, नािा प्रमान्णि, जतम दिाि, मतृ्र् ुदिाि, वसाइ 
सराइ, सम्वतध ष्टवच्छेद, पञ्जीकरण दिाि िथा तसफाररश, पाररवाररक लगिको आददको ष्टववरण प्राि भएको 
छैन भने र्स सम्बतधमा अतभलेख समेि राखेको छैन। पातलकाले स्थानीर् ि्र्ांक सम्वतधी नीति, 

कानून िथा मापदण्ड समेि वनाएको छैन। ऐन बमोन्जम कानून वनाई सोको अतभलेख व्र्वन्स्थि गनुि 
पदिछ। साथै अतर् ष्टववरण समेि माग गरेकोमा ष्टववरण उपलव्ध नगराएका ष्टववरणहरु देहार्अनसुार 
छन:् 
 पजुीगि खचि भएको रकम मध्रे् खलुा बोलपरवाट, तसलबतदी दरभाउपरवाट,सोझै, अमानिवाट, 

उपभोत्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्वाट वा गैर सरकारी संस्थावाट कति कति रकमको काम 
भर्ो सो को ष्टववरण, 

 टुक्रा पारी खररद गरेको ष्टववरण, चौमातसक ठेक्का संझौिा िथा चौमातसक खचिको न्स्थति, 

वोलपरमाफि ि काम भएकोमा वोलपरमा सहभातगि र लागि अंकको िलुनात्मक ष्टववरण,  

 ठेक्काको मलेपफा नं ५०७ को ढाँचामा अतभलेख िथा अधरुा तनमािण कार्िको अवस्था 
 परामशिदािा माफि ि भएको समग्र काम िथा खचिको अवस्था िथा गि ष्टवगिमा तलएका 

परामशिसेवावाट भएको तडष्टपआरको कार्ाितवर्न अवस्थाको न्स्थति 

 घरजग्गा नस्सा पासको समग्र वडागि ष्टववरण 

 आतिररक आर्को समग्र ठेक्काको लगि िथा असलुीको ष्टववरणको अवस्था िथा आतिररक आर् 
िफि  म ुअ कर असलुीको न्स्थति 

 महानगरका प्रत्रे्क खचिकेतर वाट भएका आतथिक सहार्िा िथा ष्टविरणमखुी अतर् खचिहरु जस्िै 
अवलोकन खचि, उत्सव िथा महोत्सव खचि, नाफामलुक संस्थालाइ अनदुान िथा पदातधकारी कप 
खेलकुदमा भएको खचि िथा उपलव्धी 

 तर्ाष्टर्क सतमतिवाट भएका कामहरु, उजरुीका संखर्ा, फर्छ्यौटको संखर्ा, समर्मा मदु्दा फर्छ्यौट 
नहनुकुो कारण 
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 रु १ लाख भतदा कमका र्ोजना, रु एक लाख एक देन्ख पाँच लाख सम्मका र्ोजना, रु ५ लाख 
एक देन्ख १० लाख सम्मका र्ोजना, दश लाख एक देन्ख ५० लाख सम्मका र्ोजना िथा ५० 
लाख भतदा मातथका र्ोजनाहरुको संखर्ा िथा वजेट र खचि अवस्था 

 साविजतनक जग्गा िथा सो को उपर्ोतगिा सम्वतधी ष्टववरण, महानगरवाट साविजतनक जग्गाको 
उपर्ोगको ष्टववरण, सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको क्षेरको ष्टववरण, आदद।  

17  अनगुमन िथा भ्रमण खचिाः भ्रमण खचि तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २१ मा भ्रमण खष्टटने पदातधकारी 
वा कमिचारीले भ्रमण गरेपतछ सो को अतभलेख अनसूुची ६ को ढाँचामा राख्नपुने िथा भ्रमणलाई ष्टवश्वसनीर् 
वनाउन आवस्र्किा अनसुार आतिरीक तनर्तरण प्रणालीको थप व्र्वस्था गनुिपने उल्लेख छ । तनर्म 
१९ मा न्जल्लातभरको ठाउँको दरुीको ष्टववरण राख्नपुने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले ष्टवर्र्गि न्शर्िक िथा 
कन्तटतजेतसी वाहेक चालू खचि न्शर्िकवाट अनगुमन मलु्र्ांकन, भ्रमण, ष्टवन्शि व्र्न्क्त िथा 
प्रतितनतधमण्डलको भ्रमण आददमा र्स वर्ि रु. ४५ लाख ९६ हजार खचि लेखेको छ िर भ्रमणको 
उरे्द्श्र्, अनगुमन िथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अतभलेख, दरुीको ष्टववरण, सवारी साधनको ष्टटकट आदद 
राखेको छैन । जसले गदाि अनगुमन िथा भ्रमणको सष्टह सदपुर्ोग भएको छ भन्न ेआधार रहेन । 
र्समा सधुार गनुिपने देन्खतछ । 

 

18  आतथिक वर्िको अतत्र्मा खचि - आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्जम स्वीकृि 
भएको कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक 
कार्िलक्ष्र् िथा कर्िक्रम बमोन्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था छ। 
र्स महानगरवाट भएको चौमातसक खचिको कुल ष्टववरण प्राि भएन िर खचिको एकमिु फाँटवारी 
अनसुार असार मष्टहनामा  रु ८६,७१,८७,४८३.६४ खचि भएको देन्खतछ जनु कुल खचि रु 
३,२९,५०,००,०४९.९१ को िलुनामा  २६.३२ प्रतिशि हो। असारमा मार कुल खचिको २६.३२ 
प्रतिशि खचि गनुि उन्चि देन्खएन। र्समा सधुार गनुिपदिछ साथै वर्ाितिमा हिारमा काम गराउँदा कामको 
गणुस्िरमा असर पने हुँदा आर्ाढमा खचि गने पररपाटीमा तनर्तरण गनुिपदिछ। 

 

19  क्षरेगि बजेट र खचि- स्थानीर् िहले एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा 
समानपुातिक बजेट ष्टवतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हतुछ। र्स पातलकाको २०७६।७७ को पजुीगि वजेट 
अतिगििको क्षेरगि बजेट र खचिको न्स्थति देहार्अनसुार रहेको देन्खतछ । 

क्षेर 
पजुीगि बजेट पजुीगि खचि 

वजेटको 
िलनामा खचि % 

कुल खचिको 
िलुनामा खचि % 

कार्ािलर् सञ्चालन िथा प्रशासतनक ३९७५५०३२.७५ १६९६१४६२ 42.66 1.29 
आतथिक ष्टवकास ८४७९६२१२ २९१८०५१३.२८ 34.41 2.22 
पूवािधार ष्टवकास  ३१३०७७६३७५.२५ १२३२१०२१५२.१६ 39.35 93.76 
सशुासन िथा अतिरसम्बन्तधि क्षेर १६२१४८५१४ १३५४३६८२.७६ 8.35 1.03 
सामान्जक ष्टवकास  १७४५७१३८० २२२६३५२०.६३ 12.75 1.69 

जम्मााः 3592047514 1314051331 36.58 100.00 

महानगरले गरेको कुल खचि मध्रे् समग्र खचिको ष्टववरण प्राि भएन िर क्षेरगि कुल पजुीगि वजेट र 
खचिको ष्टववरण प्राि भएकोमा उन्ल्लन्खि ष्टववरण अनसुार पवुािधार ष्टवकासमा कुल खचिको ३९ % मार 
खचि भएको अवस्था छ भने सशुासनको क्षेरमा ८.३५ प्रतिशि मार खचि भएको अवस्था छ वजेटको 
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िलुनामा सवै क्षेरमा लक्ष्र् अनसुार तर्न ुखचि भएको देन्खएकोले पूजँीगि खचिमा वषृ्टर्द् गरी लन्क्षि 
उरे्द्श्र् हातसल गनुिपदिछ । 

20  तर्नु खचि गने वडाहरुाः महानगरपातलकाले वडागि रुपमा वजेट ष्टवतनर्ोजन गरी ष्टवतभन्न ५ खचि केतर 
माफि ि कार्िक्रम कार्ाितवर्न गरेको छ। र्स वर्ि वडालाइ ददएको वजेट मध्रे् पजुीगि न्शर्िकमा ददएको 
रकममा वडा नं ३ ले कुनै पतन खचि गरेको छैन भने वडा नं २६, १० र १४ ले क्रमशाः ७.३३ %, 
17.89 % िथा 22.63 % मार खचि गरेको अवस्था छ भने चाल ुिफि  समेि ३ वटा वडाले ३० 
प्रतिशि भतदा कम खचि गरेको देन्खतछ। पुजँीगि िफि  रकम खचि गनि नसक्नमुा वडाका जनप्रतितनतध 
ष्टवचको आपसी असमझदारी आदद कारणले खचि हनु नसकेको न्स्थति छ। जनप्रतितनतध आफैँ जनिाका 
समस्र्ा वझेुर सोही अनसुारका कार्िक्रम सतचालन गनुिपनेमा आपसी असमझदारीको कारण खचि नगनुि 
भनेको आफेँमा ष्टवकास तनमािणमा वाधक हनु ुहो। ष्टवकास तनमािणका कार्िमा जनप्रतितनतध वाधक नभइ 
सहर्ोगीको रुपमा भतुमका खेली वजेट खचि गरी उपलव्धी हातसल गने गरी ष्टक्रर्ाकलाप सतचालन गनुिपने 
देन्खतछ। 
      खचि रु हजारमा 

चाल ुिफि  कम खचि गने वडाहरुाः पूजँीगि िफि  कम खचि गने वडाहरुाः 
वडाको नाम चाल ुवजेट चाल ुखचि खचि % वडाको नाम पूजँीगि वजेट पूजँीगि खचि खचि % 
वडा नं.७ १९६१ २६१ 13.31 वडा नं.३ ६८३० ० 0.00 
वडा नं.६ ३०७६ ८०७ 26.24 वडा नं.२६ १०८५४ ७९६ 7.33 
वडा नं.१५ २१०७ ६१९ 29.38 वडा नं.१० ९७९८ १७५३ 17.89 
वडा नं.२६ १६०८ ४८३ 30.04 वडा नं.१४ २७९१४ ६३१८ 22.63 
वडा नं.१४ २२१६ ७३७ 33.26 वडा नं.६ ८७२८ २३९१ 27.39 
वडा नं.२९ ३८२६ १४३८ 37.58 वडा नं.२ ८६०४ २६९८ 31.36 
वडा नं.३३ ३०९५ ११९९ 38.74 वडा नं.४ ७४५० २४७२ 33.18 
वडा नं.३२ २०३८ ८१६ 40.04 वडा नं.८ १०४५६ ३८२५ 36.58 
वडा नं.११ ३७९१ १७३६ 45.79 वडा नं.५ ९९२७ ३७७५ 38.03 
वडा नं.८ २६३९ १२७२ 48.20 वडा नं.२० ७८३० ३००३ 38.35 
मातथ उल्लेन्खिको जम्मा २६३५७ ९३६८   १०८३९१ २७०३१  
वडामा ष्टवतनर्ोन्जि 
वजेट जम्मा 80843 47874 59.22  351670 187570 53.34  

 

21  कार्िक्रमगि प्रगतिाः िोष्टकएको लक्ष्र् परुा गरी शि लन्क्षि प्रगति हातसल गनुिपदिछ । कार्ािलर्ले देहार्का 
कार्िक्रममा शतुर् प्रगति गरेको छ । परुा गनि सक्ने र्ोजनाहरु छनोट गरी कार्ाितवर्नमा लैजानपुदिछ। 
पूजीगि कार्िक्रम िफि  कम प्रगति भएका केही उदाहरण देहार्अनसुार छन:्            

                                                                                                                   रु हजारमा 

र्ोजनाको नाम ष्टवतनर्ोजन खचि 
खचि 
(%) 

एक ष्टवद्यालर् १० फलफुल तबरुवा कार्िक्रम 2000 0 - 
मेट्रोकाडि िर्ारी िथा कार्िनर्न 2000 0 - 
महानगरीर् साष्टहत्र् प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन संचालन 2000 0 - 
स्वरोजगारमलुक उद्योग संचालन ब्र्वस्थापनको लागी सहर्ोग 10000 0 - 
रंतगन क्लस्टर तनमािण 20000 0 - 
समपरुक कोर् िफि का र्ोजनाहरु अतर् 16309 0 - 

पूवािधार महाशाखा अतिगििाः    
वडा कार्ािलर् भवन तनमािण 120000 58309 48.59 
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महानगरपालिका तथा वडा भवन ननमायण वडा न ं. १ , ५, ६, ७, ९, १४, १५, १७, २०, २१ , 

३१ र ३३  64582 0 - 
महानगरपातलका भवन तनमािण 60000 0 - 
पोखरा सभागहृ ममिि संभार िथा सेमी हल संचालन र्ोजना 20000 0 - 
अतिराष्टिर्स्िरको सभाहल तनमािण बहबुष्टर्िर् र्ोजना 10000 0 - 
प्राकृतिक न्चष्टकत्सालर् तनमािण 4000 0 - 
ट्राष्टफक लाइट तनमािण िथा संचालन 15163 579 3.82 
उज्र्ालो पोखरा अतिगिि स्माटि तग्रड सडक बन्त्त ब्र्वस्थापन कार्िक्रम 10000 700 7.00 
महानगर गरुुर्ोजना िथा तडन्जटल तसष्टट गरुुर्ोजना तनमािण कार्िक्रम 20000 498 2.49 
ओभरहेड पिु सव - व ेननमायण अध्ययन डडजाइन महेन्द्र पिु,  पथृ्वीचोक,  लसध्दाथय 
चोक, जजरो हररचोक 10000 0 - 
महानगर के्षरका तनम्न वडामा झोलङु्ग ेपलु तनमािणका लातग अध्र्र्न िथा तडजाइन  10000 0 - 
खोला वसेी पलु स्र्ातखदुी खोला पलु गगनगौडाबाट सािमहुान ेजोड्न ेखदुी खोलामा 
पलु स्र्ानी खोला पलु र आवासनगर पलु गरी 5 वटा  90000 29730 33.03 
मेर्र स्माटि नमनुा सडक र्ोजना- मखुर् सडक अस्फाल्ट गने कार्ि िथा सडक 
दार्ाँ बार्ा ँफुटपाथ िथा सौतदर्ीकरण कार्िक्रम  77734 28332 36.45 
ष्टवजर्परु माझठाना बेगनास सडक  70000 11720 16.74 
बैदाम पामे घांष्टटतछना तसदान ेपञ्चासे सडक  43000 18955 44.08 
मोहररर्ा लामास्वारा स्र्ाङ्गखदुी आनतदज्र्ोति लप्सीडाँडा  35600 13545 38.05 
न्शवालर् थाप्ले तिलाहार बासपानी न्चलाउने खकि  सडक  35500 16410 46.23 
न्चिेपानी कृष्टर् क्र्ाम्पस रैकर हदैु माछापचु्रे गाउँपातलका जोड्न ेसडक  30400 6902 22.70 
सजृनाचोक रत्नचोक सडक चक्लाबतदी िथा ढल डाइभसिसन कार्ि  30000 0 - 
मसु्िाङ्ग चोकदेन्ख राि बैंक चोकसम्म रत्नचोक देन्ख तबरौटासम्म सडक ररतसतलङ 
क्रमागि  25000 0 - 
तसजिना चोक आकासे पलु तनमािण र्ोजना  20000 2972 14.86 
शहरी सडक ममिि िथा ररतसतलङ्ग महानगरीर् के्षर भर  20000 8361 41.81 
म्रू्जीर्म गेट देन्ख महिगौडा हुँदै दोष्टवल्ला सम्म नाली िथा सडक स्िरोन्निी  20000 0 - 
िोरीपानी सराङ्गकोट सडक  15000 4172 27.81 
के.आई तसंह पलु देन्ख महेतर गफुा सडक चक्लावतदी र फुटपाथ तनमािण  15000 2739 18.26 
न्शर्द्ेश्वर मन्तदर हुँदै मन्णपाल अस्पिाल हुँदै झो.पलु सम्म  15000 0 - 
पामे घाटीतछना सडक  15000 0 - 
तिलािारे काउलेपानी पोखरा 22  14500 4031 27.80 
खटु्टाको गौडा सोिी पसल तभरी बाटो  12000 3447 28.73 
ष्टकमबेशी सडक तनमािण  10000 0 - 
अमरतसंहचोक देन्ख हन्स्पटल चोक सम्म सडक चक्लाबतदी िथा फुटपाथ तनमािण  10000 0 - 

चाइनापलु, कृष्णटोल, स्थानीर् बस व्र्वसार्ीको कार्ािलर् हुँदै चोरसाघ,ुतिनकुन े
सम्म सडक स्िरोन्निी िथा नाली तनमािण  10000 0 - 
ओमकारेश्वर मन्तदर देन्ख ठुलाखोर पटनेरी हुँदै न्चरगादी पलु सम्म सडक नाली 
सष्टहि स्िरउन्निी  10000 0 - 
ग्रातमण कृष्टर् सडक स्िरोन्निी ष्टवतभन्न वडा( 21, 16, 12, 19, 33, 33, 
17,24  ,24 ,16, 22, 20,19, 19ऽ 27)  10000 0 - 

दगुािटोल लामिरा कातलमाटी हुँदै 29 जोड्न ेसडक कालोपरे  10000 0 - 
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ल्र्ाण्डष्टफल्ड साइड जान ेसडक स्िरउन्निी  10000 0 - 
जाल्पा मागिको अधरुो नाली तनमािण र सडक स्िरउन्निी  10000 3071 30.71 
साझा न्जतमरे टोल सडक स्िरउन्निी  10000 1239 12.39 
नष्टवन स्कुल पन्श्चम देखी गठुी पवुिबाटो ढलान क्रमागि  10000 0 - 
मतदीप तमलन चलन्चर देन्ख आर्ल तनगम जान ेपलु सम्म सडक स्िरोतिी  10000 0 - 
घामीखोला जोन्जमणी िमु्के घटे्टखोला बाटो चक्लाबतदी नाली तनमािण  10000 0 - 
िल्लाकोट थपतलथोक सडक कालोपरे  9000 0 - 
शहरी सडक ममिि कार्ि पोखरा शाखा  7285 0 - 
स्र्ाङखदुी कँडेल गाउँ रैकर सडक  6200 1942 31.32 
झाझरमारे देउमाणी हदुैं ओखले सडक  6200 642 10.35 
मैदान ठुतलस्वारा धसु्र्ानी सडक  6000 0 - 
लालीगरुाँस शाखा सडक तनमािण  5000 0 - 

उदिर चौिारा, धारापानी, कटुतजे, बलुौदी जरेवर  5000 350 7.00 

राधाकृष्ण मन्तदर देन्ख उत्तर ( गि वर्ि शरुु गरेको) वडा नं.४, ५ र ८  5000 0 - 
िल्लो गगनगौडा सडक नाली सष्टहि  5000 0 - 
लौरुक बानकाटी गतुटेचौर िथा डाँडाखेि गैराबारी रािामाटा स्र्ालढुङ्गा सडक नाला 
तनमािण  5000 0 - 
काहुँखोला बडुुवा ग्रामीण सडक  5000 0 - 
कातलका लेखनाथ धवुिपरु जान ेबाटो  5000 0 - 
ठुला पाखा आकु काचारी भञ्ज्र्ाङ्ग सडक  5000 0 - 
ष्टफके खोला पदमागि अधेँरी कुनाबाट सरुु वडा न ं.२ -१८  5000 0 - 
एक घर एक धारा खानेपानी आर्ोजना तनमािण िथा संचालन  100000 13324 13.32 
टोलटोलमा खानेपानी लाइन ष्टवस्िार साझेदारी कार्िक्रम (उपभोक्ता ६०% महानगर 
४०%)  10000 0 -  

22  लेखा सतमतिको प्रतिवेदनको कार्ाितवर्न न्स्थतिाः नगरसभामा पेश गरेको लेखा सतमतिको प्रतिवेदन, २०७७ 
हालसम्म कार्ाितवर्नमा आएको छैन। लेखा सतमतिले ष्टवतभन्न ष्टवर्र्वस्िमुा महत्वपणुि सझुाव ददएकोमा 
हालसम्म कार्ाितवर्न नगनुि िथा नगरसभा िथा स्वरं् लेखा सतमतिले समेि त्र्सको फलोअप गरेको 
अवस्था छैन। सतमतिको प्रतिवेदनमा र्स प्रतिवेदनले औल्र्ाएका ष्टवर्र्को कार्ाितवर्न गरे नगरेको 
तनरतिर अनगुमन लेखा सतमतिले गने उल्लेख छ। िर त्र्सपश्चाि अनगुमन गरी उपलब्धी सतमक्षा 
गरेको देन्खदैन। लेखा सतमतिले ददएका महत्वपणुि व्र्होरा कार्ाितवर्न गनुिपदिछ। केही महत्वपणुि व्र्होरा 
र्स प्रकार छन:् 
तस नं व्र्होरा 
 राजस्वको सम्वतधमााः  
१ महानगरको लेखा प्रणातलमा आधाररि राजश्वको लेखा सतिोर्जनक नभएको, राजश्वव संकलन एवं सोको लेखा ष्टवश्वसनीर् 

नभएकोले Right man in Right place को भावना अनरुुप कमिचारी सरुवा एवं व्र्वस्थापन गरी राजश्वको लेखा दोहोरो 
शे्रस्िा प्रणालीको तसर्द्ाति अनरुुप राख्न ुपने।  

२ तसजिनाचोक न्स्थि र्स महानगरपातलकाको Complex को घर भाडा वािपको करौडौको बक्र्ौिा असलु गनि तनज संस्था 
लाई महानगर बाट ददने भकु्तानी बाट परैु रकम कट्टा गने, सडक तडतभजन एवं तनकार् बाट पाउने भकु्तानी रोक्का वा 
(सम्पति रोक्का) समेिका उपार् अवलम्बन गरर बक्र्ौिा असलु गने। 

३ मालपोि अगातडका सटरहरुको भाडा ष्टवगिमा २५०००। सम्म असलु भएका सटरहरुको १० देन्ख १२ हजार मार 
भाडा हनुे गरी भाडा सम्झौिा भएकोमा उक्त प्रवतृि उपर तनर्तरण एवं कारबाही हनु ुपने ।  
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४ पाष्टकि ङ्ग ठेक्का वापिको ष्टवगिको रकम असलु नभएको,बैक ग्र्ारेतटी नराखेको, प्रचतलि काननु ष्टवपररि सम्बन्तधि 
ठेकेदारको तर्नु मलु्र् भएको िनहुँ न्स्थि तभर जङ्गल रोक्का रान्ख सम्झौिा गने गरेको अतर् जग्गा अनातधकृि रुपमा 
फुकुवा ददइएकोले अब आइतदा बैक ग्र्ारेतटी पतछ मार सम्झौिा गने प्रचलन हनुपुने।  

६ ष्टवज्ञापन कर संकलनमा अमकु सस्थालाई सहर्ोग पगु्ने गरी Specification िर्ार गरी ठेक्का व्र्वस्थापन भएको ष्टवज्ञापन 
कर वापिको वक्र्ौिा कार्मै रहेकोले आगामी ददनमा उक्त प्रवनृ्त्तमा सधुार र २ मष्टहना तभर उक्त वक्र्ौिा असलु 
हनु ुपने।  

७ ढुङ्गा तगष्टट वालवुाको राजश्व संकलन गदाि  सरकारले तनर्तेधि गरेको समर्मा उत्खनन गने कार्ि नगनि र ठेक्का पट्टा 
गदाि ठेक्का हाल्न ेददन अन्घपतछ राजश्व शाखाको कमिचारीबाट ठेकदारलाई सचुना तलंक गने एवं राजश्व संकलनमा कमी 
आउने न्स्थिीमा सधुार गनुिपने । 

८ कवातड सामान तनकातस कर संकलन गदाि तसम्रन कतस्ट्रक्सनले अतग्रम रुपमा ष्टकस्िा महानगरपातलका लाई बझुाउन ु
पने उल्लेख भएको िर सो अनरुुप संकलन नभएकोले सम्झौिानसुार राजश्व संकलन गराउन ुपने । 

९ नाइस नेपाल कतसट्रक्सन सँग फेवािाल दृष्र्ालोकन शलु्क संकलन संम्बतधी म्र्ाद थप गदाि परैु रकम दान्खला भएको 
भतन तसफाररस गरे पतन रु १००००। कम रकम बझुाई सम्झौिाको म्र्ाद थप गरेको देन्खतछ। र्सरी गलि कार्ि 
गने उपर कारबाही हनु ुपने । 

१० रान्ज कतस्ट्रक्सन प्रा तल सँग रामघाटको घाट ठेक्का सम्झौिा गदाि प्रचतलि काननु एवं प्रकान्शि सचुनाको शिि ष्टवपररि 
हनुे गरी रु ३ करोड ५ लाख ५० हजार वरावरको रकमको बैकग्र्ारेतटी एवं नगद २ हिा तभर जम्मा गने गरर 
भतन सम्झौिा भएको िर हाल सम्म उक्त रकम जम्मा एवं बैक ग्र्ारेतटी पेश नभएकोले ७ ददन तभर असलु उपर गनि 
एवं काननुि सचुना ष्टवपररि सम्झौिा गने उपर कारबाही हनु ुपने । 

११ ठेक्का पट्टामा देखाएको अतनर्तमिा सम्बतधमा ठेक्कावाला सँग अतभलम्व असलु उपर गनुि पने अतर्था काम कारवाही गने 
कमिचारीबाट असलु उपर गनुिपने।  

१२ आ.जे कतसट्रक्सनसँग परुुतचौर के्षरका घाटहरुको सम्झौिा गदाि रु ६२६८०००। मार दान्खला गरर ९०५५८७५। 
नै नगद दान्खला भएको छ भतन रु २७८७८७५। बरावरको महानगरपातलकाको आर् ष्टहनातमना हनु ेगरी सम्झौिा 
गने कार्ि भएकोले न्जम्ववेारी व्र्न्क्तलाई कारबाही हनु ुपने साथै उक्त बाकँी रकम ७ ददन तभर असलुउपर हनु ुपने र 
११ लाखको चेक वाउतस भएकोले आतथिक अपराध अनसुार कारवाही प्रकृर्ा चाल्न ुपने। 

१३ महानगरपातलकाको आतथिक कारोवार राजश्व सम्बतधी बैक र महानगर ष्टवचको ष्टहसाव दरुुस्ि राख्नपुने, ठेक्का पट्टाको 
राजश्व परैु तलनपुनेमा नतलएको ठुला करदािा (होटल बैक उद्योग धतदा  व्र्ापाररक प्रतिष्ठान लगार्ि) बाट राजश्व 
कम तलएको बनु्झन आएको हुँदा उक्त कार्िमा तनर्तरण गरी सम्बन्तधि वडा बाट मारै राजस्व तलने व्र्वस्था गनुि पने,  

 लेखा िफि ाः  
१४ राजश्व लेखा बैकले देखाउन ेमौज्दाि एवं कारोबारको रकम हरेक वर्ि फरक पदै आएको समर्मा नै बैक तभडान गरी 

बैक समार्ोजन ष्टववरण िर्ार हनुे नगरेकोले सो ष्टहसाव तमलान हनु ुपने ।  
१६ आर् व्र्र्को ष्टववरण मातसक रुपमा साविजतनक गने प्रचलन नबसेकोले सो ष्टववरण मातसक रुपमा साविजतनक  गनुिपने. 
१४ िलवी प्रतिवदेन पाररि नगराई कमिचारीलाई िलब खवुाएकोले श्रावणबाटै िलवी प्रतिवदेन पाररि गराएर मार िलव 

खचि लेख्न ेव्र्वस्था अतनवार्ि गनुिपने । 
 साविजतनक सम्पन्त्त व्र्वस्थापन िथा उपर्ोग सम्वतधमााः  
२२ महानगरपातलका तभर रहेका साविजतनक सम्पति जस्िैाः जग्गा.जङ्गग,पाकि  साविजतनक सम्पतिको लागि राख्न ेममिि संभार 

संरक्षण गने कार्िमा देन्खने गरर ित्परिा देखाउन ुपने । 
 कमिचारी एवं खचि व्र्वस्थापन िफि ाः  
२३ अनावश्र्क ष्टवज्ञापन खचि, इतधन खचि, भ्रमण खचि, भ्रमण भत्ता खचि खाजा खचि न्जतसी सामानका खचिहरु कटौति गने 

ष्टवर्शे प्रस्िाव र कार्िर्ोजना िर्ार गरी साविजतनक गनुि पने । 
२४ नगर प्रमखु लाई प्रदेश सभाले सहार्क स्िरको सहर्ोगीको व्र्वस्था गरेको िर सो भतदा बाष्टहर गई स्वकीर् सन्चव ( 

कमिचारी) अतधकृि स्िरको रान्ख िलव सषु्टवधा ददइएकोले सच्र्ाउन ुपने ।  
२५ न्जतसी राजश्व पवुािधार समेिका शाखामा एउटै कमिचारी लामो समर्सम्म रही सशुासन कार्ाितवर्नमा समस्र्ा आएको 

र कसैलाई  काखा कसैलाई पाखा गररएको अनभुतुि कमिचारीहरुमा रहेकोले सो अवस्थामा सधुार गनुि पने । 
 ष्टवकास व्र्वस्थापन एवं शसुासन र आतिररक ऋण व्र्वस्थापन िफि ाः 
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२६ महानगरपातलकाको आतिररक ऋण कररव १ अवि ३० करोड रहेकोमा आगामी ददनमा महानगरलाई Dept trap 

(ऋणको पासो) बाट मकु्त गराउन ठोस कार्ि र्ोजना बनाउन ुपने  
३० उपभोक्ताले गने काममा Variation नहनुे िर ठेक्का बाट काम गराउदा प्रार् सबै र्ोजनामा Variation  गने भएकोले 

संभाष्टवि तमलेमोिोको तनर्तरण हनु ुपने। 
३१ सचुना एकै पटक प्र्ाकेजमा तनकाल्न,े ष्टवचौतलर्ा ष्टवज्ञापन एजेतसी माफि ि ष्टवज्ञापन नददई सोझै पतरकालाई ददन ेगरर 

व्र्वन्स्थि गने। 
३२ कोतभड १९ व्र्वस्थापन सम्बतधमााः कोतभड १९ सतदभिमा लकडाउन भई मकािमा परेका नगरवातसलाई राहाि सामाग्री 

खररद गदाि ष्टवना सचुना प्रकाशन छोटो ष्टवतधबाट राहि सामातग्र एवं अतर् सामातग्र खररद भएकोले उक्त खररद प्रकृर्ालाई 
सधुार गनुि पने । साथै सतदभिमा पोखरा म न पा मा के कति कहाबँाट सहर्ोग उपलब्ध भर्ो र कुन कुन वडामा के 
कति राहि ष्टविरण भर्ो एवं प्रत्रे्क वडामा समाजसेवी उद्योग व्र्ापारी ष्टवतभन्न संघ सस्थाबाट के कति सहर्ोग प्राि 
भर्ो सोको ष्टववरण नगरवातसलाई साविजतनक गनुिपने।  

23  गि वर्िका र्ोजनाको रकम र्स वर्ि भकु्तानीाः कार्ािलर्ले गि वर्ि काम भएका िथा गि वर्ितभर नै 
सम्पन्न गनुिपने काम र्स वर्ि सम्पन्न गरी र्स वर्ि पवुािधार महाशाखावाट देहार्अनसुार रु ५ करोड ५६ 
लाख १४ हजार भकु्तानी ददएको छ। समर्मा कार्िसम्पन्न नगने र र्स वर्ि भकु्तानी ददँदा भकु्तानी ददन 
वाँकीको कच्चावारी नराखी भकु्तानी ददन ुउन्चि देन्खएन। िोष्टकएका कार्िक्रमहरु सोही आतथिक वर्ि तभर 
सम्पन्न गने िथा गराउने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जानपुने देन्खतछ।  

वववरण  वजेट (रु हजारमा)  खचय (रु हजारमा) 
अनिल्िो आ व को भुक्तानी बाकी योजनाहरु  84700 55614  

 

24  प्रदेश र संघको कार्िक्रममा एकरुपिााः गण्डकी प्रदेश सरकारले खानेपानी कार्िक्रम िफि  एक घर एक 
धारा नारा को रुपमा नै अगाडी सारी खानेपानी िथा सरसफाइ कार्ािलर्माफि ि उक्त नारा अनसुारको 
कार्ि अगाडी वढाएको देन्खतछ भने भतूम व्र्वस्था कृष्टर् िथा सहकारी मतरालर् माफि ि एक सहकारी 
एक उत्पादन कार्िक्रम अगाडी वढाएको देन्खतछ। एउटै र एकै लक्ष्र् वोकेका कार्िक्रमहरु २ िहका 
सरकारले चलाउदा कार्िमा दोहोरोपना हनुे सम्भावना रहने हुँदा अतर् सरकारले ल्र्ाएका कार्िक्रमसँग 
नजधु्ने गरी समतवर्ात्मक ढंगले कार्ि अगाडी वढाउनपुने देन्खतछ।  
  रु हजारमा 
र्ोजनाको नाम ष्टवतनर्ोजन खचि खचि (%) 

एक सहकारी एक उत्पादन िथा िातलम कार्िक्रम संचालन  2300 92 4.02 
एक घर एक धारा खानेपानी आर्ोजना तनमािण िथा संचालन  100000 13324 13.32 

जम्मााः  102300 13416 13.11  
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खचि गनि नहनु ेन्शर्िकवाट खचिाः एकीकृि आतथिक संकेि िथा वतगिकरण र व्र्ाखर्ा, २०७४ मा बजेट 
िजुिमा गने न्शलन्शलामा र्ष्टकन रुपमा खचिको प्रस्िाव गनि नसष्टक ष्टकटानी साथ खचि न्शर्िकमा रकम 
िोक्न सम्भव नभएको िर आगामी वर्िको खचिमा समावेश गनुिपने खालका रकमहरु वजेट िजुिमा 
प्रर्ोजनको लातग मार राख्न खचि संकेि २८९११ न्शर्िकमा रकम राख्न सष्टकने र र्स न्शर्िकवाट खचि 
गनि नतमल्न े र रकमातिर गरेर मार खचि गनुिपने उल्लेख छ। र्स न्शर्िकमा शरुुमा रु 
२४,७९,०४,१५४। वजेट राखी रु 18,35,18,154। का ८७ कार्िक्रमहरुको रकमातिर गरेको र 
र्स न्शर्िकमा वाँकी १०० वटा र्ोजनामा रु ६४३,९२,२४१। वाँकी नै राखेको छ। वाँकी रकम मध्रे् 
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर् खचि केतरमा कुल रु ३ करोड ५३ लाख ६१ हजार वजेट राखेकोमा 
र्सवाट खचि गनि नतमल्नेमा कुल रु ३० लाख ६० हजार खचि गरेको छ भने अतर् खचि केतरवाट 
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समेि गरी कुल ५० लाख ६६ हजार खचि गरेको छ। र्स न्शर्िकवाट खचि नै गनि नतमल्नेमा र्स 
न्शर्िकवाट खचि गनुि अतनर्तमि देन्खएको रु   
  रु हजारमा 
खचि संकेि 28911 वाट भएका कार्िक्रमहरु वजेट  खचि 
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर् खचि केतरवाटाः   
ममिि संभार कोर् अतिगििका कार्िक्रमहरु  2000 2000 
सचुना िथा संचार  0 980 
आकन्स्मक कोर् अतिगििका कार्िक्रमहरु  0 80 
अतर् कार्िक्रमहरु 33361 0 
सेवाकेतर ३ वाटाः  ० ७६९ 
सेवाकेतर २ वाटाः १९१७ १२३७ 
अतर्मााः  २५११४ ० 
जम्मााः  ६४३९२ ५०६६  

५०६६००० 

26  तिन वटै सरकारवाट खचिाः अतिराष्टिर् खेलकुद संघले सतचालन गरी संघ अतिगिि रही राष्टिर् खेलकुद 
पररर्द्ले सतचालन गरेको छ। जस अनसुार िेह्रौ दन्क्षण एन्शर्ाली खेलकुद, २०७६ नेपालमा भएको र 
सो अतिगिि पोखरामा पतन सतचालन भएकोमा उक्त खेलको सम्पणुि खचि राष्टिर् खेलकुद पररर्द्ले गरेको 
छ भने केही रकम प्रदेश न्स्थि सामान्जक ष्टवकास मतरालर्ले समेि खचि गरेको देन्खतछ। िर र्स 
महानगरले समेि देहार्अनसुार रु ५० लाख वजेट ष्टवतनर्ोजन गरेकमा रु २३ लाख ५८ हजार खचि 
गरेको देन्खतछ। एउटा सरकारको क्षेरातधकारमा अको सरकारले खचि गदाि खचिमा दोहोरोपना हनु गइ 
खचिको प्रभावकारीिा नरहने हुँदा र्समा ध्र्ान परु्र र्ाइ खचिमा तनर्तरण गनुिपने देन्खतछ। 

कार्िक्रम वजेट खचि  खचि % 
दन्क्षण एतसर्ाली खेलकुद कार्िक्रम  5000 2358 47.18 

र्समा देन्खएका अतर् व्र्होरा देहार्अनसुार छन:्  

 

26.1  सोझै खररदाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४ मा रु ५ लाख भतदा वढीको खररद 
गदाि तसलवतदी दरभाउपरको माध्र्मबाट गनुि पने िथा तनर्मावलीको तनर्म ३१ मा रु २० लाख भतदा 
वढीको खररद गदाि वोलपरको माध्र्मवाट गनुिपनेमा दन्क्षण एतसर्ाली खेलकुद कार्िक्रमको लातग ष्टवतभन्न 
तनमािण कार्ि सोझै खररद गरेको देन्खतछ। पूवितनधािररि अतिरािष्टिर् खेलकुद भएकोले उक्त खेल पष्टहल्रै् 
नै िर् भएको अवस्थामा समेि शरुुमै गहृकार्ि नगरी अन्तिममा आएर समर्को कारण देखाइ सोझै खररद 
कार्ि गनुि उन्चि देन्खएन। प्रतिस्पधाि वेगर सोझै गरेको खररद कार्ि अतनर्तमि देन्खएको रु   

तमति  
भौ 
नं भकु्तानी पाउन े ष्टववरण रकम 

११/१३/२०७६ 66 
कमल इतटेररर्र होम 
डेकोर 

रंगशाला तभरका न्जमहल र तमटीङ हलमा 
ष्टवद्यतुिर् उपकरण िथा रंगरोगन गनि ४५१९०७ 

११/१३/२०७६ 66 तभ आइ ष्टप व्रदशि प्रातल मातथ उल्लेन्खि हलमा फल्स तसतलङ राख्न ेकार्ि ४७१५९० 
११/२२/२०७६ 74 ष्टप.एल ष्टवल्डसि प्रा.तल  रंगशाला तभर वाटो ग्राभेल गरेको  १४३००० 
१२/०९/२०७६ 76 न्ज.एस कतस्ट्रक्सन  रंगशाला गेट अगाडी शेर्रवाल नाला तनमािण ४१५१४८ 

 
 
 
 
 

२३५८७६० 



26 
 

 

कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
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१२/०९/२०७६ 77 
कोईराला ब्रदसि 
कतस्ट्रक्सन रंगशाला गेट अगाडी शेर्रवाल नाला तनमािण ४७७६८5 

१२/०९/२०७६ 78 अमिृमान कतस्ट्रक्सन  रंगशाला गेट अगाडी ष्टपतसतस ढलान ३९९४३० 
     २३५८७६०  

27  

कल्र्ाण कोर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोन्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् 
सेवाका आफ्नो दरबतदीमा कार्िरि प्रत्रे्क कमिचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० प्रतिशि 
रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ। पातलकाले 
र्स वर्ि कमिचारी कल्र्ाण कोर्मा रकम नै ट्रातसफर गरेको छैन भने संन्चिष्टवदा र और्धोपचार न्शर्िकमा 
सोझै रु ५ करोड ५१ लाख २० हजार वाष्टर्िक वजेट ष्टवतनर्ोजन गरी रु ५ करोड २८ लाख ८० 
हजार खचि गरेको देन्खतछ। पातलकाका स्थानीर् िहका कमिचारीवाट कट्टा गरी राख्नपुनेमा राखेको 
छैन। काननुमा भएको व्र्वस्थाको पालना गनुिपदिछ। 

 

28  

कट्टा गरेको कर दान्खला नगरेकोाः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९० मा करकट्टी गरेको रकम मष्टहना 
समाि भएको तमतिले २५ ददनतभर दान्खला गनुिपने उल्लेख छ। िर महानगरले देहार्को कर कट्टा 
गरेकोमा लेखापरीक्षण अवतधसम्म समेि दान्खला गरेको छैन। उक्त रकम दान्खला गनुिपने रु  
कर कट्टा गरेको िर दान्खला नगरेको रकमाः    
ष्टववरण कट्टा गरेको रकम दान्खला गरेको रकम दान्खला गनि वाँकी रकम 
अतर् कट्टी (अतग्रम कर लगार्ि) 2445201 290768 2154433 
पाररश्रतमक कर कट्टी २६३४३९९ २४९३७८८ 140611 
वहाल कर (संघीर् सरकार) ६१६६४९ १३३५० 603299 
सामान्जक सरुक्षा कर २६३११९५ २६०७२८१ 23914 

जम्मााः  8327444 5405187 2922257  

 

2922257 

29  

करारका कमिचारीलाइ सतचर्कोर् थप गरेकोाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा 
सेवा करारमा कार्िरि कमिचारीको सेवा अवतध, पाररश्रतमक िथा अतर् सषु्टवधा करारमा उल्लेख भए 
वमोन्जम हनुे उल्लेख छ। नगरपातलकाले सेवा करारमा कार्िरि लाइ छोटो अवतधको लातग संझौिा गरी 
पटक पटक संझौिाको म्र्ाद थप गरेको अवस्था छ भने शरुु संझौिामा नभएको अवस्थामा करारका 
कमिचारीलाइ शरुु िलवको १० प्रतिशि कमिचारी संचर् कोर् थप गरी २०७६ माघ मष्टहनावाट श्रावण 
देन्खकै रकम भकु्तानी गरेको छ। तसद्दातििाः सेवा करारमा कमिचारी छोटो समर्को लातग तलइन े
अवस्थामा कमिचारी संचर् कोर् थप गनुि उन्चि देन्खएन। र्सरी भकु्तानी गदाि र्स वर्ि पातलकावाट मार 
थप रु ६५,१८,६४१। भकु्तानी भएको अवस्था छ। करारका कमिचारीलाइ संचर्कोर् थप गरेकोमा 
पातलकाले कुनै पतन काननुी आधार टेकेको छैन भने कानून समेि तनमािण गरेको छैन। कानूनी आधार 
वेगर नगरसभावट एकमिु तनणिर् गराइ संचर्कोर्को रकम थप गरी भकु्तानी गरेको रकम असलु गनुिपने 
रु  

भौ. नं. ष्टववरण कट्टा गरेको रकम नगरपातलकाले 
व्र्होरेको रकम 
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698 ०७६ माघ मष्टहना सम्मको अस्थार्ी करारको िलब तनकासा  
६३६१४४३.०

२ 3180721.51 
698 ०७६ माघ मष्टहना सम्मको अस्थार्ी करारको िलब तनकासा  २५७०४० 128520 
698 ०७६ माघ मष्टहना सम्मको अस्थार्ी करारको िलब तनकासा । - ९११२०१ 455600.5 
698 ०७६ माघ मष्टहना सम्मको अस्थार्ी करारको िलब तनकासा । - २५७०४०.३८ 128520.19 
846 ०७६ फाल्गणु मष्टहनाको अस्थार्ी कमिचारीको िलब तनकासा । - ९०२३६१.२ 451180.6 
847 करार कमिचारीहरूको 076 फागनु मष्टहनाको िलब  १५१९०६ 75953 
848 बारूणर्तर िफि का कमिचारीको 2076 फागनुको िलब  ३०,२४० 15120 
889 चैरको करार कमिचारीको संचर्कोर् दान्खला १६६३२० 83160 
890 क.स कोर् दान्खाला - ४९,९४४ 24972 
894 चैरको करार कमिचारीको संचर्कोर् दान्खला ७१६३३७.२ 358168.6 
978 076 वैशाख अस्थार्ी, करार कमिचारी हरूको संचर्कोर् कट्टी १०८३४९५.२ 541747.6 

1128 २०७७ जेठ मष्टहनाको अस्थार्ी, करार कमिचारीहरूको िलब  १०६८७७३.२ 534386.6 
1267 077 असारको अस्थार्ी करार कमिचारीहरूको िलब  १०८११८१.२ 540590.6 

 जम्मााः  
१३०३७२८२.

४ ६५१८६४१.२  
30  सेवा कराराः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले संगठन िथा 

व्र्वस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थार्ी कमिचारी िथा सेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबतदी प्रस्िाव 
गनुिपने िथा उपदफा (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, माली, वगैचे, चौष्टकदार, कार्ािलर् सहर्ोगी 
आददको पद वाहेक  अतर् पद िथा सेवामा करारवाट पदपूतिि गनि नसष्टकने कानूनी व्र्वस्था रहेको छ। 
र्स सम्वतधमा संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्ले २०७४।१२।१४ मा जारी गरेको 
स्थानीर् िहमा करारमा जनशन्क्त व्र्वस्थापन गने कार्िष्टवतध, २०७४ मा स्वीकृि दरवतदी भतदा वाष्टहर 
अतर् रुपमा कमिचारीहरु राखी िलब भत्ता वा पाररश्रतमक भकु्तानी गनि नतमल्ने र त्र्स्िो कार्ि प्रचतलि 
कानून ष्टवपररि हनुे हुँदा भकु्तानी गने पदातधकारीवाट असलु उपर हनुे व्र्होरा उल्लेख छ। िर पातलकाले 
स्वीकृि दरवतदी अनसुार स्थार्ी पदपतुिि नगरी कार्ािलर् सहर्ोतग वाहेक ११७ कमिचारी करारमा तलइ 
सेवा सतचालन गरररहेको अवस्था छ। आवश्र्क कमिचारी लोकसेवामा माग नगने िथा करारवाटै 
कार्ािलर्को काम गराउने प्रवनृ्त्त उपर गि ष्टवगिका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेि कैष्टफर्ि औल्र्ाएपतन 
सधुार गरेको छैन।र्स वर्ि सेवा करारमा राख्न नपाइने कमिचारीलाइ मार रु ४,९३,१२,५०८। भकु्तानी 
भएको अवस्था छ। र्सरी गरेको खचि रकम अतनर्तमि देन्खतछ। 

तस 
नं पद नाम िलब स्केल संचर् कोर् स्थानीर् भत्ता वाष्टर्िक भकु्तानी 
१ कार्िक्रम अतधकृि दगुाि तर्ौपाने ३५९९० 3599 4000 559058 
२ ष्टवन्त्तर् अतधकृि सष्टविा ढंुगाना ३५९९० 3599 4000 559058 
३ ईन्तजतनर्र महेतर ब गोदार ३५९९० 3599 4000 559058 
४ प्र अ कल्पना बराल ३५९९० 3599 4000 559058 
५ बा.अ  तनमिल मान तसंह भण्डारी ३५९९० 3599 4000 559058 
६ कर अतधकृि न्शव हरी शमाि ३५९९० 3599 4000 559058 
७ ईन्तजतनर्र धवु्र राज भट्टराई ३५९९० 3599 4000 559058 
८ ईन्तजतनर्र भवुनेश्वर तितमन्ल्सना ३५९९० 3599 4000 559058 
९ सचुना अतधकृि सतमिला गौिम ३५९९० 3599 4000 559058 
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दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

१० काननुी सल्लाहाकार राममन्ण अतधकारी ३५९९० 3599 4000 559058 
११ ईन्तजतनर्र जगन्नाथ कोइराला ३५९९० 3599 4000 559058 
१२ शाखा अतधकृि लक्ष्मण तितमन्ल्सना ३५९९० 3599 4000 559058 
१३ ज.ुईन्तजतनर्र संन्जि प्रधान २८२०० 2820 4000 448440 
१४ ना स ु सरुज प्रकाश प्रधानाङ्ग ० 0   0 
१५ कम्प्र्टुर अपरेटर पाचौ मञ्जु गरुुङ्ग २८२०० 2820 4000 448440 
१६ शा . पररचालक मनकला खनाल २८२०० 2820 4000 448440 
१७ शा . पररचालक दगुाि भजेुल २८२०० 2820 4000 448440 
१८ शा . पररचालक सशस्वति अतधकारी २८२०० 2820 4000 448440 
१९ कार्ािलर् सन्चव शनु्शला कुमारी पौडेल २८२०० 2820 4000 448440 
२० नार्व सबु्बा हृदर् नाथ खनाल २८२०० 2820 4000 448440 
२१ ज.ुईन्तजतनर्र पदमा पौडेल २८२०० 2820 4000 448440 
२२ स प इन्तदरा तर्ौपाने २८२०० 2820 4000 448440 
२३ स प राजेतर प्रसाद बजगाई २८२०० 2820 4000 448440 
२४ सहजकिाि मधमुार्ा बास्िोला २८२०० 2820 4000 448440 
२५ ज.ुईन्तजतनर्र अतनल प्रसाद आचार्ि २८२०० 2820 4000 448440 
२६ ज.ुईन्तजतनर्र शारदा तगरी २८२०० 2820 4000 448440 
२७ ज.ुईन्तजतनर्र फािमुा खािनु २८२०० 2820 4000 448440 
२८ ज.ुईन्तजतनर्र प्रकाश वाग्गे २८२०० 2820 4000 448440 
२९ ज.ुईन्तजतनर्र खेमराज तितमन्ल्सना ० 0   0 
३० सहार्क स्िर पाचौ माधव प्रसाद बराल २८२०० 2820 4000 448440 
३१ सहार्क स्िर चौथो राज ुसवेुदी २६६१० 2661 4000 425862 
३२ सहार्क स्िर न्चरन्तजव पौडेल २६६१० 2661 4000 425862 
३३ सहार्क स्िर चौथो छष्टवकला शमाि २६६१० 2661 4000 425862 
३४ सहार्क स्िर तनमिला बस्नेि २६६१० 2661 4000 425862 
३५ अनतम सरस्वति शमाि २६६१० 2661 4000 425862 
३६ स कोतडनेटर कमला पराजलुी २६६१० 2661 4000 425862 
३७ सहार्क स्िर चौथो सष्टविा बास्िोला २६६१० 2661 4000 425862 
३८ जम्दार सरेुश शाक्र् २६६१० 2661 4000 425862 
३९ असई परुर्ोत्म थापा २६६१० 2661 4000 425862 
४० सहार्क स्िर चौथो िह साष्टवरी केशी २६६१० 2661 4000 425862 
४१ सहार्क स्िर चौथो िह अतनिा गरुुङ्ग २६६१० 2661 4000 425862 
४२ सहार्क स्िर चौथो सोमनाथ लम्साल २६६१० 2661 4000 425862 
४३ सहार्क चौथो र्सोदा तितमन्ल्सना २६६१० 2661 4000 425862 
४४ अतमन  गणेश तगरी २६६१० 2661 4000 425862 
४५ अतमन  ददवाकर सवेुदद २६६१० 2661 4000 425862 
४६ शभुा माहादेव भण्डारी २६६१० 2661 4000 425862 
४७ तस एम ए िारा देवी आचार्ि २६६१० 2661 4000 425862 
४८ सहार्क स्िर चौथो अन्म्वका देष्टव र्ौडेल २६६१० 2661 4000 425862 
४९ सा प तनमािला शे्रष्ठ २६६१० 2661 4000 425862 
५० स स्िर चौथो िह गंगा कुमारी न्जाःसी खड्का २६६१० 2661 4000 425862 
५१ स स्िर चौथो िह बसतिराज भट्टराई २६६१० 2661 4000 425862 
५२ स स्िर चौथो िह सरस्विी पौडेल २६६१० 2661 4000 425862 
५३ स स्िर चौथो िह प्रकाश तसग्देल २६६१० 2661 4000 425862 
५४ स स्िर चौथो िह ददल बहादरु भजेुल २६६१० 2661 4000 425862 
५५ स स्िर चौथो िह थम बहादरु केसी २६६१० 2661 4000 425862 
५६ स स्िर चौथो िह एकराज तगरी २६६१० 2661 4000 425862 
५७ तस एम ए तसिा शमाि २६६१० 2661 4000 425862 
५८ मोष्टटभेटर सरला ओझा २६६१० 2661 4000 425862 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

५९ स स्िर चौथो िह पषु्पाजली अतधकारी २६६१० 2661 4000 425862 
६० स स्िर ितृिर् िह गौरा कूमारी ररमाल २२०१० 2201 4000 360542 
६१ स स्िर ितृिर् िह हररमार्ा पररर्ार २२०१० 2201 4000 360542 
६२ स स्िर चौथो िह प्रमेराज अतधकारी ३२६२० 3262 4000 511204 
६३ स स्िर ितृिर् िह सोष्टवर्ि बहादरु काकी २०६८० 2068 4000 341656 
६४ स स्िर ितृिर् िह तनमिल बहादरु काकी २०६८० 2068 4000 341656 
६५ स स्िर ितृिर् िह बाबरुाम तबक २०६८० 2068 4000 341656 
६६ स स्िर ितृिर् िह ष्टकसन बहादरु गार्क २०६८० 2068 4000 341656 
६७ स स्िर ितृिर् िह कुल प्रसाद भट्टराई २०६८० 2068 4000 341656 
६८ स स्िर ितृिर् िह राजेतर बहादरु खरी २०६८० 2068 4000 341656 
६९ स स्िर ितृिर् िह बेद प्रसाद बराल २०६८० 2068 4000 341656 
७० स स्िर ितृिर् िह रेविी भण्डारी २०६८० 2068 4000 341656 
७१ स स्िर ितृिर् िह तलला देवी बराल २०६८० 2068 4000 341656 
७२ स स्िर ितृिर् िह न्खना काकी २०६८० 2068 4000 341656 

प्राष्टवतधक  िफि को करारको कमिचारी        
तस 
नं पद नाम िलब स्केल संचर् कोर् स्थानीर् भत्ता वाष्टर्िक भकु्तानी 
१ तसतभल इन्तजतनर्र रामजी प्रसाद रीपाठी ३५९९० 3599 4000 559058 
२ तसतभल इन्तजतनर्र रतबतर गोदार ३५९९० 3599 4000 559058 
३ तसतभल इन्तजतनर्र आन्शश मल्ल ३५९९० 3599 4000 559058 
४ तसतभल इन्तजतनर्र ष्टवकाश सवेुदी ३५९९० 3599 4000 559058 
५ तसतभल इन्तजतनर्र ष्टवमल आचार्ि ३५९९० 3599 4000 559058 
६ तसतभल इन्तजतनर्र ष्टवक्रम भट्टराई ३५९९० 3599 4000 559058 
७ मे ईन्तजतनर्र सलुभ तितमन्ल्सना ३५९९० 3599 4000 559058 
८ सव ईन्तजतनर्र ष्टवक्रम तितमन्ल्सना २८२०० 2820 4000 448440 
९ सव ईन्तजतनर्र पवन आचार्ि २८२०० 2820 4000 448440 

१० सव ईन्तजतनर्र दपिण पोखरेल २८२०० 2820 4000 448440 
११ सव ईन्तजतनर्र अमिृ कोइराला २८२०० 2820 4000 448440 
१२ सव ईन्तजतनर्र इश्वर तितमन्ल्सना २८२०० 2820 4000 448440 
१३ सव ईन्तजतनर्र महेतर भट्टराई २८२०० 2820 4000 448440 
१४ सव ईन्तजतनर्र सतुदर पौडेल २८२०० 2820 4000 448440 
१५ सव ईन्तजतनर्र न्शव के न्श ० 0   0 
१६ सव ईन्तजतनर्र सञ्जर् खड्का २८२०० 2820 4000 448440 
१७ सव ईन्तजतनर्र रोमस रेग्मी २८२०० 2820 4000 448440 
१८ सव ईन्तजतनर्र गोतबतर आचार्ि २८२०० 2820 4000 448440 
१९ सव ईन्तजतनर्र इतरकुमार सवेुदी २८२०० 2820 4000 448440 
२० सव ईन्तजतनर्र सदुदप दवाडी २८२०० 2820 4000 448440 
२१ सव ईन्तजतनर्र संकल्प ढंुगाना २८२०० 2820 4000 448440 
२२ सव ईन्तजतनर्र उर्ा ष्टकरण रोकार्ा ० 0   0 
२३ सव ईन्तजतनर्र प्रशाति बराल २८२०० 2820 4000 448440 
२४ सव ईन्तजतनर्र सतिोर् न्ज तस २८२०० 2820 4000 448440 
२५ सव ईन्तजतनर्र सागर क्षेतर २८२०० 2820 4000 448440 

न्शन्क्षका िथा सेष्टवका करार िफि       
तस 
नं पद नाम िलब स्केल संचर् कोर् स्थानीर् भत्ता वाष्टर्िक भकु्तानी 
१ तस एम ए शान्ति सनुार २६६१० 2661 4000 425862 
२ स क अ लक्ष्मी अतधकारी २६६१० 2661 4000 425862 
३ न्शन्क्षका ऋि ुनतद गरुुङ २२०१० 2201 4000 360542 
४ न्शन्क्षका अप्सारा कोइराला २२०१० 2201 4000 360542 
५ न्शन्क्षका पाविति पौडेल २२०१० 2201 4000 360542 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

६ न्शन्क्षका सरु्ि मार्ा भजेुल २२०१० 2201 4000 360542 
७ न्शन्क्षका कमला के तस २२०१० 2201 4000 360542 
८ न्शन्क्षका तबष्णु कुमारी पराजलुी २२०१० 2201 4000 360542 
९ न्शन्क्षका मञ्जु काकी २२०१० 2201 4000 360542 

१० न्शन्क्षका तसिा बास्िोला २२०१० 2201 4000 360542 
११ न्शन्क्षका कमला भट्टराई २२०१० 2201 4000 360542 
१२ न्शन्क्षका पाविति के तस २२०१० 2201 4000 360542 
१३ न्शन्क्षका भगविी भण्डारी २२०१० 2201 4000 360542 
१४ न्शन्क्षका होममार्ा भजेुल २२०१० 2201 4000 360542 
१५ न्शन्क्षका शारादा शमाि २२०१० 2201 4000 360542 
१६ न्शन्क्षका मैना बास्िोला २२०१० 2201 4000 360542 
१७ न्शन्क्षका रेनकुा गरुुङ २२०१० 2201 4000 360542 
१८ स्वास््र् पररचातलका सभुरा पराजलुी २२०१० 2201 4000 360542 
१९ स्वास््र् पररचातलका तसिा कुमारी सापकोटा २२०१० 2201 4000 360542 
२० स्वास््र् पररचातलका रमा थापा २२०१० 2201 4000 360542 

    जम्मााः        49312508 

र्स सम्वतधमा पातलकाले प्रतिष्टक्रर्ा पेश गरेकोमा स्थानीर् सरकार सतचालन ऐन, २०७४ को दफा ८७ 
मा प्रतिस्पधाि सम्बतधी व्र्वस्था भएको, जसमा स्थानीर् िहको स्वीकृि स्थार्ी दरबतदीमध्रे् पदपूतिि गनुिपने 
ररक्त दरबतदीमा र्ो ऐन प्रारम्भ हदुाको बखिसम्म अष्टवन्च्छन्न रूपमा कार्िरि कमिचारीहरूलाई र्ो ऐन 
प्रारम्भ भएपतछ लोकसेवा आर्ोगबाट सञ्चालन हनुे खलुा िथा आतिररक प्रतिस्पधाित्मक पष्टहलो ष्टवज्ञापनको 
परीक्षामा भाग तलन अवसर ददइने र पष्टहलो ष्टवज्ञापनको परीक्षामा सामेल हनु उमेरको हद नलाग्ने िथा 
उक्त परीक्षामा सहभागी नभएमा वा असफल भएमा मार स्विाः अवकाश हनुे भन्ने व्र्वस्था भएको 
अवस्था छ। र्स व्र्वस्था अनसुार हालसम्म पष्टहलो ष्टवज्ञापनमा तनजलाइ उक्त अवसर प्राि नभएकोले 
परुाना कमिचारीलाइ हटाउन नसष्टकएको भनाइ रहेको छ। ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना गरी ऐन 
ष्टवपरीि करार सेवामा राख्न ेकार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ।  

31  काननु अतधकृिको पदपतुिि भएको अवस्थामा समेि कानूनी सल्लाहकारमा खचिाः खचि गदाि तमिव्र्र्ी िथा 
नतिजामलुक ढंगले खचि गरी उत्पादकत्वमा वदृद्द गनुिपदिछ। पातलकाले कानूनको दरवतदी भइ सोही 
अनसुार २ जना कानून अतधकृि समेि रहेकोमा पनुाः पटके रुपमा कानूनी सल्लहकार तनर्कु्ती गरी 
पटक पटक रुपमा कानूनी सल्लाहकारलाइ रकम भकु्तानी भएको अवस्था छ। साविजतनक खररद ऐन, 

२०६३ को दफा २९ मा कार्ािलर्का कमिचारीवाट उक्त काम नहनुे अवस्थामा मार परामशि सेवामा 
रकम खचि गनि सष्टकने उल्लेख भएकोमा २/२ जना कानूनका अतधकृिको पदपतुिि रहेकोमा समेि 
उतनहरुवाट काम हनु सक्न ेनसक्ने केही उल्लेख नगरी र्सरी रकम भकु्तानी गनुि अतनर्तमि देन्खतछ। 
र्समा खचि गने न्जम्मेवार पदातधकारीलाइ समेि जवाफदेही वनाउनपुने देन्खएको रु  

भौ  कार्िक्रम खचिको ष्टववरण भकु्तानी रकम 

३३६ 
स्थानीर् िथा महंगी भत्ता 
न्शर्िकवाट 

अतधवक्ता कमल प्रसाद अर्ािललाइ भकु्तानी  १३५००० 

५२८ भैपरी आउने चाल ुवाट सररिा थापा, कमल प्रसाद अर्ािल लाइ भकु्तानी  १६९०६० 
५३७ भैपरी आउने चाल ुवाट अतधवक्ता श्री तगरधारी सवुदेीलाइ भकु्तानी  ३०००० 
७४७ तर्ार्ीक सतमति कार्िक्रम अतधवक्ता कमल प्रसाद अर्ािल लाई पाररश्रतमक भकु्तानी  ३०,००० 

९७१ तर्ार्ीक सतमति कार्िक्रम अतधवक्ता कमल प्रसाद अर्ािल लाई पाररश्रतमक भकु्तानी  ६०,००० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

८४८५०० 
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१०९४ तर्ार्ीक सतमति कार्िक्रम अतधवक्ता कमल प्रसाद अर्ािल लाई पाररश्रतमक भकु्तानी  ९०,००० 

१२०५ तर्ार्ीक सतमति कार्िक्रम अतधवक्ता कमल प्रसाद अर्ािल लाई पाररश्रतमक भकु्तानी  ३०,००० 

१३१३ तर्ार्ीक सतमति कार्िक्रम अतधवक्ता कमल प्रसाद अर्ािल लाई पाररश्रतमक भकु्तानी  ६०,००० 

१३५०  राम प्रसाद न्घतमरे  ३२००० 
७९२ तर्ार्ीक सतमति कार्िक्रम उपसन्चव गंगालाल सवेुदी लाई सोधभनाि रकम तनकासा  २१२,४४० 

  जम्मााः  ८४८५००  
32  न्जतसी व्र्वस्थापनाः महानगरपातलकाले ष्टवतभन्न प्रर्ोजनको लातग खररद गरेको मोवाइल िथा ल्र्ापटप 

कमिचारीले तलएकोमा तनज कमिचारीहरु सरुवा भई जाँदा सो मोवाईल कार्ािलर्मा नबझुाइ सँगै तलएर 
गएको देन्खएकोले उक्त सामानहरु ष्टफिाि गनुिपने वा असलुउपर गनुि भतन लेखा सतमतिले समेि नगर 
सभामा समेि प्रतिवेदन पेश गरेकोमा हाल सम्म उक्त सामान ष्टफिाि नआएको देन्खएको अवस्था छ। 
उक्त व्र्होरा आतिररक लेखापररक्षण प्रतिवेदनमा समेि उल्लेख छ। उक्त सामानहरु लामो समर्सम्म 
ष्टफिाि नहुँदा हाल उक्त सामानहरु पनुाः प्रर्ोगमा नआउने हुँदा ष्टवग्रकेो मोवाइल िथा ल्र्ापटप कार्ािलर्ले 
ष्टफिाि तलन तमल्ने नदेन्खएकोले उक्त सामानहरुको खररद मलु्र् देहार्का पदातधकारीवाट असलु गनुिपने 
रु  

तन.प्र.प्र.अ. गंगालाल सवेुदी मोवाईल रु.३५०००।०० 

प्र.प्र.अ. ददघि नारार्ण पौडेल मोवाईल, ल्र्ापटप रु.१३४०००।०० 

ना.स ुसरुज प्रधान ल्र्ापटप रु.६५०००।०० 

प्र.प्र.अ. धवुि कुमार पोखरेल रु.९५५००।०० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३२९५०० 

33  वढी दरले भत्ता भकु्तानीाः गाउँसभा, नगरसभा र न्जल्ला समतवर् सतमतिका सदस्र्ले पाउने सषु्टवधा सम्वतधी 
ऐन, २०७६ को दफा ८ मा सभा, कार्िपातलका, वडा सतमति वा तर्ाष्टर्क सतमति साथै स्थानीर् िहको 
अतर् कुनै सतमतिको वैठकमा भाग तलएवापि प्रत्रे्क ददनको लातग अनसूुची वमोन्जम रु १०००। को 
दरले भत्ता पाउने व्र्वस्था गरेकोमा महानगरले देहार्का भौचरवाट खचि गदाि प्रति वैठक रु १५००। 
को दरले भत्ता उपलव्ध गराएको छ।२०७७ असारमा आएको र्स ऐन भतदा पष्टहलेको पदातधकारीको 
सषु्टवधा सम्वतधी ऐन (जनु सम्मातनि सवोच्च अदालिवाट खारेज भएको तथर्ो) मा कुनै वैठक भत्ता ददन े
व्र्वस्था नभएकोमा र्स ऐनले प्रति वैठक रु १०००। मार िोकेकोले ऐनमा िोष्टकए भतदा वष्टढको 
दरले भत्ता ष्टविरण गदाि देहार्अनसुार वढी भकु्तानी भएको देन्खएकोले वढी भकु्तानी भएको रकम असलु 
गनुिपने रु 

भौ नं  सतमतिको नाम खचि भएको रकम खचि हनुपुने रकम कर कट्टी पतछको 
वढी भकु्तानी 

१३५५ राजस्व परामशि सतमतिको वैठक भत्ता  250500 167000 70975 
१२५५ लेखा सतमतिको वैठक १८०००० 120000 51000 
१३५२ सामान्जक ष्टवकास सतमतिको वैठक २२५००० 150000 63750 
१३५२ ष्टवपद व्र्वस्थापन कोर्को वैठक ५४००० 36000 15300 
१३८४ आतथिक सहार्िा सतमतिको वैठक ६१५०० 41000 17425 

१३५२ ष्टवपद व्र्वस्थापन कोर्को वैठक ५४००० 36000 15300 
  जम्मााः   825000 550000 233750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

233750 
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दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

महानगरपातलकाले िर्ार गरेको िातलम, गोष्ठी, कार्िशाला िथा अध्र्र्न भ्रमण खचि सम्वतधी तनदेन्शका, 
२०७४ को वुँदा नं १९ मा समेि ष्टवतभन्न ष्टवर्र्गि सतमतिको वैठकमा रु १०००। को दरले भत्ता 
उपलव्ध गराउने उल्लेख भएकोले उक्त वढी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुिपदिछ।   

34  कमिचारी अतिररक्त भत्ता - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोन्जम स्थानीर् 
सेवा गठन, संचालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा सषु्टवधा सम्बन्तध आधारभिू तसर्द्ाति र मापदण्ड संघीर् 
काननु बमोन्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोन्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन िथा व्र्वस्थापन सेवाको 
शिि िथा सतुबधा सम्बन्तध अतर् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु बमोन्जम हनुे व्र्वस्था छ। 
स्थानीर् िहले कानून नबनाई र्ो बर्ि तनम्नानसुार प्रोत्साहन भत्ता खचि गरेको कारण आतथिक व्र्र्भार 
बढ्न गएको छ। कानून नवनाई कमिचारीलाइ अतिररक्त भत्ता खचि लेख्न ेकार्िमा तनर्तरण गररनपुदिछ। 

 ष्टवशेर् प्रोत्साहन भत्ता भतन भौ नं १४०२ वाट ष्टवतभन्न वडालाइ पहाडी क्षेर वडा ष्टवशेर् प्रोत्साहन 
भत्ता भतन रु १२७०७५० भकु्तानी गरेको, 

 दगुिम प्रोत्साहन भत्ता भतन स्वास््र् महाशाखा अतिगििका कमिचारीलाइ मातसक १५००। को 
दरले ६५ स्वास््र् कतमिलाइ रु ९०४५००। भकु्तानी,  

 दगुिम प्रोत्साहन भत्ता भतन स्वास््र् महाशाखा अतिगििका कमिचारीलाइ मातसक १५००। को 
दरले रु ३६७५००। भकु्तानी गरेको,  

 र्स वर्ि स्वास््र्का कमिचारीलाइ मार स्थानीर् भत्ताका रुपमा वाष्टर्िक रु ७७,७६,०००।  
(असारको िलव तसट अनसुार स्वास््र्शाखा, आर्वेुद, न्शशवुा अस्पिाल लगार्िका १६२ 
जनालाइ) भकु्तानी गरेको,  

 स्थानीर् भत्ताका रुपमा सम्पणुि स्थार्ी िथा करारका कमिचारीलाइ र्स वर्ि मातसक रु ४ 
हजारको दरले वाष्टर्िक रु ३,२२,५५,४१४। भकु्तानी गरेको,  

 

35  कमिचारी प्रोत्साहन भत्तााः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ मा स्थानीर् सेवाको शिि 
िथा सषु्टवधा सम्वतधी आधारभिु तसर्द्ाति र मापदण्ड संघीर् काननु वमोन्जम हनुे िथा दफा ८८ मा 
स्थानीर् सेवाका कमिचारीको सरुु िलव स्केल प्रदेश सरकारले िोकेवमोन्जम हनुे र त्र्सरी प्रदेश 
सरकारले निोकेसम्म नेपाल सरकारले िोकेवमोन्जम हनुे व्र्वस्था छ । महानगरपातलकामा कार्िरि 
ष्टवतभन्न कमिचारीलाई कार्ािलर् समर् बाहेक अतर् समर्मा कार्ि गरेको भतन िलवको अतिररक्त दैतनक 
५०० को दरले  प्रोत्साहन भत्ता वापि आ.व २०७६।७७ मा रु ४३२४०००।भकु्तानी गरेको छ। 
हालसम्म प्रदेश काननु नवनेकोले प्रदेश काननुले अतिररक्त भत्ताको व्र्वस्था गने नगने अवस्थाको एष्टकन 
नगरी वजेटमा रु ४५०००००। राखी खचि भकु्तानी गरेको देन्खर्ो। संघीर् कार्ािलर्हरुलाई प्रोत्साहन 
उपलव्ध गराउदा अथि मतरालर्ले कार्ािलर् समर् वढाइ ष्टवहान ९ देन्ख ६ वजेसम्म ददनको २ घण्टा 
वढाएको र प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी गदाि अतनवार्ि रुपले ष्टवद्यतुिर् हान्जरी गरी सोही अनसुार मार प्रोत्साहन 
उपलव्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । िर र्स महानगरपातलकाले ष्टवद्यतुिर् हान्जरी लाग ुगरेको छैन। 
आतिरीक तनर्तरण प्रभावकारी नवनाई प्रोत्साहन भत्ता ददएको देन्खएकोले र्समा तनर्तरण गनुिपदिछ।  

 

36  ष्टवद्दिुमा हजिनााः आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३० मा कारोवारको 
लेखा ठीकसंग नराखेको कारणबाट कुनै ष्टकतसमको हानी नोक्सानी िथा क्षति हनु गएमा त्र्सरी पनि 
गएको हानी नोक्सानी िथा क्षतिपूतिि न्जम्मेवार व्र्न्क्तबाट सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररनेछ भन्न े
व्र्वस्था रहेको छ। महानगरले भौ नं ९६० वाट नेपाल ष्टवद्दुि प्रातधकरणलाइ ष्टवद्दुि महशलु वापि रु 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
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२८९६२९। भकु्तानी गरेकोमा उक्त रकममा रु ४५९५४। ष्टवद्दुिको जररवाना मार भकु्तानी गरेको 
छ। समर्मा भकु्तानी नगरेको कारण पातलकालाइ उक्त रकम थप व्र्भार परेको छ। समर्मा महशलु 
भकु्तानी गरी हजिना नलाग्ने अवस्था शृ्रजना गनुिपदिछ।  

37  राजस्व ष्टफिािाः मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर ऐन, २०५२ िथा तनर्मावली २०५३ मा ढुङ्गा तगट्टी बालवुा आददमा 
मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर लाग्ने व्र्वस्था अनरुुप कार्ािलर्ले उक्त बस्िकुो तनकातसमा मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर 
लगाई म.ुअ.कर असलु गरेको देन्खतछ। एष्टककृि आतथिक संकेि वतगिकरण िथा व्र्ाखर्ा अनसुार स्थानीर् 
िहले म.ुअ.कर लाग्ने वस्ि ुवा सेवाको कारोवार गदाि न्शर्िक ३३३१७ मा मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर दान्खला 
गरेको उल्लेख छ। िर कार्ािलर्ले भौ नं ५२१ तमति २०७६।९।२१ वाट म ुअ कर कार्ािलर्मा 
दान्खला गरेको भतन तसम्रन कतस्ट्रक्सनको आ व २०७५।७६ को रकम रु १७०३०५६।७७ र्स 
वर्ि राजस्व न्शर्िक नं ३३३१४ मा दान्खला गरेको छ।दहत्तर वहत्तरको रकमको मअुकर ३३३१७ 
मा दान्खला गनुिपनेमा ३३३१४ मा दान्खला गदाि  खररद र ष्टवष्टक्र गदाि बझुाउने राजस्व न्शर्िक एउटै 
हनु गई ष्टवके्रिाले ष्टवष्टक्रमा तिनुिपने राजस्वसँग आतिररक राजस्व ष्टवभागको सफटवेर्रमा स्विाः समावेश 
भइ ष्टवष्टक्रमा तिनुिपने करमा तमलान हनुे हुँदा र्सको दरुुपर्ोग हतुछ। र्स सम्वतधमा आतिररक राजस्व 
ष्टवभागले समेि तमति २०७३।८।२२ को परवाट दोहोरो सषु्टवधा तलनसक्ने भएकोले रकमको दरुुपर्ोग 
हनुे हदुा अतनवार्ि रुपमा सम्वन्तधि न्शर्िकमा नै वझुाउने गरी पररपर गरेको देन्खतछ। िर फरक न्शर्िक 
राखी दान्खला भएकोले उक्त कर ३३३१७ न्शर्िकमा तमलान गरेको वा आतिररक राजस्व कार्ािलर्वाट 
करदािाको एष्टटआरवाट हटाएको प्रमाण पेश गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१७०३०५७ 

38  खचि न्शर्िक फरकाः एकीकृि आतथिक संकेि िथा वतगिकरण र व्र्ाखर्ा, २०७५ अनसुार सम्वतधीि 
न्शर्िकवाट रकम खचि गनुिपनेमा र्स कार्ािलर्ले भौ  १३४४ वाट वीमा वापि रु ८७३३८०। भकु्तानी 
गरेकोमा खचि न्शर्िक नं २२२१३ सवारी साधन ममिि खचि िथा २२४१३ करार सेवा शलु्क वाट खचि 
गरेको छ। न्शर्िक फरक पारी गररने खचिमा तनर्तरण गनुिपदिछ।  

 

39  ष्टवल भपािइ नरहेकोाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिका ष्टवल भपािइ 
सष्टहिको लेखा राख्नपुने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले देहार्का भौचर वाट खचि लेखेकोमा खचिका प्रमाण पेश 
नभएकोले उक्त खचिका प्रमाण पेश गनुिपने रु  
भौ नं  ष्टववरण  रकम 

८२६ सरसफाइमा आमाहरु कार्िक्रम सतमति १ लाई सरसफाइ सामाग्री खररद 
वापि भकु्तानी । 

२९२२५० 

८२७ डोरज्र्ाला भकु्तानी  १२०७५ 
९४१ कमिचारी वैठक भत्ता िथा वोलपर मलु्र्ांकन भत्ता ३०५००० 
९८१ ष्टवधार्न सतमतिको वैठक भत्ता  ३१८००० 

१०७२ तर्ाष्टर्क सतमति भत्ता ३९४५०० 

१०९२ प्राष्टवतधक सतमतिको वैठक भत्ता  ३०२००० 

१३१९ अमािनी टे्रडसि िथा नेपाल व्रदशिलाइ भकु्तानी  २६३४८६ 

१३२० ष्टवतभन्न परपतरकालाइ भकु्तानी  २७०५४८ 

१३५४ राममणी अतधकारीलाइ वैठक भत्ता भकु्तानी  ८४००० 

 
 
 

६६९७०९३ 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

१३८६ र्ािार्ाि भत्ता  १४४००० 
२९ नेएस्को टेक इतटरनेशनल (ठेक्का फाइल प्राि नभएको) १७५५४५५ 
१३५२ सामान्जक ष्टवकास सतमतिको वैठक २२६००० 
६३ ष्टवद्यिु प्रातधकरण लाई भकु्तानी गरेको ष्टवल भरपाई नभएको ६७१७८७ 
२१८ नेपाल टेतलकमलाई भकु्तानी गरेको ष्टवल भराई नभएको ८९८९३ 
 प्रकोप कोर्िफि ाः   
९७ नखलेुको ५०००० 
१३६ ष्टवतभन्नलाइ भकु्तानी ददएकोमा उल्लेख गरेकोमा प्रमाण नभएको ३११५४० 
१२२ कुष्टट ररसोटिलाइ भकु्तानी  ८४५४४८ 
 सेवा केतर ३ िफि ाः   
९१ पोखरा सभेइङ एण्ड इन्तजतनर्रीङ कतसल्टेतसी २५०००० 
११० कोदी आमा समहुलाइ भकु्तानी  ११११११ 
 जम्मााः  ६६९७०९३  

40  कानूनी आधार वेगर खचिाः अथि मतरालर्ले िर्ार गरेको कार्िसतचालन तनदेन्शका, २०७५ मा वैठक 
वस्दा अध्र्क्षिा गनेको पद अनरुुप प्रति वैठक भत्ता रु १५००। िथा रु २०००। को दरले ददन 
तमल्ने देन्खतछ। िर महानगरले साविजतनक तनजी साझेदारी प्रस्िावहरुको मलु्र्ांकन र सझुाव सम्वतधी 
कार्िको लातग परामशिदािाको पाररश्रतमक तनधािरण गदाि प्रति ददन रु ५०००। को दरले तनधािरण गरी 
भौ नं १४१२ वाट देहार्अनसुार रकम भकु्तानी गरेको छ।  
परामशिदािाको नाम ददन दर रकम  
प्रा डा केशरजंग वराल १० ५००० ५०००० 

प्रा डा लेखनाथ भट्टराइ १० ५००० ५०००० 

तस ए श्री अतनल लातमछान े १८ ५०००० ९०००० 
जम्मा   १९०००० 

 

र्सको मखुर् काम सराङकोट पर्िटन पवुािधार ष्टवकास आर्ोजना, सेिी खोँच साहतसक पर्िटन पवुािधार 
ष्टवकास आर्ोजना, पािाले छाँगो न्शशापलु तनमािण िथा अतर् पवुािधार ष्टवकास आर्ोजना िथा फेवािाल र 
वेगनाशिालमा वाटर स्पोटिस सतचालन कार्ि गनिको लातग परामशिदािालाइ रु १९००००। िथा वैठक 
भत्तामा रु ५१०००। खचि भएको देन्खएकोमा खचिको कानूनी आधार देन्खदैन। रकम खचि गरेकोमा 
हालसम्म सो को उपलव्धी देन्खदैन भने र्स सम्वतधमा हाल र्स कामलाइ कसरी र कुन ढंगवाट 
अगाडी वढाइएको छ सो को जानकारी प्राि नभएकोले र्स सम्वतधमा थप अध्र्र्न गनि सष्टकएन।  

 

 

 

 

 

 

१९०००० 

41  मापदण्ड ष्टवपररिको वैठकाः अथि मतरालर्को कार्ि सतचालन तनदेन्शका, २०७५ मा कानूनर्द्ारा स्थाष्टपि 
सतमतिको वैठक वाहेक अतर् वैठकमा भत्ता ष्टविरण गनि नहनुे उल्लेख भएकोमा महानगरले कानूनर्द्ारा 
स्थाष्टपि नभएका ष्टवतभन्न सतमतिको वैठक वसेकोमा वैठक भत्ता ददएको देन्खतछ। र्स्िो खचिमा तनर्तरण 
गनुिपदिछ।  
भौ नं ष्टववरण  रकम 

११८५ प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम सतमतिको वैठक ६६००० 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

१०७३ उपप्रमखु सँग मष्टहला कार्िक्रम सतचालक सतमतिको वैठक भत्ता १०२०००  
42  सहकारी अनगुमनाः महानगरले सहकारी सम्वतधी ऐन िर्ार गरी र्स वर्ि ष्टवतभन्न सहकारीको अनगुमन 

गरी अनगुमनमा भौ नं १२०७ वाट रु ९२५५०। खचि गरेको देन्खतछ। ष्टवतभन्न सहकारीको अनगुमनमा 
गएकोमा देन्खएका मखुर् मखुर् व्र्होराहरु देहार्अनसुार छन:् 
 अनगुमनमा गएका अतधकांश सहकारीहरु पोखरा महानगरमा सनु्चकृि नभएको, 
 अतधकांशले कार्िक्षेर भतदा वाष्टहरका व्र्न्क्तको वचि िथा कजाि ददएको, 
 सदस्र् वनको ३ मष्टहना नपगु्दै ऋण लगानी गरेको, 
 केहीमा प्राथतमक पजुीकोर्को १० प्रतिशि भतदा वढी एकै व्र्न्क्तलाइ लगानी गरेको, 
 कुनैमा सतचालक सतमतिमा ३ जना हनुपुनेमा ५ जनासम्म भएको, 
 कुनै कुनै सहकारीले ऋण लगानी गरेकोमा भ्र्ालएुसन ररपोटि समेि नभएको, 
 केही सहकारीले ५ लाख रोक्का गरी २० लाख लगानी गरेको, 

मातथ उल्लेन्खि व्र्होराहरु देन्खएकोमा कानून अनरुुप भएको नदेन्खएकोले र्समा ष्टवशेर् ध्र्ान ददइ 
सविसाधारणको रकम जोन्खममा नपने गरी महानगरले अनगुमनमा थप कडाइ गरी अनगुमनमा देन्खएका 
व्र्होराको पालनामा ष्टवशेर् जोड ददनपुदिछ।  

 

43  आर्ोग गठनाः महानगरले शहरी र्ोजना आर्ोग गठन गरी उपध्र्क्षलाइ सहसन्चव स्िर िथा अतर् ३ 
लाइ उपसन्चवस्िरको सषु्टवधा िथा र्ािार्ािको साधन उपलव्ध गराउने गरी शहरी र्ोजना आर्ोग गठन 
िथा सतचालन सम्वतधी तनर्मावली, २०७४ गठन गरी भौ नं १२८५ वाट २०७६ चैर देन्ख असार 
सम्मको िलव वापि रु ५७५४७१। भकु्तानी गरेको छ। र्सरी वाष्टर्िक रुपमा ठुलो रकम आर्ोग 
सतचालनमा खचि हनुेमा उक्त खचिको उपलव्धी के हनुे हो, कानूनमा भएको व्र्वस्था अनरुुपको काम 
भर्ो वा भएन िथा र्स वर्ि के काम भर्ो सो को सतमक्षा वेगर सषु्टवधाको रकम मार भकु्तानी गनुि 
उन्चि देन्खएन।  

 

44  परामशिसेवामा राखी भकु्तानीाः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा कार्ािलर्का कमिचारीवाट 
सम्पादन हनु नसक्न ेकाम मार वाह्य परामशिदािावाट गनि सष्टकने उल्लेख छ। िर कार्ािलर्ले श्री 
अनति प्रसाद कोइराला (र्सै महानगरको कमिचारी रहेकोमा र्सै वर्ि ररटार्डि भएकोमा पनुाः 
परामशिदािाको रुपमा तनर्कु्ती) लाइ साविजतनक तनजी साझेदारी वाट टंुग्र्ाउनपुने फेवािाल वाटर 
स्पोटिसका र तडन्जटल होतडिङ वोडि व्र्वस्थापन सम्वतधी काममा सहन्जकरण गनिको लातग भतन मंसीरदेन्ख 
लाग ुहनुेगरी मातसक २५०००। ददने गरी वाष्टर्िक रु २०००००। भकु्तानी गरेको छ। कार्ािलर्का 
कमिचारीवाट संभव नहनुकुो कारण नखलुाइ जातगर ददलाउनको लातग मार र्सरी परामशि सेवा तलन ु
अतनर्तमि देन्खएको रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२००००० 

45  सक्कल ष्टवल नभएकोाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिका ष्टवल भपािइ 
सष्टहिको लेखा राख्नपुने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले देहार्का भौचरवाट देहार्अनसुार भकु्तानी ददएकोमा 
खचिका सक्कल प्रमाण वेगर भकु्तानी ददएको देन्खएकोले खचिका सक्कल प्रमाण पेश गनुिपने रु  
 

भौ नं ष्टववरण  रकम 

१०९९ नेएस्को टेक इतटरनेशनल (फोटोकपी ष्टवल) २९८२४० 

१२५ इतटरफेस डेभलपमेतट कतसल्टेतसी एण्ड मेनेजमेतट प्रातल ७३४५० 

 
 
 

८६९१९० 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

८८४ नारार्ण वहादरु थापालाइ भकु्तानी  ४९७५०० 
 जम्मााः  ८६९१९०  

46  संझौिा प्राि नभएकोाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिका प्रमाण सष्टहिको 
लेखा राख्नपुने उल्लेख छ। महानगरले देहार्का भौचरवाट गण्डकीको फोहरमैला व्र्वस्थापन लगार्िको 
लातग संकलन गरेको रकम वझुाइ सो को ८० प्रतिशि रकम ष्टफिाि गरेको देन्खर्ो। र्सको संझौिा 
प्राि नभएकोले संझौिामा कति ष्टफिाि ददने हो एष्टकन हनु सष्टकएन। अिाः उक्त संझौिा पेश गनुिपने रु  

गो. भौ. तमति ष्टववरण भकु्तानी रकम (करकट्टी पतछको) 
205 ०६/१६/२०७६ विे सतभिस प्रा.तल लाई भकु्तानी । ३,२६,५६६ 
433 ०८/२५/२०७६ विे सतभिस प्रा.तल लाई भकु्तानी । ३,२६,५६६ 
732 ११/०८/२०७६ विे सतभिस प्रा.तल लाई भकु्तानी । ३,२५,९९५ 
1026 ०२/१४/२०७७ विे सतभिस प्रा.तल लाई भकु्तानी । ४,८८,९९३ 

   १४,६८,१२०  

 

 

 

 

 

१४६८,१२० 

47  अनगुमन भत्तााः गाउँसभा, नगरसभा र न्जल्ला समतवर् सतमतिका सदस्र्ले पाउने सषु्टवधा सम्वतधी ऐन, 

२०७६ को अनसूुचीमा पदातधकारीलाइ मासीक रुपमा अनगुमन वापि भत्ता ददने गरेको देन्खतछ र 
त्र्सवाहेक अनगुमनको नाममा अतर् सषु्टवधा ददएको छैन भने कमिचारीलाइ अनगुमन गरेको भतन भत्ता 
ददने काननु छैन साथै नेपालको संष्टवधानले ष्टवत्तीर् अनशुासन कार्म गने सम्वतधी कुरा संघीर् कानून 
अनसुार हनुे उल्लेख गरेको छ। िर र्स स्थानीर् िहले ष्टवतभन्न कामको अनगुमन गरेको भतन पातलकाका 
पदातधकारी िथा कमिचारीलाई भत्ता भकु्तानी गरेको छ। अनगुमन सम्वतधमा काननुमा र्सरी भत्ता ददने 
व्र्वस्था नभएको र कमिचारीको हकमा समेि र्स्िो भत्ता पाउने कुनै कानूनी आधार नभएकोमा पातलकाले 
उक्त भत्ता ष्टविरण गरेको छ। र्सरी कानूनी आधार वेगर भत्ता वापि रकम भकु्तानी गनुि अतनर्तमि 
देन्खएको रु 
भौ नं ष्टववरण भत्ता रकम  
 कृष्टर् िथा पश ुमहाशाखा िफि ाः   

४६४ भेटेरीनरको तनशलु्क और्धीको अनगुमन गरेकोमा भत्ता  ५१००० 
४६९ फामि सदुृढीकरण स्थलगि अनगुमन भत्ता (रु १५०० को दरले ) ९७५०० 
४६९ कोरोनाको प्रभावले कृर्कमा परेको प्रभाव र और्धीको अनगुमन (रु १५०० को दरले ) ४९५०० 
४६९ ष्टहउदमा खाली रहेको जग्गामा जै घासँ लगाउनेलाइ ष्टवउमा अनदुानको अनगुमन (रु १५०० 

को दरले ) १११००० 
५१४ िरकारी क्षति सम्वतधमा वनेको छानष्टवन सतमतिको अनमुगन लगार्िका ५ ष्टवर्र्गि 

अनगुमन गरेकोमा भत्ता  १७४००० 
 न्शक्षा महाशाखा िफि ाः  
४४ सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्लाइ पातलकाले शैन्क्षक सामग्री खररद, ष्टवद्यालर् रंगरोगन लगार्िका 

न्शर्िकमा तनकासा भएको रकमको अनगुमन गरेकोमा भत्ता  १२६००० 
५५ सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरुले पोष्टर्लो खाजा कार्िक्रम कार्ाितवर्न गरे नगरेको सम्बतधमा 

स्थलगि अनगुमन तनररक्षण गरे बापि अनगुमन भत्ता 45000 
२४ सामदुाष्टर्क ष्टवद्यार्हरुले ि्र्ाङक अध्र्ावतधक गरे नगरेको सम्बतधमा स्थलगि अनगुमन 

तनररक्षण गरे बापि अनगुमन भत्ता 81000 
२३ सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरुले छारवतृि ष्टविरण िथा पाठ्यपसु्िक खररद िथा ष्टविरण गरे नगरेको 

सम्बतधमा स्थलगि अनगुमन गरे बापि अनगुमन भत्ता 81000 
  ८१६०००  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

८१६००० 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
48  नपेाल परकार महासंघलाइ अनदुानाः कल्र्ाणकारी कोर्को लातग नेपाल परकार महासंघ पोखरालाइ भौ 

नं १२१४ वाट रु २० लाख रकम भकु्तानी गरेको छ। र्ोगदानमा आधाररि सामान्जक सरुक्षा 
ऐन, २०७४ ले रोजगारदािाले तनन्श्चि रकम ददनपुने र केही भएमा सामान्जक सरुक्षा कोर्ले रकम ददने 
उल्लेख भएकोले अतधकांश सतचार क्षेरलाइ र्स कोर्ले हेने देन्खएकोमा परकार महासंघलाइ र्सरी 
रकम भकु्तानी गनुि उन्चि देन्खएन। र्स कोर्को सतचालनको लातग महानगरपातलकाले परकार 
कल्र्ाणकारी कोर् सतचालन तनदेन्शका, २०७५ िर्ार गरेको र सोही अनसुार रकम भकु्तानी गरेको छ। 
िर कानूनी आधार वेगर कुन कानूनले ददएको अतधकार प्रर्ोग गरी उक्त तनदेन्शका िर्ार गरेको हो सो 
नखलुाइ र्स तनदेन्शका िर्ार गरेको छ। स्थानीर् सरकार सतचालन ऐन, २०७४ ले तनर्म, कार्िष्टवतध 
तनदेन्शका आदद वनाउदा पष्टहला ऐन वनाएर मार अतर् कानून वनाउनपुने उल्लेख गरेकोमा समेि ऐन 
वेगर तनदेन्शका िर्ार गरेको पाइर्ो। साथै तनदेन्शकामा कोर्को मलु धन खचि नगरीने िथा व्र्ाजवाट 
परकारको वीमा, उपचार खचि, कानूनी हेल्प डेस्क आददमा प्रर्ोग हनुे उल्लेख गरेको छ िर प्रकोप 
व्र्वस्थापन कोर्वाट समेि भौ नं ८७ वाट रु १ लाख भकु्तानी गरेको जसमा नेपाल परकार महसंघ 
कास्कीको पर वमोन्जम परकार राज वहादरु गरुुङलाइ उपचाराथि सहर्ोग गरेको छ। कोर्मा रकम 
राख्न ददएपतछ पनुाः पटके रुपमा ददन ुउन्चि देन्खएन।  

 

49  छुट प्राष्टवतधक ग्रडेाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिका ष्टवल भपािइ 
सष्टहिको लेखा राख्नपुने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले तनजामति कमिचारीको छुट प्राष्टवतधक ग्रडे भतन भौ नं 
१२७९ वाट रु ८४६०२७।५० भकु्तानी गरेकोमा कुन कमिचारीले शरुुमा कति प्राि गरेको तथर्ो र 
हाल कति र कुन आधारमा ददएको हो उल्लेख नगरी एकमिु रुपमा रकम मार उल्लेख गरी भकु्तानी 
ददएकोले ष्टहसाव तमलान गरी भकु्तानी ददन वाँकीको प्रमाण पेश गनुिपने रु  

 
 
 
 
 
 

८४६०२८ 

50  दोहोरो सामान्जक सरुक्षा भत्तााः सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ४ 
को दफा १५ (२) मा सामान्जक सरुक्षा भत्ता पाइरहेका लाभग्राहीहरुका लातग संघीर् सरकारवाट प्राि 
भत्ता रकममा स्थानीर् सरकारले आफ्नो कोर्वाट कुनैपतन रकम थप गरी प्रदान गनि नसष्टकने व्र्वस्था 
छ। कार्िष्टवतध अनसुार कुनै कार्िक्रम संचालन गनि सक्ने भएिापतन रकम नै थप गरेर भकु्तानी ददन 
नतमल्ने स्पि व्र्वस्था छ।स्थानीर् चनुावमा भत्ता थप ददने भन्ने धेरै स्थानीर् िहका जनप्रतितनतधहरुको 
घोर्णापर भएकोले धेरै स्थानीर् िहले सामान्जक सरुक्षामा ठुलो रकम खचि गने हँदा र्सलाइ तर्तुनकरण 
गरर संघीर् सरकारवाट मार सामान्जक सरुक्षा भत्ता कार्ाितवर्न गनिको लातग र्स कार्िष्टवतधमा र्स्िो 
व्र्वस्था गररएको हो। िर र्स महानगरले जेष्ठ नागररकलाइ मातसक रु २००। थप गरी भत्तामा मार 
देहार्का भौचरवाट रु ३ करोड ३९ लाख ४८ हजार भकु्तानी गरेको छ।र्स्िो खचिमा पणुि तनर्तरण 
गनुिपदिछ। कार्िष्टवतध ष्टवपररि र्सरी भत्ता ददन ुअतनर्तमि देन्खएको रु  

तस.नं. भौ. नं. ष्टववरण डेतबट 
१ २३३ आ.ब 076/077 को सामान्जक सरुक्षा थप िफि को प्रथम ष्टकस्िा भकु्तानी  १०६१६००० 
२ २८२ सामान्जक सरुक्षा थप िफि को प्रथम ष्टकस्िा तनकासा  १८१४४०० 
३ ५८८ आ.ब ०७६/०७७ को सामान्जक सरुक्षा भत्ता दोश्रो चौमातसक तनकासा  २०५६५४० 
४ ६२४ आ.ब ०७६/०७७ को सामान्जक सरुक्षा भत्ता दोश्रो चौमातसक तनकासा  १०८३४०० 
५ ६६४ वडा न ३ २४ २६ र २७ को दोश्रो ष्टकस्िा रकम तनकासा  १२६५६२५ 
७ ६७९ वडा न ५ १० १७ ३३ को दोश्रो चौमातसक भत्ता रकम तनकासा  १३३४००० 
८ ७६६ वडा नं. १५ को थप सामान्जक सरुक्षा भत्ता तनकासा  ३९९००० 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

९ ८०६ आ.ब ०७६/०७७ को सामान्जक सरुक्षा भत्ता दोस्रो ष्टकस्िा तनकासा  ४५७४०० 
१० ८१७ सा स ुभकु्तानी  २७०३८०० 

११ ८२४ आ.ब ०७६/०७७ वडा नं ८ को सामान्जक सरुक्षा भत्ता दोश्रो ष्टकस्िा 
तनकासा  ३०५८०० 

१२ ८३१ वडा कार्ािलर् ६ को सामान्जक सरुक्षा भत्ता रकम तनकासा  २०८८०० 
१३ ९६५ वडा नं २१ लाई न.पा िफि को थप सा.स ुभत्ता तनकासा  ५६२००० 
१४ ९८२ वडा नं. २१ को छुट सामान्जक सरुक्षा भत्ता तनकासा । - ९०,००० 
१५ ११३६ वडा 18,21,12,24,25,32 र 33 को थप सामान्जक सरुक्षा भत्ता  २८१४४०० 
१६ ११३८ वडा नं. 2,9,30 र 17 को सामान्जक सरुक्षा थप रकम तनकासा । - १०१५२९९ 
१७ ११५२ आ.ब ०७६।०७७ को सा.स ुभत्ता िेस्रो चौमातसक तनकासा । - २२०४४२५ 
१८ ११६८ वडा नं १ १३ र २२ लाई िेसो चौमातसक रकम तनकासा १६९२४०० 
१९ ११९६ आ.ब ०७६।०७७ को वडा नं ७ २३ र २८ न.पा थप सा.स ुभत्ता तनकासा  ७२५४०० 
२० १२१३ वडा नं. 8,14,15,19,20 र 31 को सामान्जक सरुक्षा भत्ता थप तनकासा १७३५८०० 
२१ १२२२ वडा नं १० र ११ काेे न.पा थप सा.स ुभत्ता तनकासा  ७०९४०० 
२४ १२३५ वडा नं ३ लाइ आ.ब ०७६।०७७ को सा.स ुभत्ता तनकासा  १५४४०० 

जम्मा ३३९४८२८९  
51  कमिचारी पाररश्रतमक न्शर्िकवाट ज्र्ालामा खचिाः स्थानीर् सरकार सतचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ 

मा स्थानीर् िहले आर् व्र्र्को लेखा राखदा नेपाल सरकारले तनधािरण गरे वमोन्जमको आर् र व्र्र्को 
वतगिकरण िथा खचि शीर्िक सम्वतधी व्र्वस्था अवलम्वन गनुिपने उल्लेख छ। जस अनसुार एकीकृि 
आतथिक संकेि िथा वतगिकरण र व्र्ाखर्ा, २०७४ अनसुार खचि न्शर्िक २११११ वाट कमिचारीको िलव, 

संचर्कोर्, ग्रडे वदृद्द मार भकु्तानी गनि तमल्नेमा महानगरले पटके रुपमा ज्र्ालामा कामदार लगाइ खचि 
गरेकोमा उक्त रकम समेि र्सै न्शर्िकवाट व्र्होरेको छ। र्स्िो प्रकारको खचि आवश्र्क पने भएमा 
करार सेवा शलु्क (२२४१३) िथा अतर् न्शर्िकहरु २२४१४ वा २२४१९ वाट व्र्होनुिपनेमा सेवा 
करारमा थपु्र ै कमिचारी राखेकोमा समेि पटके रुपमा ज्र्ालामा लगाइ पाररश्रतमक न्शर्िकवाट रकम 
भकु्तानी गनुि अतनर्तमि देन्खएको रु  

भौ. नं. कार्िक्रम ष्टववरण खचि रकम 
250 िलब सरसफाइ िथा ल्र्ाण्डष्टफल िफि को कमिचारीहरूको डोरहाजीरी , दै.भ्र.भ. र ममििको भकु्तानी  २१,४६० 
352 िलब सरसफाइ िथा ल्र्ाण्डष्टफल िफि को ष्टवतभन्न चोकको नाला सरसफाई वापि डोरज्र्ाला भकु्तानी  ४१,४४० 
361 िलब सरसफाइ िथा ल्र्ाण्डष्टफल िफि को ष्टवतभन्न संघसंस्थाको भकु्तानी  ३०,००० 

364 िलब सरसफाइ िथा ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 
बषु्टर्द्सरा पररर्ार लाई 076 श्रावण भार आन्श्वन र 
कातििकको डोर ज्र्ाला भकु्तानी  ३०,००० 

455 िलब सरसफाइ िथा ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 
ना.स ुहकि  ब.गार्कलाई ष्टवतभन्न स्थानमा सरसफाई गराए 
वापिको डोर ज्र्ाला तनकासा  ३१,०८० 

502 िलब सरसफाइ िथा ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 

शाखा प्रमखु कल्पना बराल र ल्र्ाण्डष्टफल इतचाजि रेशम 
न्ज.सी लाई 076 मंतसरको डोर ज्र्ाला र अतिररक्त भत्ता 
भकु्तानी  ३१,५०० 

587 िलब सरसफाइ िथा ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 
ल्र्ाणडष्टफल िफि को 076 पाेैर्को अतिररक्त भत्ता र डोर 
ज्र्ाला भकु्तानी  ३०,४५० 

587 िलब सरसफाइ िथा ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 
ल्र्ाणडष्टफल िफि को 076 पौर्को अतिररक्त भत्ता र डोर 
ज्र्ाला भकु्तानी  २८,८७० 

742 िलब सरसफाइ िथा ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 
इतचाजि रामजी के.सी लाई ०७६ माघको राशन र ष्टवतभन्न 
स्थानमा ढल सरसफाइका कामदारको डोर ज्र्ाला भकु्तानी  २१,४८० 

783 िलब सरसफाइ िथा ल्र्ाण्डष्टफल िफि को बदुद्दसरा दतमतन र पणुितसरी साष्टकि  लाइ डोर ज्र्ाला तनकासा  १९,५०० 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

795 िलब सरसफाइ िथा ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 
ल्र्ाणडष्टफल्ड िफि को ०७६ माघको डोर हान्जरी र अतिररक्त 
भत्ता तनकासा  ३०,४५० 

886 िलब सरसफाइ िथा ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 2076 फागनु र चैर को डोर हान्जरी को रकम भकु्तानी  १९,५०० 

919 िलब सरसफाइ िथा ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 
पणुितसरी र बर्ाि आचार्िको डोर ज्र्ाला र ल्र्ाण्डष्टफलको 
केबलु को रकम तनकासा  २४,५०० 

1027 िलब सरसफाइ िथा ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 
ल्र्ाणडष्टफल िफि को ०७६ चैर र ०७७ बैशाखको डोर 
ज्र्ाला र भत्ता रकम तनकासा  ३६,००० 

1056 िलब सरसफाइ िथा ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 
चालक गणेश थापालाई ०७६ कातििक देन्ख ०७७ बैशाख 
सम्मको चालक भत्ता भकु्तानी  ७,००० 

1188 िलब सरसफाइ िथा ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 
ष्टवष्णमुार्ा ष्टव.क लाई ०७६ फाल्गणु चैर र ०७७ बैशाख 
र जेष्ठको डोरज्र्ाला भकु्तानी  २८,००० 

1219 िलब कमिचारीहरूको 
सागर सवेुदी र तललादेष्टव थापा काकी लाई ०७७ जेष्ठको 
डोरज्र्ाला भकु्तानी  २९,६४० 

1226 िलब सरसफाइ िथा ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 
कृष्ण बहादरु घतिि र ददल बहादरु खरी लाई ०७७ जेष्ठको 
डोर ज्र्ाला भकु्तानी  ३३,६०० 

1269 िलब कमिचारीहरूको ०७७ जेष्ठको डोरज्र्ाला भकु्तानी  २४,०२५ 

1282 िलब कमिचारीहरूको 
परामशिकिाि अनति प्रसाद कोइराला लाई ०७७ असारको 
पाररश्रतमक भकु्तानी  २५,००० 

1382 िलब कमिचारीहरूको 
ष्टवतभन्न डोर ज्र्ालामा कार्िरि कमिचारीहरुको डोर ज्र्ाला 
भकु्तानी  ७५,१२५ 

1389 िलब कमिचारीहरूको 
रातधका काकी लाई ०७६ असारको डोर ज्र्ाला भकुरातधका 
काष्टकि  लाई ०७६ असारको डोर ज्र्ाला भकु्तानी  १२,६०० 

1391 िलब कमिचारीहरूको 
राधीका काकी लाइ ०७६ बैशाख र ज्रे्ष्ठको डोरज्र्ाला 
भकु्तानी  २६,२५० 

1392 िलब कमिचारीहरूको 
शाेेभा अतधकारी र ददवस राइ लाई ०७६ असारको 
र्ािार्ाि खचि भकु्तानी  २१,६०० 

1394 िलब कमिचारीहरूको 
तबष्ण ुबहादरु काकी लाइ ०७७ असारको र िकि  ब.थापा 
लाई ०७७ जेष्ठ र असारको डोर ज्र्ाला भकु्तानी  ५२,९४० 

1407 िलब कमिचारीहरूको ष्टवतभन्न डेारज्र्ालामा कार्िरिको डोर ज्र्ाला भकु्तानी  २३०२७५ 

1409 िलब कमिचारीहरूको 
ष्टवतभन्न डोरज्र्ालामा कार्िरि कमिचारीहरुलाइ डोर ज्र्ाला 
भकु्तानी  १३९७१३ 

  जम्मााः  १,१०१,९९८  
52  थप व्र्र्भार परेकोाः पोखरा महानगरपातलकामा नगरप्रहरीहरु कार्ािलर्मा कार्िरि रहेको देन्खतछ। िर 

महानगरपातलकाले महानगरको मलु गेटमा सेक्र्रुरष्टटका लातग कान्तिपरु सेक्र्रुीटी सतभिस प्रा तल संग 
मातसक रु ५४२३६। का दरले बाष्टर्िक रु ६५०८३९। भकु्तानी ददएको पाइर्ो। महानगरपातलकाले 
कार्ािलर्मा कार्िरि नगर प्रहरीबाट सेवा प्रवाह गने सक्नेमा अतर् संस्था संग सम्झौिा गरर कार्ि गरेकोले 
थप आतथिक व्र्र्भार परेको छ। खचिमा तमिव्र्र्ीिा अपनाउनपुदिछ।  

 

53  ष्टवड जमानि ष्टफिािाः भौ नं २१७।२०७६।०६।३० बाट ए एन तब इतटरटेतमेतट प्रातल लाई फेवािाल 
र बेगनास िालमा Water Sports सञ्चालनका लतग BID Gurantee बापि रु ८१३०००।ष्टफिाि गरेको 
देन्खर्ो। उक्त टेतडर फाइल राजस्व शाखा िफि को लेखापरीक्षण गदाि उपलब्ध नभएको र उक्त टेतडर 
कष्टहले लगाएको हो भन्ने सम्बतधमा सोधनी हुँदा एकीन हनु नसकेको ले उक्त फाइल कष्टहले ठेक्का 
लगाएको हो  र उक्त कार्िबाट राजस्व के कति आम्दातन भएको सो को एष्टकन गरर फाइल उपलब्ध 
गराउनपुदिछ।  

 

54  बढी तनकासााः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगुे वा नपगुेको 
जाँच गरी तनकासा िथा खचि गनुि पने उल्लेख छ।महानगरपातलकाले तमति २०७६ असोज ६ गिे भएको 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

संष्टवधान ददवसको कार्िक्रममा फ्लेक्स ,ष्टप्रतट िथा गेट तनमािण सम्बन्तध कार्ि गरेबापि एडभरटाइन्जङ 
प्रा तल को  रु १७७११६।ष्टवल पेश भएकोमा र्स पातलकाबाट गो भौ नं १७८।३०७६।६।१५ 
बाट रु २३९२६६। भकु्तानी भएकोले रु ६२१५०। बढी भकु्तानी भएको असलु गनुि पने रु  

 

 

 

 

६२१५० 

55  तसप ष्टवकास िातलम िथा गोष्ठीाः प्रदेश सरकार खचिको मापदण्ड २०७५ दफा ६ मा  सबै प्रकारकको 
िातलम गोष्ठी  सेतमनार, कार्ािशाला सञ्चालन सम्बतधी खचिको मापदण्ड को तस नं ३(ग) मा आवतधक 
व्र्वस्थापनमा (बाष्टहरी श्रोि व्र्न्क्तको हकमा ३० कार्ि ददन भतदा बढी मातसक )  न्जल्लास्िर िथा 
स्थातनर् स्िरको लातग रु १००००। उपलब्ध गराउनपुने व्र्वस्था छ।र्स महानगरपातलकाले 
२०७६।०३।१६ देन्ख २०७६।५।३१ सम्म मष्टहलाहरुलाई उद्यमन्शलिाको लातग लेभल १ को 
व्र्टुी पालिर िातलम संञ्चालन गरे बापि श्री बष्टविा केसी काष्टकि लाई मातसक २००००। को दरले रु 
६००००।भकु्तानी ददइएको छ। र्सरी कार्ािलर्ले मातसक १००००।को दरले उपलब्ध गराउन ुपनेमा 
बढी भकु्तानी ददएको असलु गनुि पने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३०००० 

56  सल्लाहाकार / परामशिाः कार्ािलर्मा कानूनी सल्लाहकार राममणी अतधकारीलाई कारारमा तनर्कु्ती गरी रु 
३५९९०। मातसक िलब संचर्कोर्, स्थानीर् भत्ता ४००० र महंगी भत्ता २००० गरी बाष्टर्िक रु 
५९२६५७।खचि लेखेको छ। करारमा तनर्कु्त गनि दरबतदी स्वीकृि भएको नदेन्खएको एवं 
कमिचारीहरुले गरेको कार्िसम्पन्न अवस्था खलु्ने ष्टववरण पेश भएन। र्स प्रकार खचि लेखेको एवं कानूनी 
शाखामा स्थार्ी कमिचारी  (वररष्ठ अतधकृि ) समेि रहेको अवस्था भए िापतन महानगरपातलकाको ष्टववाद 
तनरुपण, प्रशासकीर् कार्िष्टवतध तनर्तमि गने, परमादेश र उत्प्ररेणज्ञा तनर्धेाको तलन्खि जवाफ िथा 
प्रतिउत्तर दिािको लातग र्स्िो कार्ि महानगर कानून शाखाबाट गरीने खचिमा तमिव्र्र्ीिा ल्र्ाउन ुपदिछ। 
कानून िफि  स्थार्ी कमिचारी नै भएको अवस्था समेि करारमा तनर्नु्क्त गरी खचि गरेको रकम अतनर्तमि 
देन्खएको रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५९२६५७ 

57  करार सेवाका कमिचारीलाइ िलव न्शर्िकवाट रकम भकु्तानीाः स्थानीर् सरकार सतचालन ऐन, २०७४ को 
दफा ७२ मा स्थानीर् िहले आर् व्र्र्को लेखा राखदा नेपाल सरकारले तनधािरण गरे वमोन्जमको आर् 
र व्र्र्को वतगिकरण िथा खचि शीर्िक सम्वतधी व्र्वस्था अवलम्वन गनुिपने उल्लेख छ। जस अनसुार 
एकीकृि आतथिक संकेि िथा वतगिकरण र व्र्ाखर्ा, २०७४ मा खचि न्शर्िक २११११ वाट कमिचारीको 
िलव, संचर्कोर्, ग्रडे वदृद्द मार भकु्तानी गनि तमल्नेमा महानगरले र्स न्शर्िकवाट करार सेवा अतिगििका 
कमिचारीको िलव भत्ता समेि र्सै न्शर्िकवाट व्र्होरेकोले खचि न्शर्िकको व्र्ाखर्ा अनसुारको खचि 
देन्खएन।उक्त खचि करार सेवा शलु्क २२४१३ वाट व्र्होनुिपनेमा २११११ वाट व्र्होरेकोले उक्त 
खचि रकम तनर्मसंगि देन्खएन। र्समा सधुार गनुिपदिछ।  

भौ. नं. कार्िक्रम ष्टववरण रकम 

4 
िलब सरसफाइ िथा 
ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 

सरसफाई िथा ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 076 श्रावणको 
िलब तनकासा  १८०७८९९ 

162 िलब कमिचारीहरूको 
अस्थार्ी / करार कमिचारीहरुको 076 भारको िलब र 
दशैं खचि भकु्तानी  ५६०६१४१ 

262 
िलब सरसफाइ िथा 
ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 

कुन्चकार कृष्ण दमाइ को २०७६ भार,आश्वीन र दशै 
खचि तनकासा  ७०४४० 

321 िलब कमिचारीहरूको 
इ. हरी बहादरु बस्निेको 076 श्राबण देन्ख असोज 
सम्मको आधा िलब तनकासा  ६८३६० 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

698 िलब कमिचारीहरूको 
०७६ माघ मष्टहना सम्मको अस्थार्ी करारको िलब 
तनकासा  ६३६१४४३ 

698 
िलब सरसफाइ िथा 
ल्र्ाण्डष्टफल िफि को ०७६ माघ मष्टहनाको अस्थार्ी करारको िलब तनकासा  १५८१२०४ 

779 िलब कमिचारीहरूको 
स्वास््र् केतरमा कार्िरि कमिचारीको ०७६ असोज देन्ख 
पौर् सम्मको िलब तनकासा  १९६३६५ 

846 िलब कमिचारीहरूको 
०७६ फाल्गणु मष्टहनाको अस्थार्ी कमिचारीको िलब 
तनकासा  ४०८३२६५ 

846 
िलब सरसफाइ िथा 
ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 

०७६ फाल्गणु मष्टहनाको अस्थार्ी कमिचारीको िलब 
तनकासा  १०२३१३२ 

889 
िलब सरसफाइ िथा 
ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 

०७६ चैरको अथािर्ी करार कमिचारीको िल र पाेेशाक 
भत्ता तनकासा  १०२३१३२ 

894 िलब कमिचारीहरूको 
०७६ चैरको अस्थार्ी करार कमिचारीहरुको िलब र 
पाेेशाक तनकासा  ४०८३२६५ 

978 
िलब सरसफाइ िथा 
ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 076 चैरको अस्थार्ी , करार कमिचारी हरूको िलब  १०२३१३२ 

1128 
िलब सरसफाइ िथा 
ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 

२०७७ जेठ मष्टहनाको अस्थार्ी, करार कमिचारीहरूको 
िलब  १०२३१३२ 

1128 िलब कमिचारीहरूको 
२०७७ जेठ मष्टहनाको अस्थार्ी, करार कमिचारीहरूको 
िलब  ४०५८७६८ 

1128 िलब कमिचारीहरूको 
२०७७ जेठ मष्टहनाको अस्थार्ी, करार कमिचारीहरूको 
िलब  ८०९४३३ 

1182 िलब कमिचारीहरूको स्वास््र् िफि का कमिचारीहरूको 077 जेठको िलब  १८३१२०५ 
1267 िलब कमिचारीहरूको 077 असारको अस्थार्ी करार कमिचारीहरूको िलब  ४९३६४४५ 

1267 
िलब सरसफाइ िथा 
ल्र्ाण्डष्टफल िफि को 077 असारको अस्थार्ी करार कमिचारीहरूको िलब  ९२२६५६ 

1267 िलब कमिचारीहरूको 077 असारको अस्थार्ी करार कमिचारीहरूको िलब  १००४७६ 
1277 िलब कमिचारीहरूको करार कमिचारीहरूको असारको िलब  १९९३८७० 

1371 िलब कमिचारीहरूको 
सहार्क प्लम्बर राम बहादरु थापा लाई ०७६ श्रावण देन्ख 
०७७ असार सम्मको पाररश्रतमक भकु्तानी  ८६४०० 

  जम्मााः  ४२६९०१६१  
58  मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर कट्टी नगरेकोाः मूल्र् अतभवषृ्टर्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६ (ग) बमोन्जम 

सरकारी तनकार् वा नेपाल सरकारको पूणि वा आन्शंक स्वातमत्व भएको संघसंस्थाले ठेक्का वा करार 
अतिगिि आपूतिि हनुे वस्ि ुवा सेवा वा वस्ि ुिथा सेवा आपूतिि वापिको रकम सम्बन्तधि ठेकेदार वा 
आपूतििकिािलाई भकु्तानी गदाि तनजलाई भकु्तानी गने कर रकमको ५० प्रतिशिले हनु आउने रकम 
तनजको नामबाट सम्बन्तधि राजस्व न्शर्िकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर वापिको रकम मार भकु्तानी 
गनुिपने व्र्वस्था छ।नगरपातलकाले र्स आ.व.मा देहार्को भकु्तानीमा ५० प्रतिशि राजस्व न्शर्िकमा 
दान्खला नगरी फमिलाई नै भकु्तानी ददएको देन्खएकोले उक्त रकम असलु हनुपुने देन्खएको रु 

भौ नं ष्टवके्रिा फमिको नाम िथा ष्टववरण  कुल भकु्तानी मू.अ.कर रकम 
५०% ले हनेु 
म.ुअ.कर 

95 
स्नोबल टेक्नोलोजी लाइ राजश्व शाखाको सभिर अपडेट 
बापिको रकम भकु्तानी  

४९०००० 56372 28186 

246 टेक पाटनसि नेपाल लाई सम्झौिा बमोन्जम रकम भकु्तानी  १५२५५० 17550 8775 

 

 

 
 
 
 

४०२६३७३ 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

271 
फोतनक्स सोलशुन प्रा.तल लाइ राजश्व शाखाको सफ्टवेर्र 
को भकु्तानी 

४८९५७२ 56322 28161 

272 इको प्लस प्रा.तल लाइ सफ्टवेर्रको भकु्तानी ४९४०२१ 56834 28417 

ष्टवतभन्न 
कान्तिपरु सेक्र्रुरटी सतभिस प्रा.तललाइ सेक्र्रुरटी गाडिको 
रकम भकु्तानी  

६५०८३९ 74875 37438 

ष्टवतभन्न  वेि सतभिस प्रा.तल  1487909 171175 85588 
८८४ परामशिदािा नारार्ण वहादरु थापालाइ भकु्तानी  ४९७५०० 57235 28617 

१३१८ फेवा टेतलतभजन प्रातल ३३०००० 37965 18982 
१३१८ गण्डकी माछापचु्रे सतचार सहकारी संस्था तल २००००० 23009 11504 
१३१८ गोल्डेन आइ टेतलतभजन प्रातल १९०००० 21858 10929 
१३१८ पोखरा टेतलतभजन एण्ड तमतडर्ा प्रातल २२०००० 25310 12655 

६० टेक पाटिनसि प्रा तल २२८८२५ 26325 13163 
९५ स्नोबल टेक्नोलोन्ज इतक्रापोरेसन प्रा तल ४९०००० 56362 28181 

१६६ श्री तसल्करोड इतभेस्टमेतट एण्ड टे्रतडङ प्रा तल २७८४३२ 32000 16000 
१६६ श्री दृष्टि टेक प्रातल २६४४०० 30417 15208 
१७६ एस एण्ड एस स्ट्रक्चरल फे्रष्टव्रकेशन प्रा तल २४७३९७ 28461 14230 
१९१ गरुाँस अन्ग्न रक्षा इतटरप्राइजेज १७७९७५ 20475 10238 
३७८ नेस्को टेक इतटरनेशनल  १०९३६२४ 125815 62907 
४२३ ग्लोबल शैन्क्षक सामाग्री केतर २४१७५४ 27812 13906 
६५३ ग्लोबल शैन्क्षक सामाग्री केतर १३८५७४ 15942 7971 
271 फोतनक्स सोल्र्सुन प्रा.तल 489572 56323 28161 
272 इको प्लस प्रा.तल 494021 56834 28417 

ष्टवतभन्न फोहोरमैला व्र्वस्थापन अतिगििाः        
ष्टवतभन्न वािावरणीर् सतुदर नेपाल प्रा.तल  5272507 606572 303286 
ष्टवतभन्न वेि म्र्ानेजमेतट ररसाइन्क्ल प्रा.तल.  5134847 590735 295367 
ष्टवतभन्न श्री प्रगति संसार नेपाल प्रा तल  10519486 1210206 605103 
ष्टवतभन्न पाेेखरा फोहोरमैला व्र्बस्थापन प्रा.ली.  5577448 641653 320827 

ष्टवतभन्न 
नेपाल पन्व्लक हेल्थ एण्ड ईनभाइरमेण्ट फर डेभलपमेण्ट 
प्रा.तल.  

5288322 608391 304196 

ष्टवतभन्न पोखरा ग्रीन माटि प्रा.ली.  14187683 1632211 816106 
२९ नेएस्को टेक इतटरनेशनल १७५५४५५ 201955 100978 

१२५३ वल्डतलंक कम्र्तुनकेशतस  १४६१९९४ 168194 84097 
66 कमल इतटेररर्र होम डेकोर ४५१९०७ 51989 25995 
66 तभ आइ ष्टप व्रदशि प्रातल ४७१५९० 54254 27127 
74 ष्टप.एल ष्टवल्डसि प्रा.तल  १४३००० 16451 8226 
76 न्ज.एस कतस्ट्रक्सन  ४१५१४८ 47760 23880 
77 कोईराला ब्रदसि कतस्ट्रक्सन ४७७६८५ 54955 27477 
78 अमिृमान कतस्ट्रक्सन  ३९९४३० 45952 22976 
११ विास व्रदशि प्रातल  २२५९०० 25988 12994 
१७ कँुवर व्रदशि एण्ड सतस २८३१४० 32574 16287 
२२ राइन्जङ कतस्ट्रक्सन १७५४६४ 20186 10093 

127 ररर्ल नेपाल इन्तजतनर्रीङ सोलसुन प्रातल ४८५९०० 55900 27950 
१३१ आरुर्ी कतस्ट्रक्सन ३२९३४४ 37889 18945 

  आकन्स्मक कोर् िफि ाः     
७ पतचमलु तनमािण सेवा ४०१००० 46133 23066 
८ जटाधारी टे्रडसि (वडा २७ को ममिि िथा रंगरोगन) ४३०७८६ 49559 24780 

  मानव संसाधन कोर्    
५ डाइनातमक सोलसुन (सफ्टवर्र खररद) ४९७२०० 57200 28600 

  ममिि सम्भार कोर्     
१ के्षतर तनमािण सेवा २४११३५ 27741 13871 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

१ ष्टट ष्टव तनमािण सेवा ४८२२१५ 55476 27738 
१ स्र्ातडडि कतस्ट्रक्सन ४७५३९७ 54692 27346 
३ स्वन्णिम तनमािण सेवा  २९११४६ 33495 16747 

123 न्चराग फमेसी (शशिि िफि ) 1799328.18 45436 22718 
207 मल्ल फनीचरबाट (भकु्तानी केतर 5 िफि ) 345497 39747 19874 
210 मल्ल फनीचर ल्र्ाड बाट (भकु्तानी केतर 5 िफि ) 301000 34628 17314 

2 
राम लक्षमण इनवभेसतस प्रा.तल (पोखरा महानगरपातलका 
सामान्जक ष्टवकास शाखा) 

298207 34307 17153 

39 होम इलेक्ट्रीकल सेतटर (सेवा केतर १ िफि ) 299887 34500 17250 
  पवुािधार महाशाखा िफि ाः        

76 बराह गोवर ग्र्ास िथा नष्टवकरन्णर् उजाि 1889283 210466 105233 
406 गतिव्र् मोटोर स्टाइल 1306280 150280 75140 

    ७१४६१५७६ ८०५२७४७ ४०२६३७३  
59  सतचार माध्र्मलाइ भकु्तानीाः कार्ािलर्ले हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा शैन्क्षक अतभर्ान िथा हाम्रो पोखरा 

राम्रो पोखरा कार्िक्रम अतिगिि रु ९ लाख ४० हजार भकु्तानी गरेको छ। जसमा उक्त अतभर्ानका 
कार्िक्रम प्रशारण गने समेि देन्खतछ। उक्त अतभर्ानको उद्देश्र् के हो र र्सवाट लाभान्तविको अवस्था 
कस्िो हनुे हो सो को जानकारी तलएर मार र्स्िा कार्िक्रम िर्ार गनुिपनेमा र्स्िा आधार नतलइ कार्िक्रम 
िर्ार गरी प्रशारण गरेको देन्खतछ। साथै ष्टवतभन्न तमतडर्ालाइ उक्त रकम ददएकोमा पनुाः भौ नं १३६९ 
वाट भेर्राज सवेुदीलाइ २०७७।१।१५ देन्ख २०७७।३।३०सम्म पोखरा शैन्क्षक अतभर्ान कार्िक्रम 
उत्पादन गरेको भतन दैतनक ज्र्ालादारीमा राखी रु ६९३००। भकु्तानी गरेको छ। एउटै कामको लागी  
दइुवटालाइ भकु्तानी गरेको देन्खएकोले र्समा एष्टकन गरी दोहोरो भएमा उक्त रकम असलु गनुिपदिछ।  
 

भौ नं भकु्तानी पाउनेको नाम  ष्टववरण  रकम 

१३१८ फेवा टेतलतभजन प्रातल हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा 
शैन्क्षक अतभर्ान 

३३०००० 

१३१८ गण्डकी माछापचु्रे सतचार सहकारी संस्था तल हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा 
शैन्क्षक अतभर्ान 

२००००० 

१३१८ गोल्डेन आइ टेतलतभजन प्रातल हाम्रा कुरा राम्रा कुरा र पोखरा 
शैन्क्षक अतभर्ान 

१९०००० 

१३१८ पोखरा टेतलतभजन एण्ड तमतडर्ा प्रातल हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा 
शैन्क्षक अतभर्ान 

२२०००० 

 

 

60  सोझै खररदाः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) अनसुार खररद प्रतिस्पधाि सीतमि हनुे गरी 
टुक्रा–टुक्रा पारर खररद गनि नहनुे उल्लेख छ। साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४ 
मा रु ५ लाख भतदा वढीको खररद गदाि तसलवतदी दरभाउपरको माध्र्मबाट गनुि पने िथा तनर्मावलीको 
तनर्म ३१ मा रु २० लाख भतदा वढीको खररद गदाि वोलपरको माध्र्मवाट गनुिपनेमा सो नगरी 
देहार्का तबतभन्न फमिहरुबाट कार्ािलर् सामान, मेन्शनरी औजार िथा फतनिचरहरु तसधै खररद गररएको 
िथा सोझै खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वर्िमा एउटा आपूतििकिािसंग सीमा भतदा बढी रकमको सोभैm 

खररद गनि नहनुे उल्लेख भएकोमा सो ष्टवपरीि एउटै फमिवाट पटक पटक सीमाभतदा वढीको खररद 
भएको देन्खएकोले बोलपर िथा दरभाउपर छल्ने उद्देश्र् राखी पटक–पटक सोझै ष्टवतधबाट गरेको 
खररद कार्ि अतनर्तमि देन्खएको रु   
भौ नं खचि संकेि िथा खचिको ष्टववरण भकु्तानी पाउनेको नाम  भकु्तानी रकम 

 
 
 
 
 
 
 

१७०८९,७५२ 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 मसलतद िथा कार्ािलर् सामाग्री न्शर्िक िफि ाः   

१०४ मसलतद िथा कार्ािलर् सामाग्री हेल्लो स्टेशनरी लाई भकु्तानी  ९२,१६४ 

२४७ मसलतद िथा कार्ािलर् सामाग्री ब्राण्डेड मोबाइल जोन लाई भकु्तानी । - ११४१०० 

३८७ मसलतद िथा कार्ािलर् सामाग्री कतचन ष्टप्रतटसि लाइ भकु्तानी १०३९६८ 

४१० मसलतद िथा कार्ािलर् सामाग्री अमािनी टे्रडसि लाई भकु्तानी । - ४९५१९४ 

४४१ मसलतद िथा कार्ािलर् सामाग्री तबतभन्न फमि हरूको रकम तनकासा । - १४५६६८ 

१००४ मसलतद वडा कार्ािलर् कतचन ष्टप्रतटसि लाई भकु्तानी । - ३४९९२८ 

१३१९ मसलतद वडा कार्ािलर् 
अमािनी टे्रडसि, नेपाल ब्रदशि , गतिब्र् मोटो स्टाइल 
लाइ रकम तनकासा  

१२१८११ 

१३२१ मसलतद िथा कार्ािलर् सामाग्री  सौभाग्र् ष्टकचन कनिर लाइ रकम तनकासा । - २४३४१३ 

१३२३ मसलतद वडा कार्ािलर् जर्लक्ष्मी तनमािण सामग्री लाइ रकम तनकासा । - २२७६४२ 

१३२५ मसलतद िथा कार्ािलर् सामाग्री हेलो स्टेशनरी र गौिम मेन्शनरर लाइ रकम 
तनकासा २९८०५२ 

१३२८ मसलतद िथा कार्ािलर् सामाग्री दन्क्षणकाली इलेक्ट्राेेतनक्स सेतटर लाई भकु्तानी 
। - ९९,२९९ 

१३३२ मसलतद िथा कार्ािलर् सामाग्री एण्डी इतटरप्राइजेज लाई कार्ािलर्को लातग 
सामान खररद वापि भकु्तानी । - १६३३२४ 

१३७९ मसलतद िथा कार्ािलर् सामाग्री गतिव्र् मोटो स्टाइल लाई भकु्तानी । - ९०,१९९ 

१३८३ मसलतद िथा कार्ािलर् सामाग्री गतिव्र् मोटो स्टाइल लाई भकु्तानी । - ११२५०० 

१४०० मसलतद िथा कार्ािलर् सामाग्री जटाधारी टे्रडसि लाई शहरी र्ोजना आर्ोगमा 
रंगरोगन 

१२६४१२ 

१४०६ मसलतद िथा कार्ािलर् सामाग्री एण्डी इतटरप्राइजेज र पाण्डे कम्प्र्टुर प्रन्शक्षण 
िथा सेतटर लाई भकु्तानी । - १३७७४० 

287 छपाइ न्ज एस ष्टप्रतट एण्ड सप्लार्सि 190970.0 
281 कार्ािलर् सामान कतचन ष्टप्रतटसि 81997.0 
403 कार्ािलर् सामान अमािनी टे्रडसि 495194.0 
416 छपाई ग्लोबल शैक्षीक सामाग्री केतर प्रा.तल 245436 
771 छपाई कतचन ष्टप्रतटसि 131236.0 
789 छपाई अफसेट ष्टप्रतटसि 57900.0 

 फतनिचर िथा ष्टफक्चसि न्शर्िक अतिगििाः   

४ 
फतनिचर िथा ष्टफक्चसि खररद वडा 
कार्ािलर् समेि 

तसष्टटजन फतनिचर टे्रड तलंक लाइ भकु्तानी । - ४७९१२० 

७ 
फतनिचर िथा ष्टफक्चसि खररद वडा 
कार्ािलर् समेि 

पाल्पा भैरब फतनिचर उद्याेेग लाई भकु्तानी । - १२३९१९ 

१५ 
फतनिचर िथा ष्टफक्चसि खररद वडा 
कार्ािलर् समेि 

अशोक काष्ठ कार्ािलर् र न्शवशन्क्त न्स्टल 
फतनिचर लाई भकु्तानी । - ८३,२८९ 

१८ 
फतनिचर िथा ष्टफक्चसि खररद वडा 
कार्ािलर् समेि 

अशोक काष्ठ लाइ फतनिचर खररदको भकु्तानी । - ६२,८२८ 

१९ 
फतनिचर िथा ष्टफक्चसि खररद वडा 
कार्ािलर् समेि 

अशोक काष्ठ कार्ािलर् लाइ फतनिचर खररदको 
भकु्तानी  ३८,४२० 

२५ 
फतनिचर िथा ष्टफक्चसि खररद वडा 
कार्ािलर् समेि 

तसष्टटजन फतनिचर, पाल्पा भैरब र धनलक्ष्मी 
फतनिचर लाइ रकम भकु्तानी ५००४७७ 

५९ 
फतनिचर िथा ष्टफक्चसि खररद वडा 
कार्ािलर् समेि 

अशोक काष्ठ कार्ािलर् लाई फतनिचर खररद वापि 
भकु्तानी । - १३२१९१ 
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दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

६८ 
फतनिचर िथा ष्टफक्चसि खररद वडा 
कार्ािलर् समेि 

अशोक काष्ठ, पाल्पा भैरब र तसष्टटजन फतनिचर 
लाइ रकम तनकासा । - १४३२८४ 

८० फतनिचर खररद धनलक्ष्मी फतनिचर उद्योग २५९९०० 

८१ 
फतनिचर िथा ष्टफक्चसि खररद वडा 
कार्ािलर् समेि 

अशोक काष्ठ कार्ािलर् लाई फतनिचर खररद वापि 
भकु्तानी  

३७,२९० 

८२ 
फतनिचर िथा ष्टफक्चसि खररद वडा 
कार्ािलर् समेि 

पाल्पा भैरब फतनिचर लाई भकु्तानी  ४२,३७५ 

८३ 
फतनिचर िथा ष्टफक्चसि खररद वडा 
कार्ािलर् समेि 

धनलक्ष्मी फतनिचर उधोग लाई भकु्तानी । - १७७०७१ 

९० 
फतनिचर िथा ष्टफक्चसि खररद वडा 
कार्ािलर् समेि 

सलोनी न्स्टल दराज उधोग लाई फतनिचर खररद 
वापि भकु्तानी । - ३५५६६८ 

९७ 
फतनिचर िथा ष्टफक्चसि खररद वडा 
कार्ािलर् समेि 

अमािनी टे्रडसि लाई फतनिचर खररद वापि भकु्तानी 
। - १३८६१३ 

९९ 
फतनिचर िथा ष्टफक्चसि खररद वडा 
कार्ािलर् समेि 

मल्ल फतनिचर ल्र्ाण्ड लाई फतनिचर खररद वापि 
भकु्तानी  

६६,०२४ 

१०९ 
फतनिचर िथा ष्टफक्चसि खररद वडा 
कार्ािलर् समेि 

धनलक्ष्मी फतनिचर लाई भकु्तानी । - ४३०४१५ 

१२० 
फतनिचर िथा ष्टफक्चसि खररद वडा 
कार्ािलर् समेि 

तबष्ण ुफतनिचर, तसष्टटजन होम डेकोर र होमेक्स 
फतनिचर लाइ रकम तनकासा । - ७१२१३१ 

१२८ 
फतनिचर िथा ष्टफक्चसि खररद वडा 
कार्ािलर् समेि 

ष्टवष्ण ुफतनिचर उधाेेग लाइ भकु्तानी । - १९५००० 

 मेन्शनरी औजार (ल्र्ापटप कम्प्र्टुर खररद िफि )  

३ मेन्शनरी िथा औजार -कम्प्र्टुर खररद 
न्स्कल नेट प्रा.तल. र पाण्डे कम्प्र्टुर लाइ रकम 
तनकासा  ९६७,२०३ 

६ मेन्शनरी िथा औजार -कम्प्र्टुर खररद एण्डी इतटरप्राइजेज लाई रकम भकु्तानी । - ३६९१९५ 

८ मेन्शनरी िथा औजार -कम्प्र्टुर खररद पाण्डे कम्प्र्टुर सप्लार्सि लाई भकु्तानी । - १०६००० 

२७ मेन्शनरी िथा औजार -कम्प्र्टुर खररद 
न्स्कल नेट प्रा.तल लाई कम्प्र्टुर खररद वापि 
भकु्तानी  

२४९८६३ 

५७ मेन्शनरी िथा औजार -कम्प्र्टुर खररद 
एण्डी इतटरप्राइजेज लाई कार्ािलर्का सामान 
खरीद वापि भकु्तानी । - २३०९९५ 

५८ मेन्शनरी िथा औजार -कम्प्र्टुर खररद 
टेक पाटनसि नेपाल लाई मेन्शनरी सामान खररद 
वापि भकु्तानी । - २५००४० 

६२ 

वडा कार्ािलर्मा ब्र्ाक अप खररद २२ 

स्थानमा 

पञ्चासे पौडेल इतटरप्राइजेज लाई वडा कार्ािलर् २१ 
मा व्र्ाकअप खररद वापि भकु्तानी । - ३३५४४९ 

६३ 
आकृति आदशि सप्लार्सि लाई वडा कार्ािलर् २० 
मा व्र्ाकअप खररद वापि भकु्तानी । - ३७८९८६ 

६७ 
वडा कार्ािलर्हरूमा ब्र्ाक अप खररदको रकम 
तनकासा  

७६०४२६ 

९१ मेन्शनरी िथा औजार -कम्प्र्टुर खररद 
कातलका कम्प्र्टुर लाई कम्प्र्टुर खररद वापि 
भकु्तानी १०४४४७ 

९२ मेन्शनरी िथा औजार -कम्प्र्टुर खररद 
पाण्डे कम्प्र्टुर सप्लार्सि लाई कम्प्र्टुर खररद 
वापि भकु्तानी । - ५०४८९४ 

९३ मेन्शनरी िथा औजार -कम्प्र्टुर खररद 
न्स्कल नेट प्रा.तल लाई कम्प्र्टुर वापि भकु्तानी 
। - ४२९०७३ 
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दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

१०६ 
वडा कार्ािलर्मा ब्र्ाक अप खररद २२ 

स्थानमा 
जर्कृष्ण अटोपाटि लाइ व्र्ाकअप खररद रकम 
तनकासा ९२,००० 

१२१ मेन्शनरी िथा औजार -कम्प्र्टुर खररद 
न्स्कल नेट र पाण्डे कम्प्र्टुर लाइ रकम तनकासा 
। - ४६४३४४ 

१२२ मेन्शनरी िथा औजार -कम्प्र्टुर खररद 
गण्डकी कम्प्र्टुसि र शमाि आइ टी सोलशुन लाइ 
रकम तनकासा । - २२५७१० 

१२३ मेन्शनरी िथा औजार -कम्प्र्टुर खररद शमाि आइटी सोलशुन लाइ रकम तनकासा । - ९३,३५० 

१२४ 
वडा कार्ािलर्मा ब्र्ाक अप खररद २२ 

स्थानमा पविि इले वकि सप लाइ रकम तनकासा । - ८४,१०० 

१२६ मेन्शनरी िथा औजार -कम्प्र्टुर खररद 
इलाइट इतफोतसस लाई ल्र्ापटप खररद वापि 
भकु्तानी । - ११६००० 

 ममिि संभार कोर् िफि ाः   

१ गाइघाटमा वाटो तनमािण वडा १ के्षतर तनमािण सेवा २४११३५ 

१ गाइघाटमा वाटो तनमािण वडा १ ष्टट ष्टव तनमािण सेवा ४८२२१५ 

१ गाइघाटमा वाटो तनमािण वडा १ स्र्ातडडि कतस्ट्रक्सन ४७५३९७ 

 सेवा केतर ३ िफि ाः    

४ 

ष्टवतभन्न टोलमा वन्त्त राख्न ेकाम वडा 
१७ तरू् आचार्ि इलेक्ट्रोतनक्स २८६४४३ 

७ 

ष्टवतभन्न टोलमा वन्त्त राख्न ेकाम वडा 
१७ पतचासे पौडेल इतटरप्राइजेज १९९६१६ 

१०० 

ष्टवतभन्न टोलमा वन्त्त राख्न ेकाम वडा 
१७ व्राइटसन कम्पनी प्रातल ४९४६१० 

 सेवा केतर ४ िफि ाः    

२१ मेन्शनरी िथा औजार  मातलका इतकोपोरेट प्रा तल (ष्टप्रतटर खररद) ३६९७५० 

१४ मेन्शनरी िथा औजार  एस गण्डकी लाइट एण्ड इलेक्ट्रोतनक्स  ३३९४५८ 

५२ मेन्शनरी िथा औजार  एस गण्डकी लाइट एण्ड इलेक्ट्रोतनक्स ३३६८९१ 

  जम्मा  १७०८९७५२  
61  बढी भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 36 (३) मा  कुनै रकमको भकु्तानी 

ददँदा ररि पगुे वा नपगुेको जाँच गनुि पने व्र्वस्था छ । भौ.487-076/9/28 बाट नेपाल टेतलकम 
पोखरा शाखा लाई रु.55300।- भकु्तानी भएकोमा ष्टवल संलग्न नरहेकाले ष्टवल पेश गनुि पने रु. 

 

 

 

55300 

62  एउटै फमिवाट पटक पटक खररदाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ मा सोझै खररद 
कार्ि गदाि एक आतथिक वर्िमा एउटा आपूतििकिािसंग सीमा भतदा बढी रकमको सोझै खररद गनि नहनु े
उल्लेख भएकोमा सो ष्टवपरीि एउटै फमिवाट पटक पटक सीमाभतदा वढीको खररद गरी देहार्अनसुार रु 
१ करोड ३२ लाख ७७ हजार भकु्तानी ददएको देन्खतछ। ष्टवतभन्न ष्टवके्रिा वाट सीमा भतदा वढीको 
खररद गनुि तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थाको ष्टवपरीि हो र्स्िो कार्िमा पणुि तनर्तरण गरी प्रतिस्पधाि 
सतुनन्श्चि हनुे गरी खररद गनुिपने देन्खतछ। सीमा भतदा वढीको पटक पटक खररद गनेलाइ कानूनिाः 
न्जम्मेवार वनाउनपुदिछ। 

एउटै फमिवाट पटक पटक गरी सीमा भतदा वढी खररद गरेको ष्टववरणाः 

भकु्तानी पाउनकेो नाम 
कर कट्टी पतछको 
खदु भकु्तानी रकम  

पाण्डे कम्र्टुर सप्लार्सि  ६०१७३० 

 

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&ledger=18011605494393112:4&&fiscalyear=16&orgid=100642242935751957&treasury=1&programid=80439201001&LedgerTypes=payment
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दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

ए एन तब इतटरटेतमेतट प्रा.तल  ८१३००० 

पाण्डे कम्प्र्टुर प्रन्शक्षण िथा ममिि सेतटर  ७६५१८१ 

ष्टहमदिु तमतडर्ा प्रा तल.  ९३८२६६ 

सजृना पषु्प फमि  ५५०३१० 

तसष्टटजन फतनिचर टे्रड तलङक प्रा तल  १२४७४०९ 

एण्डी  ईतटरप्राईजेज  ८३२८९८ 

पररचर्र् एडभरटाईन्जङ्ग प्रा.तल.  ७७३६६४ 

टेक पाटिनसि नेपाल  १८४७९५४ 

कतचन ष्टप्रतटसि  १६३९२९२ 

सनराइज अटो वल्डि  ५६७५०९ 

अमािनी  टे्रडसि  ७४१०२५ 

गण्डकी कम्प्रू्टसि  ८३२५६९ 

जम्मााः  १२१५०८०७  
63  परामशि सेवााः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११ मा परामशि सेवाको लागि अनमुान 

िर्ार गनुिपने उल्लेख छ भने सूचना प्रष्टवतध प्रणाली (व्र्बस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेन्शका, २०७१ को 
बुँदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ि ष्टवद्यिुीर् माध्र्मबाट सञ्चालन गनिका लातग प्रर्ोग 
गने सूचना प्रष्टवतध प्रणालीको तनमािण गदाि त्र्स्िो प्रणाली सम्बतधी कागजाि िर्ार गरी उक्त प्रणाली 
मानक अनरुुप भए नभएको एष्टकन गनि सूचना प्रष्टवतध ष्टवभागबाट स्वीकृि गराउनपने व्र्बस्था रहेको 
छ। लागि अनमुान िर्ार गदाि मतरालर्को नम्सि, गि ष्टवगिमा िर्ार गरेको नम्सि, अतर् कार्ािलर्ले 
िर्ार गरेको नम्सि आददलाइ आधार मातन िर्ार गनुिपनेमा सो अनसुार नगरी दररेट माग गरी राजस्वको 
लातग परामशि सेवा खररद गरेको छ। वाष्टर्िक रुपमा सवै वर्िहरुमा खररद गनुिपने सेवाहरुको लातग एउटा 
नम्सि िर्ार गरी खररद गनुिपनेमा नम्सि िर्ार गरेको छैन भने उक्त सफ्टवेर्रहरु सचुना प्रष्टवतध ष्टवभागले 
स्वीकृि गरेको समेि देन्खदैन। र्समा कार्ािलर्ले ध्र्ान परु्र र्ाउनपुने देन्खतछ।  
भौ नं  खररदको ष्टववरण भकु्तानी रकम 

95 
स्नोबल टेक्नोलोजी लाइ राजश्व शाखाको सभिर अपडेट बापिको रकम 
भकु्तानी  

४९०००० 

246 टेक पाटनसि नेपाल लाई सम्झौिा बमोन्जम रकम भकु्तानी  १५२५५० 
271 फोतनक्स सोलशुन प्रा.तल लाइ राजश्व शाखाको सफ्टवेर्र को भकु्तानी ४८९५७२ 
272 इको प्लस प्रा.तल लाइ सफ्टवेर्रको भकु्तानी ४९४०२१ 

 जम्मााः  १६२६१४३  

 

64  परामशि सेवामा छुट्याएको ठुलो रकम खचि नगरेकोाः वजेटमा छुट्याएको रकम िोष्टकएअनसुारको काम 
गरी खचि गनुिपनेमा परामशिसेवामा रान्खएको ठुलो रकम खचि भएको छैन। अति आवश्र्क काम भए 
िरुुति काम गनुिपनेमा काम नै नगरी रकम ष्टफ्रज गनुि उन्चि देन्खएन। र्स वर्ि गनुिपने महत्वपणुि 
कामहरु जस्िै ल्र्ाण्डष्टफल्ड साइट िरुुति खोजी गनुिपने र जग्गा अति आवस्र्क भएको अवस्थामा 
तनमािणको काम समेि शरुु गररसक्नपुनेमा हालसम्म परामशिको काम समेि भएको छैन।पोखरामा क्षेतरर् 
अतिरािष्टिर् ष्टवमानस्थल वनेको र परुानो ल्र्ाण्डष्टफल्ड साइट वतद गनुिपने भतन पटक पटक ष्टवमानस्थल 

 

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&ledger=60574783125834766:4&&fiscalyear=16&orgid=100642242935751957&treasury=1&programid=80439201001&LedgerTypes=payment
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&ledger=100062541667197610:4&&fiscalyear=16&orgid=100642242935751957&treasury=1&programid=80439201001&LedgerTypes=payment
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&ledger=100242431848437763:4&&fiscalyear=16&orgid=100642242935751957&treasury=1&programid=80439201001&LedgerTypes=payment
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&ledger=100542520919134770:4&&fiscalyear=16&orgid=100642242935751957&treasury=1&programid=80439201001&LedgerTypes=payment
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&ledger=100562432837443470:4&&fiscalyear=16&orgid=100642242935751957&treasury=1&programid=80439201001&LedgerTypes=payment
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&ledger=100592492240720390:4&&fiscalyear=16&orgid=100642242935751957&treasury=1&programid=80439201001&LedgerTypes=payment
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&ledger=100662431237883550:4&&fiscalyear=16&orgid=100642242935751957&treasury=1&programid=80439201001&LedgerTypes=payment
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&ledger=100702430347790147:4&&fiscalyear=16&orgid=100642242935751957&treasury=1&programid=80439201001&LedgerTypes=payment
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&ledger=100712430635509540:4&&fiscalyear=16&orgid=100642242935751957&treasury=1&programid=80439201001&LedgerTypes=payment
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&ledger=100842440343228207:4&&fiscalyear=16&orgid=100642242935751957&treasury=1&programid=80439201001&LedgerTypes=payment
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&ledger=100862432438460023:4&&fiscalyear=16&orgid=100642242935751957&treasury=1&programid=80439201001&LedgerTypes=payment
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&ledger=100972440742611400:4&&fiscalyear=16&orgid=100642242935751957&treasury=1&programid=80439201001&LedgerTypes=payment
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

कार्ािलर्ले िाकेिा गदाि समेि हालसम्म वतद गरेको छैन भने नर्ा ठाउ खोज्ने र परामशिसेवाको काम 
शरुु गने समेि कार्ि नभएको कारण र्सको लातग छुट्याएको वजेट रु १ करोड ष्टफ्रज भएको अवस्था 
छ। समर्मा फोहोर व्र्वस्थपनको लातग ष्टवकल्प नसोचे पोखराको अवस्था नै खराव हनुे देन्खतछ। 
र्सका साथसाथै महानगरको कामको तडन्जटल अतभलेख िथा सफ्टवर्र ब्र्वस्थापनको लागी रु २ 
करोड छुट्याएकोमा काम नै भएको छैन। पेपरलेस सरकार भतन वाष्टर्िक नीति िथा कार्िक्रममा राख्न े
िर छुट्याएको वजेटको समेि कार्ाितवर्न नहनु ुउन्चि देन्खएन। 
देहार्अनसुार ष्टवतभन्न कामको लातग रु ९ करोड ५८ लाख वजेट भएकोमा ८१ हजार मार खचि भइ 
वजेटको िलुनामा ०.०८ प्रतिशि मार खचि भएको अवस्था छ। परामशि सेवाको काम िोष्टकएको अवतध 
तभर नभएमा र्सवाट तनमािण कार्िमा समेि ष्टढलाइ हनु ेहदुा र्सको असर दरुगामी असर पने तनन्श्चि हनु े
अवस्थामा समेि र्सिफि  महानगरको ध्र्ान नजान ुउन्चि देन्खएन। 
परामर्य सेवामा राखेको वजेटः   रु हजारमा 

कार्िक्रम/आर्ोजना/ष्टक्रर्ाकलापको नाम खचि शीर्िक वजेट खचि 
तडन्जटल अतभलेख िथा सफ्टवर्र ब्र्वस्थापन 31132 20000 81 
महानगर वडा प्रोफाइल तनमािण िथा ब्र्वस्थापन कार्िक्रम 31132 10000 0 
महानगर अनसुतधानशाला तनमािण संचालन िथा व्र्वस्थापन 31132 5000 0 
सहकारी दपिण िथा सहकारी प्रोफाइल िर्ारी िथा प्रकाशन 31132 500 0 
ल्र्ाण्ड ष्टफल्ड साइड तनमािण संभाव्र्िा अध्र्र्न 31132 10000 0 
ढल तनकास िथा गरुुर्ोजना तनमािण 31132 10000 0 
अपाङ्गिा पररचर् पर sof tware तनमािण अतभलेख ब्र्वस्थापन 31132 300 0 
ओभरहेड पलु सव - व ेतनमािण अध्र्र्न तडजाइन ष्टवतभन्न स्थान र वडा ( महेतर 
पलु -९, पृ् वीचोक -९ , तसध्दाथि चोक -४ ,न्जरो हररचोक -५ ,४ ,२ 31135 10000 0 
महानगर गरुुर्ोजना िथा तडन्जटल तसष्टट गरुुर्ोजना तनमािण कार्िक्रम 31135 20000 0 
महानगर के्षरका तनम्न वडामा झोलङु्ग ेपलु तनमािणका लातग अध्र्र्न िथा तडजाइन 
िर्ारी कार्ि (वडा नं.१६, १७ र २१, २१, ४ र ५, १९ र २५, १६ , ५र८, 
३३, २३, महानगरका ष्टवतभन्न वडाहरु 31135 10000 0 
जम्मााः  95800 81  

65  उपन्स्थतिभतदा बढी बैठक भत्ता भकु्तानी: पोखरा महानगरपातलकामा सामान्जक सरुक्षा िथा व्र्न्क्तगि 
घटना दिाि प्रणाली सदुृढीकरण आर्ोजना कार्ाितवर्न गनि पोखरा महानगरपातलकामा रहने सेवा केतरमा 
रहेर कामकाज गनि MIS Operator िथा ष्टफल्ड सहार्कको Skill Test अतिवाििाि सम्बतधमा बसेको तमति 

२०७६।०७।२५ ददनको तबहान ७ बजे, २०७६।०७।२५ ददनको तबहान ९:३० बजे, 
२०७६।०७।२५ गिे ददनको बेलकुा ४ बजे, २०७६।०८।२७ तबहान ८ बजे, २०७६।०८।२७ 
बेलकुा ३ बजे र २०७६।०८।२९ तबहान ७:३० बजेको बैठक माइतर्टु अनसुार गपु् ि बहादरु बातनर्ा ँ
जम्मा ६ ददन उपन्स्थि भएको देन्खतछ ।िर भौ. ४४०-२०७६।०८।३० अनसुार श्री गपु् ि बहादरु 
बातनर्ाँले भरपाई ष्टववरणको क्र.सं. ९ बाट ६ ददनको करकट्टी गरी रु. ७६५० र क्र.सं. १० बाट ६ 
ददनको करकट्टी गरी रु. ७६५० भत्ता हस्िाक्षर गरी बझेुको हनुाले ६ ददनको बढी भकु्तानी भएको 
देन्खतछ । िसथि बढी भकु्तानी भएको असलु उपर गनुिपने रु...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७६५० 
66  नगरसभा बैठक भत्ता:- पोखरा महानगरपातलकाको तमति २०७६ माघ ६ गिे देन्ख ८ गिेसम्म संचातलि 

छैठौँ नगर सभामा उपन्स्थि १६० जना पदातधकारी िथा सदस्र्लाई प्रतिददन रु. १५०० को दरले २ 
ददनको  रु. ३०००।- मा रु ४५०।- करकट्टी गरी जम्मा ४०८०००।- वैठक भत्ता ष्टविरण गरेको 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

छ। िर गण्डकी सरकारर्द्ारा कार्ाितवर्नमा ल्र्ाइएको गाउँसभा, नगरसभा र न्जल्ला समतवर् सतमतिका 
सदस्र्ले पाउने सषु्टवधा सम्बतधमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, २०७७ को अनसुचुी ख(आ) 
महानगरपातलकाका प्रमखु,उपप्रमखु, वडा अध्र्क्ष, कार्िपातलका सदस्र् र नगरसभा सदस्र्ले प्रति बैठक 
रु. १००० को दरले पाउने व्र्वस्था गरेको छ। नगर सभाको बैठक भत्ता पदातधकारी िथा सदस्र्लाई 
प्रदेश काननुबमोन्जम ष्टविरण गनुिपनेमा आफैले कार्िष्टवतध िर्ार गरी प्रदेश कानूनले िोकेभतदा वढी दरले 
भकु्तानी ददँदा वढी भकु्तानी भएको बैठक भत्ता असलु गनुिपने रु......  

गौ.नं./तमति नगरसभा बैठकमा 
उपन्स्थि पदातधकारी 

नगरसभा 
काननुबमोन्जम 

करकट्टी गरी भकु्तानी 
गररएको जम्मा बैठक 

भत्ता 

प्रदेश काननु 
बमोन्जम करकट्टी 
गरी भकु्तानी गनुिपने 
जम्मा बैठक भत्ता 

प्रदेश काननु मातर् 
हनुे भएकोले बढी 

भकु्तान भएको बैठक 
भत्ता 

६०२ १६० ४०८०००।- २७२०००।- १३६०००।-  

 

 

 

 

 

 

१३६००० 

 सेवा केतर ३ िफि ाः र्स सेवा केतर अतिगिि कुल रु 8 करोड 19 लाख 19 हजार वजेट भइ रु 5 
करोड 33 लाख 67 हजार खचि भइ लक्ष्र्को िलुनामा ६५.१५ प्रतिशि खचि भएको छ। र्स 
सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:्  

 

67  अनतु्पादक खचि – साबिजतनक श्रोिको उपर्ोग गदाि अतधकिम प्रतिफल सतुनन्श्चि हनुे गरी खचि गनुिपनेमा 
र्स पातलकाले देहार् बमोन्जमका अनतु्पादक प्रर्ोजनमा रु ७ लाख २१ हजार खचि गरेको देन्खतछ। 
केही उदाहरण देहार्अनसुार रहेका छन।् र्समा सधुार गनुिपदिछ।  

भौ नं भकु्तानी पाउने संस्थाको नाम प्रर्ोजन रकम 

४  तिज तगि प्रतिर्ोतगिा िथा शभुकामना आदानप्रदान 
कार्िक्रम 

 

२६ ष्टवष्ण ुबहादरु आतथिक सहर्ोग २५००० 
३२  भ्रमण वर्ि २०२० को ष्टवतभन्न स्थानमा भ्रमण  
७४ वडा प्रहरी कार्ािलर् बैदाम आतथिक सहर्ोग ७५००० 
१३५  तिज तगि प्रतिर्ोतगिा  
९९ आदशि जेष्ठ नागररकलाई भकु्तानी जेष्ठ नागररक सम्मान कार्िक्रम १००००० 
१०७ चापाकोट नौमति बाजा समहु  १००००० 
१११  टोलटोलमा वाइफाइ जडान कार्ि बापि भकु्तानी २५५८६६ 
११६ हाम्रो सप्लार्सि खेलकुद ष्टवकास कार्िक्रम  ६५००० 
१२१ हाम्रो सप्लार्सि बालबातलका सम्बन्तध कार्िक्रम १००००० 
  जम्मा ७२०८६६  

 

68  ष्टविरण नभएकोाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिका प्रमाण सष्टहिको लेखा 
राख्नपुने उल्लेख छ।सेवा केतर ३ ले भौ न ९५।२०७७।०३।०७ मा ष्टवद्यातथि हरुलाई शैन्क्षक 
समाग्रीहरु ष्टविरणको लातग सामाग्री खररद बापिको भकु्तानीका लातग प्रज्ञान टे्रड कतसनि लाई रु 
७००००। भकु्तानी गरेको छ । उक्त सामाग्री ष्टवद्यातथि हरुलाई ष्टविरण गरेको भरपाई नभएको रु 

 

 

 

 

७०००० 

69  जैष्टवक ष्टवष्टवधिा िाल अनसुतधानाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिका 
प्रमाण सष्टहिको लेखा राख्नपुने उल्लेख छ। भौ नै १४४।२०७७।३।२८ फेवा वाटरसेट इकोतसिम 
म्र्ानेजमेतट वोडि लाई िाल अनसुतधान बापि रु ५००००। भकु्तातन गरेकोमा अनसुतधान गरेको 
प्रतिवेदन पेश नगरेकोले प्रतिवेदन पेश गनुिपने रु   

 

 

 

 

५०००० 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
70  पजुीगि न्शर्िकवाट तनन्ज स्रोिका न्शक्षकलाइ िलवाः वजेट खचि गदाि एष्टककृि आतथिक संकेि िथा 

वतगिकरण र व्र्ाखर्ा अनसुार गनुिपनेमा नगरी चालू प्रकृतिका िलव भत्ता जस्िा भकु्तानीमा समेि पजुीगि 
वाट भकु्तानी गरेको देन्खतछ। र्स सेवा केतर अतिगिि भौ न २ र ६ पजुीगि वाट पतचकोशी आ ष्टवमा 
तनजी स्रोिमा कार्िरि कमिचारी श्री कल्पना कुमारी शमािलाइ रु ८००००। िलवमा भकु्तानी गरेको 
देन्खतछ भने भौ नं ११५ वाट समेि तनन्ज न्शक्षकको लातग जनन्शर्द् आ ष्टवलाइ रु १४००००। 
भकु्तानी ददएको छ। कार्ािलर्ले तनन्ज श्रोिका न्शक्षक िथा न्शन्क्षकलाइ िलव भत्ता ददनपुने कारण 
नखलुाइ पजुीगि न्शर्िकवाट भत्ता उपलव्ध गराउन ुउन्चि देन्खएन।  

 

71  वढी भकु्तानीाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ वमोन्जम ष्टवलको भकु्तानी ददँदा 
प्राष्टवतधक मलु्र्ांकनको आधारमा भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले प्राष्टवतधक मलु्र्ांकन अनसुार 
देहार्अनसुार भकु्तानी ददनपुनेमा उक्त काम भतदा वढी भकु्तानी ददएको छ। महानगरले गोश्वारा भौचर 
उठाउदा भएको काममा कन्तटतजेतसी थप गरी उठाएको िर भकु्तानी ददँदा कन्तटतजेतसी नघटाइ भकु्तानी 
गदाि वढी भकु्तानी भएको देन्खतछ भने अतर् काममा समेि प्राष्टवतधक मलु्र्ांकन भतदा वढी भकु्तानी भएको 
देन्खतछ। वढी भकु्तानी ददएको रकम असलु गनुिपने रु  

भौ नं  भकु्तानी पाउनेको नाम भकु्तानी भएको 
रकम 

कुल भएको 
काम 

वढी भकु्तानी  

सेवा केतर ३ अतिगिि     

२६ वाराही टोल ष्टवकास सतमति ४८१३०० ४६६६९४ १४६०६ 

२९ ओखलढंुगा पतचकोशी आधारभिु गोरेटो वाटो 
तनमािण सतमति 

२२२००० २१६१६४ 
५८३६ 

३१ ष्टपपलडाली खकि डाडा सडक उ स  ५५५५५६ ५४०६०१ १४९५५ 

५९ श्री राम मन्तदर तनमािण सतमति ४३९५५६ ४१७५६० २१९९६ 

९६ घडेरी तडल चापाकोट स्कुल जाने गोरेटो वाटो 
तनमािण सतमति 

१११००० ८९६५६ 
२१३४४ 

११९ कातलमाटी सामदुाष्टर्क भवन तनमािण सतमति २२२००० २१५८६९ ६१३१ 

१५५ धनवुासे तसचाइ र्ोजना  १०७७४३ ९४९०८ १२८३५ 

१६१ मतदीर पररर्र वाटोमा रेतलङ तनमािण १८९२१६ १८११२२ ८०९४ 

१७२ परशरुाम पररर्ारको घरको वाटो ढलान उ स  ३६४८५८ ३२९६२३ ३५२३५ 

१७७ आत्मतनभिर कृष्टर् सहकारी संस्था तल २१५४९४ १३५८६६ ७९६२८ 

१८८ ष्टवररम आरुवोट ग्रातमण सडक उ स  २२२००० २१६५२० ५४८० 

  सेवाकेतर २ नददपरु िफि ाः       

१०१ िमु्के गलािङ सडक तनमािण उ स  ७०५३९० ७०१६५९ ३७३१ 

१०७ कसेरीमागि उ तनमािण सतमति १४८८१२८ १४४४७८४ ४३३४४ 

११८ सफल मागि तनमािण उ स  १०४३५८० १०१११६४ ३२४१६ 

१५४ 
स्वास््र् चौकी भवन अगाडीको मो वाटो तनमािण 
सतमति 

२२२००० २१५९२७ ६०७३ 

१४९ मलुवाट उपल्लो वगर सडक स्िरोन्निी उ स  २२२००० २१५९४० ६०६० 

१७५ चौरासी नहर ज उ स  ३६२८२० ३५२२४२ १०५७८ 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

१८१ 
गाइघाटमा रहेको तसद्दवावा मन्तदरमा शौचालर् 
सष्टहिको सत्संग भवन तनमािण उ स  

८४४१८० ७९५३२१ ४८८५९ 

 न्शक्षा शाखा िफि ाः       

४८ ष्टहमालर्न आ ष्टव पोखरा १००००० ९७४५७ २५४३ 

४८ जनज्र्ोति माष्टव पोखरा ९९५८५ ९६६८५ २९०० 

४८ तलला आ ष्टव पोखरा १००००० ९८४४७ १५५३ 

४८ ष्टवष्णपुादकुा माष्टव पोखरा ४९९०८७ ४८४५५१ १४५३६ 

 जम्मााः  ८८१७४९३ ८४१८७६० ३९८७३३  
72  अतर् प्रर्ोजनमा खचिाः सरकारी रकम अतर् प्रर्ोजन िथा स्वीकृि कार्िक्रम ष्टवपररि खचि गनुि हदैुन। िर 

महानगरले ष्टवतभन्न खचिहरु गरेकोमा संघीर् सरकारवाट वजेट ष्टवतनर्ोजन हनुे देहार्अनसुारका 
कार्ािलर्हरुको लातग समेि रकम खचि गरेको अवस्था छ। र्सरी एक तनकार्ले अन्खिर्ारी ददनेमा अतर् 
तनकार्ले पनुाः खचि गनुि उन्चि देन्खएन। र्सरी खचि गदाि एकै प्रकृतिको कार्िमा दोहोरो खचि देन्खनसक्ने 
अवस्था समेि हनुे हुँदा र्सरी अतर् प्रर्ोजनमा रकम खचि गनुि अतनर्तमि देन्खएको रु  

भौ नं  ष्टववरण  भकु्तानी रकम 

 सेवा केतर ३ िफि ाः   

६७ ष्टवट रुम स्थापना िथा फतनिचर खररदको लातग वडा प्रहरी कार्ािलर् 
वैदामलाइ भकु्तानी (फतनिचर खररद भएकोमा दान्खला समेि नभएको) 

१४०००० 

१०१ वडा प्रहरी कार्ािलर् वैदाममा ष्टवट रुम स्थापनाको लातग खचि  ८०००० 

 जम्मााः  २२००००  

 

 

 

 

 

२२०००० 

73  पाइप खररदाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिका प्रमाण सष्टहिको लेखा 
राख्नपुने र राख्न लगाउनपुने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले भौ नं १२८ वाट रु ४५००००। को पाइप 
खररद गरी वावा इन्तजतनर्र एण्ड स्र्ातनटरीवर्रलाइ भकु्तानी ददएकोमा उक्त पाइप के प्रर्ोजनमा खचि 
भएको हो सो खलु्दैन। खररद भएका सामानहरुको प्रर्ोगको सतुनन्श्चि हनु ेगरी प्रमाण संलग्न गनुिपने 
देन्खतछ।  

 

 कृष्टर् िथा पश ुष्टवकास महाशाखा िफि ाः र्स शाखावाट र्स वर्िवाट रु 89000 हजार वजेट रहेकोमा 
रु 31975 हजार खचि गरी वजेटको ३५.९३ प्रतिशिमार खचि भएको देन्खतछ। र्स शाखावाट 
फतनिचर लगार्ि अतर् खप्ने सामान खररद भएकोमा मलु्र् खलुाएर राखेको देन्खएन भने सामान पतन 
एउटै पानामा एकमिु राखेको देन्खतछ। खचिको सम्वतधमा देन्खएका अतर् व्र्होरा देहार्अनसुार छन ्: 

 

74  व्र्न्क्तको जग्गामा कृष्टर् वजाराः नेपाल सरकारले िर्ार गरेको कृष्टर् वजार ष्टवकास िथा व्र्वस्थापन 
तनदेन्शका, २०७३ को दफा १६ मा वजार केतरले चन्चिने जग्गाको स्वातमत्व साविजतनक वा संस्थागि 
तनकार्मा रहनपुने उल्लेख छ। महानगर र लेखनाथ उद्योग वान्णज्र् संघष्टवच कृष्टर् उपज संकलन केतर 
वनाउन तमति २०७५ भार २६ मा नेपाल सरकारले िर्ार गरेको कृष्टर् वजार ष्टवकास िथा व्र्वस्थापन 
तनदेन्शका, २०७३ को आधारमा ५०/५० प्रतिशि लागि साझेदारीमा संझौिा भइ गि वर्ि रु 
१२६४७३३। िथा र्स वर्ि रु ४५ लाख समेि हालसम्म रु ५७६४७३३। भकु्तानी ददएको अवस्था 
छ। कुल रु १ करोड २५ लाख ७७ हजारको काम गरी ३० वटा सटरको ठुलो संरचना िर्ार 
गरेकोमा साविजतनक जग्गामा वनाउनपुनेमा १० वर्िको करार गरी वाष्टर्िक रु ६ लाख (प्रत्रे्क वर्ि रु 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

४५ हजार थप गने गरी) भाडा तिने गरी व्र्न्क्त (जग्गाधनी श्री ढाका कुमार शे्रष्ठ) को जग्गामा संरचना 
िर्ार गरेको अवस्था छ। व्र्न्क्तको जग्गामा उक्त संरचना िर्ार गदाि २ वर्ि भवन वनाउन लागेको 
िथा वाँकी ८ वर्ि मार सतचालन हनुे र वाँकी समर् उक्त भवन स्विाः तनन्ज जग्गाधनीलाइ जाने हुँदा 
र्सरी तनजी जग्गामा संरचना िर्ार गने गरी संझौिा गनुि उन्चि देन्खएन भने उक्त संझौिा कार्िष्टवतध 
ष्टवपररि समेि देन्खर्ो। तनदेन्शकामा वजार केतरले चन्चिने जग्गाको स्वातमत्व सरकारी हनुपुने उल्लेख 
भएकोमा तनन्ज जग्गामा उक्त संरचना वनाइ हालसम्म रु ५७६४७३३। भकु्तानी ददएको रकम अतनर्तमि 
देन्खएको रु  

 

 

 

 

 

 

५७६४७३३ 

75  कृष्टर् िथा पशमुा अनदुानाः सरकारी अनदुान रकमको ष्टविरण, सदपुर्ोग सही एवं समनु्चि िररकाले गरी 
खचिको साविजतनष्टकरण एवं अनगुमन हनु ुपदिछ र सो को प्रभावकारीिा मापन गने संर्तर ष्टवकास गरी 
उत्पादन िथा उत्पादकत्वमा वषृ्टर्द् आए नआएको संवतधमा प्रतिवेदन वनाउनपुदिछ। साथै अनदुानमा ष्टवउ 
ष्टविरण गदाि जग्गाको स्वामीत्व हेरी मार ष्टविरण गनुिपदिछ। र्स वर्ि संचातलि केही कार्िक्रमहरु 
देहार्अनसुार छन:् 
भौ नं ष्टववरण  अनदुान 

रकम  
३७८ जै घासको ष्टवउमा अनदुान वापि तमरा अर्ािललाइ भकु्तानी (प्रति रोपनी रु ३५०। 

को दरले ११६० रोपनीमा जै घासँ लगाएको भतन) िर ९२ कृर्कलाइ अनदुान  
४००५७५ 

४५५ ष्टवभन्न १५ कृर्कलाइ रु २० हजारको दरले अनदुान  ३००००० 

४६७ मेर्र प्रष्टवतधमैरी कृष्टर् पररर्ोजना (सतुिलामा फलेको वोटको प्रति वोट रु १००। 
ले अनदुान) 

१५००००० 

५१० वडा स्िरीर् कृष्टर् सडक सतजाल १३ र १६ लाइ वजार प्रवर्द्िन कार्िक्रमवाट 
अनदुान  

२०६०५५ 

५११ फेवा िथा वेगनास िालमा माछा छाडेको भतन अन्नपणुि ष्टफस फमिलाइ भकु्तानी  २४३९९० 
५०२ धानको उत्पादनको आधारमा नगद ष्टविरण ६०८५३० 

र्स सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:्  

 

75.1  अनदुानको सष्टह सदपुर्ोग भए नभएको संवतधमा अनगुमन प्रभावकारी छैन भने अनदुान पश्चािको उपलव्धी 
मापन गरेको छैन। अनदुान वाट प्राि लाभको ष्टवश्लरे्ण गरी आगामी ददनमा अनदुानको कार्िक्रम संचालन 
गनुिपने देन्खतछ। अनदुान रकम ष्टवतभन्न िररकावाट साना साना कार्िक्रम वनाई ष्टविरण गदाि अपेन्क्षि 
प्रतिफल प्राि नहनुे र र्सले उत्पादकत्वमा समेि वषृ्टर्द् नगने हदुा ठुला अनदुानका कार्िक्रम संचालन 
गरी कृष्टर् पेशालाई आकष्टर्िि गनुिपने देन्खतछ । साथै अनगुमन प्रभावकारी वनाई दोहोरो (संघ, प्रदेश 
िथा स्थानीर् िह) परे नपरेको एष्टकन गरी तलन्खि प्रतिवेदन िर्ार गनुिपने देन्खतछ। 

 

75.2  कृष्टर् िथा पश ुपालन क्षेरमा आत्मतनभिर वनाउन सरकारले कृष्टर् वीमा िथा पश ुवीमामा अनदुानका 
कार्िक्रम सञ्चालन गदै आइरहेको छ । नगरपातलकाले कृष्टर् क्षेर िथा पश ुक्षेरमा ष्टवतभन्न अनदुान 
ददएकोमा अतनवार्ि वीमा गरेमा मार अनदुान ददने नीति िर् गनुिपनेमा वीमा गने गराउने िफि  
नगरपातलकाले ध्र्ान नददइ अनदुानका कार्िक्रम मार सञ्चालन गरेको देन्खर्ो। एक सरकारले ल्र्ाएको 
नीतिलाइ अको सरकारले सहर्ोग गने गरी कार्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपदिछ। 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
75.3  भौ नं ५१० वाट वडा स्िरीर् कृष्टर् सडक सतजाल १३ र १६ लाइ वजार प्रवर्द्िन कार्िक्रमवाट अनदुान 

स्वरुप क्रमशाः १४६०५५। िथा रु ६००००। ददइ कुल रु २०६०५५। खचि गरेकोमा रु ६० 
हजारको एक तडन्जटल िराज ुखररद गरेको छ भने वाँकी रकम रु १४६०५५। फतनिचर खररदमा खचि 
भएको देन्खतछ। कृष्टर्को लातग छ्ट्ट्याएको रकम फतनिचर खररदमा खचि गनुि उन्चि देन्खएन।  

 

75.4  भौ नं ५११ वाट फेवा िथा वेगनास िालमा माछा छाडेको भतन अन्नपणुि ष्टफस फमिलाइ रु २४३९९०। 
भकु्तानी गरेको देन्खतछ। िालमा माछा छाडन ुराम्रो भएिापतन र्सको प्रभावकारीिा अध्र्र्न, िालवाट 
प्राि हनुे माछाको ष्टवष्टक्र ष्टविरणको लातग ठेक्का व्र्वस्थापन आदद हनु सकेको देन्खएन।  

 

75.5   भौ नं ५०२ वाट २०७७।६।७ मा सभागहृचोकमा धानको लातग अतिरष्टक्रर्ा भइ धानको उत्पादनको 
आधारमा रु ६०८५३०। नगद ष्टविरण समेि गरी उमा पनुको पेश्की फर्छ्यौट गरेको देन्खतछ। र्समा 
उत्पादन वास्िष्टवक कति भएको हो, छनोटको आधार के हो,  उत्पादनको पररमाण धेरै क्षेरफलमा धान 
लगाएकोलाइ आधार मानेर हो वा कम क्षेरफलमा पतन वढी पररमाणमा राम्रो उत्पादकत्व भएकोलाइ 
आधार मान्ने हो एष्टकन नगरी धेरै उत्पदान गरेको भतन नगद ष्टविरण गरेको देन्खर्ो। धेरै उत्पादन गने 
लाइ मार रकम भकु्तानी ददँदा कमजोर वगिको ष्टकसानले रकम प्राि नगने भएकोले र्समा पनुष्टविचार गरी 
अतर् समेि प्रोत्साहनका कार्िक्रम लागू गनुिपने देन्खतछ।  

 

76  अतर् खचि केतर वाट समेि अनदुानाः महानगरतभरका १२ वटा खचि केतर मध्रे् कृष्टर् िथा पश ुष्टवकासका 
क्षेरमा ष्टवतभन्न कार्िक्रम सतचालन गनिको लातग एक खचि केतरको रुपमा कृष्टर् िथा पश ु ष्टवकास 
महाशाखा रहेकोमा उक्त खचि केतर वाहेक अतर् ष्टवतभन्न ५ सेवा केतर िथा नगरपातलकाको कार्ािलर् 
खचि केतर समेि वाट कृष्टर् िथा पशकुा कार्िक्रम सतचालन गरी खचि गरेको देन्खतछ। एकै तनकार्का 
ष्टवतभन्न शाखावाट रकम ददँदा दोहोरो पने सम्भावना हनुे, कार्िक्रम धेरै ठाउमा तछरतलँदा अपेन्क्षि उपलन्व्ध 
नदेन्खन,े कृष्टर् शाखा वाहेक अतर् खचि केतरमा कृष्टर् िथा पशकुो प्राष्टवतधक जनशन्क्त कम भएको कारण 
प्राष्टवतधक वेगर कार्िक्रम कार्ाितवर्न हुँदा अनदुानका कार्िक्रम प्रभावकारी नहनुे आदद अवस्था रहतछ। 
र्समा तनर्तरण गरी कृष्टर् िथा पश ु ष्टवकास महाशाखावाट मार कृष्टर् िथा पश ु ष्टवकासका कार्िक्रम 
सतचालन गनुिपदिछ। नमनुाका रुपमा सेवा केतर २ नददपरुवाट कृष्टर् क्षेरमा भएको खचिको केही व्र्होरा 
देहार्अनसुार रहेको छ: 
भौ. नं. कार्िक्रम/आर्ोजना/ष्टक्रर्ाकलापको नाम ष्टववरण खचि रकम 

७ 
उत्कृि उद्योग िथा कृष्टर् फमि संचालनमा आतथिक सहार्िा र 
परुस्कार 

 पावर अल्टनेष्टटभलाइ भकु्तानी ८०,००० 

८४ 
अगाितनक िरकारी उत्पादन िातलम कुररलो,  अलौची, च्र्ाउखेिी 
प्रवर्द्िन  

 एकिा कृष्टर् समहुलाइ भकु्तानी ३०,००० 

१५१ कृष्टर् कार्िक्रम वडा स्िरीर् कृष्टर् संजाललाइ भकु्तानी  १००००० 

१९३ सहकारी न्शक्षा िथा तबउ पजुी  तबल भरपाइ अनसुार भकु्तानी  ४८,००० 

२३४ 
अगाितनक िरकारी उत्पादन िातलम कुररलो,  अलौची, च्र्ाउखेिी 
प्रवर्द्िन  

संलग्न कागजाि बमोन्जम भकु्तानी  ३७०००० 

२३४ तगररराज चल्ला ष्टविरण पश ुनश्ल सधुार उन्नि बोका ष्टविरण संलग्न कागजाि बमोन्जम भकु्तानी १०८२०० 

२३८ पश ुष्टवकास संलग्न कागजाि बमोन्जम भकु्तानी  १५०००० 

२५२ कृष्टर् कार्िक्रम संलग्न कागजाि बमोन्जम भकु्तानी  ३५०००० 

  जम्मााः  १२३६२००  
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 सेवा केतर २ नदीपरु िफि ाः र्स केतर िफि  रु 88090 हजार वजेट रहेकोमा रु 48728 हजार मार 
खचि भइ लक्ष्र्को िलुनामा ५५.३२ प्रतिशि खचि भएको छ। जस अतिगिि वडा नं ३ मा छुट्याइएको 
वजेट कुनै पतन खचि भएको छैन। र्स केतर िफि  देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:् 

 

77  ष्टविरणको भरपाई नभएकोाःआतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिका प्रमाण 
सष्टहिको लेखा राख्नपुने उल्लेख छ।भौ नं १५३।२०७७।०३।०५ बाट स्वरं्म सेष्टवका पोत्सहन भत्ता 
बापि रु ९५०००।खचि लेखेकोमा भत्ता ष्टविरण िथा बझेुको भरपाई नभएको रु  

 

 

९५००० 

78  छारवतृि ष्टविरणाः  भौ नं २३१।२०७७।३।३०  बाट श्री कातलका माध्र्ातमक ष्टवद्यालर् र श्री न्शव 
शन्क्त माध्र्ातमक ष्टवद्यालर्लाई प्रति ष्टवद्यातथि रु ५०००।को दरले रु १०००००। ष्टविरण गरेको छ। 
र्सरी छारवतृि कार्िक्रम सशिि  नगरपातलका न्शक्षा चाल ुखचि बाट हनुे भएकोले कार्िक्रम दोहोरो नपने 
गरर ष्टविरण गनुि पने देन्खतछ। न्शक्षा महाशाखा बाट ष्टवतनर्ोजन भई खचि गने कार्िक्रममा सेवा केतर 
बाट पतन गदाि कार्िक्रम टुक्रा टुक्रा भई प्रभावकाररिा नहनुे भएकोले र्स्िा कार्िक्रम दोहोरो नपने गरी 
सञ्चालन गनुि पदिछ। 

 

79  बढी भकु्तानीाः भौ नं २६८।२०७७।०३।३१ मा ददवा खाजा खचिको सम्बतधमा श्री अन्म्बका 
माध्र्ातमक ष्टवद्यालर्ले रु ११७००० माग गरेको तनणिर् पेश गरेकोमा कार्ािलर्ले रु २१६६०६। 
भकु्तानी ददएकोले रु ९९६०६। बढी भकु्तानी भएको छ। साथै ददवा खाजा कार्िक्रम अतिगिि न्शक्षा 
महाशाखाले उक्त कार्िक्रममा रकम ष्टवतनर्ोजन गरर खचि गरेको छ। र्सरर एउटै कार्िक्रममा सेवाकेतर 
बाट पतन खचि गनुि उन्चि नदेन्खएको रु 

 

 

 

 

 

९९६०६ 
80  जनसहभातगिा नभएकोाः कार्िक्रमगि खचिको ष्टववरण अनसुार वडा नं ११ मा तस तस ष्टट तभ जडान मा 

जनसहभातगिा िफि  रु ३१७९८५। साथै पातलकावाट ७४१९६५। वजेट भएको िर खचि रु 
२१०३४०।६८ भएकोमा महानगरपातलकाको भागको मार खचि भएको अवस्था छ। वजेटमा ७० 
प्रतिशि मार महानगरको हनुे उल्लेख भएको िर खचि गदाि सोही अनसुार रु १४७२३८। मार भकु्तानी 
गनुिपनेमा रु २१०३४०।६८ भकु्तानी भएकोले वढी भकु्तानी भएको असलु गनुिपने रु  

 
 
 

६३१०२ 

81  कार्ािलर्को काम उपभोक्ता सतमतिमाफि ि गराएकोाः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा 
काममा तमिव्र्र्ी, गणुस्िरीर्, रोजगारी शृ्रजना गने िथा ददगोपना हनुे भएमा त्र्स्िा आर्ोजना उपभोक्ता 
सतमतिमाफि ि गराउन सष्टकने उल्लेख छ। साथै साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ 
मा उपभोक्ता सतमतिमाफि ि गराएको कामको स्वातमत्व लाभग्राही समदुार्लाई नै हस्िातिरण गनुिपने 
उल्लेख छ। कार्ािलर्ले वडा प्रहरी कार्ािलर् वगरको ष्टकचन िथा ममिि कार्िको लातग वडा प्रहरी 
कार्ािलर् वगर (कास्की) उ स गठन गरी उक्त सतमतिवाट उक्त कार्ि गराइ भौ नं १५९ चाल ुवाट रु 
४५००००। भकु्तानी ददएको छ। उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराउदा लाभ प्राि गने र ददगोपना 
आउन ेर्ोजनाको कार्ि गनि ददनपुनेमा हस्िातिरण नहनुे र अतनवार्ि रुपमा कार्ािलर्ले नै गनुिपने कार्िहरु 
उपभोक्ता सतमति माफि ि गराएको पाइर्ो। तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थाको प्रतिकुल हनु ेगरी लाभग्राही 
समदुार् माफि ि कार्ि गराउन ुअतनर्तमि देन्खएको रु 

 
 
 
 
 
 
 
 

४५०००० 
82  उपभोक्ता सतमतिमाफि ि परामशि सेवाको कामाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा 

उपभोक्ता सतमतिमाफि ि तनमािणको काम मार गराउनपुने उल्लेख छ। िर र्स सेवाकेतरले लामाचौर 
माछापचु्रे सडकको तडष्टपआरको लातग माछापचु्रे टोल ष्टवकास संस्थावाट गराइ भौ नं १७१ वाट रु 
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१ लाख भकु्तानी गरेको छ।कार्ािलर्का प्राष्टवतधक जनशन्क्त वा परामशिदािावाट गराउन ु पने काम 
उपभोक्ता सतमतिमाफि ि गराइ रकम भकु्तानी गनुि अतनर्तमि देन्खएको रु  

१००००० 

83  मेन्शनको प्रर्ोग गरी वढी भकु्तानीाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा तनमािण 
कार्िको लागि अनमुान िर्ार गनुिपने उल्लेख गरेको छ। लागि अनमुान तमिव्र्र्ी िवरले गनुिपनेमा 
र्स सेवा केतर अतिगिि ष्टप तस तस १:२:४ को काममा म्र्ानअुल दर भतदा मेन्शनको दर प्रति घनतमटर 
रु ७९४=४ वढी भएकोमा घटी दरको प्रर्ोग गनुिपनेमा वढी दरको प्रर्ोग गदाि देहाअनसुार रु 
३५०७५९। वढी भकु्तानी भएको छ। अतर् खचि केतरहरुले वाटो वनाउने कामको लातग म्र्ानअुल 
नम्सि प्रर्ोग गरेकोमा र्स केतरले वढी दर प्रर्ोग गरेको िथा तमिव्र्र्ी गनुिपनेमा नगरी वढी दर प्रर्ोग 
गदाि वढी व्र्र्भार पारेको रकम अतनर्तमि देन्खएको रु  
 

भौ 
नं भकु्तानी पाउनेको नाम 

कामको 
पररमाण 

मेन्शन 
प्रर्ोगको दर म्र्ानअुल दर 

फरक 
दर 

वढी 
भकु्तानी 

१४ शान्तिपथ वाटो तनमािण उ स  ८०.४५ 13166.44 12372.04 794.4 63909 

31 
हकि  मास्टरको घरदेन्ख न्जतमरे सम्म स्िरोन्निी 
तन स १८.९ 13166.44 12372.04 794.4 15014 

52 
अकला आरिरा एल एतजल सडक तनमािण 
सतमति 22.1 13166.44 12372.04 794.4 17556 

५९ 
लामाचौर शान्तिचोक नाला िथा वाटो तनमािण 
सतमति 36.22 13166.44 12372.04 794.4 28773 

80 मेलवोट गौररशंकर खेलमैदान तभतरवाटो उ स  32.7 13166.44 12372.04 794.4 25977 
79 रश्मी मागि तनमािण उ स  ३६ 13166.44 12372.04 794.4 28598 
७० धोष्टवतन पाटन वाटो तनमािण उ स  ७५.६९ 13166.44 12372.04 794.4 60128 
86 तिष्टव्रकोट प्रवशे मागि उ  स 35.88 13166.44 12372.04 794.4 28503 

१०० 

घारीथर भर्रथान देन्ख डव्ल ुआर तस कलेज 
पखािलसम्म सडक ढलान उ स 63.6 13166.44 12372.04 794.4 50524 

१०१ िमु्के गलािङ सडक तनमािण उ स  ४० 13166.44 12372.04 794.4 31776 
 वढी भकु्तानीाः  ४४१.५४    350759  

 
 
 
 
 

350759 

84  शभुकामना ष्टवज्ञापनाः कार्ािलर्ले सचुनामलुक िथा सेवाग्राहीलाइ फलदार्ी हनुे ष्टकतसमका मार सचुना 
प्रकाशन गनुिपनेमा सेवा केतर २ ले मार र्स वर्ि कुल ५४ भौचर वाट रु ३ लाख ३६ हजार भकु्तानी 
गरेको देन्खएकोले अत्र्ातधक मारामा तछरतलएर सचुना प्रकाशन गरेको देन्खतछ। उपर्ोतग र शतदेशमलुक 
सचुना प्रकाशन गरी खचिमा तमिव्र्र्ीिा ल्र्ाउनपुनेमा र्स्िो गरेको देन्खदैन भने अतर् खचि केतरहरुमा 
समेि न्स्थति र्ही छ। र्स वर्ि नमनुा छनोटको आधारमा र्स खचि केतरको परीक्षण गदाि शभुकामनाको 
सचुनामा मार देहार्अनसुार रु ९६ हजार खचि भएको देन्खतछ भने अतर् सेवाकेतरहरुको न्स्थति समेि 
र्ही रहेको छ। व्र्ष्टकगि रुपमा खचि गनुिपने शभुकामना जस्िा ष्टवज्ञापन गरेर सरकारी रकम भकु्तानी 
ददन ुउन्चि देन्खएन। र्स्िो खचिमा तनर्तरण गनुिपदिछ।  

भौ. नं. सरु अनसुारको खचिको ष्टववरण डेतबट 

६८ शभुकामना वापिको फेवा ष्टटभीलाइ भकु्तानी  ३,००० 

७८ शभुकामना ष्टवज्ञापनको भकु्तानी  ४,००० 

७९ शभुकामना तबज्ञापन वापिको भकु्तानी  १३,५०० 

८८ शभुकामना वापिको भकु्तानी  १०,००० 
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९१ शभुकामना वापिको भकु्तानी  ५,००० 

९२ शभुकामना ष्टवज्ञापन वापिको भकु्तानी  ४,००० 

९३ िाजा अतभमिलाइ शभुकामना वापिको भकु्तानी  २,००० 

९९ शभुकामना वापिको रकम भकु्तानी  ५,००० 

१०१ शभुकामना वापिको रकम भकु्तानी  ३,००० 

१०२ शभुकामना वापिको रकम भकु्तानी  १०,००० 

१०४ शभुकामना वापिको भकु्तानी  ४,००० 

१०६ शभुकामना वापिको रकम भकु्तानी  १,००० 

१०६ शभुकामना वापिको रकम भकु्तानी  १,००० 

१०९ शभुकामना वापिको रकम भकु्तानी  २०,००० 

११७ शभुकामना वापिको रकम आरुसी तमडीर्ालाइ भकु्तानी  ५,००० 

१२१ शभुकामना वापिको रकम भकु्तानी  ५,००० 

 जम्मााः  ९५५०० 
र्स्िो प्रकृतिको खचिमा तनर्तरण गनिपने भतन लेखासतमतिले सझुाव ददएकोमा समेि कार्ाितवर्न भएको 
छैन। 

85  जनशहभातगिा उल्लेख नगरी वजेट िर्ारीाः महानगरले अतधकांश र्ोजनामा जनशहभातगिाको अंश नगद 
जटुाउने गरी वजेट िर्ार गरेको िर केही र्ोजनाहरु (जनु उपभोक्ता सतमतिमाफि ि कार्ाितवर्न भएका 
छन)् मा जनसहभातगिाको अंश उल्लेख नगरी अथािि महानगरमा नगद दान्खला गनि नपने गरी वजेट 
िर्ार गरी खचि गरेको देन्खतछ।र्स वर्ि नमनुा छनोट गरी हेदाि र्स सेवा केतर २ नददपरु वाट मार 
रु ६० लाख ७१ हजारका कामको लातग जनशहभातगिा नछुट्याएको देन्खर्ो। वजेट िर्ार गदाि सवै 
क्षेरमा एउटै मापदण्ड हनुे गरी वजेट वनाइ सो को कार्ाितवर्न गनुिपदिछ।  
 रु हजारमा 
कार्िक्रमको नाम वजेट खचि 
के आइ तसह पलु महेतर गफुा सडक ममिि 747  400 400 
खानेपानी टंकी िथा पाइप ममिि  237 190 
खानेपानी ट्याङ्की ममिि  500 475 
घटे्टकुना ओखले रंन्जि सडक ममिि 751  200 190 
जोगीमणी घोरकुना दारे र्ािले सडक ममिि 749  200 196 
जोगीमणी छहरेपानी सडक ममिि र्ोजना 750  200 198 
ददपचोक देन्ख लामाचौरचोक सम्म सडक ममिि 748  400 395 
राम्चे मरेवारी सडक नाला तनमािण  300 300 
वडा नं. १९ तभरका पक्की नला काेे सरसफाइ  174 174 
वडा नं. १९ तभरका सडक ममिि  200 150 
वडाका खानेपानी टंकी ममिि  494 470 
वडास्िरमा आकस्मीक अतर् ममिि कार्ि  113 113 
वडास्िरमा सडक ममिि र्ोजना  1097 1039 
सडक ममिि  1334 640 
सडक ममिि र्ोजना  222 42 
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जम्मााः  6071 4972  
 सेवा केतर ४ िफि ाः   

86  रेडक्रशलाइ भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ मा अतर् प्रर्ोजनको लातग रकम खचि गनि 
नहनु ेउल्लेख छ । कार्ािलर्ले भौ नं ६८ वाट नेपाल रेडक्रश सोसाइटी, पोखरा १० उपशाखालाइ रु 
१ लाख फतनिचर खररद गनि रकम ददएको छ। नेपाल रेडक्रश सोसाइटी एक अतिरािन्ष्यर् गैरसरकारी 
संस्था भएको र र्सको आफ्नै श्रोि िथा खचि हनुे अवस्थामा उक्त कुराको खर्ाल नगरी रेडक्रशलाइ 
फतनिचर खररद गनि रकम भकु्तानी गनुि उन्चि देन्खएन। र्समा सधुार गनुिपदिछ। 

 

87  सेवा प्रवाहमा स्माटि काडि कार्िक्रमाः सेवा केतर ४ ले सेवा प्रवाहमा स्माटि कार्िक्रम अतिगिि रु 
७४६०००।ष्टवतनर्ोजन गरर स्माटि काडिको लातग डाडा संकलनमा ७ जना, डाटा इतट्रीका लातग २ जना 
कमिचारी   र ष्टप्रतटर खररदको लातग समेि गरी रु ६७५९७२। खचि गरेको छ। उक्त काडि सञ्चालनका 
लातग मेन्शन नभएको कारण काडि प्रर्ोगमा नआएको िथा संन्घर् सरकारले राष्टिर् पररचर् पर प्रर्ोगमा 
ल्र्ाउने भएपतछ उक्त काडि प्रर्ोगमा ल्र्ाउन थप कार्ि नगरेको भन्ने जवाफ कार्ािलर्ले ददएको छ। 
र्सरर कार्िक्रमको औन्चत्र्िा िथा अपेन्क्षि उपलव्धीको मापन वेगर कार्िक्रम िर्ार गरी रकम खचि 
गरेको कारण कार्िक्रम कार्ितवर्न नभएको अवस्था देन्खएकोले र्सरी गरेको खचि रकम अतनर्तमि 
देन्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

६७५९७४ 

 न्शक्षा महाशाखा िफि ाः   
88  पोखरा बहपु्राष्टवतधक न्शक्षालर्मा ष्टवज्ञ तनर्कु्ताः पोखरा बहपु्राष्टवतधक न्शक्षालर्मा श्री राधाकृष्ण लातमछान े

लाई तमति २०७६।०९।०४ को तनणिर् अनसुार प्रदेश स्िरको ष्टवज्ञ सरहको मातसक ६५०००। 
उपलब्ध गराउने गरी  ष्टवज्ञको रुपमा तमति २०७६।१०।१३ देन्ख तनर्कु्ती गरर भकु्तानी गररएको िर 
सो पाररश्रतमक दर तनधािरणको आधार र ष्टवज्ञको कार्ि उपलब्धी िथा कार्ि प्रगति नदेन्खएको अवस्था 
छ। उक्त कार्िको लातग न्शक्षा महाशाखा िफि को स्थार्ी कमिचारी हदुाँहदैु ष्टवज्ञको रुपमा तनर्नु्क्त गनुिपने 
आवश्र्किा हो होइन एष्टकन नगरेको र ष्टवज्ञ तनर्नु्क्त के कार्िको लातग भएको िथा सम्पन्न कार्ि प्रगति 
के हनु भन्ने स्पि ष्टववरण राखेको छैन। माघ देन्ख असार सम्म रु २३३३५०। भकु्तानी ददएकोमा 
परामशि िथा सेवा बापि १५ प्रतिशि कट्टी गरी भकु्तानी ददन ुपनेमा सामान्जक सरुक्षा कर १ प्रतिशि 
मार कट्टी गरी भकु्तानी ददएकोले वाँकी १४ प्रतिशि रकम असलु गनुिपने रु  

 
 
 
 
 
 
 

३२६६९ 
89  ष्टवद्यालर्लाई सफ्टवेर्र खररद अनदुानाः  लेखा सम्बतधी सफ्टवेर्र अनदुानको लातग न्शक्षा महाशाखाले 

४३ वटा ष्टवद्यालर्लाई रु १७०००।को दरले रु ७३१०००।अनदुान ददइएको छ उक्त अनदुान रकम 
बाट ष्टवद्यालर्हरुले गौिम सफ्टवेर्रबाट प्रति ष्टवद्यालर्ले रु २५०००।लागि को सफ्टवेर्र खररद 
गरेको छ। र्सरी एउटै प्रकृतिको सामान खररद गदाि कार्ािलर्ले साविजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावली 
बमोन्जम प्रतिस्पधािको आधारमा खररद गरर सफ्टवेर्र अनदुान दददा तमिव्र्ष्टर् हनुे देन्खतछ। र्सरी लेखा 
सम्बन्तध सफ्टवेर्र रु २५०००। को प्रति ष्टवद्यार्लर्ले खररद गदाि उक्त सफ्टवेर्र कतिको प्रभावकारीिा 
िथा गणुस्िररर् र ष्टटकाउपना हतुछ। उक्त कुरामा ध्र्ान ददई खचि गनुिपने देन्खतछ।  

 

90  पोखरा महानगरपातलका- स्वास््र्- ८०४३९२०१३०२ चाल ुिफि ाः  

स्वीकृि दरभतदा बढी र्ािर्ाि खचि भकु्तानी:- ५०/२०७७-०२-१८ अनसुार वडा कार्ािलर्-२९ मा 
भएको और्धी व्र्वसार्ीहरुलाई पररवार तनर्ोजनका सधानहरु िथा आकन्स्मक गभितनरोधकको व्र्वस्थापन 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

िथा ररपोष्टटिङ कार्िक्रममा सहभागी ३१ जनालाई रु. ५०० को दरले जम्मा रु.१५५००।- र्ािर्ाि 
खचि भकु्तानी भएको देन्खतछ ।िर नगर कार्िपातलकाको बैठकबाट पाररि िातलम, गोष्ठी, कार्िशाला िथा 
अध्र्र्न भ्रमण खचि सम्बतधी तनदेन्शका, २०७४  को ८(ख) मा पोखरा महानगरपातलका वडा नं. १९ 
देन्ख २९ सम्म(२० र २८ बाहेक) मा र्ािर्ाि खचि रु. ३०० को दरले ष्टविरण गने व्र्वस्था छ । 
उक्त कार्िक्रम वडा कार्ािलर्-२९ मा भएको हनुाले रु. ३०० को दरले र्ािर्ाि खचि ष्टविरण गनुिपनेमा 
रु. ५०० को दरले ष्टविरण गरेको हनुाले प्रतिव्र्न्क्त रु. २०० बढी ष्टविरण भएको देन्खतछ ।िसथि 
कार्िक्रममा सहभागी ३१ जनाबाट बढी भकु्तान भएको प्रतिव्र्न्क्त रु.२०० को दरले असलु गनुिपने रु.. 

 

 

 

 

 

 

 

६२०० 
 शशिि अनदुान िफि ाः   

91  नमनुा ष्टवद्यालर् सधुार गरुुर्ोजना अनरुुप भौतिक तनमािण अनदुानाः स्थातनर् िहले नमनुा ष्टवद्यालर्को भौतिक 
पवुिधार तनमािण कार्िमा खचि गने प्रर्ोजनको लातग अनदुान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था ष्टवद्यालर् क्षेर 
ष्टवकास कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िका २०७६।७७ को ष्टक्रर्ाकलाप न.११.१.२.१ मा उल्लेख 
छ।उक्त अनदुान रकम ष्टवद्यालर्लाई उपलब्ध गराउँदा सम्पादन हनुे कार्िक्रमको लागि अनमुान िथा 
ष्टवद्यालर्को ड्रइङ तडजाइतनङ सष्टहिको गरुुर्ोजना तनमािण सष्टहि अनदुान माग गनि लगाइ उपलब्ध 
गराउन,े ष्टवद्यालर्ले भौतिक तनमािण कार्ि गदाि साविन्जनक खररद ऐन िथा साविजतनक खररद तनर्मावली 
र ष्टवद्यालर् खररद ददग्दशिन तभर रष्टह तनमािण कार्ि सञ्चालन गने िथा उक्त बजेट ष्टवद्यालर्लाई उपलब्ध 
गराउदा ष्टवद्यालर् र स्थानीर् िह वीच सम्झौिा गरी कार्ि प्रगतिका आधारमा उपलब्ध गराउने व्र्वस्था 
रहेको छ। र्स महानगरपातलकाले गो भौ नं १४८।०७७।०३।३१ मा तनम्न ष्टवद्यालर्लाई 
३०००००००। तनकासा उपलब्ध गराएकोमा अनदुान तनकासा कार्ि प्रगतिको आधारमा नददएको र सो 
ष्टवद्यालर् भवन तनमािण कार्िको प्राष्टवतधक मलु्र्ांकन र कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन पेश नभएको ले खचि पिुी 
गने उक्त कागजाि पेश हनुपुने भतन रु ३०००००००। बेरुज ु प्रारन्म्भक प्रतिवेदनको क्रममा 
औल्र्ाइएकोमा प्रतिक्रर्ाको क्रममा रु १५१६०१०५। को प्रमाण पेश भएकोले प्रतिक्रर्ाबाट फर्छ्यौट 
भएकोमा बाँकी रकमको हकमा प्रमाण पेश गनुि पने रु 

 ष्टवद्यालर्को नाम प्रारन्म्भक प्रतिवेदनको 
औल्र्ाएको रकम 

प्रतिष्टक्रर्ाबाट फर्छ्यौट रु बाँकी 

१ कातलका माध्र्ातमक ष्टवद्यालर् १५०००००० ११०३५३०७ ३९६४६९३ 
२ तरभवुन शान्ति मा ष्टव १५०००००० ४१२४७९८ १०८७५२०२ 
जम्मा ३००००००० १५१६०१०५ १४८३९८९५  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 १४८३९८९५ 

92  नमनुा ष्टवद्यालर् ष्टवकासका लातग कार्िसम्पादन अनदुानाः न्शक्षा िथा मानव स्रोि ष्टवकास केतर र्ोजना 
िथा अनगुमन शाखाको तमति २०७७।३।१०, च नं ३८३ को परमा नमनुा ष्टवद्यालर् ष्टवकासका लातग 
छनौट भएका ष्टवद्यालर् लाई कार्िसम्पादन अनदुान तनकासा दददा ष्टवद्यालर्को शौन्क्षक ष्टवकास िथा 
व्र्वस्थापकीर् पक्षको सदुृढीकरण क्षमिा अतभवषृ्टर्द् ष्टवद्यालर्को शौन्क्षक िथा व्र्वस्थापष्टकर् कार्ि नपगु 
हनुे न्शक्षक िथा कमिचारी व्र्वस्थापन शौन्क्षक सामातग्र िथा ष्टवद्यालर्को स्वीकृि गरुुर्ोजनामा उल्लेन्खि 
प्राथतमकिा प्राि कार्िक्रम लातग ष्टवद्यालर्ससँग कार्िर्ोजना माग गरर बजेट तनकासा गनुि पने उल्लेख 
छ। र्स नगरपातलकाले गो भौ नं १४८।०७७।३।३१वाट तनम्न ष्टवद्यालर्लाई रु ६४१००००। 
तनकासा उपलब्ध गराएकोमा उक्त कार्िको कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन पेश नभएकोले  कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन 
पेश गनुि पने रु ६४१००००।प्रारन्म्भक प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएकोमा प्रतिक्रर्ा बाट फर्छ्यौट रु 
२१५९७८०। भई बाकी रु ४२५०२२०। को प्रमाण पेश गनुि पने रु 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

तस नं  ष्टवद्यालर्को नाम प्रारन्म्भक प्रतिवदेनमा 
औल्र्ाएको रकम 

प्रतिष्टक्रर्ाको क्रममा 
प्रमाण पेश भई 
फर्छ्यौट भएको रकम 

बाँकी रकम 

१ कातलका ष्टवद्यालर् ३७६०००० २१५९७८० १६००२०२ 
२ तरभवुन शाति मा ष्टव २६५०००० ० २६५०००० 
जम्मा ६४१०००० २१५९७८० ४२५०२२०  

93  आवातसर् छारवतृिाः ष्टवद्यालर् क्षरे ष्टवकास कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िका २०७६।७७ को ष्टक्रर्ाकलाप 
न.७.२.१.१ मा साविजतनक ष्टवद्यालर्मा अध्र्र्नरि आवासमा बसी अध्र्र्न गने ष्टवद्यातथिहरुका लातग प्रति 
ष्टवद्यातथि प्रति मष्टहना ४ हजारको दरले दश मष्टहनाको रु ४०००० अनदुान ददने उल्लेख छ। र्स 
पातलकाले आ.व २०७६।७७ मा १० मष्टहनाका लातग तनम्न ष्टवद्यालर् लाई रु ११५६२०००। (दतलि 
र छारा छारवनृ्त्त कट्टा गरर) तनकासा भएको आवातसर् छारवतृि रकम ष्टवश्वव्र्ापी महामारीका रुपमा 
फैतलएको कोतभड-१९ को कारण सरकारले चैर ११ गिे देखी लकडाउन गरेकोले पातलकाका सबै 
ष्टवद्यालर् बतद भई शैन्क्षक ष्टक्रर्ाकलाप संचालनमा नरहेको कारण बैशाख देन्ख असार सम्मको आवातसर् 
छारवतृि बराबरको रकम सम्बतधीि ष्टवद्यालर् बाट एष्टकन गरी उक्त रकम असलु गरी संन्घर् संन्चि 
कोर्मा दान्खला गनुि पने रु  

तस नं ष्टवद्यालर्को नाम आवातसर् छारवतृि ष्टविरण 
ष्टवद्यातथि संखर्ा 

ष्टवद्यालर् संचालन 
नभएको अवतध 

प्रति मष्टहना 
छारवतृि दर 

बढी रकम 

१ तसजिना बष्टहरा मा ष्टव २५८ ३ ४००० ३०९६००० 
२ अमरतसंह नमनुा माष्टव ५८ ३ ४००० ६९६००० 
३ कुडहर आ ष्टव ९ ३ ४००० १०८००० 
४ सरस्वति ष्टटका मा ष्टव १५ ३ ४००० १८०००० 
५ जनप्रकाश मा ष्टव ७ ३ ४००० ८४००० 
जम्मा  ३४७   ४१६४०००  
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94  पाठ्यपसु्िक बढी अनदुानाः- स्थानीर् िहले साविजतनक ष्टवद्यालर्मा कक्षा १ देन्ख १० सम्म अध्र्र्नरि 
ष्टवद्यातथिको IEMIS  मा प्रष्टविी ि्र्ाङ्कलाई प्रमान्णि गरी र्ष्टकन संखर्ाका आधारमा दोस्रो चौमातसक तभर 
ष्टवद्यालर्लाई अनदुान तनकासा ददन ] िथा र्सरी अनदुान ददंदा पष्टहलो पटकमा ष्टवद्याथी संखर्ाको ७५ 
प्रतिशि संखर्ालाई मार अनदुान ददई २०७७ वैशाखवाट सरुु हनुे शैन्क्षक सरको ष्टवद्याथी भनािको 
ष्टववरण, पाठ्यपसु्िक खररद र ष्टविरण गरेको ष्टववरणको आधारमा र्ष्टकन गरी नपगु हनुे रकम मार थप 
अनदुान ददने व्र्वस्था कार्िक्रम कार्ाितवर्न पसु्िीका २०७६।७७ मा उल्लेख छ। महानगरपातलकाले 
र्स कार्िक्रम कार्ाितवर्न पसु्िीकामा भएको व्र्वस्थाको प्रतिकुल हनुे गरी गो.भौ.न. 
९०।२०७७।०२।२१ बाट १९९ ष्टवद्यालर्लाई शौन्क्षक सर २०७७ को पाठ्यपसु्िकको १०० 
प्रतिशि रकम रु २०१५२१८२।तनकासा गरेको छ भने भौ नं १४८।०७७।३।३१ बाट २३ 
ष्टवद्यालर्लाई थप रु ४५८७८४।तनकासा ददएको छ। महानगरपातलकाले ७५ प्रतिशि पष्टहले तनकासा 
ददनपुनेमा १०० प्रतिशि तनकाशा ददएकोले २०१५२१८२। को २५ प्रतिशि अतनर्तमि देन्खएको साथै 
१०० प्रतिशि तनकासा ददईसकेपतछ पतन पाठ्यपसु्िक खररद र ष्टविरण गरेको ष्टवल भरपाई एष्टकन नगरी 
थप रु ४५८७८४।तनकासा भएको रकम सम्बन्तधि ष्टवद्यालर्बाट असलु हनुपुने रु  

तस नं १०० प्रतिशि तनकासा अतनर्तमि २५ प्रतिशि  असलु गनुि पने   जम्मा तनकासा रकम 

१ २०१५२१८२ ५०३८०४५ ४५८७८४ ५४९६८३०।  
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
95  बैकन्ल्पक उजािाः 1 घनतमटरको शहरी बार्ो ग्र्ाँस प्रति गोटाको रु.60000। का दरले लागि अनमुान 

िर्ार भएकोमा पातलकाले 33 जना लाभग्राही छनोट गरेको छ। कूल लागिको 70 प्रतिशि वा बढीमा 
रु.40000। प्रति प्लातट अनदुान उपलब्ध गराउने कार्िक्रममा महानगर पातलकाबाट रु.1320000। 
खचि लेखेकोमा देन्खएका व्र्होराहरु तनम्नानसुार छन ्: 

 

95.1  बार्ो ग्र्ासलाई आवश्र्क पने ड्रमको लागि अनमुान कोटेशन माग गरी बजार मलु्र् बाट रु.60000.0 
कार्म भएको पाइर्ो ।बार्ो ग्र्ासलाई आवश्र्क पने ड्रम Alternative Bio Energy Pvt. Ltd  बाट प्रति गोटा 
रु.60000। का दरले 33 वटा को रु.1980000.0 मा सोझै खरीद गरेको छ । अनदुान उपलब्ध 
गराउने कार्िक्रममा ठुलो पररमाणमा खररद गदाि प्रतिस्पधाि सतुनन्श्चि हनुे गरी कम मलु्र्मा गणुस्िरीर् 
सामान प्राि हनुे अवस्था लाई ध्र्ान ददई खरीद गने िफि  पातलकाले ध्र्ान ददन ुपने देन्खतछ ।   

 

95.2  भकु्तानीमा कर – आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टा गनुिपने 
व्र्वस्था छ ।पातलकाले बैकन्ल्पक उजाि अनदुान कार्िक्रम अतिगिि एउटै पाटीबाट रु.1980000। 
को सामान खरीद गरेको ष्टवल पेश भएको छ । ष्टवल पेश बमोन्जम लाभग्राहीलाइ अनदुान रकम उपलब्ध 
गराउदा भौ.न.4-077/3/30 बाट रु.800000। र भौ.5-077/3/30 बाट रु.520000। 
गरी रु.1320000। खचि को 1.5% अग्रीम कर रु.19800। कट्टा गनुि पनेमा गरेको नपाइएकोले 
राजश्व दान्खला गनुि पने रु.  
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 संघीर् सरकारबाट हस्िातिरीि कार्िक्रम चाल ु  

96  प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम – स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू 
गराउन एवम ्सामूदाष्टर्क पूवािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िह तभर प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । र्स कार्िक्रम अतिगिि स्थानीर् 
िहतभरका वडाहरुमा कुलो ममिि, पष्टहरो तनर्तरण, ग्र्ाष्टवन जाली लगाउने, पदमागि तनमािण कार्ि 
लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गरी र्स वर्ि २०६ जनालाई २५१५ ददन रोजगारी उपलव्ध गराई रु 
२५ लाख ४० हजार खचि गरेको िथा उक्त रकम मध्रे् ज्र्ालामा रु १८ लाख ५ हजार खचि गरेको 
छ। लन्क्षि वगिलाई और्िमा १२ ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र 
कार्िक्रम खचि समेि खचि लेखेका छन ्। उक्त खचिबाट लन्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए 
िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोजगारी सजृिना भएको देन्खंदैन । 

 

97  श्रमीकको ज्र्ाला नगदै भकु्तानीाः कामका लागी पाररश्रतमकमा आधाररि सामदुाष्टर्क आर्ोजना (सञ्चालन 
िथा व्र्वस्थापन) कार्िष्टवतध, 2076 को तनर्म 21(1) स्थानीर् िहले श्रतमकको ज्र्ाला सम्वन्तधि 
रोजगार उपभोक्ता सतमतिको तनवेदन र हान्जरी ष्टववरण िथा प्राष्टवतधक प्रतिवेदनको आधारमा सम्वन्तधि 
वडा अध्र्क्षको तसफाररस बमोन्जम श्रतमकको बैक खािामा भकु्तानी गनुि पने व्र्वस्था भएिा पतन 
पातलकाले प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम अतिगिि श्रमीकलाई पारीश्रतमक वडा सन्चवहरुको खािामा 
रकम जम्मा गरी तनजहरुबाट नगदै ष्टविरण गरेको पाइर्ो । तनर्मको व्र्वस्था बमोन्जम पाररश्रमीक 
नगदै ष्टविरण नगरी बैक खािा माफि ि ष्टविरण गने िफि  पातलकाले ध्र्ान ददन ुपने देन्खतछ । 

 

98  बढी भकु्तानी:- साविजतनक खरीद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 123 को 1(ख) बमोन्जम प्राष्टवतधक 
नाप जाँच गरी नापी ष्टकिाबमा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कार्िसम्पादनको आधारमा भकु्तानी ददन ुपने 
व्र्वस्था छ। देउमाडी न्स्थि गौिम चोक सतमको रुख जाने गोरेटो बाटो तनमािण र्ोजनामा रु.95385। 
भकु्तानी हनु ुपनेमा श्रमीकले गरेकोकामको प्राष्टवतधक ष्टवल,3% टुल्स र 2% श्रमीकको लागी कार्िस्थल 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

सरुक्षा सामाग्री समेि जोडी रु.95385। भकु्तानी ददएकोले बढी भकु्तानी हनु गएको रु.3662। असलु 
गनुि पने रु. 

 

3662 

99  भकु्तानीमा कर – आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टा गनुिपने 
व्र्वस्था छ । पातलकाले देहार्का भकु्तानीमा तनर्मानसुार लाग्ने रु.22518.0 अतग्रम कर कट्टी गरेको 
रैन । िसथि उक्त कर असलु हनुपुने रु. 

भौ.तमति ष्टववरण भकु्तानी रकम करको दर कर रकम 
128-
077/3/28 

सेतिनदी तसिापाइला छप्लाङगे सेिीनदी झो.प ु
तनमािण कार्िको नौलव घमु्िी नेपाल  

291045 1.5 3863 

130-
077/3/28 

पररवार तनर्ोजन िथा प्रजनन स्वास््र् 
कार्िक्रमको पेश्की फछिर्ौटमा कर कट्टा गरेको 
िर दान्खला गरेको प्रमाण पशे नभएको 

156000 1.5/10 18655 

 जम्मा   22518  

 

22518 

100  आर्वेुदीक और्ातधको लागि अनमुानाः माल सामानको लागि अनमुान िर्ार गदाि साविजतनक खरीद 
तनर्मावली, 2064 को तनर्म 11(2) बमोन्जम िर्ार गनुि पने व्र्वस्था छ। पातलकाले 3 वटा 
सप्लार्सि सँग कोटेशन माग गरेको र सोही 3 वटा मध्रे् कम कबोल गने सप्लार्सिको मलु्र्लाई नै 
आधार मानी लागि अनमुान कार्म गरेको छ । सोही 3 वटा मध्रे्को कम कबोल गने स्पसि आर्वेुद 
फमाि सँग रु.798867। को सोझै आर्वेुद और्ातध खररद गरेको पाइर्ो। प्रथम पटक माग गरेको 
कोटेशनको आधारमा लागि अनमुान िर्ार गरी पनु कोटेशन माग गरी खरीद प्रकृर्ा अगाडी बढाउन ु
पनेमा सो नगरी प्रथम पटक माग गरेको सँग नै खरीद गदाि लागि अनमुान समेि िर्ार गरेको भन्न 
सष्टकने अवस्था देन्खएन। अिाः तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोन्जम लागि अनमुान िर्ार गरी खरीद गने 
िफि  पातलकाले ध्र्ान ददन ुपने देन्खतछ। 

 

 कृष्टर् िफि ाः  

101  ष्टविरण भपािइ पेश नभएकोाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 36 मा कुनै रकमको 
भकु्तानी ददँदा ररि पगुे वा नपगुेको जाँच गनुि पनेछ साथै ष्टविरणका लागी खरीद भएका सामानहरु ष्टविरण 
भएको भपािइ समेि पेश गनुि पने व्र्वस्था छ । भौ.159-077/3/31 बाट कृष्टर् उत्पानको लातग 
पातलकाले 21 टन कृष्टर् चनुा प्रति टन रु.6500। का दरले जम्मा रु.136500। खरीद गरेकोमा 
लेखापरीक्षणको क्रममा सो चनुाको ष्टविरण भपािइ पेश नभएकोले ष्टविरवण भपािइ पेश गनुि पने रु. 

 
 

 

 
 

 

 

136500 

102  उपभोक्ताको श्रमदान नखलेुकोाः साविजतनक खरीद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 (3क) तनमािण 
कार्ि वा सेवाको प्रकृति, पररमाण, लागि अनमुान, उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले व्र्होने वा 
व्र्होनुि पने रकम, कार्ि वा सेवा सम्पन्न गनुि पने अवतध आदी उल्लेख गरी उपभोक्ता सतमति संग संझौिा 
गनुि पने व्र्वस्था भएिा पतन महानगरपातलकाबाट कृर्ी कार्िक्रम अतिगिि तनम्न कृर्क समहुको संझौिामा 
कृर्कले कति व्र्होने, पातलकाले किी व्र्होने स्पि खलेुको छैन। श्रमदानको अंश किी र पातलकाको 
किी  व्र्होने स्पि नखलेुकोले उपभोक्तालाई बास्िष्टवक किी भकु्तानी हनु ुपने किी भर्ो बढी वा घटी 
भकु्तानी भर्ो बास्िष्टवक कति हनु ुपने र्ष्टकन गनि सकीएन । अिाः संझौिामा श्रमदन अंश र अनदुान 
अंश स्पि हनु ेगरी संझौिा गनुि पने देन्खतछ।  

क्र.सं कृर्ाक समहु लागि अनमुान गरेको काम भकु्तानी 
1 उन्निन्शल कृर्ाक समहु तसंचाइ कार्ि 39897.87 39262.17 29550 

2 ढोरबेतस कृर्क समहु तसंचाइ कार्ि 103107.55 89127.53 88650.0 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

3 चापाकोट घडरी कृर्ाक समहु 89816.48 89542.0 68950.0 

4 बास्िोला कृष्टर् फमि 42600.75 35065.24 29550.0 
5 िल्लो कल्र्ाह कुलो ममिि 81217.66 81718.59 73875.0 
6 उपल्लो कल्र्ाह कुलो ममिि 81341.77 82694.25 73875.0  

 स्वास््र् िफि ाः  
103  और्तध खरीदाः साविजतनक खरीद तनर्मावली, 2064को तनर्म ८५(1) बमोन्जम ष्टवस लाख रुपैर्ाँसम्मको 

और्ातधजतर् मालसामान उत्पादनकले राष्टिर्स्िरको समाचारपरमा सूचना प्रशाकन गरी िोकेको 
ष्टवक्रीमलु्र्मा सोझै खररद गनि सष्टकनेछ भन्ने व्र्वस्था छ । महानगर पातलकालाई स्वास्थको और्तध 
खरीद गनि रु.3050000.0 बजेट छुट्याइ और्ातध खररद गरेको छ । पातलकाले ३ वटा सप्लार्सिबाट 
दर माग गरी लागि अनमुान िर्ार गरेको छ । लागि अनमुान िर्ार गने क्रममा दर माग गरेको 
सप्लार्सि सँगनै पनुाः और्धी खरीद गरी भौ.123-077/3/24 बाट न्चराग फमेसीलाइ 
रु.1799328। भकु्तानी गरेको छ। तनर्मावलीले राष्टिर् स्िरको समाचार परमा सचुना प्रकाशन गरी 
िोकेको मलु्र्मा खरीद गनुि पनेमा सो वेगर न्चराग फामेसीबाट सोझै खरीद गरेको पाइर्ो। अिाः 
पातलकाले त्र्स िफि  ध्र्ान ददन ुपने देन्खतछ। 

 

 स्वास््र् महाशाखा िफि ाः   

104  आवश्र्किा भतदा बाहीरको और्ातध खरीदाः पातलकाले ससिि िफि प्राि बजेट मध्रे् प्रथम चरणमा 
रु.1799328। को और्ातध खरीद गरी बाँकी रहेको बजेट रु.125067२। र परुाना स्वा्र् प्रवधिन 
केतरका लातग सञ्चानल खचि रु.3750000। को वजेट एकमिु रु.500067२। बाट टेण्डर 
प्रकृर्ामाफि ि न्चराग फमेशी बाट रु.46638५। मा 128 ष्टकतसमका और्ातध ष्टकनेको छ । महानगरको 
और्ातधको आवश्र्किाको पष्टहचान पररक्षाण गदाि 128 ष्टकतसमका और्तध मध्रे् 26 ष्टकतसमका 
और्ातधको आवश्र्किा शतुर् भएको अवश्थामा समेि सो और्धी रु.22315। को खरीद हनु ुऔन्चत्र् 
ष्टहन हनुे र पातलकाको लातग लागि समेि बढेको छ । र्सरी आवश्र्किाको पष्टहचान भतदा बाहीरका 
26 ष्टकतसमको और्धी खरीद गनुि तनर्म सम्मि देन्खएन।  

छलफलको क्रममा महानगरपातलकाले आपिकातलन प्रर्ोजनको लातग वढी और्धी खररद गनुिपने वाध्र्िा 
रहेको जानकारी गराएको छ। 

 

105  बजेट भतदा बढी खचिाः प्रदेश आथीक कार्िष्टवतध तनर्मावली, 2074 मा कुनै पतन खचि लेखदा सोष्टह खचि 
न्शर्िकमा उल्लेखीि बजेटको तसमा तभर रहेर खचि गनुि पने व्र्वस्था छ । मष्टहला स्वरं् सेष्टवकाको 
र्ािार्ाि खचिको बजेट रु.154800। छुट्याएकोमा रु.334800। खचि लेखी रु. 180000। 
बजेटको सीमा भतदा बढी कार्िक्रम खचि गरेको छ। सो बढी खचि मध्रे् रु.62000। बैकमा दान्खला 
गरेिा पतन बाँकी रु.118000। बजेटको तसमा भतदा बढी खचि गरेको पाइर्ो। बाष्टर्िक बजेट भतदा 
बढी खचि लेखेको अतनर्तमि देन्खएको रु.  

 

 

 
 

 

 
 

 

118000 

106  बढी भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 36(8) मा  कुनै रकमको भकु्तानी 
ददँदा ररि पगुे वा नपगुेको जाँच गनुि पने व्र्वस्था छ । भौ.85-0773/31 बाट पातलकाले रेनकोट, 
ज्र्ाकेट लगार्िका अतर् सामानहरु खरीद गदाि रु.1496044। खचि लेखेकोमा रु.1426814। 
को मार ष्टवल भपािइ संलग्न रहेकोले नपगु रु.69230। बेरुज ुदान्खला गनुि पने रु. 

 
 

 

 
 

69230 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
107  भौ.94-2077/3/31 बाट गाउँघर न्क्लतनक िथा खोप केतर संचालन वापि 127 जनालाई र्ािार्ाि 

खचि र ष्टफल्ड भत्ता रु.708800। भकु्तानी ददएकोमा कुन कुन व्र्न्क्तले कष्टहले कष्टहले काम गरे कुन 
स्थानमा कति ष्टवरामीको उपन्स्थति तथर्ो जस्िा आवश्र्क कागजाि से्रस्िा साथ संलग्न रहेको पाइएन। 
अिाः भकु्तानीमा अतनवार्ि रुपमा आवश्र्क कागजाि संलग्न गरी राख्न ुपने देन्खतछ।  

 

 भकु्तानी केतर ५ पुनँ्जगि िफि   
108  प्राष्टवतधक मलु्र्ाङ्कन वेगर डोर हानँ्जरीको अधारमा भकु्तानीाः साविजतनक खरीद तनर्मावली, 2064 को 

तनर्म 123 बमोन्जम प्राष्टवतधक कामको नाप जाँच गरी प्राष्टवतधक ष्टवलको आधारमा भकु्तानी ददन ुपने 
व्र्वस्था छ । पातलकाले तनम्न र्ोजनामा डोर हाँन्जरीको आधारमा भकु्तानी ददएको पाइर्ो । डोर 
हाँन्जरीको आधारमा भकु्तानी हदुा किी कम भर्ो सोको स्पि हनु नसष्टकने हुँदा भकु्तानीमा प्राष्टवतधक 
प्रतिवेदन संलग्नगरी भकु्तानी ददन ुपने देन्खतछ । 

क्र.सं भौ.तमति र्ोजना भकु्तानी 
1 2-076/7/22 वडा नं.26 ष्टवतभन्न सडक ममिि 55500.0  

 

109  बढी भकु्तानी:- साविजतनक खरीद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 123 को 1(ख) बमोन्जम प्राष्टवतधक 
नाप जाँच गरी नापी ष्टकिाबमा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कार्िसम्पादनको आधारमा भकु्तानी ददन ुपने 
व्र्वस्था छ ।पातलकाले तनम्न र्ोजनाहरुमा भकु्तानी ददन ुपने भतदा बढी भकु्तानी ददएकोले सम्बतधीि 
संग असलु गनुि पने रु. 

 

 

 

29221 

 भौ.तमति र्ोजनाको नाम लागि अनमुान भएको भकु्तानी हनुपुने 
भकु्तानी 

बढी 
भकु्तानी 

6-076/9/16 ब्रम्हकुमारी ईश्वरीर् ष्टवश्वष्टवद्यालर् 331876.62 330000.0 324000.0 9000.0 

8-076/9/18 ष्टहमालर् आ.ष्टव 175478.0 166667 162500 4167.0 

16-
076/9/27 

बडहरे पूवेली थमु्को सडक 
ट्रार्ाक ओपन 

326883.13 333000.0 323250.0 9750.0 

29-
076/10/26 

नहरचोक देखी खदुी जोड्ने ष्टपच 
बाटो ओभरफ्लो कालोपरे ममिि 

323986.59 290281 283977 6304.0 

 जम्मा  1119948 1093727 29221  

 

110  अधरुा आर्ोजना – आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २६ अनसुार र्ोजनाहरुको भौतिक 
र ष्टवत्तीर् पक्षको सामषु्टहक समीक्षा गनुिपने र र्सरी गररने समीक्षामा प्रगति कम हनुकुा प्रमखु कारणहरु 
र सोको तनतमत्त न्जम्मेवार व्र्न्क्तको पष्टहचान गनुिपने, त्र्स्िो समीक्षामा सधुारका लातग चाल्न ुपने कदमहरु 
र न्जम्मेवार व्र्न्क्त उपर गनुिपने कारबाही समेि उल्लेख गनुिपने व्र्वस्था छ । िर महानगरपातलकाले 
वडाका र्ोजनाहरु छनोट गदाि सम्पणुि कार्ि सम्पन्न हनुे गरी बजेट व्र्वस्था गरी सोही अनसुार कार्ि गनुि 
गराउन ुपनेमा तनम्नानसुारका र्ोजना अधरुा रहेको पाइर्ो । अधरुा र्ोजनाहरुलाई प्रत्रे्क आ.व मा 
सानो सानो रकमको व्र्वस्था गरी र्ोजना परुा गने गरेको पाइर्ो । र्सरी बजेट छरी अनतु्पादनक 
क्षेरमा बजेट सक्ने पररपाटीको अतत्र् हनुपुदिछ ।साथै र्ोजना सम्पन्न गनि आवश्र्क बजेटको 
शतुनन्श्चििागरी र्ोजनाको छनोट गने िफि  पातलकाले ध्र्ान ददन ुपने देन्खतछ ।  

भौ.तमिी र्ोजनाको नाम भएको काम भकु्तानी रकम 

 तसगारेवास सामदुार्ीक भवन तनमािण 
सतमिी 

9 वटा ष्टपल्लर उठाएर 
राखेको 

431156.58 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

138-077/3/21 वते्र्ानी आमा समहु वडा नं. 28 ष्टपल्लर उठाएर राखेको 306491.0 
142-077/3/21 दतलि समाज भवन तनमािण लामस्वारा PCC for RCC, form 

work, M.S Bars in RCC 

को मात्र काम गरेको 

215487.0 

175-077/3/29 ç नमो बरु्द् िामाङ्ग समाज भवन तनमािण वपल्िर मात्र उठाएको 194076.0  
111  स्पेन्शष्टफकेशन भतदा फरक सामान जडानाः  साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064को तनर्म 10 बमोन्जम 

लागि अनमुान िर्ार गरी सोही अनसुार कार्ि गनुिपने व्र्वस्था छ । साथै तनर्म 123 (ख) बमोन्जम 
प्राष्टवतधक नाप जाँच गरी नापी ष्टकिाबमा उल्लेख भएको बास्िष्टवक कार्ि सम्पादनको आधारमा भकु्तानी 
ददन ुपने व्र्वस्था छ । तनम्न अनसुारका र्ोजनाहरु उपभोक्ता सतमिी माफि ि गरेकोमा लागि अनमुानमा 
उल्लेखीि स्पेन्शष्टफकेशन भतदा फरक स्पेशीष्टफकेशनको सामान जडान गरी लागि अनमुानको रकमनै 
भकु्तानी ददएको पाइर्ो । र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा र्स प्रकार छन:् 

 

111.1  रक्षा बतधन मागि तनमािण कार्ि उपभोक्ता सतमिी माफि ि रु.2950712।- को लागि अनमुान िर्ार 
गदाि 600 mm NP3(H) Hum pipe with all completes 6@1 5600 का दरिे रु.93600 भएको िर 
उपभोक्ता सतमतिले ष्टवल 450 mm NP3(H) Hum pipe with all completes 6@1 1 659 को रु.69954.0 
को ष्टवल पेश भएकोले िर उपभोक्ता सतमिीलाइ 600 एम एम को भकु्तानी भएको पाइर्ो । उपभोक्ता 
सतमिीले पेश गरेको ष्टवलको स्पेन्शष्टफकेशन भतदा फरक सामान प्रर्ोग भएकोमा सोही अनसुार भकु्तानी 
ददन ुपनेमा लागि अनमुान अनसुारको भकु्तानी भएकोले बढी भकु्तानी हनु गएको रु.23646.0 मा 
उपभोक्ता सतमतिको अंश कट्टा गरी रु.18841।- उपभोक्ता सतमति सँग असलु गनुि पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18841 

111.2  नमनुा आदशि सडक खण्ड तनमािण उपभोक्ता सतमिी माफि ि रु.801288.98 को लागि अनमुान िर्ार 
गदाि 450 mm NP3(H) Hum pipe with all completes 3@1 1 659.0 का दरिे रु.34977 भएको िर 
उपभोक्ता सतमतिले ष्टवल 300 mm NP3(H) Hum pipe with all completes 3@9199.99 को 
रु.327600.0 को ष्टवल पेश भएको िर उपभोक्ता सतमिीलाइ 450 एम एम को भकु्तानी भएको 
पाइर्ो । उपभोक्ता सतमिीले पेश गरेको ष्टवलको स्पेन्शष्टफकेशन भतदा फरक सामान प्रर्ोग भएकोमा 
सोही अनसुार भकु्तानी ददन ुपनेमा लागि अनमुान अनसुारको भकु्तानी भएकोले बढी भकु्तानी हनु गएको 
रु.7377.0 मा उपभोक्ता सतमतिको अंश कट्टा गरी रु.5877।- उपभोक्ता सतमति सँग असलु गनुि 
पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5877 

112  हेभी इन्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म उपतनर्म 
(९) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनु े तनमािण कार्िमा डोजर, एक्साभेटर, 
लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्िा हेभी मेन्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्ने व्र्वस्था छ। सो तनर्मावलीको प्रतिबतधात्मक 
वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदािको समर्मा हेभी मेन्शन प्रर्ोग गनुिपने जष्टटल प्रकृतिको कार्ि भनी 
उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररशमा साविजतनक तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा 
मेन्शन प्रर्ोग गनि सष्टकने उल्लेख छ। पातलका अतिगिि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमािण िथा 
स्िरोन्नतिसँग सम्बन्तधि र्ोजनाका उपभोक्ता सतमतिहरुले डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेन्शन प्रर्ोग 
गने गरेको पाइए िापतन तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोन्जम सम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररश गराई नगर 
कार्िपातलकाको कार्ािलर्बाट सहमति तलएको पाइएन। र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन 
: 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

गोभौनं./तमति कामको ष्टववरण /उ.स भकु्तानी रकम प्रर्ोग गरेको 
हेभी उपकरण 

हेभी उपकरणमा 
भएको खचि 

159-
077/3/27 

कल्र्ाङ्गदी र्ारे गौडा गरुुङ्गाउ मोटर 
बाटो (भकु्तानी केतर 5 िफि ) 

215229. लोडर, 
एक्साभेटर 

224750.0 

 कमेरेपानी पररवार टोल जान े बाटो 
(अतिरसरकारी अन्क्तर्ारी िफि ) 

960615.0 लोडर, 
एक्साभेटर 

900255.0 

 
113  न्जतसी दान्खलााः आथीक कार्िष्टवतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 47 (1) को व्र्वस्था बमोन्जम 

खरीद गरेको न्जतसी सामान 7 ददन तभर आम्दानी बाध्न ु पनेमा भौ.207-077/3/30 बाट 
रु.345730। को तनम्नानसुारका सामान खरीद गरेकोमा दान्खला गरेको न्जतसी खािा पाना नं. उल्लेख 
गरेको नपाइएकोले दान्खला नै भर्ो भन्न सष्टकने आधार नभएकोले दान्खला प्रमाण पेश गने रु. 

 

 

 

 

345730 

 क्र.सं सामानको नाम ईकाई रकम 

1 काठको बोड अष्टफस टेबलु 2 थान 49500.0 

2 काठको बोड अष्टफस टेबलु 3 थान 69300.0 

3 घमु्ने कुची रेन्ग्जन 5 थान 74250.0 
4 न्स्टल बकुकेश दराज 4 खण्डे 4 थान 49720.0 

5 काठको कम्प्र्टुर टेबलु 3 थान 23760.0 

6 जाली खापा तर्ोष्टटस बोडि 1 थान 5060.0 

7 नोष्टटस बोडि स्टाण्ड 1 थान 8800.0 

8 फार्तलङ क्र्ाष्टवनेट 3 थान 45540.0 

9 तलनोतलपम कापेट मेतडर्म 30 तम 19800.0 

 जम्मा  345730.0  

 

114  सोझै खररदाः साविजनष्टक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) अनसुार खररद प्रतिस्पधाि तसतमि हनुे गरी 
टुक्रा टुक्रा पारी खररद गनि तमल्दैन । पातलकालेले भकु्तानी केतर 5 अतिगिि पने वडाहरुलाइ आवश्र्क 
पने िपतसलका रु.1079941।- लागिको सामान खररद कार्ि लाई ५ लाख तभरका लागि अनमुान 
बनाई टुक्रा टुक्रा पारी सोझै खररद गरेको छ। पातलकाले खररद कार्ि गदाि बाष्टर्िक खररद र्ोजना बनाई 
खररद ष्टवतध िर् गनुि पने र रु. ५ लाख भतदा बढीको एउटै प्रकृतिको  खररद कार्िको एउटै प्र्ाकेज 
बनाई न्शलबतदी दरभाउपर वा वोलपरको माध्र्मबाट प्रतिस्पधाि  गराई खररद गनुि पनेमा सोझै ष्टवतध 
बाट ५ लाख ननघाई पटक पटक गरी गरेको खररद कार्ि अतनर्तमि देन्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

1079941 

 

 
क्र.सं भौ.तमति ष्टववरण तनमािण व्र्वसार्ी भकु्तानी रकम 

1 106-077/3/9 फनीचर ष्टफक्चसि खरीद पाल्पा भैरव फतनिचर खरीद 180235।- 
2 107-077/3/9 फनीचर खरीद मोडन डेकोर एण्ड फतनितसङ् 25069।- 
3 164-077/3/27 फनीचर खरीद मल्ल फनीचसि 149000।- 
4 207-077/3/30 फनीचर खरीद मल्ल फनीचसि 345497।- 
5 209-077/3/30 फनीचर खरीद तसटीजन फनीचर टे्रड तलङ्क प्रा.तल 79140।- 
6 210-077/3/31 फनीचर खरीद मल्ल फतनिचर ्ल्र्ाण्ड  301000।- 
  जम्मा  1079941।- 
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 अतिर सरकारी अन्क्तर्ारी िफि ाः   

115  बढी भकु्तानी:- साविजतनक खरीद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 123 को 1(ख) बमोन्जम प्राष्टवतधक 
नाप जाँच गरी नापी ष्टकिाबमा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कार्िसम्पादनको आधारमा भकु्तानी ददन ुपने 
व्र्वस्था छ ।पातलकाले तनम्न र्ोजनाहरुमा भकु्तानी ददन ुपने भतदा बढी भकु्तानी ददएकोले सम्बतधीि 
संग असलु गनुि पने रु. 
भौ.तमति र्ोजनाको नाम लागि अनमुान भकु्तानी रकम हनुपुने भकु्तानी बढी भकु्तानी 

6-077/3/4 सतिघाट शव दहन स्थल 
तनमािण 

1262305.09 955131.0 949754.75 5376।- 

7-077/3/8 इदगाह तनमािण कार्ि 1213416.89 956598.0 885292.15 71306।- 

 गणेश नेवााः खल 1142537.96 959205.0 952839.08 6366.0 
 गाइघाट खेल मैदान 1113375.78 959599 956152.85 3446.0 
 जम्मा    86494.0  

 
 

 

86494 

116  कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनाः साविजतनक खरीद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 117 (1) साविजतनक तनकार्ले 
सम्पन्न भएको तनमािण कार्िको न्स्वकार पर पेश गनुि पने व्र्वस्था छ । गौरी चौिारा मातथजाने बाटो 
स्िररोन्निी कार्ि आरुसी कतिक्सनले रु.687732। मा तमति 2077/3/25 तभर सम्पन्न गने गरी 
सम्झौिा भएको तथर्ो। तनमािण व्र्वसार्ीले भौ.11-077/3/25 बाट रु.635459। भकु्तानी लगेको 
छ । तनमािण व्र्वसार्ीले तनमािण कार्िको अन्तिम ष्टवल भकु्तानी तलदा पेश गनुि पने कार्ि न्स्वकार 
प्रतिवेदन पेश गरेको पाइएन । अिाः कार्ि न्स्वकार प्रतिवेदन पेश गनुि पने रु. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

635459 
117  िोष्टकएको कार्ि भतदा कम कार्िगरी कार्ि सम्पन्न िर्ाराः ष्टवद्या तनकेिन गेट देन्ख ष्टवरौटा वोतडङ तसमलबोट 

मागि सडक प्रष्टवन कतिक्सन संग म.ुअ.कर सष्टहि रु.715213। मा कार्ि सम्पन्न गने गरर तमति 
2077/2/32 मा संझौिा भएको तथर्ो । तनज तनमािण व्र्वसार्ीले रु.361723।- को कार्ि गरी 
कार्ि सम्पन्न पेश गरेको पाइर्ो । तनमािण व्र्वसार्ीले सम्झौिा भतदा 49.42% कम काम गरेको 
अवस्थामा पतन कार्ि सम्पन्न बनाएको पाइर्ो । भेरीएसन आदेश वेगर कार्ि सम्पन्न बनाउन ु साथै 
49.42% कम काम गरेको अवस्थामा समेि कार्ि सम्पन्न बनाउन ुतनर्म सम्मि देन्खएन ।   

 

118  उपभोक्ता सतमिीको काम तनमािण व्र्वसार्ी माफि िाः  सविजतनक खरीद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 
97 मा उपभोक्ता सतमतिमाफि ि गरीने काममा तनमािण व्र्वसार्ीमाफि ि गररन ुहुँदैन भन्ने व्र्वस्था छ । 
रु.5810780.55 को लागि अनमुान भएको हुँतडकोट बरपौवा मोटर बाटो स्िरोन्निी कार्िको उपभोक्ता 
सतमतिले ष्टप.एल.ष्टवल्डसि को रु.5000000। को ष्टवल पेश गरेको छ । बाटो स्िरउन्निी कार्िमा  
रु.4644520.86 को कार्ि सम्पन्न पेश भएकोमा तनमािण व्र्वसार्ीको रु.5000000। को ष्टवल 
पेश भएको र उपभोक्ता सतमतिलाइ रु.3823195। भकु्तानी भएको पाइर्ो । र्सरी उपभोक्ता 
सतमिीको काम तनमािण व्र्वसार्ी माफि ि गररन ुतनर्म सम्मि देन्खदैन । 

 

119  ल्र्ाव टेिको ररपोट वेगर रकम भकु्तानीाः साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 115 (1) 
मा सम्झौिा बमोन्जमको गणुस्िरको भए नभएको पररक्षण गनुि पने व्र्वस्था छ ।बरु्द् तमतनमागि रोड 
ष्टप.ष्टप.सी कार्ि वडा नं 12 तनमािण कार्ि आरुसी कतिक्सनले रु.1188630.0 मा गने गरी तमति 
2076/12/7 मा संझौिा भएको तथर्ो । तनमािण व्र्वसार्ीले रु.1323902.0 को ष्टवजक पेश 
गरी भकु्तानी लगेको छ ।  PS Item मा राखीएको Material Test  को रु.10000.0 तनमािण व्र्वसार्ीलाई 
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दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

भकु्तानी भएकोमा तनमािण व्र्वसार्ीले मेटरीर्ल टेिको ष्टवल साथै टेि ररपोट समेि पेश नभएकोले सो 
रकम असलु गनुिपने रु. 

10000 

120  फोटोकपी ष्टवलको भरमा भकु्तानीाः महानगरपातलका वडा नं.17 छोरेपान न्स्थि मानव सेवा आश्रमले पेश 
गरेको प्रस्िाव बमोन्जमको रु.1800000। आश्रमको संचालन, घरभाडा, स्वरं्सेवक, फनीचर, खाद्यान्न, 
लत्ता कपडा अदद सामान खरीद गरी रु.1908964। को ष्टवल पेश गरेकोमा पातलकाबाट 
रु.1800000। भकु्तानी भएको छ । भकु्तानीको क्रममा आश्रमले पेश गरेको ष्टवल भरपाइ मध्रे् 
रु.101190। को फोटोकपी ष्टवल भएकोले सक्कल ष्टवल पेश गनुि पने रु. 

 
 

 

 
 

 

101190 

121  धरौटी कट्टा नगरेकोाः साविजतनक खरीद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 123(4) मा साविजतनक तनकार्ले 
भकु्तानी गदाि ररटेतसन मनी वापि रतनङ वा अतर् ष्टवल वा ष्टवजकमा उल्लेन्खि रकमको पाँच प्रतिसि 
रकम कट्टा गनुि पने व्र्वस्था छ ।मानव सेवा आश्रमको भौतिक पूवािधार (भवन तनमािण) कार्ि 
रु.7812084। रकमको कार्ि तमति 2077/3/15 मा सम्पन्न गने गरी चतर ष्टवष्ण ुकतिक्सन सँग 
संझौिा भएको तथर्ो । तनमािण व्र्वसार्ीले पेश गरेको ष्टवजक बमोन्जम म.ुअ.कर समेि रु.725391६। 
भकु्तानी लगेकोमा 5% धरौटी रु.3209७०। कट्टा गनुि पनेमा सो नगरी परैु रकम तनमािण व्र्वसार्ीलाइ 
भकु्तानी ददएको पाइर्ो। तनर्मावलीको ममि अनसुार काट्न ुपने धरौटी रकम नकाटीएबाट रटुी सच्र्ाउन े
अवतध सम्म पररअउने ममिि गने असहज हनुे हुँदा तनर्मावलीको पालना िफि  पातलकाको ध्र्ान जान ुपने 
देन्खतछ ।  

 

122  म.ुअ.कर भकु्तानीाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ बमोन्जम उपभोक्ता सतमतिले 
गरेको खचिको से्रस्िा, ष्टवलभपािई स्थानीर् तनकार्ले जाँचगरी प्रतिवेदन तलने व्र्वस्था छ । र्ो बर्ि 
उपभोक्ता सतमतिलाई खररद मूल्र्मा मूल्र् अतभबषृ्टर्द् कर सष्टहि रकम भकु्तानी ददनेगरी लागि अनमुान 
गरी सोष्टह बमोन्जम कार्ि सम्पन्न भई भकु्तानी ददएकोमा ष्टवलमा समावेश भएको भतदा वढी भकु्तानी 
भएको मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर असूल गरी संन्चि कोर् दान्खला गनूिपने रु... 

 
 

 

 
 

 

48413 

 कार्िक्रम उ.स भकु्तानी रकम उ.स भ.ु 
म.ुक.कर समेि 
भकु्तानी 

ष्टवलमा समावेश 
म.ुअ.कर समेि गनुि 
पने भकु्तानी 

बढी भकु्तानी 
म.ुअ.कर 

काउरे पोकखरी नेटा पोखरी ग्रामीण सडक स्िरउन्निी 
(तसमेतटमा) 

960857।- 177683।- 157440।- 2632।- 

बढुाथोष्टक गाउँ हुँदै डाँडा गाउँ पैदल मागि तनमािण 
(तसमेतटमा) 

958455।- 225274।- 199610।- 2953।- 

नर्ाँबस्िी टोल ढलान बाटो  तनमािण 956723।- 397130।- 341833।- 6362।- 
आन्जवन कृष्टर् उपज संकलन केतर वडा नं 10 ईट्टामा 

954341.0 
142798।- 47599।- 10952।- 

तसमेतटमा 69209।- 54230।- 1723।- 
िागाको मखु ष्टक्रर्ापरुी भवन तनमािण (तसमेतटमा)  

958602।- 
165899।- 143849।- 2537।- 

डण्डीमा 174540।- 142388।- 3699।- 
तसर्द् आश्रम र्ोग हल (तसमेतटमा) 961210.0 154276।- 129616।- 3206।- 
ष्टवकल्प तग्रनपाकि मा कम्पाउण वाल तनमािण (इट्टामा 869773।- 246986।- 122257।- 14349।- 
जम्मा    48413।-  

 

123  खेल मैदानमा व्र्ाक ष्टफतलङ कार्िाः तनर्मावली2064 बमोन्जम नाष्टप ष्टकिावको  आधारमा भकु्तानी ददन े
व्र्वस्था छ । गाइघाट खेल मैदान तनमािण कार्िमा रु.1111153।- को कार्ि गरी रु.959599।- 
उपभोक्ता सतमिीलाई भकु्तानी भएको छ । उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको प्राष्टवतधक ष्टवलमा र नापी 
ष्टकिाबमा व्र्ाक ष्टफतलङ 376.32 घन तमटर को रु.565।- का दरले रु.212621।- भकु्तानी 
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गरेको पाइतछ । ग्र्ाष्टवन वक्मा माटो नभइ वोल्डर ष्टफतलङ गररने भएकोले माटो ष्टफतलङ गरेको खचि 
लेख्न तमल्ने देन्खदैन। अिाः खचि लेखेको रु २१२६२१। मध्रे् उपभोक्ताको अंश कट्टा गरी भकु्तानी 
ददएको रु १८३६४१। सम्वतधीि उपभोक्तावाट असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

183641 

124  नापी ष्टकिाब भतदा बढी भकु्तानीाः  साविजतनक खररद तनर्मावली, को तनर्म 123 मा प्राष्टवतधक नाप 
जाँच गरी नापी ष्टकिाबमा उल्लेन्खि भएको बास्िष्टवक कार्िसम्पादनको आधारमा मार भकु्तानी ददन ुपने 
व्र्वस्था छ भन्ने उल्लेख छ । मौजा मोहररर्ा लाम डाँडा सडक स्िरोउन्निी कार्ि उपभोक्ता सतमति 
माफि ि भएको छ । सतमतिले गरेको कार्ि मध्र् ष्टवतभन्न प्रकारको माटो खन्ने काम 8428.05 घन 
तमटर खनेको भनी नाष्टप ष्टकिाबमा उल्लेख भएको बाहेक पष्टहरो पतछाउने कार्ि 937.5 घन तमटर 
रु.62.15 का दरले रु.58265। मा उपभोक्ता सतमतिको र्ोगदान 16.55% घटाइ रु.48623.0 
बढी भकु्तानी संबन्तधि उपमोक्ता सतमति सँग असलु गनुि पने रु. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

48623 

125  जेष्ठ नागरीक ददवा सेवा केतर पोखरा-19 परुनचौर  तनमािण कार्ि जेष्ठनागरीक सरोकार समाज नेपालले 
रु.14556५। को लागि अनमुान िर्ार गरेकोमा उपभोक्ता सतमतिले रु.145846।0 को कार्ि 
गरेकोमा कार्ि सम्पन्न बराबरको रकम भकु्तानी गनुि पनेमा व्र्वस्था गरेको बजेट रकम रु.150000। 
भकु्तानी ददएकोले बढी भकु्तानी हनु गएको रु.4154। सम्बतधीि उपभोक्ता सतमति संग असलु गरी 
बेरुज ुखािामा दान्खला गनुि पने रु. 

 
 

 

 
 

 

4154 

 पर्िटन पूवािधार ष्टवकास आर्ोजनााः  

126  उपभोक्ता सतमतिबाट एक करोड भतदा बढी तनमािण कार्िाः साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को 
तनर्म 97(1क) मा उपभोक्ता सतमिीबाट गराउने एक करोड सम्मकोतनमािण कार्िमा लागि अनमुान 
िर्ार गदाि एक करोड सम्म मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर, ओभरहेड ष्टकन्तटतजेन्तस रकम र जनसहभातगिाको अंश 
समेि समावेश हनुे छ भन्ने व्र्वस्था रहेको छ। पर्िटन पवुािधार ष्टवकास आर्ोजना अतिगिि पङु्दीकोटमा 
ष्टवशाल महादेवको मिुी सष्टहिको पूवािधार कार्िक्रमको ओभरहेड बाहेक कतटीतजेतसी सष्टहि 
रु.9990337। को लागि अनमुान िर्ार गरेको पाइर्ो । ओभरहेडको जोडेपछीको लागि अनमुानको 
रकममा 1 करोड नाग्दाको अवस्थामा समेि सो काम उपमोक्ता सतमतिमाफि ि गराइ उपभोक्ता सतमतिलाइ 
रु.7702494। भकु्तानी ददएको छ। अिाः तनर्मको व्र्वस्था भतदा बष्टढको लागि अनमुान गराइ 
उपभोक्ता संग काम गराएको तनर्म सम्मि नदेन्खएको रु. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

7702494 

127  पङु्दीकोटमा ष्टवशाल महादेवको मिुी सष्टहिको पूवािधार तनमािण कार्िअतिगिि पेश भएको प्राष्टवतधक ष्टवलमा 
Marble work including labor and materil 1144.5152  बगि तमटर कार्िमा 141902.5 के.न्ज माविल प्रर्ोग भएको 
छ । सोको प्राष्टवतधक ष्टवल रु.5383891।को पेश भएको मा उपभोक्ता सतमिीले 42493।के.न्ज 
प्रति केन्ज रु.39 को दरले रु.1657227.0 मार ष्टवल पेश गरेका छन ्। 99409।केजी माविलको 
ष्टवलनै पेश नभएकोले प्रति केन्ज रु 39 का दरले रु.3876971।- ष्टवलनै भकु्तानीको क्रममा समावेश 
गरेको पाइएन ।अिाः रु.3876971।- को माविल खरीदको प्रमाण पेश गनुि पने रु. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

3876971 
128  म.ुअ.कर भकु्तानीाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ बमोन्जम उपभोक्ता सतमतिले 

गरेको खचिको से्रस्िा, ष्टवलभपािई स्थानीर् तनकार्ले जाँचगरी प्रतिवेदन तलने व्र्वस्था छ। र्ो बर्ि उपभोक्ता 
सतमतिलाई खररद मूल्र्मा मूल्र् अतभबषृ्टर्द् कर सष्टहि रकम भकु्तानी ददनेगरी लागि अनमुान गरी सोष्टह 
बमोन्जम कार्ि सम्पन्न भई भकु्तानी ददएकोमा ष्टवलमा समावेश भएको भतदा वढी भकु्तानी भएको मलु्र् 
अतभबषृ्टर्द् कर असूल गरी संन्चि कोर् दान्खला गनूिपने रु... 

 
 

 

 
 

 

223626 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
 कार्िक्रम उ.स भकु्तानी 

रकम 

उ.स भ.ु 
म.ुक.कर समेि 
भकु्तानी 

ष्टवलमा समावशे 
म.ुअ.कर समेि गनुि 
पने भकु्तानी 

बढी भकु्तानी 
म.ुअ.कर 

पमु्दीकोटमा ष्टवशाल महादेवको मूतिि शष्टहिको 
पूवािधार तनमािण (तसमेतटको प्रर्ोग) 

9942777 2897717 2294६02 69385 

डण्डी प्रर्ोग 7239684 5563800 154241 
जम्मा    २२३६२६  

 

129  उपभोक्ता सतमतिमाफि ि सामान खरीदाः साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 मा श्रममलुक कार्ि मार 
उपभोक्ता सतमतिमाफि ि गने सष्टकने व्र्वस्था छ । साराङ्गकोट पर्िटन पवुािधार तनमािणले साराङ्गकोट 
न्शखरमा न्शव मतदीर तनमािण कार्ि रु.2932738।- को लागि अनमुान उपभोक्ता सतमिीको श्रमदान 
रु.441200।- हनुे गरी सम्झौिा भएको तथर्ो । उपभोक्ता सतमतिले रु.2909694।- को कार्ि 
सम्पन्न पेश गरेकोमा रु.1278708।- को आखँी झ्र्ाल र ढोका कोटेशन ष्टवतधबाट खरीद गरेको छ 
। तसलबतदी कोटेशन तबतधबाट खरीद गनुि पनेमा ३ वटा कोटेशन बाट खरीद गरेको छ । उपभोक्ता 
सतमिी माफि ि भएका तनमािण र खरीद कार्िमा समेि साविजतनक खरीद ऐन तनर्मावली आकर्ीि हनुे 
हुँदा सोको पालना िफि  सम्वतधीि पक्षको ध्र्ान जान ुपने देन्खतछ ।  

 

 भकु्तानी केतर 1 िफि   

130  हेभी इन्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म (९) मा 
उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनुे तनमािण कार्िमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, 

ग्रडेर जस्िा हेभी मेन्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्ने व्र्वस्था छ। सो तनर्मावलीको प्रतिबतधात्मक वाक्र्ांशमा 
लागि अनमुान िर्ार गदािको समर्मा हेभी मेन्शन प्रर्ोग गनुिपने जष्टटल प्रकृतिको कार्ि भनी उल्लेख 
भएको रहेछ भने सम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररशमा साविजतनक तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा मेन्शन 
प्रर्ोग गनि सष्टकने उल्लेख छ । पातलका अतिगिि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमािण िथा स्िरोन्नतिसँग 
सम्बन्तधि र्ोजनाका उपभोक्ता सतमतिहरुले डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेन्शन प्रर्ोग गने गरेको 
पाइए िापतन तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोन्जम सम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररश गराई नगर 
कार्िपातलकाको कार्ािलर्बाट सहमति तलएको पाइएन । र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन 
काननुको पालनामा पातलकाले जोड ददन ुपदिछ। 

गोभौनं./तमति कामको ष्टववरण /उ.स भकु्तानी रकम प्रर्ोग गरेको 
हेभी उपकरण 

हेभी उपकरणमा 
भएको खचि 

77-
077/2/07 

बढुा पधेरा खेल मैदान 
तनमािण  

108850.0 व्र्ाक लोडर 127200.0 

78-077/2/7 सडक सरसफाइ 
कास्कीकोट 

809514.0 जे.तस.ष्टव, 
व्र्ाक लोडर 

507985.0 

 

 

131  उपभोक्ता सतमिीको काम तनमािण व्र्वसार्ी माफि िाः  सविजतनक खरीद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 
97 मा उपभोक्ता सतमतिमाफि ि गरीने काममा तनमािण व्र्वसार्ीमाफि ि गररन ुहुँदैन भन्ने व्र्वस्था छ । 
रु.152442। को लागि अनमुान भएको नव प्रभाि मा.ष्टव वडा नं 9 को रंगरोगन कार्ि उपभोक्ता 
सतमतिले  सतिोर् इतटर प्राइजेज माफि ि कार्ि गराइ तनमािण व्र्वसार्ीले रु.152740।- को ष्टवलर पेश 
गरेको पाइर्ो । नव प्रभाि मा.ष्टव को तनमािणकार्िको  रु.149612।- को कार्ि सम्पन्न पेश भएकोमा 
तनमािण व्र्वसार्ीको रु.152740।- को ष्टवल पेश भएको र उपभोक्ता सतमतिलाइ रु.152740।- 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

(उपभोक्ता सतमिीको र्ोगदान रु.52000।- समावेश छ) भकु्तानी भएको पाइर्ो । र्सरी उपभोक्ता 
सतमिीको काम तनमािण व्र्वसार्ी माफि ि गररन ुतनर्म सम्मि देन्खदैन । काननुको पालनामा जोड ददन ु
पदिछ। 

 

152740 

132  न्जतसी दान्खलााः साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 47 (1) को व्र्वस्था बमोन्जम खरीद 
गरेको न्जतसी सामान 7 ददन तभर आम्दानी बाध्न ुपनेमा भौ.96-077/2/22 बाट रु.79247.0 
को तस.तस क्र्ामरा खरीद भएकोमा सो सामान माग फारम खरीद आदेश  र दान्खला प्रतिवेदन से्रस्िा 
साथ समावेश नभएकोले दान्खला प्रतिवेदन पेश गनुि पने प्रमाण पेश गने रु. 

 
 

 

 
 

79247 

133  बढी भकु्तानी:- साविजतनक खरीद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 123 को 1(ख) बमोन्जम प्राष्टवतधक 
नाप जाँच गरी नापी ष्टकिाबमा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कार्िसम्पादनको आधारमा भकु्तानी ददन ुपने 
व्र्वस्था छ । लागि अनमुान रु.215584.46 भएको चापाको बोट सामदुार्ीक भवन तनमािण कार्ि 
उपभोक्ता सतमति माफि ि गदाि उपभोक्ता सतमतिले रु.155208।- को कार्ि सम्पन्न पेश गरेकोमा 
रु.155208।- भकु्तानी हनु ु पनेमा रु.178247।- भकु्तानी भइ बढी भकु्तानी हनु गएको 
रु.23040।- सम्बन्तधि उपभोक्ता सतमति सँग असलु गरी महानगरपातलका खािामा दान्खला गनुि पने 
रु. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

23040 

134  मागभतदा बढी रकम तसफाररस गरी भकु्तानी:- ११९/०९-२७ को भौचर अनसुार वडा नं. २४ मा  
दशैँ ष्टवशेर् साँस्कृतिक कार्िक्रम सम्पत न गरी जनष्टहि र्वुा क्लबले २०७६।६।१९ को बैठकको 
तनणिर् नं. १ अनसुार कार्िक्रममा खचि जम्मा रु. २००००।- भएको र वडा कार्ािलर्बाट रु. 
१३०००।- माग गने तनणिर् गरी तनवेदन पेश गदाि वडास्िरीर् बजेटको कोड नम्बर १२९ खचि शीर्िक 
२२७११ बाट खचि हनुे गरी रु. २४२००।- वडा कार्िक्रम संर्ोजक सरोज सनुारलाई उपलब्ध गराउन 
वडा अध्र्क्ष ओम प्रसाद सवेुदीले तसफाररस गरेकोमा सेवा केतर १ ले भकु्तानी ददएको देन्खर्ो । जनु 
मागभतदा बढी तसफाररस र भकु्तानी भएकोले असलु उपर गनुिपने रु... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

११२०० 

135  म.ुअ.कर भकु्तानीाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ बमोन्जम उपभोक्ता सतमतिले 
गरेको खचिको से्रस्िा, ष्टवलभपािई स्थानीर् तनकार्ले जाँचगरी प्रतिवेदन तलने व्र्वस्था छ । र्ो बर्ि 
उपभोक्ता सतमतिलाई खररद मूल्र्मा मूल्र् अतभबषृ्टर्द् कर सष्टहि रकम भकु्तानी ददनेगरी लागि अनमुान 
गरी सोष्टह बमोन्जम कार्ि सम्पन्न भई भकु्तानी ददएकोमा ष्टवलमा समावेश भएको भतदा वढी भकु्तानी 
भएको मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर असूल गरी संन्चि कोर् दान्खला गनूिपने रु... 

 

 

 
 

 

 

21140 

 कार्िक्रम उ.स भकु्तानी रकम उ.स भ.ु 
म.ुक.कर समेि 
भकु्तानी 

ष्टवलमा समावेश 
म.ुअ.कर समेि गनुि 
पने भकु्तानी 

बढी भकु्तानी 
म.ुअ.कर 
(श्रम दान 
पछी) 

सवेश्वर मागि उपभोक्ता सतमति (तसमेतटमा) 998898।- 276180।- 232480।- 4137।- 

डण्डीमा 319992।- 278967।- 3083।- 

दरवार थोक चण्डी मतदीर  (तसमेतटमा) 566063।- 174368।- 81372।- 10699।- 

बाटो ढलान आन्शर् मागि (तसमेतटमा) 849415।- 98097।- 82327।- 1451।- 

Pokhar-9, Darbarthok Thakalibari Road Upgrading (इट्टाको 
ष्टवलनै समावेश नगरेको) 

417041।- 19454।- 0 1770।- 

जम्मा    21140।-  

 

 सामान्जक सरुक्षा िफि   
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
136  संन्घर् खािामा दान्खला हनु ुपने सामान्जक सरुक्षा रकम महानगपातलका खािामा दान्खलााः महानगपातलकाले 

केतरीर् सरकारबाट प्राि सामान्जक सरुक्षा भत्तामा पातलका तभरका जेष्ठ नागरीकहरुलाई पातलकाको 
स्रोि बाट जनही थप रु.200 का दरले थप गरी एकमिु बैकमा ष्टविरणको लातग पठाउने र बैकले 
सोही अनसुार ष्टविरण गने गरेको छ । वडा नं 19 को दोस्रो चौमातसक सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण 
गदाि संघको बजेट बढी र नगरपातलकाको स्रोिबाट बैकमा  पठाउन ुपने रकम रु.91200.0 कम 
पठाएको कारण संघीर् संन्चि कोर्को रु.91200.0 समेि ष्टविरण हनु गएकोले लेख्नपुने भतदा बढी 
खचि लेखीएकोले महानगरपातलका बाट बेरुज ुखािामा दान्खला गनुि पने रु.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

91200.0 

 पोखरा महानगरपातलका नगरपातलका साझेदारी ष्टवकास कोर्  ) कार्ािलर् प्रमखुाः शाखा अतधकृि ष्टकरण 
प्रसाद कोइराला िथा लेखा प्रमखुाः लेखाअतधकृि मनोहरी ढुङ्गाना  /रष्टवतर अतधकारी (  

 

137  साझेदारी ष्टवकास कोक्षको आर् व्र्र्को अवस्था देहार्अनसुार रहेको छाः   

 गि वर्िको 
न्जम्मेवारी 

र्स वर्िको 
आम्दानी 

जम्मा लगानी समेि 
खचि 

बाँकी 

3193531.17 7431380.0 10624911.17 9742032.0 882879.17  

 

138  लक्ष्र् िथा प्रगतिाः कार्ािलर्ले पेश गरेको ष्टववरण अनसुार गररबी तरू्तनकरण िथा आर् आजिन र आवास 
तनमािण कार्िक्रमिफि  ऋण लगानी र असलुीको तनम्नानसार प्रगति भएको देन्खतछ। 

 

 

 
ष्टवर्र् 

ऋण असलुीको 
लक्ष 

साँवा असलुी व्र्ाज असलुी जम्मा असलुी प्रतिशि 

गररबी तरू्तनकरण िथा आर् आजिन 
0006666 9808005 000650066 0800686 008 

आवास तनमािण कार्िक्रम 

 
6086608866 000855966 0608000566 58 

 लगानीको लक्ष्र् लगानीको प्रगति प्रगति प्रतिशि 

ष्टफल्डमा लगानी 
रकम 

 

गररबी तरू्तनकरण िथा आर् आजिन 
8096666 8566666 060 60595886 

आवास तनमािण कार्िक्रम 
08066666 00869666 88600 

86600660.  

 

139  भाखा नाघेको ऋणाः कार्ािलर्ले पेश गरेको ष्टववरण अनसुार ष्टफल्डमा रहेको ऋण रु. 27959842।– 

बाँकी देन्खएको छ । उक्त ऋण २०६१ सालमा लगानी गरेको रकम देन्ख बाँकी रहेको र र्स वर्ि 
ऋण असलुीको लातग तमति 2076/6/2 को ष्टवकास कोर्को संचालक सतमतिको बैठकले तमति 
२०७७।११।३० सम्म म्र्ाद थप गरेको छ। उक्त ऋण असलुी गनेिफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ। 

 

140  तनन्ष्क्रर् कोर्ाः साझेदारी ष्टवकास कोर्को सम्पूणि रकम पररचालन भएको देन्खदैन आतथिक वर्िको अतिमा 
बैंकमा रु.882879.17 रहेकोमा कामना ष्टवकास बैकमा रु.1450.0 र राष्टिर् बान्णज्र् बैक मा 
रु.881429।रहेको पेश गरेको ष्टववरणमा उल्लेख छ। पातलकाले कोर्हरुको एकै खािाबाट संचालन 
गने उदेश्र्ले रा.बा.बैक बाट साझेदारी ष्टवकास कोर्, उप-प्रमखु संग मष्टहला कार्िक्रम, र ममिि सम्भार 
कोर्को एउटै खािा रा.बा.बैक बाट संचालन गरेकोमा बैक रु.5660300। बाँकी रहेकोमा कुन कुन 
कोर्को कति कति रकम हो भनी एष्टकन गनि सष्टकएन। 

 

141  न्शशवुा अस्पिाल िफि ाः (कार्ािलर् प्रमखुाः श्री नतसिङ अतधकृि प्रतिभा कोइराला (चापागाई) िथा लेखा 
प्रमखुाः लेखापाल दर्ाराम ष्टवश्वकमाि) 

 

 आर् व्र्र्ाः र्स अस्पिालको आर् र व्र्र्को अवस्था देहार्अनसुार रहेको छाः  
गि वर्िको न्जम्मेवारी र्स वर्ािको आम्दानी जम्मा खचि 

बाँकी रु. 
बैक नगद  

008098066 5605869689 06000000680 5000960686 958809655 666 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
142  अस्पिालमा प्राि हनुे आम्दानी िथा सम्भाष्टवि खचि आतथिक वर्िको शरुुमा सतमतिबाट स्वीकृि गराई 

आम्दानी िथा खचि गनुिपनेमा सो गरेको पाइएन। आतथिक कार्िष्टवतध बनाएर कार्िष्टवधीको आधारमा 
सतमतिबाट स्वीकृि गराई आम्दानी िथा खचि गनुिपदिछ भतन गि ष्टवगिको वर्िमा लेखापरीक्षणमा 
औल्र्ाएकोमा हालसम्म पतन सधुार भएको पाइएन। 

 

143  न्जतसी दान्खलााः आथीक कार्िष्टवतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 47 (1) को व्र्वस्था बमोन्जम 
खरीद गरेको न्जतसी सामान 7 ददन तभर आम्दानी बाध्न ुपने व्र्वस्था भएकोमा तनम्नानसुारका भौचर 
बाट खरीद गरीएका खचि भएर जाने नजाने दवैु ष्टकतसमका सामानहरुको कुनैको खररद आदेश, दान्खला 
प्रतिवेदन समेि से्रस्िा साथ संलग्न नरहेकाले आदेश ष्टवनाको खरीद आवश्र्किा तभर परे नपरेको र्ष्टकन 
गने समेि नसष्टकएकोले खररद आदेश, दान्खला प्रतिवेदन पेश गनुि पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

418549 

 भौ.तमति सप्लार्सि सामानको नाम रकम कैष्टफर्ि 
50-
077/3/31 

ररलार्तस मेतडसेल्स और्ातध खररद 324050 आवश्र्किाकी पष्टहचान, खररद आदेश 
दान्खला प्रतिवदेन संलग्न नरहेको  

31-
077/3/21 

सनस्टार टे्रडसि बाट 
खरीद 

5 KUA UPS 72 volt 

IPS 
94499.0 दान्खला प्रतिवदेन भएको िर न्जतसी 

तनररक्षण प्रतिवदेनमा संलग्न नरहेको 
 जम्मा  418549.0   

 

144  कर कट्टी रकमाः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९० मा अतग्रम कर कट्टी गनुिपने प्रत्रे्क व्र्न्क्तले कट्टी 
गरेको अतग्रम कर प्रत्रे्क मष्टहना समाि भएको १५ ददनतभर आतिररक राजस्व ष्टवभागले िोकेको िररका 
र ढाँचामा दान्खला गनुिपने उल्लेख छ । अस्पिालले कट्टी गरेको अतग्रम कर रु.7520।- र पाररश्रमीक 
कर रु.2503।- गरी रु.10023।- समर्मा दान्खला गरेको नदेन्खएकोले उक्त राजस्व दान्खला गनुि 
पने  रु. 

 

 

 

 

 

 

10023 

 अस्पिाल ष्टवकास सतमति िफि ाः  

145  अस्पिालको आम्दानीाः अस्पिालले ष्टवरामीहरुलाई ष्टवतभन्न ष्टकतसमका सेवाहरु प्रदान गरे वापि तलएको 
शलु्क कुन सेवाको शलु्क कति िोकेको तथर्ो भतन स्पि हनुे आधार पेश हनु आएन साथै उठेको रकम 
सम्पणुि रकम बैकमा जम्मा हनुे गरेको पाइर्ो ।अिाः अस्पिालले कुन न्शर्िकमा कति आम्दानी गरेको 
छ सो स्पि देन्खने गरी से्रस्िा राख्न ुपने देन्खतछ ।  

 

 पवुािधार ष्टवकास ८०४३९२०१२२३(पुनँ्जगि िफि ) आ.व ०७६।७७ मा महानगरपातलकाले पवुािधार 
ष्टवकास अतिगिि ष्टवकास अतिगिि ३८४ वटा र्ोजनाको लातग रु २८०२२२८८५०। बजेट  ष्टवतनर्ोजन 
गरेको मध्रे् १६७ र्ोजनामा रु १०१०८९८२६२।६१ तनकासा िथा खचि गरी ष्टवतनर्ोजन बजेटको 
िलुनामा ३६.०७ प्रतिशि ष्टवन्त्तर् प्रगति गरेको ष्टववरण पेश भएको छ।  

 

146  सडक तनमािणको ट्याककोट कार्िमा बढी भकु्तानीाः भौतिक पवुािधार िथा र्ािार्ाि मतरालर् अतिगििको 
सडक ष्टवभागले जारी गरेको सडक िथा पलु तनमािण कार्िको स्टण्डडि स्पेन्शष्टफकेशन २०७३ को पेज 
नं २१६ को टेवल नं १३.१० मा ररतसतलङ्ग र प्र्न्चङ्ग गररने परुानो ष्टवटुतमनस सडकमा प्रति बगि तमटर 
०.४० देन्ख ०.६० तलटर र नर्ा सडकमा प्राइम कोट गररएको क्षेरफलमा प्रतिवगि तमटर ०.५० देन्ख 
०.६० तलटर ट्याककोट लाग्ने उल्लेख गरेको छ। र्स महानगरपालका अतिगिि उपभोक्ता सतमति वा 
तनमािण सेवा माफि ि सम्झौिा भई तनमािण कार्ि गराएको परुाना सडकको प्र्ान्चङ्ग िथा ररतसल्ङ्ग कार्िमा 
र नर्ाँ सडकको कालोपरे गने कार्िका लातग ष्टवटुतमन िथा प्रइम कोट प्रर्ोग गरेको प्रति वगि मी 
क्षेरफलमा १ तलटर देन्ख १.१ तलटर  सम्म ट्याक कोट खचि लेन्ख भकु्तानी गने गरेको पाइर्ो। सडक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

ष्टवभागको उपरोक्त नम्सि अनसुार ष्टवटुतमनस िथा प्रइमकोट खपिको ४० देन्ख ६० प्रतिशि मार 
ट्याककोटको खचि लाग्ने र सोही बमोन्जम मार खचि लेख्न ुपने उल्लेख भएकोले िपतसलका कालोपरे 
सडकमा नम्सि भतदा बढी ट्याककोटको खचि लेखदा रु ३५१३२८९। बढी भकु्तानी भएको रकम 
उपभोक्ता सतमति र तनमािण व्र्वसार्ीबाट असलु हनुपुने रु 

गो भौ नं र्ोजनाको नाम  तनमािण सेवा /उ 
स को नाम 

ष्टवटुतमन वा 
प्राइम कोटको 
क्षेरफल 

ट्याककोट 
ददएको (तलटर) 
ब मी 

ट्याक कोट ददन ु
पने (तलटर) 

ट्याककोट 
को दर प्रति 
तलटर 

बढी भकु्तानी 
(५०% म ुअ 
कर) 

16.076.6.1 गहिेरा सैगम चोकको 
सडक स्िरोन्निी कार्ि 

पहरी 
कतस्ट्रक्सन एण्ड 
ष्टवल्डसि 

786.10 786.10 472 200 33452 

60.076.6.13 वडा नं ३० को 
न्शलतर्ास कालोपरे 
कार्ि 

उपभोक्ता सतमति 1017.73 1068.62 611 134.81 61692 

65.076.6.14 कान्ज पोखरी मलुबाटो  
सडक ष्टवस्िार गने 
कार्ि 

उपभोक्ता सतमति 1741.43 1845 1045 134.81 107848 

68.076.6.15 कतर्ा मागि सडकमा  
ररतसतलङ्ग गने कार्ि 

उपभोक्ता सतमति ३606.4७ 3786.97 2164 134.81 218793 

87.076.6.16 फसे खोला िल्लो 
वेलघारी छोरे पाटन 
सडक 

उपभोक्ता सतमति 4220.49 4431.51 २532 134.81 256073 

107.०76.6.16 नगर सडक ममिि कार्ि बी एस 
कतसट्रक्सन  

26726 26726 16035.6 80 910822 

109.076.9.16 आदशि नागवेली वन 
क्र्म्पस मागि कालो 
परे कार्ि 

उपभोक्ता सतमति 1604.90 1604.90 962.94 134.81 86543 

110.076.6.17 लेखनाथ न्शरोमणी 
मागिमा सडक ममिि 
कार्ि 

उपभोक्ता सतमति 9846.80 9846.80 5908 134.81 530990 

112.076.6.17 ररठेपानी मागिमा कालो 
परे कार्ि 

उपभोक्ता सतमति 2940.90 2940.90 1764.54 134.81 158585 

131.076.6.17 नालाको मखु देन्ख 
बागलङु्ग हाइवे सम्मको 
सडक ममिि कार्ि 

उपभोक्ता सतमति 1738.79 1738.79 1043.27 134.८1 93763 

114.076.7.17 मेर्र स्माटि नमनुा 
सडक र्ोजना 

उपभोक्ता सतमति 4963.40 4963.40 2978.04 134.81 267646 

119.०76.6.27 अतमन िारा मागि 
कालोपरे कार्ि 

उपभोक्ता सतमति 1८29 1951.40 1097.40 134.81 115128 

146.076.7.2 िालचोक दठक 
ररठेपानी बाटो 
कालोपर सडक 

उपभोक्ता सतमति 2062.62 2268.88 1237.57 134.81 139031 

148.076.7.20 नगर सडकको ममिि 
कार्ि 

र्गु ष्टवल्डसि एण्ड 
सप्लार्सि 

4674.70 4674.70 2805 240 477895 

214.076.7.28 बतुड बजार ष्टवजर्परु 
परुानो बाटो तनमािण 
र्ोजना 

उपभोक्ता सतमति 1020.47 1020.47 612.28 134.81 55028 

जम्मा     ३५१३२८९  

 

 

 

3513289 

147  Day works  को भकु्तानीाः पोखरा महानगरपातलका र ष्टवतभन्न तनमािण कार्ि गने तनमािण सेवहरु तबच 
भएको तनमािण कार्िको सम्झौिाको कन्तडशन अफ कतट्रर्ाक्टमा Day work आइटमको लातग 
इन्तजतनर्रको पवुि तलन्खि तनदेशन अनसुार  प्राष्टवतधक कोटेशन तलई त्र्स अतिगिि भएका खचिको 
इतभ्वाइस र भौचर सष्टहि भकु्तानीको लातग पेश गनुि  पने उल्लेख छ। िपतसलका तनमािण सेवाले रतनङ्ग 
ष्टवल वा अन्तिम ष्टवलमा Day works मा भकु्तानी भएको रु ८१८१००। कामको पवुि तलन्खि तनदेशन 
अनसुार प्राष्टवतधक कोटेशन तलने र सो अनसुार भएका खचिको ररि पवुिकको ष्टवल ष्टवजक रान्ख भकु्तानी 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

भएको देन्खएन । सम्झौिाको शिि अनसुार कार्ि भएको अवस्था हनुे आधार नराखी त्र्स्िा आइटम खचि 
गदै जाने कार्िले सम्झौिाको पालना भएको पाइएन। अि सम्झौिाको शिि अनसुार Day Works  बाट 
काम लगाउन ुपवुि अतनवार्ि रुपमा स्वीकृति नतलएको र ष्टवल भपाई वेगर खचि लेखेको उक्त रकम 
सम्बन्तधि तनमािण ब्र्वसार्ीबाट असलु हनुपने रु 

गो भौ नं/तमति तनमािण कार्ि तनमािण सेवा डे वक्सि को ष्टववरण ष्टवल ष्टवजक 
वेगरको डे 
वक्सि को 
भकु्तानी 

462.076.12.12 काहुँखोला पैरो पानी 
न्चसापानी हदैु पोखरी 
मौज डाँडा गाउँ सडक 
तनमािण कार्ि 

रोिाह ष्टप के जे भी दक्ष श्रतमक २० जना        १६००० 

१५५००० 

अदक्ष श्रतमक २० जना        १४००० 

जे तस ष्टव/ व्र्ाकहो लोडर ५० घण्टा                   
१२५००० 

१५५००० 

291.076.8.30 खरीपरु खोला  तसंह एण्ड ब्रदशि 
कतसटक्सन  

60000 
60000 

547.077.2.19 वेत्र्ानी सौर्ि सडक तसंह एण्ड ब्रदशि 
कतसटक्सन  

60000 
60000 

694.077.3.22 स्र्ाङ्गरपरी कडेल गाउँ  कृपेश / कृष्ण जे ष्टव 44000 44000 

70.076.6.15 प्राथातमक स्वास््र् 
केतर न्शव ढुङ्गा सडक 

पोखरा कतसट्रक्सन दक्ष श्रतमक १२ जना        7200 

४५२०० 

अदक्ष श्रतमक १२ जना      6000 
जे तस ष्टव ३२ घण्टा        ३२000 
                        ४५२०० 

751.077.3.29 आरुपाटा कातलका 
बाटो तनमािण कार्ि 

तबरुवा / तसम्रन जे तभ  दक्ष ज्र्ामी  २० जना      २०००० 

७६००० 

अदक्ष ज्र्ामी २० जना       १६००० 
जे तस ष्टव २० घण्टा         ४०००० 
                        ७६००० 

319.076.9.20 आमकुना न्चतलम डाँडा 
तसमल चौर गण्टेचौर 
फुल्सेडाँडा देउराली 
सरा कनेक्टीङ्क सडक 

कुमार कतसट्रक्सन  दक्ष ज्र्ामी  15 जना      12000 

71000 

अदक्ष ज्र्ामी  15जना        9000 
जे तस ष्टव 30 घण्टा           50000 
                        ७1००० 

152.076.7.22 ठुलाखेि चैनपरु हपिन 
पतचासे सडक 

के डी कतसट्रक्सन  दक्ष ज्र्ामी  10 जना      10000 

47000 

अदक्ष ज्र्ामी  10जना        7000 
जे तस ष्टव 20 घण्टा           30000 
                        47००० 

29.076.9.2 बैदाम र्ामे घाटीतछना 
तसदाने पञ्चासे सडक 

के डी कतसट्रक्सन जे तस वी २० घण्टा        30000 
30000 

321.076.9.20 देउराली बालगहृ 
कमेरे गौडा सडक 

राधा कृष्ण के डी 
कतसट्रक्सन 

 दक्ष ज्र्ामी  15 जना      1३५00 

56000 

अदक्ष ज्र्ामी  15जना        10500 
जे तस ष्टव 20 घण्टा           32000 
                        56००० 

563.077.2.22 महेतर गफुा 
अमिलाकोट मौजा 
आटीधर दधु पोखरी 
सडक 

जोशी अतमि जे तभ  दक्ष ज्र्ामी  5 जना         5000 

33500 

अदक्ष ज्र्ामी  5 जना        3500 
जे तस ष्टव 10 घण्टा           25000 
                        33500 

563.077.2.5 कातलका स्कुल देन्ख 
चण्डी मन्तदर सम्म 
पदर्ारा  मागि तनमािण 

बास्िोला तनमािण सेवा  दक्ष ज्र्ामी  1 जना      1200 

10500 

अदक्ष ज्र्ामी  3 जना        2700 
तसमेतट                     3600 
बालवुा                     3000 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

10500 
584.077.2.19 वडा कार्ािलर् ठुलो 

ढाङ्गा सिुािने चैनपरु 
सरुौदी सडक 

गन्जनर/श्री 
तगिा/तसम्रन जे तभ 

 दक्ष ज्र्ामी  5 जना        2500 

14900 

अदक्ष ज्र्ामी  8 जना        2400 
जे तस ष्टव 10 घण्टा           10000 
                        14900 

584.077.3.19 बैदाम पामे बाटो तछना 
पञ्चासे सडक 

कैलास पविि तनमािण 
सेवा 

 दक्ष ज्र्ामी  25 जना      20000 

115000 

अदक्ष ज्र्ामी  25 जना        15000 
जे तस ष्टव 50 घण्टा           80000 
                      115000 

जम्मा  818100  
148  ष्टवल ष्टवनाको प्रोतभजनल समको भकु्तानीाः प्रोतभजनल सम अतिगिि भएको खचिको भकु्तानी प्राि गनि 

Invoice, Vouchers वा Receipts जस्िा वास्िष्टवक िथा र्थाथि खचिको प्रमाण पेश हनुपुने व्र्वस्था महानगर 
पातलका अतिगिि तनमािण कार्ि भएको तनमािण  सेवा हरु सँगको खररद सम्झौिा मा उल्लेख छ। र्स 
बर्ि महानगरपातलकाले खररद सम्झौिा भै रतनङ्ग ष्टवल वा अन्तिम ष्टवलको भकु्तानी गरेको िपतसलका 
तनमािण कार्िका तनमािण व्र्वसार्ीलाई प्रोतभजनल समको रु 9६२५६२। भकु्तनी को Invoice, Vouchers 

वा Receipts पेश भएन। र्थाथि र वान्स्िक खचिको ष्टवल भपाई वेगर प्रोतभजनल  समको रकम भकु्तानी 
ददन तमल्ने देन्खदैन।अिाः ष्टवल ष्टवजक वेगर को भकु्तानी भएको प्रोतभजनल समको रकममा सम्बन्तधि 
तनमािण सेवा बाट असलु हनुपुने रु  

गो भौ नं / तमति तनमािण कार्ि तनमािण सेवा ष्टप एस को ष्टववरण  ष्टवजक वेगरको 
भकु्तानी 

5.076.5.30 न्शव मागि स्िोन्निी कार्ि टुडेज ष्टवल्डसि पोखरा  ट्राष्टफक बतदोबस्िी कार्ि र 
प्रोजेक्ट साइन साइन वोडि 20000 

6.076.5.30 धोवी गरौडा देन्ख बजार 
सडक सम्मको सम्मको 
स्िोरनति कार्ि 

तसटी ष्टवल्डसि ररलोकेशन कार्िको रु ३०००० 
र ट्राष्टपक बतदोबन्स्ि कार्ि      
रु १०००० 40000 

6.076.5.30 ट्याक्सी चोक ष्टपर्न क्र्ाम्पस 
सडक स्िरोन्नति कार्ि 

तसटी ष्टवल्डसि  ट्राष्टफक बतदोबस्िी कार्ि      
रु १०००० र ररलोकेशनको 
कार्ि रु ५०००० 60000 

462.076.12.12 काहुँ खोला पैरो पानी 
न्चसापानी हदैु पोखरी मौजा 
डाँडा गाउ सडक 

रौिाह ष्टप के जे तभ ररलोकेशनको कार्ि  

23949 

95.076.6.19 भकभके महेतर मा ष्टव चनउटे 
भलाम चातलसे सडक 
स्िरोउन्नली कार्ि 

ष्टट ष्टव एम  
कतसट्रक्सन 

पररर्ोजना सचुना पटी १०००० 
र ष्टवमा २०००० 

30000 

98.076.6.16 धोष्टवगोडा सैगमपाकि  सम्मको 
सडक स्िरोतिी कार्ि  

तसटी ष्टवल्डसि ररलोकशिनको कार्ि १५००० र  
ट्राष्टफक बतदोबस्िी कार्ि  
१५२००० 176000 

104.076.6.16 स्मतृि मागि नहर तनमािण कार्ि न्ज एस आर तनमािण 
सेवा 

सचुना पाटी ५००० 
5000 

107.076.6.17 नगर सडक ममिि कार्ि ष्टव एस कतसट्रक्सन डाइभसिन र ट्राष्टफक बतदोबस्िी 
कार्ि १५००० 15000 

298.076.9.2 बैदाम पामे घाटीतछना  के डी कतसट्रक्सन ररलोकेशनको कार्ि ७०६१३ 70613 

314.076.9.18 सैगम नहर डमु्र ेखोरी सोिी 
बाटो तनमािण कार्ि  

आइ डी कतसट्रक्सन ररलोकेशनको कार्ि १८००० 
180000 

321.076.9.20 देउराली बालगहृ कमेरे गौडा 
सडक 

राधा कृष्णा के डी 
कतसट्रक्सन  

ष्टवमा १५०००० 
150000 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

563.077.2.22 महेतर गफुा अमिलाकोट मौजा 
आटीधर दधु पोखरी सडक  

जोशी अतमि जे तभ  ट्राष्टफक सरुक्षा कार्ि  १५००० 
15000 

550.077.2.20 स्र्ानी खोला मोटोरेवल पलु  ऐन तनमािण सेवा  ररलोकेशनको कार्ि २५००० र 
फोटोग्राष्टफक कार्ि ५००० 30000 

791.077.3.01 खटु्टाको गौडा देन्ख सोिी 
पसल सम्मको  सडक 
स्िरोन्नति 

ष्टप एल कतसट्रक्सन  ररलोकेशन को कार्ि र सडक 
सरुक्षा कार्ि 

156000 

    962562  
149  तबमा सम्बतधमााः साविजतनक खररद तनर्माली, २०६४ को तनर्म ११२(१) मा रु दश लाख रुपैर्ा 

भतदा बढी मलु्र्को तनमािण व्र्वसार्ीले तनमािण सामातग्र, प्रर्ोग गररने मेन्शन औजार वा प्लातट लगार्िको 
तनमािण कार्िको रटृी सच्र्ाउने अवतध सम्मको ष्टवमा गराउन ुपने व्र्वस्था छ। महानगरपालका तभरका 
तनमािण कार्िको ष्टवल अफ क्र्ातटीटीमा ष्टवमा बापिको रकम लमसम मा राखी तनमािण  सेवा सँग 
सम्झौिा गरेको मध्रे् िपतसलका तनमािण सेवाको ष्टवल रकममा ष्टवमाको रकम समेि थप गरी भकु्तानी 
गरेको से्रस्िा पररक्षण गदाि फाँटवारीमा सम्बन्तधि तनमािण कार्िको ष्टवमा गरेको ष्टवमा पोतलसी संलग्न 
रहेको पाइएन। उपरोक्त खररद काननु र तनमािण सेवा सँग भएको खररद सम्झौिामा रटृी सच्र्ाउन े
अवतध सम्मको ष्टवमा गनुि पने उल्लेख भएको भएिा पतन रतनङ्ग ष्टवल बाट ष्टवमा रकमा भकु्तानी गदाि 
ष्टवमा पोतलतस पेश नभएकोले ष्टवमा गरे नगरेको एष्टकन भएन। अि तनमािण कार्िको रटृी सच्र्ाउन े
अवतधको ष्टवमा पोतलतस पेश हनु ुपने अतर्था सम्बन्तधि तनमािण सेवाबाट उक्त ष्टवमा बापि भकु्तानी भएको 
रकम असलु हनुपुने रु ६२५००००० बेरुज ुप्रारन्म्भक प्रतिवेदनको क्रममा औल्र्ाइएकोमा प्रतिष्टक्रर्ाको 
क्रममा रु ५५०००००।को प्रमाण पेश भएकोमा बाष्टक प्रमाण पेश हनुपुने रु 

गो भौ नं/तमति तनमािण कार्ि तनमािण सेवाको 
नाम 

पोतलतस वगेरको ष्टवमा 
रकम 

26.076.6.2 ष्टव ष्टप मागि पोखरा १४ को सडक स्िरोन्निी 
कार्ि  

तनम्बल 
कतसट्रक्सन 15000 

34.076.6.8 मोहररर्ा  लामास्वारा स्र्ाङखगु्री आनतद ज्र्ोिी 
लम्सी डाँडा सडक 

कृपेश कृष्णा 
कतसट्रक्सन 30000 

35.076.6.8 मोहररर्ा लामास्वारा स्र्ाङखदुी आनतद ज्र्ोिी 
लम्सी डाँडा सडक 

कृपेश कृष्णा 
कतसट्रक्सन 50000 

50.076.6.9 काहुँ खोला पैरोपानी न्चसापानी हदैु पोखरी 
मौजा डाडँा गाउ सडक 

रौिाह ष्टप के जे तभ 

300000 

104.076.6.16 स्मिृ मागि नहर तनमािण कार्ि  न्ज एस आर तनमािण 
कार्ि  20000 

152.076.7.22 ठुलाखेि चैनपरु हपिन पतचासे सडक  के तड कतसाट्रक्सन  35000 

310.076.9.17 शहरी सडक ममिि िथा ररतसतलङ्ग कार्ि  र्गु ष्टवल्डसि एण्ड 
सप्लार्सि  200000 

671.077.3.18 सजृनाचोक आकाशे पलु तनमािण  के एम/ जे ष्टव र्न 
एस पोखरा जे तभ  100000 

जम्मा ७५००००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७५०००० 

150  पवुितनधािररि क्षतिपतुििाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२१ मा सेवा प्रदार्क वा तनमािण 
व्र्वसार्ीको ढीलाइको कारणले खररद सम्झौिा िोष्टकएको म्र्ादमा सम्पन्न हनु नसकेमा तनजले साविजतनक 
तनकाइलाई १० प्रतिशिमा नबढ्ने गरी प्रति ददन सम्झौिा रकममा ०.०५ प्रतिशिका दरले पवुि तनधािररि 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

क्षतिपतुिि ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ। महानगरपालकाले खररद सम्झौिा गरी तनमािण कार्ि गराएका मध्रे् 
िपतसलका तनमािण कार्िको कार्ि िातलका अनसुार कार्ि नगरेको सम्पन्न गनुि पने अवतध ( म्र्ाद थप 
समेि) भतदा ष्टवलम्ब गरी कार्ि सम्पन्न गरेकोमा समेि तनमािण कार्िको म्र्ाद थप नगरेको र पवुि तनधािररि 
क्षतिपतुिि नतलई अन्तिम तबलको भकु्तानी ददएको पाइर्ो। तनमािण सेवालाई कार्ि िातलका अनसुार कार्ि 
गनि नसकेको समर्मा म्र्ाद थप नगरेको र पवुि तनधािररि क्षतिपतुिि असलु नगरी नगराई अन्तिम ष्टवलको 
भकु्तानी ददएको देखाएकोले Employ िथा Employer  का प्रतितनतधको ठेक्का पट्टा व्र्वस्थापन मा कतम 
कमोरी रहेको अवस्था देन्खन आर्ो । भने तनमािण कार्िको सपुरीवेक्षण अनगुमन िथा कार्ि मलु्र्ांकन 
को न्जम्मा पाएका प्राष्टवतधक कमिचारी हरुले समेि न्जम्मेवारी वहन गरेको स्पि आधार नदेन्खएकोले 
त्र्स्िा पदातधकारीको तनक्र्ौल गरर काननुि कारबाही हनु ुपदिछ। अि खररद सम्झौिाको सम्पन्न गनुिपने 
अवतध (म्र्ाद थप समेि) भतदा ष्टवलम्ब गरी नमािण कार्ि सम्पन्न गने िपतसलका तनमािण सेवालाई अन्तिम 
ष्टवल भकु्तानी गदाि पवुि तनधािररि क्षतिपतुिि नतलएकोले असलु गरी पातलकाको संन्चि कोर्मा दान्खला गनुि 
पने रु ४६०८९२८ प्रारन्म्भक प्रतिवेदनको क्रममा बेरुज ु औल्र्ाइएकोमा प्रतिष्टक्रर्ाको क्रममा रु 
६७६५३४। को म्र्ाद थपको प्रमाण पेश भएकोले बाकी असलु हनुपुने रु  
गो भौ नं/ तमति  तनमािण कार्िको 

ष्टववरण 

तनमािण सेवा कवोल अंक  सरुु िथा सम्झौिा 
गने अवतध 

सम्पन्न 
भएको 
अवतध 

ष्टवलम्ब 
ददन 

पवुितनधािररि 
क्षतिपतुिि 
रकम  

324.076.9.21 शकु्रराज मा ष्टव 
होस्टल िथा िातलम 
भवन तनमािण 

एम एस सरु्ाि 
कतसट्रक्सन  कम्पनी 
प्रा तल 

24200000 2075.4.28 
देन्ख 2076.8.5 

2076.
8.18 

13 157300 

309.076.9.17 पमु्दीकोट ष्टवशाल 
महादेव मतुिि तनमािण 

तसरुवा कतसट्रक्सन 
कम्पनी प्रा तल 

23661912 2075.4.28 
देन्ख 
2076.6.14 

2076.
9.7 

83 981969 

22.076.6.02 राम मागि स्िरोन्ति 
कार्ि  

तनष्टहि कतसट्रक्सन 5517007 27५.12.10 
देन्ख 
2076.2.12 

2076.
4.23 

60 165510 

- बलु्देखोला र ष्टफके 
खोलाको कल्भटि 
तनमािण कार्ि 

ज्ञान कातसट्रक्सन 
एण्ड ष्टवल्डसि 

4139529 2076.3.1 दन्ख 
2076.4.30 

2076.
6.14 

47 97279 

265.076.8.19 खपाउदी सारङ्गकोट 
वडा अष्टफस सडकको 
स्िरोन्निी कार्ि 

देवचलुी / लोर्स जे 
तभ 

9896594 2075.12.11 
देन्ख 2076.5.3 

2076.
8.13 

101 499778 

106.076.1.06 खुला न्जम खाना र 
फटनेस पाकि  तनमािण  

मोनातलसा तनमािण 
सेवा 

4501161 2076.1.16 
देन्ख 
2076.3.30 

2076.
5.24 

66 148538 

279.076.8.22 आदशि चोक तसरुवा 
चोकको सडक स्िर 
वदृद 

जि इन टाइम 
कतसट्रक्सन 

2479864 2075 देन्ख 
2076.3.20 

2076.
4.7 

15 18599 

263.076.8.11 कलाइन मौजामागि 
स्िोरतमनति कार्ि 

मोनातलसा तनमािण 
कार्ि 

9430196 2075.12.29 
देन्ख 2076.5.8 

2076.
7.15 

68 320627 

356.076.9.29 बलुौडी खोला र ष्टफके 
खोला कल्भटि तनमािण 

 4139529 2076.3.1 देन्ख 
2076.4.3 

2076.
8.30 

150 310465 

369.076.10.2 खुला न्जमखानार र 
ष्टफटनेस पाकि  तनमािण 

एम एस तस / लोर्स 
जे तभ 

5604451 276.1.27 देन्ख 
2076.3.20 

2076.
9.25 

188 526818 

2077.3.30 बैदाम पामे घाँटीतछना 
पतचासे सडक 

कैलास पविि तनमािण 
सेवा 

7055021 2076.2.6 देन्ख 
2076.8.25 

2077.
3.19 

205 705502 

जम्मा       ३९३२३८
५  
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
151  सडकवोडि िफि ाः ट्याक कोट कार्िमा बढी भकु्तानीाः भौतिक पवुािधार िथा र्ािार्ाि मतरालर् अतिगििको 

सडक ष्टवभागले जारी गरेको सडक िथा पलु तनमािण कार्िको स्टण्डडि स्पेन्शष्टफकेशन २०७३ को पेज 
नं २१६ को टेवल नं १३.१० मा ररतसतलङ्ग र प्र्न्चङ्ग गररने परुानो ष्टवटुतमनस सडकमा प्रति बगि तमटर 
०.४० देन्ख ०.६० तलटर र नर्ा सडकमा प्राइम कोट गररएको क्षेरफलमा प्रतिवगि तमटर ०.५० देन्ख 
०.६० तलटर ट्याककोट लाग्ने उल्लेख गरेको छ। र्स महानगरपालका अतिगिि उपभोक्ता सतमति वा 
तनमािण सेवा माफि ि सम्झौिा भई तनमािण कार्ि गराएको परुाना सडकको प्र्ान्चङ्ग िथा ररतसल्ङ्ग कार्िमा 
र नर्ाँ सडकको कालोपरे गने कार्िका लातग ष्टवटुतमन िथा प्रइम कोट प्रर्ोग गरेको प्रति वगि मी 
क्षेरफलमा १ तलटर देन्ख १.१ तलटर  सम्म ट्याक कोट खचि लेन्ख भकु्तानी गने गरेको पाइर्ो। सडक 
ष्टवभागको उपरोक्त नम्सि अनसुार ष्टवटुतमनस िथा प्रइमकोट खपिको ४० देन्ख ६० प्रतिशि मार 
ट्याककोटको खचि लाग्ने र सोही बमोन्जम मार खचि लेख्न ुपने उल्लेख भएकोले िपतसलका कालोपरे 
सडकमा नम्सि भतदा बढी ट्याककोटको खचि लेखदा रु १२३३७१६। बढी भकु्तानी भएको रकम 
उपभोक्ता सतमति र तनमािण व्र्वसार्ीबाट असलु हनुपुने रु  

गो भौ नं/ 

तमति 
र्ोजनाको नाम तनमािण सेवा ष्टवटुतमन वा 

प्राइमकोटको 
क्षेरफल (ब 
तम) 

ट्याककोट 
ददएको तलटर  

ट्याककोट 
ददनपुने तलटर 

ट्याकोट को 
दर  

बढी भकु्तानी  
(५०%म ु अ 
कर समेि) 

२।०७६।८
।२६ 

नगर सडकको 
ममिि कार्ि 

ष्टव एस 
कतसट्रक्सन  

30959.5
6 

३०९५०५६ १८५७५.७४ ८० १०५५१०१ 

- खररकुना घटे्टकुना 
जोतगमणी सडक 
ममिि कार्ि 

उपभोक्ता 
सतमति 

३३१२.३५  ३३१२.३५ १९८७.४१ १३४.८१ १७८६१५ 

जम्मा १२३३७१६  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२३३७१६ 

152  उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्िाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा रु १ करोड 
सम्म लागि अनमुान भएको काम उभोक्ता सतमति माफि ि गराउन सष्टकने र लागि अनमुान  िर्ार गदाि 
मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर, ओभर हेड, कन्तटतजेन्तस र जनसहभातगिाको रकम समेि समावेश गनुि पने उल्लेख 
छ। र्स सम्बतधमा साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्ले समेि लागि अनमुानमा एक रुपिा कार्म 
गनि लागि अनमुान तभर मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर, वकि  चाजि स्टाफ खचि, सानातिना अतर् खचि, मलु्र् 
समार्ोजन कन्तटतजेतसी, ष्टफन्जकल कन्तटतजेतसी र व्र्वस्थापन खचि समेि जोडन ुपने भनी पर संखर्ा 
२०७४।७५ च नं ८०७ को परबाट थप स्पि पारेको छ। महानगरपातलकाले  देहार् अनसुारका २ 
कार्िको लातग उपभोक्ता सतमतिबाट काम गने गरी रु १ करोड भतदा मातथ को १९७७४३०१।को  
कामको लागि अनमुान मा रु १५८३०९२।भकु्तानी गने गरी सम्झौिा भएकोमा रु १५७९५३८८। 
भकु्तानी ददएको छ। साविजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म 97 िथा साविजतनक खररद अनगुमन   
कार्ािलर्को उपरोक्त व्र्वस्था अनसुार लागि अनमुानमा म.ुअ.कर ओभर हेड, कतटीतजेतसी र 
जनसहभातगिाको अंश जोडदा िलका दवैु र्ोजनाको कुल लागि अनमुान १ करोड भतदा बढी हनु 
आउछ।उपरोक्त व्र्वस्था अनसुार १ करोड भतदा बढी लागि अनमुान भएको र्ोजना उपरोक्ता सतमति 
माफि ि तनमिण कार्ि गराउन नतमल्ने देन्खएकोमा समेि र्स महानगरपातलकाले  उपभोक्ता सतमति माफि ि 
गराई भकु्तानी ददएको रकम काननु सम्मि नदेन्खएकोले अतनर्तमि भएको रु  
र्ोजनाको नाम उपरोक्ता सतमति 

को नाम 

पातलकाले िर्ार 
गरेको ल.ई 

कतटीतजेतसी 
ओभरहेड र 

वास्िष्टवक 
हनुपुने ल.ई 
रकम  

ष्टवतनर्ोन्जि 
रकम 

भकु्तानी रकम 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

म ु अ कर 
रकम 

फुसे खोला िल्लो 
वेलघारी छोरेपाटन सडक 
तनमािण कार्ि 

उपभोक्ता सतमति ९८२०१९० १४३०१२५ ११२५०३१५ ८८३८१७० ८८३८१७० 

महेतर पलु पातलख चेक 
फुट ट्रर्ाक तनमािण कार्ि 

उपभोक्ता सतमति ९९५४१११ १४४९४७३ ११४०३५८४ ६९९२७५१ ६९५७२१८ 

जम्मा १९७७४३०१  २२६५३८९९ १५८३०९२१ १५७९५३८८  
153  साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३ मा भकु्तानी गदाि प्राष्टवतधक नाप जाँचगरी नापी 

ष्टकिावमा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कार्ि सम्पादनको आधारमा भकु्तानी ददन ुपने उल्लेख छ। महानगर 
पातलकाले तनमािण सेवा/उपभोक्ता सतमति माफि ि गराएका तनमािण कार्िको नापी ष्टकिाब र सम्बर्द् रतनङ्ग 
ष्टवल पररक्षण गदाि केही तनमािण कार्िमा डण्डी िथा आर तस.तस बढी पररमाण गणना गरेको, नभएको 
कार्िको रतनङ्ग ष्टवलबाट भकु्तानी ददएको प्राष्टवतधक मलु्र्ांकन भतदा बढी भकु्तानी भएको जस्िा अवस्था 
देन्खर्ो। लेखापरीक्षणबाट देन्खएको व्र्होरा र्स प्रकार छनाः 

 

153.1  नापी वेगर भकु्तातनाः साविजतनक तनकार्ले कुनै रकमको भकु्तानी प्राष्टवतधक नाप जाँच गरी नापी ष्टकिावमा 
उल्लेख भएको पररमाणको आधारमा गररन ुपदिछ। महानगरपातलकाले र्ोजना िथा आर्ोजनाको रतनङ्ग / 
अन्तिम ष्टवल को भकु्तानी गरेको से्रस्िा र सो सँग सम्बर्द् नापी ष्टकिाब पररक्षण गदाि िपतसलका 
र्ोजना/आर्ोजना सँग सम्बन्तधि केही आइटमका तनमािण कार्ि नभएकोमा समेि रतनङ्ग/अन्तिम ष्टवल बाट 
भकु्तानी भएको पाइर्ो। अि नभएको काम समेि भएको भतन ष्टवल भकु्तानी भएको रकम बराबरको नापी 
कार्ि भएको प्रमाण पेश हनु ुपने अतर्था असलु हनु ुपने व्र्होरा र्स प्रकार छाः 

 

153.1.1  २९८।०७६।९।२ बैदाम पामे घाटतछना तसदाने पञ्चासे सडकको िेस्रो ष्टवलको रु ३४५१७८१। 
रकम के तड कतसट्रक्सनलाई भकु्तानी गरेको से्रस्िा पररक्षण गदाि तनम्न आइटमको कार्ि नभएकोमा 
समेि िेस्रो ष्टवलबाट भकु्तानी भएको देन्खएकोले कार्ि भएको नापी ष्टकिाव पेश हनु ुपने अतर्था असलु 
हनु ुपने रु  

कामको ष्टववरण  पररमाण दर  रकम 

वोल्डर तमश्रीि माटो खन्ने कार्ि ५६१०।६३ घ.मी ६० ३३६६३८ 

नरम चट्टान खन्न ेकार्ि ३०।८८ घ.मी २०० ६१७६ 

मध्र्म चट्टान खन्ने कार्ि  २७।४५ घ.मी ३०० ८२३५ 
जम्मा ३५१०४९  

 

 

 

 

३५१०४९ 

153.1.2  ७७१।०७७।३।३१ देउराली बालगहृ कमेरेगौडा सडक को िेस्रो ष्टवल सम्म को रकम राधा कृष्ण 
के डी लाई भकु्तानी भएको रतनङ्ग ष्टवल र सम्बर्द् नापी ष्टकिाब पररक्षण गदाि िेस्रो तबल सम्म Roadway 

excavation को १०११.५३ घ.मी को खचि लेखेकोमा उक्त कार्ि भएको पाइएन। अि नभएको कार्िको 
समेि िेस्रो ष्टवल सम्म १०११.५३ घ.मी को प्रति घ.मी रु ९०। ले भकु्तानी भएकोले कार्ि भएको 
देन्खने नाष्टप ष्टकिाब पेश गनुि पने अतर्था असलु हनुपुने रु  

 

 

 

 

 

 

९१०३८ 
154  बढी भकु्तानीाः ८१२।०७७।३।३१ बैदाम पाने पञ्चासे सडक तनमािण कार्िको चौथो ष्टवलको प्राष्टवतधक 

मलु्र्ांकन रु ३४३२४४९। भएकोमा पातलकाले चतर ष्टवष्ण ुकतसट्रक्सनलाई रु ३५२२४४९। भकु्तानी 
ददएकोले वास्िष्टवक कार्ि सम्पादन अनसुार भकु्तानी हनुपुने भतदा रु ९००००। बढी भकु्तानी भएको 
छ। प्राष्टवतधक मलु्र्ांकन भतदा बढी भकु्तानी भएको उक्त रकम असलु हनुपुने रु  

 

 

 

 

 

९०००० 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
155  खपाउदी सारङ्ककोट वडा अष्टफस सडकको स्िरोन्निी कार्िको २०७६।८।१३ मा तनमािण सम्पन्न देखाई 

िेस्रो िथा अन्तिम ष्टवल सम्म देवचलुी/ लोर्ल जे तभ लाई रु ९८९३८६८। भकु्तानी गरेको नापी 
ष्टकिाब  र रतनङ्ग ष्टवल पररक्षण गदाि देन्खएको व्र्होरा र्स प्रकार छाः 

 

155.1  नापी भतदा बढी भकु्तानीाः  तबल अफ क्वातटीटीको आइटम नं २ को १:४ को ढुङ्गाको पखािल लगाउन े
कार्िको लातग नापी गरी १७.२१ घ.मी मार भकु्तानी ददन ुपनेमा ३२.५४ घ.मी को भकु्तानी ददएकोले 
१५.३३ घ.मी बढी को प्रति घ.मी ७५०० ले रु ११४९७५। बढी भकु्तानी भएको छ। वास्िष्टवक 
खपि पररमाण भतदा बढी गणना गरी भकु्तानी ददएको रकम असलु हनु ुपने रु 

 

 

 

 

११४९७५ 

155.2  बढी पररमाण गणनााः प्लम कंष्टक्रट कार्िको लातग ष्टवल अफ क्वातटीटीमा ४८०.२४ घ.मी उल्लेख 
भएकोमा अन्तिम ष्टवल सम्म ५८९.४४ घ.मी को कार्ि गरेको देखाई १०९.२ घ.मी को बढी कार्ि को 
समेि भकु्तानी भएको पाइर्ो। भकु्तानी भएको उक्त आइटमको नापी ष्टकिाब पररक्षण गदाि ढुङ्गा सोतलङ्ग 
र ष्टप तस तस कार्ि गरेर मार प्लम कंष्टक्रट कार्ि गरेको देखाउन ुपनेमा स्टोन सोतलङ्ग र ष्टप तस तस 
नभाएको स्थानमा समेि प्लम कंष्टक्रट कार्ि गरेको देखाउँदा नभएको १०९.२ घ.मी प्लम कंष्टक्रट कार्ि 
बढी देखाएकोले प्रति घ.मी रु ७५००। ले रु ८१९०००। बढी भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुने 
रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८१९००० 

156  जनश्रमदान नतलनगेरी उपभोक्ता माफि ि कार्िाः   उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्लाई तनमािण कार्ि 
वा सेवाको काम ददँदा लागि अनमुानमा भएको जनसहभागीिाको अंश कट्टा गरेर भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था 
साविजतनक खररद तनर्मावली ०६४ को तनर्म ९७(४) मा उल्लेख छ। त्र्स्िै पोखरा लेखनाथ 
महानगरपातलका को तमति ०७४।४।४ को कार्िपातलका को बैठकले जारी गररेको कार्िष्टवतध को बदुा 
नं ४ (झ) मा आर्ोजनामा तर्नुिम १० प्रतिशि भतदा कम लागि सहभातगिा हनुे खालको र्ोजना 
उपभोक्ता सतमति बाट सञ्चालन गररने छैन भन्ने उल्लेख छ। िर उपरोक्त खररद तनर्मावलीको तनर्म 
९७(४) र महानगरले जारर गरेको कार्िष्टवतधको ष्टवपररि िपतसलका रु ६२३७१२४। लागि अनमुान 
भएको दईु आर्ोजनाको लातग जनसहभातगिा नतलने गरी उपभोक्ता माफि ि कार्ि गराई र्स बर्ि 
महानगरपातलकाले रु ५७९३८०६। खचि लेखेको छ। महानगरपातलकाले तनमािण सेवा माफि ि गराएको 
तनमािण कार्ि बढीमा ३६ प्रतिशि सम्म घटेको अवस्था रहेको मा श्रमदान वेगर उ स बाट कार्ि गदाि 
तनमािण कार्ि खन्चिलो भएको छ। जनश्रमदान नजटु्ने अवस्थामा पातलकाले आर्ोजनाको तनमािण कार्ि 
तनमािण व्र्वसार्ी माफि ि गराउन ु पनेमा उपभोक्ता सतमति माफि ि गराउन ु काननु िथा नीिी संगि 
देन्खएन। र्सरी खचि गरेको रकम अतनर्तमि देन्खएको रु  

आर्ोजनाको नाम ल.ई िथा सम्झौिा रकम मलु्र्ांकन िथा भकु्तानी रकम 

ष्टवजर्परु माझणना वगेनास सडक  ४३८२४५९ ४३६०१०१ 

लखन थापाको मतुिि स्थापना कार्ि १८५४६६५ १४३३६०५ 

जम्मा ६२३७१२४ ५७९३८०६  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५७९३८०६ 

157  सोझै खररदाः साविजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ८(२) अनसुार खररद प्रतिस्पधाि तसतमि हनुेगरी 
टुक्रा टुक्रा पारी खररद गनि तमल्दैन।र्स महानगरपातलकाले पाकि हरुमा खलुा व्र्र्मशालाको सामान 
खररद िथा जडान उल्लेख गरी रु १६३२८५०।को सामान सोझै खररद गरी गतिव्र् मोटो स्टाइलको 
नाममा खचि लेखेको छ। साविनन्जक तनकार्ले मालसामान खररद गनुि पवुि खररद गररने मालसामानको 
लागि अनमुान िर्ार गनुि पने र ५ लाख भतदा बढी २० लाख सम्म लागि अनमुान भएको खररद कार्ि 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

न्शलबतदी दरभाउ पर बाट खररद गनुि पने व्र्वस्था साविजतनक खररद तनर्माली २०६४ को क्रमश 
तनर्म ११ र ८४ मा उल्लेख छ िर एकै प्रकारका सामान पातलकाले लागि अनमुान नबनाई र 
प्रतिस्पधाि नगराई सोझै खररद गरेको छ भने सोझै ष्टवतधबाट खररद गरेको उक्त सामान जीतसी दान्खला 
िथा जडानको न्स्थति समेि खलु्दैन। खररद काननु र खररद ष्टवतधको पालना नगने लाई पातलकाले 
न्जम्मेवार बनाउन ुपदिछ। भने सोझै ष्टवतधबाट खररद गरेको अतनर्तमि देन्खतछ रु 

गो भौ नं ष्टवके्रिा फमिको नाम सोझै खररद गरेको सामानको ष्टववरण खररद रकम 

४०६।०७७।१०
।१५ 

गतिव्र् मोटो स्टाइल पाकि  हरुमा खलुा व्र्ार्म शाला स्थापना को सामान 
खररद 

१३०६२८० 

४६६।०७६।११
।२८ 

गतिव्र् मोटो स्टाइल पाकि  हरुमा खलुा व्र्ार्म शाला स्थापना को सामान 
खररद 

३२६५७० 

जम्मा   १६३२८५०।  

 

 

 

 

 

१६३२८५० 

158  अधरुा िथा रुग्ण र्ोजनााः  महानगरपातलकाले उपलब्ध गराएको र से्रस्िा पररक्षण गदाि देन्खएका 
२९४१००३९। कवोल अंक भएको ष्टवतभन्न ६ वटा र्ोजना म्र्ाद थप पश्चाि समेि आ व ०७६।७७ 
सम्म परुा हनु ु पनेमा परुा भएको देन्खदैनन। प्राि ष्टववरण अनसुार उक्त र्ोजनाको तनमािण कार्िमा 
०७६।७७ सम्म १० प्रतिशि देन्ख ७५ प्रतिशि सम्म मार भौतिक प्रगति भएको उल्लेख छ। 
ष्टववरणमा उल्लेख भए अनसुार तनमािण कार्िको साइट उपलब्ध नहनु,ु स्थानीर् स्िरमा जग्गा ष्टववाद र 
तनमािण सेवाको हेलचक्राई रहेको पातलकाले उल्लेख गरेको छ। र्स सम्बतधमा केही तनमािण कार्िको 
ठेक्का िोडेने प्रकृर्ामा समेि रहेको पातलकाले उल्लेख गरेको छ। सम्झौिाको शिि बमोन्जमको कारबाही 
गरी तनमािण कार्िको फरफारक गररन ुपदिछ। अधरुा र्ोजनाको ष्टववरण र्सप्रकार छाः 
र्ोजनाको नाम सम्झौिा रकम सम्झौिा िथा सम्पतन्न 

अवतध 

तनमािण सेवा म्र्ाद थप भौतिक प्रगति  कैष्टफर्ि 

वागलङु्ग हाइवे देन्ख 
पन्श्मम मामा खाजा घर 
ष्टफके खोला सडकको 
स्िरोन्निी कार्ि 

१२६५००० २०७५।१०।२५ 
देन्ख 
२०७५।१२।९० 
सम्म 

ग्लोबल 
कतसट्रक्सन 

नभएको २० प्रतिशि जग्गा ष्टववाद 

वडा नं २ र ४ को नाली 
तनमािण कार्ि 

३०२१५९३। २०७६।१।१७ देन्ख 
२०७६।२।२२ सम्म 

पहरी तनमािण 
सेवा 

नभएको  १० प्रतिशि जग्गा ष्टववाद 

डेष्टवडफल देन्ख तििेपानी 
ड्याम साइड सम्मको 
फुटपाथ तनमािण कार्ि 

२७८९२६३। २०७६।१।३० देन्ख 
२०७६।३।२० सम्म 

ष्टवन ु
कतसट्रक्सन  

नभएको २० प्रतिशि साइट 
उपलब्ध 
नभएको 

न्शवालर् बसेरी बिासे 
मतनपाल कनेक्टीङ्ग 
सडकको स्िरवषृ्टर्द् कार्ि 

४२९९३७६। २०७६।१।२ देन्ख 
२०७६।५।४ सम्म 

तसटी ष्टवल्डसि  नभएको  ७० प्रतिशि  घर ष्टववाद र 
तनमाणि 
सेवाको 
हेलचक्राई 

पातलखे चोक तनमािण 
कार्ि 

३२५८७९६ २०७५।११।१२ 
देन्ख २०७६।१।२७ 
सम्म 

तसटी ष्टवल्डसि  नभएको  ७५ प्रतिशि  तनमािण 
सेवाको 
हेलचक्राई 

मोहररर्ा लामस्वारा 
स्र्ाङ्गखछुी आन्नदज्र्ोिी 
लप्सी डाँडा सडक 
स्िरवषृ्टर्द्  

१४७७६००८ २०७६।२।२९ देन्ख 
२०७७।७।२७ सम्म 

जस्ट इन 
टाइम 
कतसट्रकस्न  

नभएको ६० प्रतिशि तनमािण 
सेवाको 
हेलचक्राई 

जम्मा २९४१००३९      

उपरोक्त अधरुो तनमािण कार्िको सम्बतधमा देखाएको व्र्होरा र्स प्रकार छनाः 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
158.1  उपरोक्त तस नं १, तस नं २ र तस नं ३ को तनमािण कार्ि सम्पन्न गनुिपने अवतध क्रमश २०७५।१२।३०, 

२०७६।२२।२ र २०७६।३।२० रहेकोमा आ व ०७६।७७ को अति सम्ममा भौतिक प्रगति 
नहनुकुो प्रमखु कारण स्थानीर् जमीन ष्टववाद र साइट उपलब्ध हनु ुनसक्न ुरहेको छ। खररद सम्झौिाको 
म्र्ाद सष्टकन ुकन्म्िमा २१ ददन अगावै सम्बन्तधि साविनन्जक तनकार्मा अवतध थप को लातग तनवेदन 
ददन ुपने व्र्वस्था साविजतनक खररद तनर्मावली ०६४ को तनर्म १२० (१) िथा तनमािण सेवा सँग 
भएको खररद सम्झौिामा उल्लेख छ। िर उपरोक्त िीन वटै तनमािण कार्िको तनमािण सेवाले अवतध 
थपको लातग तनवेदन समेि ददएको देन्खदैन भने सम्पन्न गने अवतध समाि भएको लामो समर् सम्म पतन 
जग्गा ष्टववाद को समाधान िथा साइट उपलब्ध गराउन नसक्नमुा महनगर पातलकाको व्र्वस्थापष्टकर् 
कमजोरी रहेको देन्खतछ। अवतध समाि भएको तनमािण सेवाले मर्ाद थप माग नगरेको ष्टववाद समाधान 
िथा साइड उपलब्ध नभएको कारण तनमािण कार्िको भौतिक प्रगति हनु नसकी अधरैु रहेकोले साविजतनक 
खररद तनर्मावली ०६४ को तनर्म १२८ िथा सम्झौिाको शिि बमोन्जम कार्ि सम्पन्न गनुि पदिछ।  

 

158.2  तस नं ४,५र ६ को तनमािण कार्िको सम्पन्न गनुि पने अवतध क्रमश २०७६।५।४, २०७६।1।२7 
र २०७६।७।२७ रहेकोमा लेखापररक्षण अवतध २०७८।१।२८ सम्म तनमािण कार्िको भौतिक प्रगति 
क्रमश ७०,७५ र ६० प्रतिशि मार रहेको छ भने तनमिण सेवाले अवतध सष्टकन ु२१ ददन अगावै म्र्ाद 
थपको तनवेदन नददएको कारण महानगरपातलकाबाट समेि तनमािण कार्िको अवतध थप भएको देन्खएन 
। र्स सम्बतधमा छलफल गदाि तनमािण सेवाको हेलचक्रईको कारण तनमािण कार्िमा भौतिक प्रगति हनु 
नसकेको पातलकाले उल्लेख गरेको छ। अि उपरोक्त तनमािण व्र्वसार्ी हरुले सम्झौिामा उल्लेन्खि 
कार्ि िातलका अनसुार कार्ि नगरी प्रगति गनि नसकेको म्र्ाद थपको तनवेदन नददएको कारण साविजतनक 
खररद तनर्मावली ०६४ को तनर्म १२१ र १२८ िथा सम्झौिाको शिि बमोन्जम आवश्र्क कारबाही 
गरी तनमािण कार्ि सम्पन्न गराउन ुपने देन्खतछ। ठेक्का पट्टा चरण पवुि सम्पन्न गनुि पने कार्ि नगरी नगराई 
िथा तनमािण स्थलमा पने जग्गा, संरचनाको म ुअब्जा, Design report, क्षतिपतुिि लगार्िका कार्ि नगराई 
हिारमा वोलपर आवहान एंव स्वीकृतिगरी कार्ि कार्ाितवर्नमा जाँदा उपरोक्त तस नै १ देन्ख ३ सम्मको 
र्ोजनाको कार्िमा अवरोध आएको पाइर्ो भने पातलकाको प्राष्टवतधक कमिचारीले उन्चि रुपमा रार् परामशि 
नददएको र समर्मा तनमािण कार्ि परुा नगने ठेकेदारलाई कारबाही हनु नसकेको, तनमािण कार्िको 
सपुररवेक्षण अनगुमन र कार्ि मलु्र्ांकन समर्मा नभएको तनमािण सेवाले कार्ि िातलका अनसुार कार्ि 
नगरेको म्र्ाद थप माग नगरेको आदद कारणले तस नं ४,५ र ६ को तनमािण कार्ि सम्पन्न हन ुनसकेको 
देन्खतछ। अि Employer िथा Employee ष्टवच नै ठेक्का व्र्वस्थापनमा कमी कमजीरी रहेको अवस्था 
देन्खर्ो  

 

159  फेवा जलधार संरक्षण कार्िाः  फेवा जलाधार संरक्षण र्ोजना अतिगिि ४ वटा खोलामा चेक ड्याम र 
न्शल्टेशन ड्याम तनमािण कार्िको लातग ३३ करोड ३६ लाखको लागि अनमुान िर्ार गरी ४ प्र्ाकेजको 
सचुना गरेको मध्रे् प्र्ाकेज नं १,२ र ३ को तनमािण कार्िको लातग खड्का कृष्णा ष्टप के जे भी दाङ्ग र 
प्र्ाकेज नं ४ को तनमािण कार्िको लातग श्री तगिा/जर् नेपाल इश्वर जे तभ को वोलपर स्वीकृि भै 
उपरोक्त ४ वटै प्र्ाकेजको लातग रु २८ करोड १६ लाख ११ हजारमा सम्झौिा भएको तथर्ो। ०७७ 
आर्ाढ मा सम्पन्न देखाएका उपरोक्त तनमािण कार्िको कुल मलु्र्ांकन रु २८ करोड १९ लाख ८६ 
हजार भई प्रदेश सरकारको स्रोिबाट १४ करोड ८ लाख र बाँकी रकम महानगरपातलका बाट खचि 
भएको छ। र्ोजनाको संन्क्षि जानकारी र्स प्रकार छन। 
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तस 
नं 

र्ोजनाको नाम तनमािण सेवाको 
नाम 

लागि 
अनमुान 

सम्झौिा रकम अन्तिम 
मलु्र्ांकन िथा 
भकु्तानी 

सम्झौिा िथा 
सम्पन्न गने अवतध 

सम्पन्न तमति कैष्टफर्ि 

१ खहरे /अधेरी खोला 
तसल्टेशन ड्याम 
प्र्ाकेज नं १ 

खड्का कृष्णा ष्टप. 
के जे.भी दाङ्ग२ 

१०८७८
८११७ 

९०६०४५५८ ९०५६५१२७ २०७६।5।20 
देन्ख 
२०७७।९।१७ 

२०७७।३
।१ 

सामातर् ढुङ्गाको 
गाह्रो भत्केकोर 
लन्तचङ्ग खोिलेको 

२ हपिन खोला 
तसल्टेशन ड्याम 
प्र्ाकेज नं २ 

खड्का कृष्णा ष्टप. 
के जे.भी दाङ्ग२ 

९८२३८
७२९ 

७८८६२५४२ ७८५६८३८६ २०७६।५।२० 
देन्ख 
२०७७।९।१७ 

२०७७।३
।१ 

सामातर् ढुङ्गाको 
गाह्रो भत्केकोर 
लन्तचङ्ग खोिलेको 

३ लौरुक खोला 
तसल्टेशन ड्याम 
प्र्ाकेज नं ३ 

खड्का कृष्णा ष्टप. 
के जे.भी दाङ्ग२ 

६४०८०
४८७ 

५७४८४९९८ ५७४७५६४१ २०७६।५।२० 
देन्ख 
२०७७।९।१७ 
सम्म 

२०७७।३
।१ 

सामातर् ढुङ्गाको 
गाह्रो भत्केकोर 
लन्तचङ्ग खोिलेको 

४ बेिनी खोला 
तसल्टेशन ड्याम 

श्री तगिा /जर् 
नेपाल इश्वर जे तभ 

६२४९०
०१४ 

५४६५८९७६ ५५३७६४७३ २०७६।५।२९ 
देन्ख 
२०७७।९।१९ 
सम्म 

२०७७।३
।२५ 

भेररएशन माफि ि 
रु 
७३९०००।को 
थप कार्ि भएको  

जम्
मा 

  ३३३५९
७३४७ 

२८१६११०७
४ 

२८१९८५६२
७ 

   

 स्थलगि तनररक्षणाः फेवा जलाधार संरक्षण र्ोजना अतिगिि तनमािण कार्ि भएको उपरोक्त ४ वटा 
प्र्ाकेजको लातग महानगरपातलकाका प्राष्टवतधक कमिचारी र लेखापररक्षण टोली बाट तमति ०७८।१।१५ 
मा स्थलगि तनररक्षण भएको तथर्ो । स्थलगि तनररक्षण गदाि देन्खएको व्र्होरा र्स प्रकार छ। 

159.1  रु ९०५६५१२७।लागिमा तमति २०७७।३।१ मा तनमािण सम्पन्न भएको प्र्ाकेज नं १ को खहरे 
अंधेरी खोलाको चेक ड्यामको िल्लो साइडमा सामातर् ढुङ्गाको गाह्रो भत्केको र लन्तचङ्ग खोिलेको िर 
तडफेक्ट ल्र्ाबतलटी ष्टपररर्ड तभर परेकोले तनमािण सेवा स्वंर्मले ममिि गरेको देन्खर्ो भने ड्यामको उत्तर 
पट्टीको ग्रावेलको ड्याम कररब २५ तमटर भत्कीएर नदीको बहाव नै पररवििन भएको देन्खर्ो भने रु 
७८५६८३८६।लागिमा ०७७।३।१ मा तनमािण सम्पन्न भएको प्र्ाकेज नं २ को हपिन खोला 
तसल्टेशन ड्याम को िल्लो भागमा समेि ढुङ्गाको गाह्रो भत्कीएको र लन्तचङ्ग खोिलेको मा ढुङ्गाको गाह्रो 
स्वंर्म तनमािण सेवाबाट ममिि भएिा पतन लतचीङ्ग िफि को ममिि कार्ि नभएको देन्खर्ो।  

 

159.2  फेवा जलाधार संरक्षण कार्िको लातग परामशि दािाले िर्ार गरेको तड ष्टप आर प्रतिवेदनमा तसल्टेशन 
िथा चेक ड्यम भतदा मातथ नददबाट वगेर आउने डेतब्रस हरु प्रत्रे्क पतर वा मष्टहना ददनमा न्झक्न ुपने 
र सो नन्झकेमा ड्यामलाई असर गने उल्लेख गरेको छ। स्थलगि तनरीक्षण गदाि पतन ड्यामको मातथल्लो 
भागमा नददले बगाएर ल्र्ाएको नदी जतर् स्रोि (ढुङ्गा तगट्टी बालवुा) ठुलो पररमाणमा थषु्टप्रएको िर 
पातलकाले सो नदद जतर् स्रोि हटाउने वा न्झक्ने नगरेको कारण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए जस्िै ड्याम 
लाई असर गरेको देन्खर्ो। साथै सोही अवस्था रहेमा बर्ाििमा पनु थप क्षति गने अवस्था रहेको पाइर्ो।   

 

159.3  बर्ाििको बाढीले प्र्ाकेज नम्बर १ र २ मा तनमािण भएको चेक िथा न्शल्टेशन ड्यामलाई असर गरेको 
सम्बतधमा महानगरपातलकाले परामशिदािा माफि ि दोस्रो पटक अध्र्ान िथा अनसुतधान गराएको तथर्ो। 
परामशि दािाले िर्ार गरेको दोस्रो प्रतिवेदनमा उपरोक्त चार वटै खोलामा १:६ को कमजोर मेशनरी 
ड्याम लगाएको कारण नदीको बहाबलाई बर्ाििमा ड्यामले धान्न नसक्ने हुँदा उक्त ड्यामको अफ स्ट्रीम 
र डाउन स्ट्रीममा आर तस तस ज्र्ाकेष्टटङ्ग गरी साष्टवकको ड्यामलाई रेक्टोष्टफट गनुिपने जसको लागि 
३६ करोड थप लाग्ने उल्लेख छ।  

 

159.4  पष्टहलो परामशिदािाले ददएको तड ष्टप आर प्रतिवेदनमा उपरोक्त चार खोलाको ड्यामको अफस्ट्रीममा 
प्रत्रे्क बर्ि २ लाख ६५ हजार घन तमटर नदी जतर् सामातग्र थषु्टप्रने र जसमा ३३ हजार २ सर् ५० 
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घन तमटर बालवुा र ८६ हजार २ सर् ५० घन तमटर ढुङ्गा तगट्टी को मार रहने िथा जसको मलु्र् रु 
२० करोड ७१ लाख ८७ हजार मा व्र्वस्थापन र प्रोमोसन कार्िमा हनुे ५० प्रतिशि खचि घटाउँदा 
बाष्टर्िक रु १० करोड ३५ लाख ९४ हजार नदी जतर् स्रोिको ष्टवष्टक्र बाट महानगरपातलका लाई राजस्व 
प्राति भई तसल्टेशन र चेक ड्याममा गरेको लगानी ४.९३ बर्ि (Pay back period ) मा असलु हनुे 
उल्लेख छ। सोही ४ स्थानमा स्थलगि तनररक्षण गदाि पररमाण एष्टकन नभए पतन ड्यामको अफ स्ट्रीममा 
ठुलो पररमाणमा नददजतर् स्रोि थषु्टप्रएको देन्खर्ो। िर महानगर पातलकाले उक्त ४ वटा नददको ड्यामको 
अफ स्ट्रीममा जम्मा भएको नदी जतर् स्रोिको उपभोग वा ठेक्का व्र्वस्थापन नगरेको कारण तड ष्टप आर 
प्रतिवेदनले उल्लेख गरे जस्िै महानगरपातलकालाई प्रत्रे्क बर्ि ठुलो पररमाणमा प्राि हनुपुने राजस्व प्राि 
नभै गमेुको अवस्था देन्खर्ो। अिाः चेक िथा तसल्टेशन ड्यामको सरुक्षाको साथै राजस्व प्राि गनिको 
लातग तड ष्टप आर प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोन्जम नै नदी जतर् स्रोि हरु न्झकी त्र्सको उपभोग िथा 
तबक्री व्र्वस्थापन गनुि पने देन्खतछ।  

159.5  नदी तनर्तरण कार्िमा ६०/७० बर्ि सम्मको पातनको बहाव अनमुान गरर तड ष्टप आर प्रतिवेदन िथा 
लागि अनमुान गने गररतछ। जलाधार संरक्षण अतिगििको ड्याम तनमािण सम्पन्न भएिा पतन 
तडफेक्ट लार्ष्टवतलष्टट ष्टपररर्ड तभर तनमािण संरचनामा असर गरेको देन्खएकोले परामशिदािाले िर्ार गरेको 
तडजाइन िथा लागि अनमुानको कार्ि भरपदो तथर्ो भन्ने अवस्था देन्खएन।  

 

 ष्टवष्टवध कोर्ाः-उप-प्रमखुसँग मष्टहला कार्िक्रम िफि ाः   
160  उप-प्रमखुसँग मष्टहला कार्िक्रमाः- पोखरा महानगरपातलकाका क्षेरतभर रहेका ष्टवपत न, ष्टहंसा/र्द्तर्द् पीतडि, 

दतलि, अपाङ्गिा र एकल मष्टहलाहरुको आतथिक अवस्था मजबिु बनाएर स्वरोजगार, आत्मतनभिर, मष्टहला 
अतधकार बारे सचेि, न्शक्षाको पहुँचबाट बाष्टहर परेका मष्टहलाहरुलाई शैन्क्षक सहजिा कार्िक्रममाफि ि 
न्शक्षा प्रदान गने उद्देश् र्ले उपप्रमखुसँग मष्टहला कार्िक्रम सञ् चालनमा आएको हो । र्स कार्िक्रमलाई 
ददशातनदेश गनि उपप्रमखुसँग मष्टहला कार्िक्रम कार्िष्टवतध २०७४ र उपप्रमखुसँग मष्टहला कार्िक्रम 
सञ् चालन कोर् तनदेन्शका २०७७ कार्ाितवर्नमा ल्र्ाईएको छ । 

 कोर्को अवस्थााः- आ.व. २०७५/७६ बाट र्ो कार्िक्रमको सरुुवाि भएको देन्खतछ । ष्टव.स. 
२०७५।११।१७ गिे रु. १९९१८३००।– उपप्रमखुसँग मष्टहला कार्िक्रम कार्िष्टवतध 
२०७४ बमोन्जम नगर सभाले  बजेट व्र्वस्थापन गरेको देन्खतछ । सो वर्ि रु. 
१८७७५०००।– ऋण लगानी भएको  र कोर्मा बाँकी मौज्दाि रु १९९१८३००-
१८७७५०००) रु. ११४३३०० हनुपुदिछ । त्र्सरी नै नगरसभाले आ.व. २०७६।७७ को 
लातग भौ.नं.१/२-२९ अनसुार रु. १९५०००००।– बजेट व्र्वस्थापन गरेको देन्खतछ । 
सो बर्िमा ऋण लगानी रु. १३७५००००।– र न्शक्षामा सहजिा र सचेिनामलुक कार्िक्रममा 
रु. १०००००।– गरी जम्मा कोर् प्रवाह रु. १३८५००००।– भएकोमा बाँकी मौज्दाि 
रु१९५०००००-१३८५००००) रु. ५६५००००।– हनुपुने देन्खतछ । आ.व. 
२०७६/७७ को अतत्र्तिर गि आ.व.को बाँकी मौज्दाि रु. ११४३३००, र्स आ.व. को 
बाँकी मौज्दाि रु. ५६५००००।-, र्स आ.व. मा प्राप् ि व्र्ाज रु. ४४९४९८।– र र्स 
आ.व. मा प्राप् ि ष्टकस्िा रकम रु. ३३५७७२८।– गरी कररब कोर्मा जम्मा रु. 
१०६००५२६।– बैंक मौज्दाि हनुपुने देन्खतछ । िर प्रमान्णि आतथिक ष्टववरण पेश नगरेको 
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र उपप्रमखुसँग मष्टहला कार्िक्रम कोर्सष्टहि अतर् कोर्हरुको पतन एउटै बैंक खािा रहेकोले 
बैंक मौज्दाि र्ति नै छ भनेर र्ष्टकन गनि सष्टकएन।  

 पोखरा महानगरपातलकाले ऋण लगानी गदाि ऋण तलने व्र्न्क्त िथा संस्थासँग सम्झौिा गरेिा 
पतन सम्झौिाबमोन्जम भएको पाइदैन । सम्झौिामा ऋण तलने व्र्न्क्त िथा संस्थाले कजाि 
लगेको ६ मष्टहनासम्म कजािको व्र्ाज भकु्तानी गनुिपने र त्र्सपतछ ष्टकस्िाबतदी रुपले मातसक 
ष्टकस्िा र व्र्ाज भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था गरेिा पतन कतिपर् ऋण तलने संस्था िथा व्र्न्क्तले 
समर्मा नै व्र्ाज िथा मातसक ष्टकस्िा भकु्तानी नगरेको देन्खतछ ।िसथि उप-प्रमखुसँग मष्टहला 
कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध २०७४ को दफा ५ को कार्िक्रम रणनीतिाः- (क) तनर्तमि 
फलोअप र (ख) अनगुमन र मलु्र्ांकन गरी मातसक ष्टकस्िा र व्र्ाज तनर्मानसुार भकु्तान नगने 
संस्था िथा व्र्न्क्तलाई कारवाहीको दार्रामा ल्र्ाई असलु गनुिपने देन्खतछ। 

 दईु ष्टकस्िामा कजाि उपलब्ध गराउदाँ पष्टहलो ष्टकस्िाको रकमको सदपुर्ोग र प्रभावकारी भएको 
छ ष्टक छैन, सोको मलु्र्ांकन गरी दोस्रो ष्टकस्िा उपलब्ध गराउन ुपदिछ। तनर्तमि फलोअप र 
अनगुमन िथा मलु्र्ांकन गरी ऋण लगानीलाई सवु्र्वन्स्थि बनाउन ुपने देन्खतछ। 

 पोखरा महानगरपातलका-सामान्जक ष्टवकास-८०४३९२०१३२२ महाशाखा िफि ाः   
161  स्वीकृि दरभतदा बढी बैठक भत्ता भकु्तानीाः- भौ.नं. ६२/२०७७-०३-१९ अनसुार पोखरा 

महानगरपातलकाको अपाङ्गिा पररचर् पर समतवर् सतमतिको तमति २०७६।१०।२७, तमति 
२०७७।०३।१८ र १९ गिे बसेको बैठकमा उपन्स्थति पदातधकारीहरुलाई प्रतिव्र्न्क्त रु. १५००। 
को दरले बैठक भत्ता ष्टविरण गरेको छ। िर पोखरा लेखनाथ महानगरपातलकाको िातलम, गोष्ठी, 
कार्िशाला िथा अध्र्र्न भ्रमण खचि सम्बतधी तनदेन्शका, २०७४ को दफा १९ मा ष्टवतभत न ष्टवर्र्गि 
वा क्षेरगि सतमति, उपसतमतिको बैठक भत्ता रु १०००। हनुे व्र्वस्था गरेको छ। िसथि र्स सतमतिले 
र्स तनदेन्शकाको पररतधतभर रही बैठक भत्ता ष्टविरण गनुिपने देन्खतछ। त्र्सैले बढी भकु्तानी गररएको 
बैठक भत्ता असलु गनुिपने रु... 

बैठक तमति 

 

उपन्स्थति संखर्ा बैठकमा करकट्टी 
गरी भकु्तानी 

गररएको बैठक 
भत्ता रु. 

बैठकमा करकट्टी 
गरी भकु्तानी गनुिपने 
बैठक भत्ता रु. 

बढी भकु्तानी 
गररएको बैठक 

भत्ता रु. 

२०७६।१०।२७ १९ २४२२५।- १६१५०।- ८०७५।- 
२०७७।०३।१८ १६ २०४००।- १३६००।- ६८००।- 
२०७७।०३।१९ १८ २२९५०।- १५३००।- ७६५०।- 

जम्मा २२५२५।-  

 

 

 

 

 

 

 

 

२२५२५ 

162  बैठकलाई तमिव्र्र्ी र औन्चत्र्पूणि बनाउनपुनेाः- पोखरा महानगरपातलका तभर सञ् चातलि बैठकमा 
सतमतिका सदस्र्का अलावा अतर् पदातधकारीलाई पतन उपन्स्थि गराएर बैठक भत्ता ष्टविरण गरेको 
देन्खतछ। उदाहरणका लातग अपाङ्गिा पररचर् पर समतवर् सतमतिको बैठकलाई तलन सष्टकतछ।स्पि 
कार्िवस्िकुा आधारमा ठोस तनणिर् भएको अवस्थामा मार सतमतिका सदस्र्लाइ भत्ता ददने गरी आगामी 
ददनमा र्समा सधुार गनुिपदिछ।  

बैठक तमति सतमतिको सदस्र् अतर् पदातधकारी जम्मा उपन्स्थति 

२०७६।०४।२७ ११ ६ १७ 

२०७६।०५।३० ११ ५ १६ 
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२०७६।०६।२७ १० ८ १८ 

२०७६।७।२५ ११ ८ १९ 

२०७६।८।३० ११ ६ १७ 

२०७६।९।२८ ८ १० १८ 

२०७६।१०।२७ १० ९ १९ 

२०७७।३।१८ १० ६ १६ 
२०७७।३।१९ १० ८ १८ 

र्सरी बैठकमा उपन्स्थि गराई बैठक भत्ता ष्टविरण गदाि अनावश्र्क व्र्र्भार मार परेको देन्खतछ। 
िसथि सतमतिको बैठक सञ् चालन गदाि सतमतिका सदस्र्बाहेक अतर् पदातधकारी उपन्स्थि गराउँदा 
बैठकको औन्चत्र्िाका आधारमा सकेसम्म कम उपन्स्थि गराई बैठक भत्तालाई तमिव्र्र्ी बनाउन ुपनेछ 
। 
 राजस्व िफि ाः   

163  समग्र आर्ाः र्स वर्ि महानगरपातलकाले कुल रु ६ अवि १२ करोड ८३ लाखको वजेट पेश गरेकोमा 
कुल रु ३ अवि ८२ करोड ६ लाख आम्दानी गरी कुल प्रक्षेपणको िलुनामा ६२.३४ प्रतिशि मार 
प्राति गरेको अवस्था छ। कुल आम्दानी रु ६ अवि १२ करोड ८३ लाख हनुे गरी वजेट प्रक्षेपण गरी 
सोही अनसुार ष्टवतनर्ोजन िफि  सोही रकमको वजेट ष्टवतनर्ोजन गरेकोमा आम्दानी कम प्राि भएकोले 
ष्टवतनर्ोजन गरेका धेरै कार्िक्रमहरु कार्ाितवर्नमा नआएको अवस्था छ। वजेट लक्ष्र् धेरै राख्न ेिर 
आम्दानी हातसल गने िफि  ध्र्ान नददइ राजस्व वझुाउन आएका करदािाको रकम मार प्राि गरेकोले 
लक्ष्र् हातसल भएको छैन। पेश गरेको ष्टववरण अनसुार न्शर्िकगि रुपमा प्राि भएको राजस्व र प्राि 
रकमको प्रतिशि देहार्अनसुार छ।  

शीर्िक प्रस्िाष्टवि आर् वास्िष्टवक आर् प्रािीको 
प्रतिशि 

संघीर् सरकार 2,424,364,000 1,935,630,592 ७९.८४ 
१३३११ समातनकरण अनदुान 600,200,000 600,200,000 १००. 
१३३१२ शसिि अनदुान चाल ु 1,506,164,000 1,279,324,600 ८४.९४ 
१३३१४ ष्टवर्शे अनदुान चाल ु 68,000,000 8,105,992 ११.९२ 
१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु 250,000,000 48,000,000 १९.२ 
प्रदेश सरकार 51,444,000 36,262,779 ७०.४९ 
१३३११ समातनकरण अनदुान 21,444,000 21,444,000 १००. 
१३३१२ शसिि अनदुान चाल ु 20,000,000 9,753,285 ४८.७७ 
१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु 10,000,000 5,065,494 ५०.६५ 
राजस्व बाडफाड 458,139,000 297,245,303 ६४.८८ 
११४११ बाँडफाँड भइि प्राि हनु ेमूल्र् अतभबृष्टर्द् कर 339,900,000 202,297,711 ५९.५२ 
११४२१ बाँडफाँड भइि प्राि हनु ेअति:शलु्क 80,000,000 60,198,591 ७५.२५ 
११४५६ बाँडफाँटबाट प्राि हनु ेसवारी साधन कर 38,239,000 34,749,000 ९०.८७ 
अतिररक श्रोि 3,071,882,827 1,521,855,239 ४९.५४ 
११३१३ एकीकृि सम्पिी कर 130,000,000 84,184,727 ६४.७६ 
११३१४ भतुमकर/मालपोि 130,000,000 78,133,046 ६०.१ 
११३२१ घरवहाल कर 100,000,000 109,260,132 १०९.२६ 
११३२२ वहाल ष्टवटौरी कर 1,000,000 1,498,234 १४९.८२ 
११४७९ अतर् मनोरञ्जन कर 56,000,000 3,192,601 ५.७ 

 



87 
 

 

कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

११६३१ कृष्टर्िथा पशजुतर् कारोवारमा लाग्ने कर 2,000,000 - ०. 
११६३२ अखेटोपहारमा लाग्न ेकर 20,000,000 34,005,935 १७०.०३ 
११६९१ अतर् कर 50,756,827 53,974,845 १०६.३४ 
१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राि आर् 25,000,000 7,529,770 ३०.१२ 
१४१९१ पर्िटन शलु्क 20,000,000 6,246,859 ३१.२३ 
१४२११ कृष्टर् उत्पादनको तबक्रीबाट प्राि रकम 500,000 - ०. 
१४२१२ सरकारी सम्पिीको तबक्रीबाट प्राि रकम 500,000 67,015,885 १३४०३.१८ 
१४२१९ अतर् सेवा शलु्क िथा तबक्री 652,000,000 218,903,811 ३३.५७ 
१४२२१ तर्ाष्टर्क दस्िूर 1,000,000 - ०. 
१४२२३ न्शक्षा के्षरको आम्दानी 60,200,000 1,600 ०. 
१४२२९ अतर् प्रशासतनक सेवा शलु्क 500,000 - ०. 
१४२४१ पाष्टकि ङ्ग शलु्क 15,000,000 29,801,213 १९८.६७ 
१४२४२ नक्सापास दस्िरु 700,000,000 126,574,731 १८.०८ 
१४२४३ तसफाररश दस्िरु 125,000,000 25,552,043 २०.४४ 
१४२४४ व्र्न्क्तगि घटना दिाि दस्िरु 2,000,000 142,399 ७.१२ 
१४२४५ नािा प्रमान्णि दस्िरु 2,209,000 1,133,352 ५१.३१ 
१४२४९ अतर् दस्िरु 167,717,000 36,427,141 २१.७२ 
१४२५३ व्र्वसार् रन्जिेशन दस्िरु 130,000,000 49,318,279 ३७.९४ 
१४२५४ रेतडर्ो/ एफ.एम.सञ्चालन दस्िरु 2,000,000 200,578 १०.०३ 
१४२६५ अतर् के्षरको आर् 351,000,000 51,884,235 १४.७८ 
१४३१२ प्रशासतनक दण्ड, जररवाना र जफि 6,000,000 4,858,004 ८०.९७ 
१४५२१ प्रदरु्ण तनर्तरण शलु्क 1,000,000 11,953,684 ११९५.३७ 
१४५२९ अतर् राजस्व 500,000 346,965,771 ६९३९३.१५ 
३२१२१ नगद (गि वर्िको मौज्दाि) 220,000,000 173,096,366 ७८.६८ 
३३१४३ अतर् संस्थाहरूबाट ऋण प्राति 100,000,000 - ०. 
जनसहभातगिा 122,500,000 29,599,987 २४.१६ 
१३४११ अतर् संस्थागि आतिररक अनदुान 122,500,000 29,599,987 २४.१६ 

जम्मा 6,128,329,827 3,820,593,900 ६२.३४ 
अपेन्क्षि राजस्वको िलुनामा र्थाथि आर् कम मारामा उठन ुउन्चि देन्खएन।  

164  वझुाउन वाकँी करदािाको ष्टववरणाः र्स वर्ि महानगरको ि्र्ांक अनसुार घर भएका करदािाहरु 
१०१११४ िथा जग्गा भएका करदािाहरु २४१८२८ समेि कुल ३४२९४२ करदािा रहेकोमा 
तनजहरुले सम्पन्त्त कर िथा भतूमकर  वझुाउनपुनेमा कुल ७९६८० करदािाले मार वझुाएको देन्खतछ। 
भने कुल ३९१७५ करदािा व्र्वसार् गने गरी दिाि भएकोमा ११५३९ ले मार कर वझुाएको ष्टववरण 
प्राि भएको छ। वाकी करदािाहरुलाइ समेि करको दार्रामा ल्र्ाउनपुदिछ। 

 

165  तगट्टी, ढंुगा, बालवुाको कराः र्स वर्ि देहार्अनसुार रकम प्राि भएको छ। लागि अनमुान िर्ार गदाि 
सोझै व्र्न्क्तलाइ एक ठेक्का ददइ प्रति घन तमटर रु १४२। िथा वाँकी ठेक्काको हकमा प्रति घनतमटर रु 
७१०। को दरले तर्नुिम दररेट राखी सचुना प्रकाशन गरी छनोट गरी संझौिा गरेकोमा र्स सम्वतधमा 
देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन ्: 

ष्टववरण खररदकिािको नाम 

तनकाल्नपुने 
पररमाण घ 
तम ल इ संझौिा रकम  भकु्तानी रकम वाँकी रकम 
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काहखुोला घाट 
एम वाइ एस 
कतस्ट्रक्सन १३६५ ९६९१५० ९७०००० ९२१५०० 

एकमषु्ठ 
बझुाएकोले ५ 
प्रतिशि छुट 

भेतडफाराम घाट  अन्जि तनमािण सेवा ३२४० २३००४०० २३०१००० 2186000 
सहस्रधारा घाट रामचतर थापा १००३३.०६ १४२४६९६ १४२४६९६ १४२४६९६ 
चमेरे घाट ददनेश कतस्ट्रक्सन ९११६.२५ ६४७२५३८ ११०००००० १०४५०००० 
सैतनक मसेुटुडो घाट 
प्र्ाकेज ष्टट ष्टव तनमािण सेवा ११२५० ७९८७५०० १२१९८००० ११५८८१०० 

रामघाट  राजी कतस्ट्रक्सन ६२८८० 
४४६४४८०

० ६६५५०००० २००५०००० ४६५००००० 
ढाव दशखेि समेि 
परुतचौर घाट 
प्र्ाकेज आर जे कतस्ट्रक्सन २३३७५ 

१६५९६२५
० 

१८२५५८७
५ ९०५५८७५ ९२००००० 

िल्लो गोस्िे समेि 
४ घाट अमिृमान कतस्ट्रक्सन २४०१८ 

१७०५२७८
० 

१७०५३००
० १६२००३५० 

एकमषु्ठ 
बझुाएकोले ५ 
प्रतिशि छुट 

र्द्ारकस्र्ार घाट 
ष्टव एण्ड ष्टव 
कतस्ट्रक्सन ६३०० ४४७३००० ४५००००० ४५००००० 

एकमषु्ठ 
बझुाएकोले ५ 
प्रतिशि छुट 

गढीघाट प्र्ाकेज ष्टट ष्टव तनमािण सेवा ४००७० 
२८४४९७०

० 
३७२८३८४

२ १८६४१९२१ १८६४१९२१ 

रुर महादेव गठुी 
मन्णघाट  

ओम वाराही 
कतस्ट्रक्सन १८०० १२७८००० १२८०००० १२८०००० 

एकमषु्ठ 
बझुाएकोले ५ 
प्रतिशि छुट 

पशपुति घमुाउरे घाट 
प्र्ाकेज फेवा साष्टवतर जे भी १२७५० ९०५२५०० 

११९७०००
० ५९८५००० ५९८५००० 

 जम्मााः  २०६१९७ १४०७०१३१४ १८४७८६४१३ १०२२८३४४२ ८०३२६९२१ 

र्स सम्वतधमा देन्खएका व्र्होराहरु देहार्अनसुार छन ्: 
165.1  घटी कवोल गनेसँग संझौिााः काहुँखोला घाटको लातग रु ९ लाख ७० हजारको कवोल गरेको आधारमा 

एम वाइ एस कतस्ट्रक्सन सँग संझौिा गरेको छ। फाइल पररक्षण गदाि सेभेन कतस्ट्रक्सनले रु ९ लाख 
७५ हजारको कवोल अंक पेश गरेकोमा कुनै पतन आधार पेश नगरी रु ५ हजार घटी कवोल गनेलाइ 
छनोट गरेको देन्खर्ो। घटी कवोल गनुिको कारण लेखापरीक्षणको क्रममा कागजाि पेश भएन। अिाः 
घटी कवोल गनेलाइ स्वीकृि गनुिपनािको कारण पेश गनुिपदिछ अतर्था उक्त रकम न्जम्मेवार व्र्न्क्तवाट 
असलु गनुिपने रु  

 
 
 
 

5000 
165.2  भेडीफाराम घाट ठेक्कााः र्स घाटको लातग अन्जि तनमािण सेवा सँग रु २३ लाख १ हजारमा ३२४० घन 

तमटर पररमाण तनकाल्ने गरी संझौिा भएको देन्खतछ। र्ही घाटको लातग गि आ व मा सोही पररमाणमा 
ठेक्का लगाएकोमा रु ५२ लाखमा संझौिा भएकोमा समेि पतछ स्थानीर् अवरोधको कारण भतन ठेक्का रद्द 
गरेकोमा हाल पतन सोही पररमाणको ठेक्का लगाएकोमा घटी रकमको ठेक्का स्वीकृि भएको अवस्था छ। 
उक्त पररमाण गि वर्ि नै तनकाल्ने गरी संझौिा भएकोमा र्स वर्ि पतन सोही पररमाणमा तनकाल्ने गरी 
संझौिा हुँदा गि वर्ि नतनकालेको कारण ठुलो पररमाणमा सामग्री हरु हनुे अवस्थाले गदाि वढी पररमाण 
उत्खनन हनु सक्ने हुँदा र्समा अनगुमन गरी एष्टकन गनुिपनेमा गरेको छैन। साथै संझौिा भतदा अगाडी 
नै सवै रकम वझुाएको भतन ५ प्रतिशि छुट समेि देन्खएकोमा शे्रष्िा पररक्षण गदाि तमति २०७६।५।३१ 
मा रु ५ लाख मार वझुाएको प्रमाण पेश भएको र वाँकी प्रमाण नराखेकोले वाँकी रकमको वझुाएको 
प्रमाण पेश गनुिपने रु  

 
 
 
 
 
 
 
 

१६८६००० 
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165.3  सहस्रधारा घाटमा व्र्न्क्तलाइ उठाउन सोझै अनमुतिाः र्स घाटको लातग रामचतर थापालाइ प्रतिस्पधाि वेगर 

सोझै रु १४,२४,६९६। को संझौिा गरेको देन्खर्ो। र्स सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार 
छन:् 

 

165.3.1  र्स घाटको लातग तनजी जग्गा रहेको भतन जग्गाधनी श्री रामचतर थापासँग प्रति घन तमटर रु १४२। 
को दरले १००३३.०६ घन तमटरको रु १४२४६९६। मा तमति २०७६।६।१६ मा संझौिा गरेको 
देन्खतछ। सोही घाट (उक्त घाट समेि ष्टवतभन्न ३ घाटको लातग एकमिु १४२४९ घन तम उत्खननको 
लातग सचुना प्रकाशन भएको) को लातग प्रति घन तम रु ७१०। को दरले कुल रु ७१२३४७३। को 
तर्नुिम मलु्र्ांकन कार्म गरी सचुना प्रकाशन भएकोमा उक्त सचुना वदर गरी व्र्न्क्तलाइ सोझै अनमुति 
ददँदा तर्नुिम मलु्र्ांकनलाइ मार आधार मातदा पतन रु ५६९८७७७। को राजस्व गमेुको अवस्था छ। 
प्रदेश सरकारले िर्ार गरेको आतथिक ऐन, २०७६ अनसुार ढंुगा, तगट्टी, वालवुा, माटो, दहत्तर वहत्तर आदद 
भन्नाले साविजतनक वा तनजी जग्गावाट उत्खनन वा संकलन गररने सामग्रीलाइ जनाउने उल्लेख छ। अिाः 
व्र्न्क्तगि जग्गा भतन प्रतिस्पधाि वेगर सम्वन्तधि व्र्न्क्तलाइ सोझै सामग्री उत्खनन गनि ददन नतमल्नेमा 
समेि र्सरी सोझै काम गनि ददन ुउन्चि देन्खएन।  
    साथै गण्डकी प्रदेश सरकारले िर्ार गरेको "ढंुगा, तगट्टी, वालवुा, माटो, दहत्तर वहत्तर लगार्िका 
प्राकृतिक स्रोिको उत्खनन, संकलन, प्रसोधन, ष्टवष्टक्रष्टविरण िथा क्रसर उद्योग व्र्वस्थापन र सतचालन 
कार्िष्टवतध, २०७५" को दफा ९ मा स्थानीर् िहले ढंुगा, तगट्टी वालवुा, माटो, चट्टान, दहत्तर वहत्तर संकलन 
िथा उत्खनन गदाि प्रभाष्टवि हनुे क्षेरका समदुार् वा वािावरण संरक्षणको काममा खचि गनुिपने उल्लेख 
छ। र्स व्र्वस्था अनसुार तनन्ज जग्गा वा स्थातनर् प्रभाष्टवि हनुे ठाउमा उत्खनन कार्ि गदाि प्राि हनुे 
रकमको १० प्रतिशि समदुार्को काममा खचि गरे हनुेमा एक व्र्न्क्तलाइ मार फाइदा पगु्ने गरी तनणिर् 
गदाि तर्नुिम मलु्र्ांकनलाइ मार आधार मातदा पतन कम उठेको रकम रु ५६९८७७७। को समदुार्को 
कामको लातग १० प्रतिशि घटाउदा समेि रु ५१२८८९९। खदु नोक्सान परेको छ। र्सरी ऐन िथा 
कार्िष्टवतध ष्टवपरीि महानगरलाइ प्राि हनुपुने भतदा कम प्राि गरी सरकारी हानी नोक्सानी गरेको देन्खएको 
रु   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५१२८८९९ 
165.3.2  र्स घाटको लातग व्र्न्क्तगि रुपमा रु १४,२४,६९६। को संझौिा गरेकोमा उक्त रकमको मलु्र् 

अतभवदृद्द कर असलु नगरेकोले मलु्र् अतभवदृद्द कर रकम असलु गनुिपने रु  
 

१८५२१० 

165.3.3  उक्त घाटको लातग श्री रामचतर थापालाइ १००३३.०६ घन तमटर उत्खनन गनि अनमुति ददएकोमा 
कार्ािलर्ले तमति २०७६।११।४ मा उठनपुने सामग्रीको पररमाण उदठसकेको र नदद ष्टकनारवाट ३० 
तमटर छाडी उत्खनन गनुिपनेमा नदीसम्म नै खोरीहरु वनाइ उत्खनन गरररहेको भतन तनजलाइ काम गनि 
रोक्नपुने भतन स्थलगि प्रतिवेदन पेश गरेकोमा कार्ािलर्ले तमति २०७६।११।७ को परवाट तनजलाइ 
काम रोक्न पराचार गरेकोमा तनजले अटेर गरी उत्खनन गरररहेकोले पनुाः चलानी नं ६२८८ तमति 
२०७७।३।१४ को परवाट पनुाः नददजतर् पदाथिको उत्खनन वतद गनि पराचार गरेको देन्खतछ। 
संझौिा अनरुुपको पररमाण उत्खनन गरीसकेको साथै संझौिा ष्टवपरीिका कार्ि समेि गरेकोमा तनजलाइ 
कारवाही नगनुि उन्चि देन्खएन। साथै संझौिा भतदा वढी पररमाण उठेको भन्ने थाहा पाएपतछ अनगुमन 
गरेर कति पररमाण वढी उत्खनन गरेको हो एष्टकन गरेर मार तनजवाट उठनपुने रकम जररवाना समेि 
गरी उठाउनपुनेमा वतद गनि मार तनदेशन ददन ुश्रोि साधनको दरुुपर्ोग र अतनर्तमििालाइ प्रश्रर् ददन ु
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

हो। र्स्िो अवस्थाको अतत्र् गरी उत्खननको पररमाणको तनरतिर अनगुमन गनुिपदिछ र छानष्टवन गरी 
वढी पररमाण उत्खनन भएको एष्टकन गरी जररवाना समेि लगाइ उक्त रकम असलु गनुिपदिछ। 

165.4  िल्लो गोस्िे समेि ४ घाटको ठेक्कााः र्स घाटको लातग रु १७०५२७८०। को लागि अनमुान रहेकोमा 
रु १७०५३०००। मा अमिृमान कतस्ट्रक्सन सँग संझौिा भइ संझौिा गनुि भतदा अगाडी नै भकु्तानी 
गरी ५ प्रतिशि छुट तलइ रु १६२००३५०। वझुाएको देन्खतछ। र्स घाटको लातग अतस ुएण्ड अददति 
कतस्ट्रक्सन पोखराले रु २१११११११। (कर वाहेक) को कवोल गरेको देन्खएकोमा वोलपर फारममा 
सवै पानामा हस्िाक्षर गनुिपनेमा अन्तिम पािामा हस्िाक्षर नभएको भतन तनजलाइ वोलपरको प्रकृर्ा वाट 
रद्द गरेको देन्खर्ो। खररद कार्िमा लागू हनुे साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ मा िान्त्वक तभन्निा 
नहनुे गरी वोलपर पेश गरेकोमा वोलपर मलु्र्ांकनमा शमावेश गनुिपने उल्लेख छ। घाटको सामग्रको 
ष्टवष्टक्रमा खररद काननु लागू नभएिापतन खररदका प्रावधानलाइ नन्जरको रुपमा तलन सष्टकनेमा गरेको 
छैन। धरौटी सवै वझुाएको िर एक पानामा मार हस्िाक्षर नहनु ुर मचुलु्का खोतलएको ४ ददनपतछ 
अकोलाइ संझौिा गनि भतदा अगाडी नै दस्िखि छुटेको भतन तनवेदन ददएकोमा महानगरलाइ फाइदा नै 
पगु्ने भएकोले सानातिना रटुी मानी स्वीकार गनि सष्टकनेमा नगरेको कारण रु ४०५८१११।(कर वाहेक) 
को आम्दानीमा असर परेको देन्खतछ। साना तिना रटुीलाइ स्वीकार गनि सकेको अवस्थामा उक्त रकम 
आम्दानी हनुे अवस्थाको अध्र्र्न नगरेको कारण अकोलाइ ददएकोले रु ४०५८१११। कम आम्दानी 
भएको अवस्था छ।  

 

165.5  संझौिा अनसुारको रकम असलु नभएकोाः नदीजतर् पदाथिको ष्टवष्टक्रको लातग संझौिा भएका देहार्का 
फमिसँग भएको संझौिा अनसुार देहार्का ४ फमिसँग रु १३ करोड ४० लाख ६० हजारको संझौिा 
भएकोमा रु ५ करोड ३७ लाख ३३ हजार दान्खला गरेको र वाँकी रकम दान्खला नगरेकोले उक्त 
रकम असलु भएको छैन। तनज व्र्वसार्ीले वझुाउनपुने रकम नवझुाइ कोरोनाको महामारीको कारण 
केही समर् काम गनि नपाएको भतन महानगर ष्टवरुद्द सम्माननीर् सवोच्च अदालिमा गएको अवस्था छ। 
तसद्दातििाः नदीजतर् पदाथिको संकलन पररमाणसँग सरोकार राख्न ेिर समर्सँग सरोकार नराख्न ेभएकोले 
र्ति समर् काम गनि नपाएको उल्लेख गरी रकम नवझुाउन ुउन्चि देन्खएन। र्स सम्वतधमा महानगरले 
समेि उठाउनपुने सवै पररमाण उठाएको जनाएको छ भने देश लकडाउनमा गएिापतन केही समर्ावतध 
पश्चाि खलुा भएको र ष्टवकास तनमािणका काम तनरतिर चतल तिन वटै सरकारको समेि पजुीगि खचिको 
करीव ६० प्रतिशि खचि अन्तिम ३ मष्टहनामा भएकोले उक्त अवतधमा नै नददजतर् पदाथिको वढी प्रर्ोग 
हनुे हुँदा सो समर्मा तगट्टी ढंुगा वालवुाको उत्खनन नभएको भतन रकम नवझुाउन ुउन्चि देन्खएन। अिाः 
उठाउन वाँकी रकम सरकारी वाँकी सरह असलु गनुिपने रु  

ष्टववरण खररदकिािको नाम संझौिा रकम  भकु्तानी रकम वाँकी रकम 
रामघाट  राजी कतस्ट्रक्सन ६६५५०००० २००५०००० ४६५००००० 
ढाव दशखेि समेि परुतचौर घाट 
प्र्ाकेज आर जे कतस्ट्रक्सन १८२५५८७५ ९०५५८७५ ९२००००० 
गढीघाट प्र्ाकेज ष्टट ष्टव तनमािण सेवा ३७२८३८४२ १८६४१९२१ १८६४१९२१ 
पशपुति घमुाउरे घाट प्र्ाकेज फेवा साष्टवतर जे भी ११९७०००० ५९८५००० ५९८५००० 
 जम्मााः  134059717 53732796 80326921 

र्स सम्वतधमा देन्खएका थप व्र्होरा देहार्अनसुार छन ्: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80326,921 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
165.5.1  जररवाना असलु गनुिपनेाः मातथ उल्लेन्खि देहार्का ४ फमिले समर्मा रकम दान्खला नगरेको र िोष्टकएको 

समर्मा दान्खला नगरेमा तिनि वाँकी रकमको १० प्रतिशि जररवाना लगाउने व्र्वस्था संझौिा िथा 
सचुनामा उल्लेख छ। साथै महानगरको आतथिक ऐन, २०७६ को अनसूुची १९ को क्र सं २१ मा आर् 
संकलनको लातग ठेक्कामा ददइएका कामहरुको ठेकेदारले िोष्टकएको समर्मा दान्खला नगरेमा दान्खला 
गनि वाँकी रकमको १० प्रतिशि जररवाना दस्िरु वझुाउनपुने उल्लेख छ। देहार्का ४ फमिले संझौिा 
अनसुार संझौिा भतदा अगाडी ५० प्रतिशि र वाँकी रकम असार मसाति तभर दान्खला गनुिपनेमा 
नगरेकोले समर्मा रकम दान्खला गनि वाँकी रकमको १० प्रतिशि जररवाना दस्िरु असलु गनुिपने रु  
ष्टववरण खररदकिािको नाम संझौिा रकम  भकु्तानी रकम वाँकी रकम जररवाना रकम 
रामघाट  राजी कतस्ट्रक्सन ६६५५०००० २००५०००० ४६५००००० 4650000 
ढाव दशखेि समेि परुतचौर 
घाट प्र्ाकेज आर जे कतस्ट्रक्सन १८२५५८७५ ९०५५८७५ ९२००००० 920000 
गढीघाट प्र्ाकेज ष्टट ष्टव तनमािण सेवा ३७२८३८४२ १८६४१९२१ १८६४१९२१ 1864192 
पशपुति घमुाउरे घाट प्र्ाकेज फेवा साष्टवतर जे भी ११९७०००० ५९८५००० ५९८५००० 598500 
 जम्मााः  134059717 53732796 80326921 8032692  

 
 
 
 
 
 

8032692 

165.5.2  रकम प्राि नभएकोमा प्राि भएको भतन संझौिााः ढाव दशखेि समेि परुतचौर घाट प्र्ाकेजको लातग आर 
जे कतस्ट्रक्सनसँग तमति २०७६।६।१५ मा रु १८२५५८७५। को संझौिा भइ संझौिा रकमको 
५० प्रतिशि रकम संझौिा भतदा अगाडी नै वझुाउनपुनेमा पटक पटक गरी ४ पटक ६८६८०००। 
वझुाएकोमा ५० प्रतिशिले हनुे रकम रु ९०५५८७५। नै वझुाइसकेको भतन संझौिा भएको छ। रकम 
सवै नवझुाउदा समेि वझुाएको भतन रटुीपणुि रुपमा संझौिा गरेको छ। वोलपर आव्हानको सूचना िथा 
महानगरको आतथिक ऐन, २०७६ मा समर्मा रकम नवझुाएमा १० प्रतिशि जररवाना गने उल्लेख 
भएकोमा र्स फमिले नवझुाएको रु ९२ लाख मातथ नै वेरुजमुा उल्लेख भएकोले प्रथम ष्टकस्िामा 
वझुाउनपुने रकम रु २१८७८७५। समर्मा नवझुाएकोले सो को १० प्रतिशि जररवाना समेि असलु 
गनुिपने रु  

 
 
 
 
 
 
 
 

२१८७८८ 
165.5.3  रामघाटको ठेक्काको म ुअ कर दान्खला नगरेकोाः र्स घाटको लातग कुल ६२८८० घन तमटर सामग्री 

संकलन गनिको लातग २०७६।७।२५ मा रु ६६५५००००। (म ु अ कर समेि) मा राजी 
कतस्ट्रक्सनसँग संझौिा गरेको देन्खतछ। संझौिा िथा ष्टवड रकममा म ुअ कर समेि उल्लेख भएकोले 
उक्त रकम महानगरले उठाइ असलु गनुिपने र उठाएको उक्त रकम रु ७६५६१९५। राजस्व न्शर्िक 
नं.३३३१७ दान्खला गनुिपने रु 

 

 

 

 

७६५६१९५ 

165.5.4  प्राि हनुपुने रकम प्रािी वेगर संझौिााः नदीजतर् पदाथिको ठेक्काको लातग वोलपर आह्वानको सचुनाको वुदँा 
नं ५ मा कवोल रकमको ५० प्रतिशि संझौिा भतदा अगाडी नै नगद दान्खला गनुिपने र वाँकी ५० 
प्रतिशि रकम १ वर्िको वैंक जमानि पेश गनुिपने उल्लेख छ। िर रामघाटको ठेक्कामा सचुना अनसुार 
संझौिा भतदा अगाडी रु ३३२७५०००। वझुाउनपुनेमा रु २०००००००।मार वझुाइ रु 
१३२७५०००। वझुाउन वाँकी रहेकोमा समेि संझौिा भएको पाइर्ो भने रु ३०५५००००। संझौिाको 
तमतिले २ हिातभर पेश वैंक जमानि पेश गने शििमा संझौिा भएको पाइर्ो। ५० प्रतिशि रकम 
दान्खला नभइ संझौिा नै गनि नहनुेमा संझौिा गनुि उन्चि देन्खएन भने संझौिा अनसुारको वाँकी रकमको 
वैंक जमानि पेश गनुिपनेमा संझौिा गदाि रु १ करोड ६० लाखको मार वैंक जमानि पेश गरेको 
आधारमा संझौिा गरेको देन्खतछ। वाँकी वैंक जमानि रकम रु २ करोड २८ लाख तमति 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

२०७७।३।१८ मा मार राखी पेश गरेको छ भने रु ५० हजार तमति २०७७ असार ३० मा दान्खला 
गरेको छ। रटुीपणुि संझौिा गनुि उन्चि देन्खएन। 

तनज सँग गरेको संझौिामा नगद दान्खला िथा वैंक जमानि समेि गदाि समेि रु ७७ लाख वाँकी रहेको 
देन्खतछ।(वेरुज ुरकम मातथ समावेश गररएको छ) र्सरी संझौिा वमोन्जमको रकमको नगद िथा वैंक 
जमानि समेि नतलन ुउन्चि देन्खएन। 

वववरण 

खररदकतायको 
नाम 

संझौता 
रकम  

संझौता 
अनुसार 
रु्रुमा 
वुझाउनुपने 
रकम 

वुझाएको 
रकम 

वााँकी 
रकम 

वैंक 
जमानत
को रकम 

वैंक 
जमानत 
समेत नपुग 

रकम 

रामिाट  

राजी 
कन्द््रक्सन ६६५५०००० ३३२७५००० २००५०००० ४६५००००० ३८८००००० ७७००००० 

गढीिाट 
प्याकेज 

टट वव ननमायण 
सेवा ३७२८३८४२ १८६४१९२१  १८६४१९२१  १८६४१९२१  १८६५०००० ० 

परु्पनत िुमाउरे 
िाट प्याकेज 

फेवा साववत्रत्र जे 
भी ११९७०००० ५९८५००० ५९८५००० ५९८५००० ५९८५००० ० 

 साथै गढीघाट प्र्ाकेजको लातग ष्टट ष्टव तनमािण सेवा सँग तमति २०७६।६।१ मा संझौिा गरेकोमा रु 
१८६४१९२१। संझौिा हनुभुतदा अगाडी नै वझुाउनपुनेमा रु १६१४१९२१। समर्मा वझुाएको र 
वाँकी रु २५ लाख तमति २०७६।८।१२ मा ष्टढला गरी दान्खला भएको अवस्था छ, भने वैंक जमानि 
समेि ष्टढला गरी तमति २०७६।८।११ मा वाँकी रकम रु १८६५००००।को पेश गरेको 
देन्खतछ।पातलकाले संझौिा गदाि नै र्स्िा ष्टवर्र्मा ष्टवशेर् ध्र्ान परु्र र्ाएको देन्खएन। साथै रु २५ लाख 
ष्टढला गरी वझुाएकोमा आतथिक ऐन, २०७६ मा आर्को ठेक्का पट्टामा समर्मा नवझुाएमा १० प्रतिशि 
जररवाना उल्लेख गरेकोले संझौिा गनुिभतदा पष्टहले नै वझुाउनपुने रकम ष्टढला गरी वझुाएकोले ष्टढला गरी 
वझुाएको शरुुको रकमको १० प्रतिशि जररवाना असलु गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२५०००० 

165.6  म ुअ कर असलु नगरेकोाः मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर ऐन, २०५२ िथा तनर्मावली २०५३ मा ढुङ्गा तगट्टी 
बालवुा आददमा मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर लाग्ने व्र्वस्था छ। सोही अनसुार महानगरले नदीजतर् पदाथिको 
ष्टवष्टक्र गदाि मलु्र् अतभवदृद्द कर सम्वन्तधिले नै आतिररक राजस्व कार्ािलर्मा वझुाउने गरी कार्ािलर्ले 
उक्त रकम नतलइ देहार्अनसुार संझौिा गरेकोमा तनज तनमािण व्र्वसार्ीले उक्त रकम वझुाएको प्रमाण 
नराखी संझौिा गरेको देन्खर्ो। अिाः उक्त रकम महानगरले असलु गरी उक्त रकम राजस्व न्शर्िक 
नं.३३३१७ दान्खला गनुिपने रु  

ष्टववरण खररदकिािको नाम संझौिा रकम  भकु्तानी रकम तिनुिपने मअुकर 
भेतडफाराम घाट  अन्जि तनमािण सेवा २३०१००० 2186000 299130 
सैतनक मसेुटुडो घाट प्र्ाकेज ष्टट ष्टव तनमािण सेवा १२१९८००० ११५८८१०० 1585740 
ढाव दशखेि समेि परुतचौर 
घाट प्र्ाकेज आर जे कतस्ट्रक्सन १८२५५८७५ ९०५५८७५ 2373263.75 
रुर महादेव गठुी मन्णघाट  ओम वाराही कतस्ट्रक्सन १२८०००० १२८०००० 166400 
पशपुति घमुाउरे घाट प्र्ाकेज फेवा साष्टवतर जे भी ११९७०००० ५९८५००० 1556100 
 जम्मााः 46004875 30094975 5980633.75 

 

 
 
 
 

598063४ 

165.7  न्शर्िक फरक पारी दान्खलााः मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर ऐन, २०५२ िथा तनर्मावली २०५३ मा ढुङ्गा तगट्टी 
बालवुा आददमा मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर लाग्ने व्र्वस्था अनरुुप कार्ािलर्ले उक्त बस्िकुो तनकातसमा मलु्र् 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

अतभवषृ्टर्द् कर लगाई म.ुअ.कर असलु गरेको देन्खतछ। एष्टककृि आतथिक संकेि वतगिकरण िथा व्र्ाखर्ा 
अनसुार स्थानीर् िहले म.ुअ.कर लाग्ने वस्ि ु वा सेवाको कारोवार गदाि न्शर्िक ३३३१७ मा मलु्र् 
अतभवषृ्टर्द् कर दान्खला गनुिपनेमा न्शर्िक नं ३३३१४ मा करदािाको प्र्ान नं उल्लेख गरी दान्खला गरेको 
देन्खतछ। जसले गदाि खररद र ष्टवष्टक्र गदाि बझुाउन ेराजस्व न्शर्िक एउटै हनु गई ष्टवके्रिाले ष्टवष्टक्रमा 
तिनुिपने राजस्वसँग आतिररक राजस्व ष्टवभागको सफटवेर्रमा स्विाः समावेश हनुे र उक्त खररदमा तिरेको 
राजस्व ष्टवष्टक्रमा तिनुिपने करमा स्विाः तमलान हतुछ। र्स सम्वतधमा आतिररक राजस्व ष्टवभागले समेि 
तमति २०७३।८।२२ को परवाट दोहोरो सषु्टवधा तलनसक्ने भएकोले रकमको दरुुपर्ोग हनुे हदुा 
अतनवार्ि रुपमा सम्वन्तधि न्शर्िकमा नै वझुाउने गरी पररपर गरेको देन्खतछ। िर पातलकाले दहत्तर 
वहत्तरमा संकलन गरेको मअुकर ३३३१४ मा दान्खला गरेकोले उक्त रकम स्विाः करदािाले तिनुिपने 
करमा तमलान भएकोले तनजहरुवाट उक्त रकम असलु गरी राजस्व न्शर्िक नं.३३३१७ मा दान्खला 
गनुिपने रु 

ष्टववरण खररदकिािको नाम संझौिा रकम  भकु्तानी रकम 
कैष्टफ
र्ि 

तिनुिपने 
मअुकर 

 तिरेको 
मअुकर  

दान्खलाको 
न्शर्िक नं 

तिनि वाँकी 
रकम 

काहखुोला घाट 
एम वाइ एस 
कतस्ट्रक्सन ९७०००० ९२१५०० ५ 

प्रति
शि 
छुट 

126100 १२६१०० ३३३१४ ० 
चमेरे घाट ददनेश कतस्ट्रक्सन ११०००००० १०४५०००० 1358500 १३५८५०० ३३३१४ ० 
िल्लो गोस्िे 
समेि ४ घाट अमिृमान कतस्ट्रक्सन १७०५३००० १६२००३५० 2216890 २२१६८९० ३३३१४ ० 

र्द्ारकस्र्ार घाट 
ष्टव एण्ड ष्टव 
कतस्ट्रक्सन ४५००००० ४५०००००  585000 ५८५००० ३३३१४ ० 

गढीघाट प्र्ाकेज ष्टट ष्टव तनमािण सेवा ३७२८३८४२ १८६४१९२१  4846899 २४२३५०० ३३३१४ २४२३३९९ 
 जम्मााः  70806842 50713771  9133389 6709990  2423399 

िातलकामा उल्लेन्खि र्द्ारकस्र्ार घाटको ष्टव एण्ड ष्टव कतस्ट्रक्सनको फाइल अध्र्र्न गदाि म ुअ कर 
वझुाएको उल्लेख गरेिापतन कर बझुाएको प्रमाण संलग्न गरेको देन्खएन। न्शर्िक फरक पारी कर 
दान्खला गरेको सम्वतधमा आतिररक राजस्व ष्टवभागको सफ्टवर्रको एष्टटआर वाट उक्त रकम ष्टवष्टक्रमा 
तिनुिपने करमा तमलान नभएको भतन प्रमाण पेश गनुिपदिछ।   

 
 
 
 
 
 
 
 

6709990 

165.8  साथै गढीघाट प्र्ाकेजको लातग ष्टट ष्टव तनमािण सेवासँग भएको संझौिा अनसुार तिनुिपने म ुअ कर रु 
४८४६८९९। मध्रे् रु २४२३५००। न्शर्िक फरक पारी दान्खला गरेको र वाँकी रु २४२३३९९। 
तिनि नै वाँकी रहेकोले उक्त रकम तनजवाट असलु गरी राजस्व न्शर्िक नं ३३३१७ मा दान्खला गनुिपने 
रु  

 
 

  २४२३३९९ 

165.9  अनगुमनाः गण्डकी प्रदेश सरकारले िर्ार गरेको ढंुगा तगट्टी वालवुा, माटो, दहत्तर वहत्तर लगार्िका 
प्राकृतिक स्रोिको उत्खनन, संकलन, प्रसोधन, ष्टवष्टक्रष्टविरण िथा क्रसर उद्योग व्र्वस्थापन र सतचालन 
कार्िष्टवतध, २०७५ को दफा ८ मा स्थानीर् िहले प्रत्रे्क तिन मष्टहनामा घाटगदद्दको स्थलगि तनररक्षण 
गनुिपने उल्लेख छ। साथै कार्ािलर्ले सम्वतधीि पाटीसँग गरेको संझौिामा समेि प्रत्रे्क मष्टहनामा ष्टवष्टक्र 
भएको ढंुगा तगट्टी िथा वालवुाको पररमाणको ष्टववरण महानगरलाइ अतनवार्ि रुपमा वझुाउनपुने उल्लेख 
छ। िर कार्ािलर्ले अतधकांशको अनगुमन गरेको छैन भने अनगुमन गरेकोमा पतन कति उत्खनन भर्ो 
कति वाँकी छ िथा उतनहरुले उत्खनन गरी ष्टवष्टक्र गरेको ष्टवजक जारी गरेकोमा उक्त ष्टवजक समेि 
अध्र्र्न गरेको देन्खदैन। महानगरको एक प्रमखु श्रोिको रुपमा रहेको र्स क्षेरमा तनरतिर अनगुमन 
गरी पररमाण एष्टकन गरी अध्र्र्न ष्टवश्लरे्ण गनुिपदिछ। 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
165.10  प्रदेश वाडँफाटँ नगरेकोाः  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 64 को उपदफा १, १(च), 

३ र ४ मा ढंुगा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुको दोहोरो अतधकार रहने, करको 
दर सम्बन्तधि प्रदेशले तनधािरण गरी स्थानीर् िहहरुले संकलन गरेर प्रदेश स्िरको कोर्मा जम्मा गने 
व्र्वस्था गरी प्रदेशले लाग ुगरेको काननु अनसुार बाँडफाँड हनुे गरेको देन्खतछ । सो अनसुार कार्ािलर्ले 
र्स वर्ि ष्टवतभन्न फमिबाट नददजतर् पदाथि ष्टवष्टक्रवापि मातथ उल्लेन्खि ठेक्का समेि वाट रु 
१२६७९२४०३। संकलन गरेकोमा सो को ४० प्रतिशि रकम रु ५,०७,१६,९६१। संन्चि कोर्मा 
दान्खला गनुिपने देन्खतछ। िर उक्त दफा संघीर् आतथिक ऐन, 2075 िारा खारेज गरी दफा ६२(क) 
थप गरेर स्थानीर् िहहरुले तगट्टी, ढंुगा, बालवुा तबक्री गरी प्राि रकम आफ्नो संन्चि कोर्मा जम्मा गने 
गरी सो करमा स्थानीर् िहहरुको एकल अतधकार कार्म गरेको िर सो अनरुुप प्रदेशहरुले िजुिमा गरेका 
कानूनहहरु संशोधन गनुि पनेमा नगरेको कारण सो करको बाँडफाँडमा अस्पििा देन्खएको अवस्थामा 
उक्त दफा ६२(क) समेिको ष्टवपररि हनुे गरी संघीर् मतरीपररर्द्ले ढंुगा, तगट्टी, बालवुा उत्खनन, तबक्री 
िथा व्र्वस्थापन सम्बतधी मापदण्ड, 2077 जारी गरी वाँडफाँट गनुिपने भतन थप अस्पििा सजृना गरेको 
अवस्था देन्खर्ो। स्पि कानूनी व्र्वस्था गरी सो करको संकलन िथा बाँडफाँट गनुिपदिछ। 

 

165.11  आ व २०७६।०७७ मा तमर नेपाल कतस्ट्रक्सनले ढंुगा तगट्टी बालवुा उत्खनन ठेक्का बापि दान्खला 
गनुिपने रकम मध्रे् रु ३० लाखको चेक महानगरपातलकाको खािामा जम्मा हनुपुनेमा ३ लाख मार 
जम्मा भएकोले नपगु रु २७ लाख दान्खला नभएको आतिररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले जनाएको छ।र्स 
सम्वतधमा छलफल गदाि उक्त ठेक्का गि सालको भएको जनाएको छ। लेखापरीक्षणको क्रममा उक्त 
फाइल प्राि नभएकोले अध्र्र्न गररएको छैन। रकम रु ३ लाख मार वझुाउने िर वास्िष्टवक रुपमा 
प्राि रकम भतदा बढी रकम बराबरको रतसद जारर गरेको देन्खएकोले उक्त काममा कमिचारीष्टवच समेि 
तमलेमिो हनुे अवस्था देन्खतछ। र्स सम्वतधमा छानष्टवन गरी सम्वतधीिलाइ न्जम्मेवार वनाइ वाँकी 
रकममा जररवाना समेि एष्टकन गरी रकम दान्खला गने गरी उक्त रकम असलु गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2700000 

166  व्र्वसार् कराः स्थानीर् सरकार संचलान ऐन,२०७४ को दफा ५८ मा आफ्नो क्षेरतभर व्र्ापार व्र्वसार् 
वा सेवामा पुँजीगि लगानी र आतथिक कारोवारको आधारमा व्र्वसार् कर लगाउने व्र्वस्था भएकोमा  
पातलकाले दिाि िथा नष्टवकरण गरेको रकम दान्खला राजस्वको software मा देन्खएिापनी कुल व्र्वसार् 
दिाि गने,नष्टवकरण गने िथा वाँष्टकको ष्टववरण SYSTEM  वाट देन्खदैन भने अतर् कुनै िररकाले अतभलेख 
राखेको छैन। राजस्वको software मा नष्टवकरण गने, दिाि गने, वाष्टर्िक कर नतिने, समर्मा नतिरेको कारण 
जररवाना लगाएका करदािा आददको छुट्टछुटै्ट अतभलेख देन्खने गरी राजस्वको software राख्नपुने देन्खतछ।   

167  सम्पन्त्त िथा भतूम कराः र्स आ व मा सम्पन्त्त कर वापि कुल रु 8 करोड 41 लाख 78 हजार िथा 
भतूमकर वापि रु ७ करोड ७९ लाख १० हजार प्राि भएकोमा करदािाहरु कति तथए कतिले तिरे र 
कतिले तिनि वा वझुाउन वाँकी छ सो को अद्दावतधक ष्टववरण प्राि भएन। उक्त व्र्होरा सफ्टवर्रले नै 
नदेखाउने भएकोले एष्टकन गनि नसष्टकने कार्ािलर्को भनाइ रहेको छ। सफ्टवर्रले नदेखाउने भनेर मार 
वस्ने िर सफ्टवर्रमा ष्टफचर िथा आवश्र्क ि्र्ांक देन्खने गरी तसिम अद्दावतधक नगराउन ुउन्चि 
देन्खएन। तसिमवाट इन्तडतभज्र्अुल्ली करदािा छनोट गरेर हेदाि मार कसले कति तिने भन्ने सम्म देन्खने 
िर उसले तिनुिपने त्र्ही हो वा होइन थप पररक्षण गनिको लातग घर िथा चचेको जग्गाको वास्िष्टवक 
लोकेसन नआउने हुँदा सही कर तिरे नतिरेको र्ष्टकन हनु नसष्टकने, म्र्ानअुल फाइल िर्ार नगरेको 
कारण तिरेको सष्टह छ वा छैन हेनि नसष्टकने साथै मालपोि कार्ािलर्ले िर् गरेको दर अनसुार शरुुमा  
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

प्रष्टविी गरेिापतन पतछ व्र्न्क्तगि ष्टववरणमा गइ करदािाको घरजग्गाको ष्टववरण, ठाउ आदद पररवििन गनि 
समेि तमल्ने र र्सरी पररवििन भएको कुराको देन्खने ष्टववरण सफ्टवर्रवाट नदेन्खने समस्र्ाले गदाि कति 
करदािाको ष्टववरण पररवििन गररर्ो र ष्टकन गररर्ो सो को ष्टववरण हेनि नसष्टकएको र ष्टववरण पररवििन 
गरेका करदािाको म्र्ानअुल ष्टववरण समेि िर्ार नगरेको कारण तसिममा नै म्र्ानपुलेुट गने सम्भावनालाइ 
रोकथाम गनिको लातग आतिररक तनर्तरण प्रणाली िर्ार नगरेको अवस्था छ। सम्पन्त्त करलाइ ष्टवश्वसतनर् 
वनाउनपुने िथा तसिममा सवै जानकारी राखी ि्र्ांकहरु सवै िररकाले हेनि तमल्ने वनाउनपुदिछ। केही 
ठुला फाइलको पररक्षण गदाि उक्त करदािाहरुको सवै ष्टववरण प्राि भएन। सो को ष्टववरण देहार्अनसुार 
छ। 

करदािा संकेि नं नाम 
र्स वर्ि तिरेको सम्पन्त्त 
कर 

1000036106 हररर्ो खकि  अस्पिाल आई एन एफ 4422236 
1000126903 मतनपाल एजकेुशन एण्ड मेतडकल ग्रपु रूनेपालरू प्रा.तल. 1690421 
1000104387 पोखरा ग्राण्ड प्रा.तल 1145899 
01-02-0077 इतटरनेशनल नेपाल फेलोन्शप 936882 
1000073320 नेपाल बैंक तलतमटेड के्षतरर्कार्ािलर् 869464 
01-29-0412 राजेन्तरनधी , भरिराज कोईराला 852358 
09-06-0115 कमिचारी संचर्कोर् 664110.91 
02-08-0072 गण्डकी मेतडकल कलेज ष्टटन्चरूहन्स्पटल एण्ड ररसचि सेतटर प्रा.ली. 603859 
1000177270 श्री राष्टि्रर् व्र्ावसाष्टर्क माध्र्ातमक ष्टवदालर् 510367.06 
1000182561 न्शवलाल वतजाडे 494558 
1000071665 पोखरा टे्रडमल एण्ड हाउन्जङ्ग 459530.96 
1000110553 महेश बहादरु भटृराई 446717 
01-31-0238 सजुल फुडस प्रा. तल. 439383.45 

र्स सम्वतधमा देन्खएका थप व्र्होरा देहार्अनसुार छन:् 
167.1  भतूमकरको र्थाथि ष्टववरण नभएकोाः करदािा राजतर अर्ािल (१४-३२-०६५४) को ष्टववरण पररक्षण गदाि 

तनजको ष्टकत्ता नं ४७८६ को साष्टवक तछनेडाडा ३ मा अवन्स्थि तनमािणातधन एर्रपोटि भतदा उत्तर पने 
ष्टपच वाटोको दार्ा वाँर्ाका जग्गा अतिगिि राखी मालपोि दर अनसुार रु ८,८१,७२,९२,९७१। को 
मलु्र्ांकन देन्खएको िर तनजले हालसम्म कर तिरेको नददन्खएको िथा तिनुिपने कर रकम समेि नदेखाएको 
अवस्था छ। आ व २०७६।७७ को आतथिक ऐन अनसुारको मलु्र्ांकन गदाि आ व २०७६।७७ मा 
मार तनजले ५५२३१५२। भतुमकर तिनुिपने देन्खएकोमा तसिममा तिनुिपने कर िथा तिरेको कर समेि 
नदेन्खन ुउन्चि देन्खएन। र्स सम्वतधमा तसिममा सधुार गरी िथा अतर् के भएको हो एष्टकन गरी 
पष्टहलेका वर्िहरुको समेि कर लगाइ उक्त रकममा जररवाना समेि थप गरी असलु गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

५५२३१५२ 

167.2  कर नउठाएकोाः सम्पन्त्त कर िथा भतूमकर लगार्िका कर सम्वन्तधि आतथिक ऐन अनसुार प्रत्रे्क वर्ि 
उठाउनपुदिछ। कार्ािलर्को सफ्टवर्रवाट केही करदािाको नमनुा छनोट गरी अध्र्र्न ष्टवश्लरे्ण गदाि 
देहार्का करदािाले समर्मा रकम वझुाएको देन्खदैन। उक्त करदािामध्रे् अतधकांश करदािाले लामो 
समर्देन्ख कर ष्टववरण दान्खला नगरेको, केही करदािाले २०६५।६६ देन्ख नै कर नवझुाएको िर 
तसिममा २०७५।७६ देन्खको मार वझुाउनपुने ष्टववरण देन्खने, करदािाको पणुि ष्टववरण अद्यावतधकमा 
समस्र्ा आदद रहेका छन। िल उल्लेन्खि करदािाले देहार्अनसुारको कर समर्मा नवझुाएकोले आतथिक 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

ऐन २०७६ अनसुार सम्पन्त्त कर वापि रु ३२८३०२८० िथा भतूमकर वापि रु २३३५५४४९। 
समेि कुल रु ५६१८५७२९। असलु गनुिपने रु  

नाम 

 सम्पन्त्त कर भतूम कर 
आतथिक 
वर्ि कर जररवना जम्मा कर  जररवाना  जम्मा 

होटेल इरेक ओ टेल प्रातल 
२०७५.७६ १२८७८० १९३१७ १४८०९७ ७०० १०५ ८०५ 
२०७६.७७ ३०४१८६ ४५६२८ ३४९८१४ ४७१ ७१ ५४१ 

स्र्ाकार कम्पनी प्रातल २०७६.७७ १२०७४६ १८११२ १३८८५८  ० ० 

मार्ादेवी थापा 
(१०००००८०९३१) २०७६.७७ ५७८९ ८६८ ६६५८  ० ० 

एस्सरेुतस र्तुनटी लाइफ इतटरनेशनल 
तल २०७६.७७ ४२१५६ ६३२३ ४८४७९ ६२३७ ९३६ ७१७२ 

धनकुमारी गवुिजा १०००००६५९६ २०७६.७७ ५४१२० ८११८ ६२२३८  ० ० 

ददव्र् कुमारी पोखरेल 
१०००००५९३६१ २०७५.७६ ४२००० ६३०० ४८३०० ६००० ९०० ६९०० 

 २०७६.७७ ११२०२३ १६८०३ १२८८२६ ३३७० ५०६ ३८७६ 

न्चर कुमारी तगरी 
(१००००१९३०५) २०७६.७७ ३७२४४ ५५८७ ४२८३० २१३१४ ३१९७ २४५११ 

ष्टवतध्र्वातसनी संस्कृि ष्टवद्याष्टपठ 
२०७५.७६  ० ० ५५००० ८२५० ६३२५० 
२०७६.७७  ० ० ५७३२५ ८५९९ ६५९२४ 

होटल फेवा ष्टप्रतट्स प्रातल 
२०७५.७६  ० ० ५९६९३८ ८९५४१ ६८६४७८ 
२०७६.७७ १६०३७ २४०६ १८४४२ २२४४०१ ३३६६० २५८०६२ 

अतितथ ररसोटि एण्ड स्पा प्रातल (०६-
01-0245 

२०७५.७६ २५००० ३७५० २८७५० १७२१४७ २५८२२ १९७९६९ 

२०७६.७७ ७१०८२ १०६६२ ८१७४४ १०७७६४ १६१६५ १२३९२९ 

तलजमा तलन ेमतनपाल एजकेुशन एण्ड 
मेतडकल ग्रपु नेपाल प्रातल (11-33-
028७) २०७६.७७  ० ० ९२०८९८ 

१३८१३
५ 

१०५९०३
३ 

तलजमा तलन ेमतनपाल एजकेुशन एण्ड 
मेतडकल ग्रपु नेपाल प्रातल (11-33-
0०३८) २०७६.७७  ० ० ९८५८२८ 

१४७८७
४ 

११३३७०
२ 

साइतनरु अस्पिाल (01-35-
0644) 

२०७५.७६  ० ० १८८८७० २८३३० २१७२०० 

२०७६.७७  ० ० ११८२३२ १७७३५ १३५९६७ 

मेट्रोतसटी अस्पिाल ष्टवतभन्न ८२०४५ १२३०७ ९४३५२  ० ० 

पन्श्चमातचल के्षतरर् अस्पिाल ष्टवकास 
सतमति (10-26-0184० 

२०७३.७४ ११७६४४ १७६४७ १३५२९१  ० ० 
२०७४.७५ १७९८८४ २६९८३ २०६८६६  ० ० 
२०७५.७६ १७९८८४ २६९८३ २०६८६६  ० ० 
२०७६.७७ ३६०९५९ ५४१४४ ४१५१०३  ० ० 

जनष्टप्रर् वहमुखुी क्र्ाम्पस (०८-13-
0184) 

२०७५.७६ १२००० १८०० १३८०० १५९९५४ २३९९३ १८३९४७ 

२०७६.७७ २३७२७ ३५५९ २७२८६ १००१३१ १५०२० ११५१५१ 

सांतग्रला तभलेज ररसोटि प्रातल (17-
35-0433) 

२०७५.७६  ० ० १३१८९८ १९७८५ १५१६८३ 

२०७६.७७  ० ० ८२५६९ १२३८५ ९४९५४ 

गोखाि तभलेज ररसोटि (14-08-
0284) (र्स ररसोटिले तमति 
२०६७।१०।१२ मा अन्तिमपटक 
कर तिरेको) 

२०७२.७३ ९४१८३६ 
१४१२७

५ 
१०८३११

१  ० ० 

२०७३.७४ ६०६३९८४ 
९०९५९

८ 
६९७३५८

२  ० ० 

२०७४.७५ ६०६३९८४ 
९०९५९

८ 
६९७३५८

२  ० ० 

५६१८५७२९ 
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२०७५.७६ ६०६३९८४ 
९०९५९

८ 
६९७३५८

२  ० ० 

२०७६.७७ ४८८७१८८ 
७३३०७

८ 
५६२०२६

६  ० ० 

दद फुलवारी ररसोटि (१५-23-
0284) (आंन्शक ि्र्ांक मार) २०७६.७७  ० ० ५२३५४१ ७८५३१ ६०२०७२ 

पोखरा ररसोटि प्रातल 
२०७५.७६  ० ० १३५०२३ २०२५३ १५५२७६ 
२०७६.७७  ० ० ८४५२४ १२६७९ ९७२०३ 

महेश वहादरु भट्टराइ (06-30-
0042) 

२०७५.७६  ० ० १४०३५९ २१०५४ १६१४१२ 

२०७६.७७  ० ० ८७८६४ १३१८० १०१०४४ 

भकुृटी सपुरमाकेट कम्प्लेक्स (0८-
29-0227) 

२०७५.७६  ० ० ९०३२६० 
१३५४८

९ 
१०३८७४

९ 
२०७६.७७  ० ० ५६५४४१ ८४८१६ ६५०२५७ 

भकुृटी सपुरमाकेट प्रातल (0८-29-
0361) २०७६.७७ १६९५८६ २५४३८ १९५०२४ २२४१७५ ३३६२६ २५७८०१ 

नरेश संकर पातलखे (03-25-
0150) 

२०७४.७५ ४२००० ६३०० ४८३००  ० ० 
२०७५.७६ ४२००० ६३०० ४८३००  ० ० 
२०७६.७७ १२५७७५ १८८६६ १४४६४१  ० ० 

नरेश संकर पातलखे (0२-25-
0०३६) 

२०७५.७६  ० ० १००२३८ १५०३६ ११५२७३ 

२०७६.७७  ० ० ६२७४९ ९४१२ ७२१६१ 

श्री वलाध्र्क्ष ष्टवभाग कल्र्ाणकारी 
र्ोजना तनदेशनालर् आतथिक र्ोजना 
शाखा 18-36-0310 

२०७५.७६  ० ० 
१०१३८५

१ 
१५२०७

८ 
११६५९२

९ 

२०७६.७७  ० ० ६३४६७१ ९५२०१ ७२९८७२ 

श्री वलाध्र्क्ष ष्टवभाग कल्र्ाणकारी 
र्ोजना तनदेशनालर् 18-36-0230 

२०७५.७६  ० ० 
११९०१३

० 
१७८५१

९ 
१३६८६४

९ 

२०७६.७७  ० ० ७४५०२१ 
१११७५

३ ८५६७७४ 

श्री वलाध्र्क्ष ष्टवभाग कल्र्ाणकारी 
र्ोजना तनदेशनालर्  18-36-
0037 

२०७५.७६  ० ० 
२९४५२३

५ 
४४१७८

५ 
३३८७०२

० 

२०७६.७७  ० ० 
१८४३७१

७ 
२७६५५

८ 
२१२०२७

५ 

श्री वलाध्र्क्ष ष्टवभाग कल्र्ाणकारी 
र्ोजना तनदेशनालर् 00-36-1649 २०७६.७७  ० ० १५०९३० २२६४० १७३५७० 

नेपाल इन्तिच्र्टु ल्र्ासी भन्जिन 15-
25-0281 

२०७५.७६  ० ० १३७२५२ २०५८८ १५७८४० 

२०७६.७७  ० ० ८५९२० १२८८८ ९८८०८ 

पद्म नतसिङ होम प्रातल ०३-26-
0092 २०७६.७७ ८०५८१ १२०८७ ९२६६८  ० ० 

होटल दद कान्तिपरु 06-38-
0368 

2074.75 
सम्म ८४००० १२६०० ९६६००  ० ० 
२०७५.७६ ३२००० ४८०० ३६८०० १८११४० २७१७१ २०८३११ 
२०७६.७७ ११७६८१ १७६५२ १३५३३३ ११३३९४ १७००९ १३०४०३ 

कृष्टर् िातलम केतर 05-06-0496 
२०७५.७६  ० ० ५३४१७७ ८०१२७ ६१४३०४ 
२०७६.७७  ० ० ३३४३९५ ५०१५९ ३८४५५४ 

कल्पना तसनेमा हाल ०३-०६-
0124 

२०७५.७६  ० ० ५५००० ८२५० ६३२५० 

२०७६.७७  ० ० ५९०४७ ८८५७ ६७९०४ 

कल्पना तसनेमा हाल ०३-०६-
0341 

२०७५.७६  ० ० १२५६९१ १८८५४ १४४५४४ 

२०७६.७७  ० ० ७८६८२ ११८०२ ९०४८४ 

कल्पना तसनेमा हाल ०३-०६-
0084 २०७६.७७ ८३८०६ १२५७१ ९६३७६  ० ० 
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वाराही चलन्चर मन्तदर 03-28-
0120 

2076.77 
सम्म   ० १२७७०२ १९१५५ १४६८५७ 

भकुृटी सपुर माकेट कम्प्लेक्स 08-
29-0227 

२०७५.७६  ० ० ९०३२६० 
१३५४८

९ 
१०३८७४

९ 
२०७६.७७  ० ० ५६५४४१ ८४८१६ ६५०२५७ 

लन्क्ष्मसोभा स्थाष्टपि ०८-33-0096 
२०७५.७६  ० ० २४८८०१ ३७३२० २८६१२१ 
२०७६.७७  ० ० १५५७४९ २३३६२ १७९११२ 

परुाित्व ष्टवभाग के्षतरर् संग्रहालर् 
09-26-0228 

२०७२.७३ ४६०२४६ ६९०३७ ५२९२८२  ० ० 
२०७३.७४ ६११८१९ ९१७७३ ७०३५९२  ० ० 

२०७४.७५ ७६२२९४ 
११४३४

४ ८७६६३९  ० ० 

२०७५.७६  ० ० ८०७२९४ 
१२१०९

४ ९२८३८९ 
२०७६.७७  ० ० ५०५३६६ ७५८०५ ५८११७१ 

  २८५४८०६९ 
४२८२२

१० 
३२८३०२

८० 
२०३०९०

८६ 
३०४६३

६३ 
२३३५५४

४९  
168  वहाल कराः आतथिक ऐन, २०७६ को अनूसचुी ३ मा घरधतनले वहालमा लगाएको संझौिामा उल्लेख 

गरेको रकमको १० प्रतिशि वा महानगरवाट तनधािररि तर्नुिम िोष्टकएको रकममा जनु वढी हतुछ वढी 
रकमको आधारमा वहालकर लगाइने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले वहाल कर वझुाउन आउने करदािा 
वाहेक अतर्लाइ करको दार्रामा ल्र्ाएको छैन भने ल्र्ाउन प्रर्ास समेि गरेको देन्खदैन। अतनवार्ि 
रुपमा तिनुिपने कपोरेट करदािाहरुवाट प्राि भएको घरवहाल रकम मार घरधनीहरुले तिने गरेको अवस्था 
छ। तिनुिपने कति हो र तिरेको कति हो सो को अतभलेख कार्ािलर्ले नराखी वहाल कर पनु्स्िकामा 
चढाएर सोझै धरधतनलाइ ददएको अवस्था छ। करदािाको ठुलो संखर्ा घरवहाल करको दार्रामा 
नआएकोले र्स सम्वतधमा महानगरपातलकाले ष्टवशेर् ध्र्ान ददनपुदिछ। 

साथै उक्त ऐनको अनूसचुी ३ मा वहालमा तलने ददन ेष्टवच संझौिा गदाि वडाको प्रतितनतधको रोहवरमा 
गनुिपने िथा संगदठि संघ, संस्था, कम्पनी, कार्ािलर् आददले वहाल रकम वझुाउदा अतग्रम रुपमा श्रोिमै 
कट्टी गरी उक्त रकम महानगरपातलकामा दान्खला गनुिपने उल्लेख गरेकोले संझौिा गदाि तनन्श्चि अवतधको 
लातग गररन,े प्रतितनतधको उपन्स्थतिमा संझौिा गररने भएकोले करको रकम पष्टहल्रै् एष्टकन हुँने िथा उक्त 
रकमलाइ सफ्टवर्रमा सहजै रुपमा अतभलेन्खकरण गनि सष्टकनेमा उक्त रकमको केही अतभलेख राखेको 
भएिापतन उक्त ष्टववरण पणुि रुपमा राखी वहाल करलाइ व्र्वन्स्थि गनुिपने देन्खतछ।    

169  तिनि वाकँी वहाल कराः आतथिक ऐन, २०७६ मा भएको व्र्वस्था अनसुार समर्मा वहाल कर वझुाउनपुनेमा 
वझुाएको देन्खदैन। महानगरले तिनुिपने वहालकर र सोको अतभलेख व्र्वन्स्थि गरी नराखेको भएिापतन 
महानगरले प्रर्ोग गरेको राजस्वको सांतग्रला सफ्टवर्रमा देहार्का वहालमा वस्ने व्र्वासार्ी िथा तनकार्ले 
कर समर्मा नतिरेको देन्खएको छ। र्स सफ्टवर्रले थपु्र ैकरदािाले रकम नतिरेको देखाएिापतन तिनुिपने 
कन्म्िमा १० प्रतिशि रकम ष्टहसाव गदाि ५० वटा करदािाको मार नमनुा छनोट गरर हेदाि देहार्अनसुार 
रु 1,08,77,171। दान्खला नगरेको देन्खर्ो। र्समा एष्टकन गरी वाँकी रकम असलु गनेिफि  
महानगरको ध्र्ान जानपुने देन्खतछ। 

करदिा संकेि करदािाको नाम बहालवालको नाम बाष्टर्िक आर् तिनुिपने तर्नुिम 
१० %रकम 

कर तिरेको 
रकम 

तिनि वाकँी 
रकम 

1000014035 सतिोर् पोख्रले सतुनल तसग्देल 10,080,000 1,008,000 84,000 924,000 
1000041691 कमलप्रसाद गरुूङ्ग पोखरा टावर प्रा॰तल॰ 10,800,000 1,080,000 180,000 900,000 

1000164649 पन्श्चमाञ्चल क्षेरीर् अस्पिाल 
पोखरा 

स्क्र्ान नेपाल प्रा.तल 7,205,988 720,599 120,100 
600,499  
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1000171891 
कृष्टर्वजार व्र्वस्थापन सतमति 
पोखरा उपत्र्का नगरष्टवकास 
सतमति 

ष्टवतभन्न १५० वटा शटरूहरू - बहाल 
कर 9,211,260 921,126 351,082 

570,044 
04-22-0012 नतदकुमारी कोइराला सरोज पौडेल समेि ५ जना 5,952,000 595,200 49,600 545,600 
1000065644 उर्ा शमाि गौिम ष्टवभिुी हेल्थ केर्ार प्रा॰तल॰ 6,000,000 600,000 200,000 400,000 

1000171891 
कृष्टर्वजार व्र्वस्थापन सतमति 
पोखरा उपत्र्का नगरष्टवकास 
सतमति 

ष्टवतभन्न १५० वटा शटरूहरू - बहाल 
कर 7,022,760 702,276 309,727 

392,549 
1000035233 अजुिन बहादरु गरुूङ्ग ददप हन्स्पटल एण्ड ररसचि सेतटर प्रा॰तल 4,200,000 420,000 35,000 385,000 
1000091340 रामप्रसाद बिास ष्टवतभन््नेा व्र्वसार्ीहरू 4,491,060 449,106 112,278 336,828 

1000035625 र्गुेश्वर पराजलुी 
ओम डेभलपमेतट बैक मखुर् कार्ािलर् 
बहाल कर 3,864,000 386,400 96,600 289,800 

1000065644 उर्ा शमाि गौिम ष्टवभिुी हेल्थ केर्र प्रा॰तल 6,000,000 600,000 350,000 250,000 
1000081211 दगुािदेवी शे्रष्ठ चरक एकडेमी प्रा.तल 3,208,920 320,892 80,223 240,669 

1000141214 चेिन गरुूङ्ग गररमा तबकास बैंक, महेतरपलु शाखा-
०१ 

3,033,360 303,336 101,112 
202,224 

1000057002 बषु्टर्द्मान शे्रष्ठ कान्तिपरु इन्तिचर्टु अफ हेल्थ 
साइतसेज प्रा॰तल॰ 

2,400,000 240,000 40,000 
200,000 

1000099651 आनतदराज बिास 
होटल तमडटाउस समेि ३ को बहाल 
कर 2,591,280 259,128 64,782 194,346 

1000171048 पदम प्रसाद पौडेल गररमा ष्टवकास बैंक लेकसाइड शाखा 3,120,000 312,000 130,000 182,000 
06-03-0001 उमा रेग्मी भण्डारी अशोक रुम्वा 1,980,000 198,000 16,500 181,500 
1000173485 नेपाल खाद्य संस्थान तमन ब समे ६ 5,147,460 514,746 336,554 178,193 
1000078666 कृष्ण प्रसाद तरपाठी आरू्वेद हेल्थ होम प्रा.तल.- 1,866,660 186,666 15,556 171,110 
1000157346 प्रकाश तसंह/अनील कुमार शे्रष्ठ माछापचु्छरूे ेबैंक तल. तर्रुोड शाखा 3,360,000 336,000 168,000 168,000 
05-14-5970 रेखाकुमारी भण्डारी क्षेतर झलक नेपाली 1,800,000 180,000 15,000 165,000 
02-27-5732 तमरलाल अतधकारी शातलग्राम पौडेल 1,800,000 180,000 15,000 165,000 
1000140932 जीवन बहादरु क्षेरी अिीि राज राना 1,800,000 180,000 15,000 165,000 
1000161158 तमलन थापा ददपेतर गरुुङ्ग 1,800,000 180,000 15,000 165,000 
1000014185 तमश्रीदेवी शे्रष्ठ लनु्म्बनी तबकाश बैंक 2,160,000 216,000 54,000 162,000 

1000174987 रामबहादरु मोची साकी कास्की मोडिनाइज्ड एकेडमी प्रा.तल. -
वहाल कर 

2,700,000 270,000 112,500 
157,500 

1000102999 शैलेश शमसेर ज.व.रा शैलेश, शषु्मा ज.व.रा. बहाल कर 6,000,000 600,000 450,012 149,988 
1000053733 इश्वर कुमार शे्रष्ठ रामभक्त िामाङ्ग 1,800,000 180,000 45,000 135,000 
1000117816 अक्लेश वरु्द्ाचार्ि रष्टवतर सनुार 1,440,000 144,000 12,000 132,000 
1000114784 शारदा बहादरु थापा बाराही सतभिस सेतटर 1,650,000 165,000 41,250 123,750 
1000101455 वषु्टर्द् प्रसाद अतधकारी न्खलङु्गकालीका एग्रो प्रा॰तल॰ 1,466,664 146,666 24,444 122,222 
02-12-7814 जनादिन सवुेदी   1,320,000 132,000 11,000 121,000 

1000055620 असनु र अमर गरुूरूसमेि २ 
जना 

तबतदेश्वरी होम सेतटर 3,600,000 360,000 240,000 
120,000 

1000141395 पषु्पेतर बहादरु कोइराला न्शव न्शखर एग्रो प्रा.तल 1,584,000 158,400 39,600 118,800 
1000177661 सतुनलबहादरु भट्टराई पोखरा आउटडोर ट्ररे तडङ्ग प्रा.तल 1,560,000 156,000 39,000 117,000 
10-26-1594 झण्डा बहादरु सेन तसष्टटजतस बैक इतटरनेशनल तल॰ 1,733,333 173,333 57,778 115,556 
1000183909 प्रकाशमान गभुाज ु गररमा ष्टवकास बैंक तल - सभागृह चोक 2,253,336 225,334 110,066 115,267 
05-31-0057 सवुणि प्रसाद कोइराला   1,188,000 118,800 9,900 108,900 

1000141397 वेिन गेट इतटरनेशनल कलेज 
प्रा.तल 

न्शव न्शखर एग्रो प्रा.तल 1,440,000 144,000 36,000 
108,000 

1000181984 दगुािदेवी कोईराला ग्र्ालेक्सी हस्पीटल प्रा॰ली॰ 4,680,000 468,000 366,000 102,000 
1000141214 चेिन गरुूङ्ग गररमा ष्टवकास बैक- बहाल कर 3,033,360 303,336 202,224 101,112 

1000015510 शेरमान बरु्द्ाचार्ि 
एन आइ तस एतसर्ा बैंक तर्रुोड- वहाल 
कर 2,419,560 241,956 141,141 100,815 

1000154155 चतर कृष्ण कमािचार्ि नारार्णी सेल्स तडपो प्रा.तल. 1,512,000 151,200 50,400 100,800 
03-06-0012 कृष्ण बहादरु बाटाज ु नतद ुशे्रष्ठ 1,080,000 108,000 9,000 99,000 
1000017776 कुलमार्ा बाटाज ु पाविी शे्रष्ठ 1,080,000 108,000 9,000 99,000 
1000044147 प्रष्टवण बरु्द्ाचार्ि प्रष्टवन बाबर 1,080,000 108,000 9,000 99,000 

1000086297 ददलबहादरु गरुूङ्ग स्मोष्टकङ्ग र्ाक स्टेक हाउस एण्ड पप 
प्रा॰तल॰ 

1,320,000 132,000 33,000 
99,000 

13-31-8949 श्रीमिी गंगा जमनुा थापा समेि तभम बहादरु बातनर्ा 1,080,000 108,000 9,000 99,000 
1000078223 हररदेवी कोईराला प्रकाश शे्रष्ठ, प्रतबन गौिम,कतबिा गरुुङ्ग 1,308,000 130,800 32,700 98,100 
  जम्मााः  159223001 15922300 5045128 10877171 

र्स सम्वतधमा छलफल गदाि उक्त ष्टववरण सष्टह नहनु सक्ने महानगरले जनाएिापतन उक्त ष्टववरण 
सफ्टवर्रमा देखाएकोले ष्टक ि गलि ि्र्ांक ददने गरी सफ्टवर्रमा डाटा राख्न नहनु ेवा रान्खएको 
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डाटालाइ भेररफाइ गनुिपनेमा नगरेको अवस्था छ। छलफलमा महानगरले कुनै वेला संझौिा भएको 
रकमलाइ आधार मानेर सफ्टवर्रमा चढाएको िर सधैभरी भाडामा लगाएको नलगाएको र संझौिा 
पररवििन भए नभएको एष्टकन गनि नतसकने भएकोले वहालकर र्ति नै हनुे भतन एष्टकन गनि नतसकन े
जनाएको छ। र्स सम्वतधमा महानगरले एष्टकन गरी उक्त वाँकी देन्खएको रकम असलु गनुिपदिछ।  

170  नक्सापासाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीर् िहले नक्सापास गनुिपने 
उल्लेख छ र नक्सापास नगराइ भवन तनमािण गनि नहनुे उल्लेख छ। महानगरले र्स वर्ि 
महानगरपातलकाको कार्ािलर् तर्रुोडवाट ४२७ वटा िथा ३३ वटा वडावाट २९६६ वटा समेि कुल 
३३९३ वटा घरको नक्सापासको लातग दिाि गरेको छ। र्स सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार 
छन:्  

170.1  सफ्टवर्रमा सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरााः नक्सापासलाइ व्र्वन्स्थि गनि महानगरले ष्टवगि देन्ख सफ्टवर्र 
लागू गरेको अवस्था छ। सफ्टवर्रवाट देहार्का कुरा नखलु्ने हुँदा र्सको धेरै अध्र्र्न गनि नसष्टकन े
अवस्था छ।  

 सफ्टवर्रवाट कुल ३३९३ वटा घरको लातग दिाि मार भएको अतभलेख देन्खने र दिाि भएको 
मध्रे् कति अस्थार्ी नक्सापासको स्वीकृति ददएको हो, स्थार्ी प्रमाणपर कति ददइर्ो, सम्पन्न 
कति वटा भएको छ, सम्पन्न मध्रे् र्स वर्ि दिाि गने िथा गि वर्ि सम्म दिाि गने कति वटा 
तथए, महानगरमा हालसम्म कतिवटा घरको नक्सापास भएको अवस्था छ, ष्टवगिमा घर 
वनाएकोमा हाल कति घरले अतभलेन्खकरण गरे, सम्पन्न घरको नक्सापासको नामसारी कति 
वटाको भर्ो आददको अतभलेख नै तसिममा नदेन्खने अवस्था छ। र्स सम्वतधमा कार्ािलर्लाइ 
जानकारी भएर पतन तसिममा सधुार गनेिफि  नलाग्न ुउन्चि देन्खएन।  

 सफ्टवर्रमा नक्सापासको लातग शलु्क तनधािरण हनुे िर शलु्क अनसुार कर तिनेको ष्टववरण 
नदेन्खने अवस्था छ। जसले गदाि सफ्टवर्रमा उल्लेन्खि शलु्क अनसुारको आम्दानी भर्ो वा 
भएन हेनि तमल्ने देन्खदैन भने शलु्क मार देन्खएकोमा समेि धेरै शलु्क लागेको करदािा छनोट 
गनि समेि नतमल्ने अवस्था छ। जसले गदाि कर तिने ठुला करदािाको नमनुा छनोट गरी 
पररक्षण गनि समेि कदठनाइ देन्खएको कारण र्र र्ातडमली छनोटका आधारमा केही फाइलको 
मार अध्र्र्न गररएको छ।  

 नक्सापासको लातग स्क्वार्र ष्टफटका आधारमा प्रति स्क्वार्र ष्टफट शलु्क तलने हुँदा स्क्वार्र 
ष्टफटका आधारमा समेि सष्टटिङ गरी ठुला करदािाको ष्टववरण माग गरेकोमा त्र्ो समेि तसिममा 
नआउने महानगरले जनाएको छ। जसले गदाि कुनै पतन िररकावाट करदािाको एकमिु ष्टववरण 
नआउने देन्खतछ। र्समा पणुि रुपमा सधुार गरी तसस्टममा सहज पहुँच पगु्ने गरी सफ्टवर्रमा 
पररवििन गनुिपदिछ।   

 परुाना घर जसले नक्सापास नगराइ वनेका तथए हाल आएर नक्सापास लाइ मातर्िा ददन 
महानगरले लाग्ने शलु्कको ३ गणुा रकम तिरेर अतभलेन्खकरण गने गरेकोमा उक्त 
अतभलेन्खकरणको ष्टववरण सफ्टवर्रमा नै नदेन्खने अवस्था छ। जसले गदाि ३ गणुा तिरेर 
अतभलेन्खकरण गने करदािाको ष्टववरण हेनि सष्टकएन र जनु जनु पेश गरे सो को मार अध्र्र्न 
गरी लेखापरीक्षण गररएको छ।  
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 नगरपातलकाले ष्टढला गरी नक्सापास/ सम्पन्नको लातग तनवेदन ददएमा प्रति स्क्वा ष्टफट रु १०। 
जररवाना लाग्ने व्र्वस्था गरेकोले जररवाना लगाएका फाइलको ष्टववरण माग गरेकोमा र्स्िो 
ष्टववरण सफ्टवर्रवाट नआउने उल्लेख गरेकोले सफटवर्र केवल दिाि प्रर्ोजनको लातग मार 
देन्खतछ। र्समा सधुार गरी पारदन्शििा कार्म गनिको लातग सफ्टवर्रमा धेरै ष्टववरण हेनि तमल्न े
गरी सषु्टवधाहरु ित्काल थप गनुिपदिछ। 

 महानगर तभर थपु्र ै घर िथा भवनहरु (आवातसर् िथा व्र्वसाष्टर्क भवन) नक्सापास वेगर 
सतचालन भइरहेको (जसमा थपु्रै होटलहरु रहेको िथा अतर् लेकसाइडका घरहरु समेि रहेको) 
ले थपु्र ैभवनहरुले नक्सापास नतलएको महानगरकै भनाइ रहेको छ। र्स्िो अवस्थामा एक 
सतमति वनाइ अनगुमनलाइ प्रभावकारी वनाइ राजस्वको दार्रा तिव्र वनाउनपुनेमा नवनाएको 
कारण एकातिर नक्सापास वापिको दस्िरु उठनपुने जति उठेको छैन भने र्सवाट ठुलो मारामा 
सम्पन्त्त करको प्रातिमा समेि असर परेको छ। नस्सापास दस्िरु ि शरुुमा एकपटक मार 
तिनुिपने हुँदा त्र्िी ठुलो असर नपने भएिापतन सम्पन्त्त कर भने भवनको प्रति वगिष्टफट (जग्गाको 
हकमा मालपोि कार्ािलर्को मलु्र्ांकनको आधारमा) को आधारमा लाग्ने हुँदा नक्सापास वेगर 
भवनको अतभलेख नै नरही सालवसाली रुपमा तिनुिपने सम्पन्त्त कर ठुलो मारामा गमेुको छ। 
र्स सम्वतधमा महानगरले एक अतधकारप्राि सतमति गठन गरेर करदािालाइ करको दार्रामा 
ल्र्ाउनपुदिछ। 

 ष्टवगि देन्ख नक्सापास नगराएकालाइ लाग्ने शलु्कको ३ गणुा तिरेर अतभलेन्खकरण ( परुाना 
वतनसकेको भवनको नक्सापास) गरेकोमा तनजवाट समेि ष्टवगि वर्िको घरको र्थाथि क्षेरफलको 
अभावमा सम्पन्त्त कर समेि सष्टह नवझुाउने भएकोले र्समा समेि छानष्टवन गरी सम्पन्त्त करलाइ 
वदृद्द गने िफि  महानगरले आवश्र्क कदम चाल्नपुने देन्खतछ।  

170.2  पणुि ष्टववरण नखलु्नाेः महानगरपातलकाको आतथिक ऐन २०७६ अनसुार नक्सापास दस्िरु तलँदा मालपोि 
मूल्र्ाङ्कन दररेटलाई आधार मानी प्रतिवगिफुट दररेट तनधािरण गरेको छ। मालपोि मूल्र्ाङ्कन दररेटमा 
महानगरपातलकाको प्रत्रे्क वडाको बाटो (मागि) उल्लेख गरी प्रति वगिष्टफट दररेट तनधािरण गरेकोमा 
महानगरपातलकाले भवन तनमािण इजाजिपर ददँदा तलइएको दस्िरुमा सो मागि/बाटो मार खलुाएको िर 
वास्िष्टवक लोकेशन नखलुाएको हुँदा र ष्टववरणमा पतन के कति दररेटमा मूल्र्ाङ्कन गररएको हो सो 
उल्लेख नगरी मागिमार उल्लेख गरी नक्सापास दस्िरु असलु गरेकोले उठ्िी राजस्व र्ष्टकन गनि सक्न े
अवस्था छैन।  

170.3  मन्णपाल मेतडकल कलेज िथा ष्टटन्चङ अस्पिालको भवनको नक्सापास हालसम्म नभएकोाः महानगरको 
आतथिक ऐन, २०७६ को अनसूुची १५ मा भवन तनमािण मापदण्ड, २०७२ लागू हनुभुतदा पष्टहले वनेको 
३५ ष्टफट भतदा मातथको घरको नक्सा पास दस्िरु प्रति वगिष्टफट रु ६०। हनुे र थप िलामा प्रति 
वगिफूट रु २०। का दरले थप शलु्क लाग्ने उल्लेख छ भन ेवािावरण शलु्क प्रति वगि फुट रु २। 
लाग्ने उल्लेख छ।र्स अस्पिालले ष्टव सं २०५५ सालमा घर तनमािण गरी २०५९ सालमा घर तनमािण 
सम्पन्न गरेको िर हालसम्म नक्सापास नगरेको पाइर्ो। हालसम्म नक्सापास नभएकोमा महानगरले 
भवनको क्षेरफल एष्टकन गरी कर तनधािरण गरी पराचार गरेको देन्खतछ िर कर तनधािरण गदाि भवन 
तनमािण मापदण्ड, २०७२ पतछको लाग्ने नक्सापास दस्िरुको आधारमा (त्र्समा अतभलेन्खकरण प्रर्ोजनको 
लातग ३ गणुा थप गरेको) कर तनधािरण गरेको िर उक्त भवन २०५९ सालमा नै तनमािण भइसकेकोले 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

र्समा भवन तनमािण मापदण्ड, २०७२ लागू हनु ुपष्टहलेको दर लागू गरी सो मा अतभलेन्खकरण प्रर्ोजनको 
लातग ३ गणुा थप गरी शलु्क तनधािरण गनुिपने देन्खतछ। र्स सम्वतधमा स्थानीर् सरकार सतचालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४२ (घ) मा नक्सापास नगरी संरचना वनाएमा िेव्वर दस्िरु तलनपुने व्र्वस्था गरेकोले 
लाग्नपुने शलु्कमा िेव्वर दस्िरु लगाइ शलु्क तनधािरण गदाि देहार्अनसुार रु 21,57,11,798.7 शलु्क 
लाग्ने देन्खएकोले उक्त रकम सम्वन्तधिवाट असलु गनुिपने रु  

    

महानगरले िर् गरेको 
रकम (लाग्ने शलु्कको 

३ गणुा समेि) 
आतथिक ऐन अनसुार २०७२ अगाडी वनेकोमा ३५ ष्टफट भतदा 

मातथकोमा लाग्ने दर (लाग्ने शलु्कको ३ गणुा समेि) 

क्र 
सं ष्टववरण 

इकाइ 
क्षेरफल 

(स्क्वा ष्टफट) 
दर  रकम  

२०७२ 
अगाडी 
वनेकोमा 
३५ ष्टफट 
भतदा 

मातथकोमा 
दर 

रकम 

२०७
२ 
अगाडी 
वनेको
मा 
वािावर
ण 
शलु्क  

वािावरण शलु्क 
रकम 

1 मेन हन्स्पटल व्लक         
 वेसमेतट Sq f t  ८११४६.३७ 60 4868782.2 180 14606346.6 2 162292.74 

 भइु िला Sq f t  79076.17 60 4744570.2 180 14233710.6 2 158152.34 
 पष्टहलो िला Sq f t  71784.88 66 4737802.08 240 17228371.2 2 143569.76 
 दोश्रो िला Sq f t  71784.88 72 5168511.36 300 21535464 2 143569.76 
 िेश्रो िला Sq f t  65949.71 90 5935473.9 360 23741895.6 2 131899.42 

 चौथो िला Sq f t  65949.71 
12
0 7913965.2 420 27698878.2 2 131899.42 

 पाँचौ िला  65949.71 
15
0 9892456.5 480 31655860.8 2 131899.42 

 टप फ्लोर  4930.13 
18
0 887423.4 540 2662270.2 2 9860.26 

 deduction for void  -493.38 
18
0 -88808.4 540 -266425.2 2 -986.76 

 यस भवनको जममाः    44060176.44  153096372  1012156.36 
२ waste treatment plant  581.26 60 34875.6 60 34875.6   

 lease land:         
3 boiler room hospital  1235.17 60 74110.2 60 74110.2   
4 होस्टेल ष्टवन्ल्डङ         

 वेसमेतट  20148.27 60 1208896.2 180 3626688.6 2 40296.54 
 भइु िला  20148.27 60 1208896.2 180 3626688.6 2 40296.54 
 पष्टहलो िला  20148.27 66 1329785.82 240 4835584.8 2 40296.54 
 दोश्रो िला  20148.27 72 1450675.44 300 6044481 2 40296.54 
 िेश्रो िला  20148.27 90 1813344.3 360 7253377.2 2 40296.54 

 चौथो िला  20148.27 
12
0 2417792.4 420 8462273.4 2 40296.54 

 पाँचौ िला  20148.27 
15
0 3022240.5 480 9671169.6 2 40296.54 

 
extra for two play 

ground  6975.07 60 418504.2 60 418504.2 2 13950.14 
 यस भवनको जममाः    12870135.06  43938767.4  296025.92 

5 स्टाफ क्वाटिर ष्टवन्ल्डङ         
 भइु िला  ११२६४.५३ 60 675871.8 180 2027615.4   
 पष्टहलो िला  ११२६४.५३ 66 743458.98 240 2703487.2   
 दोश्रो िला  ११२६४.५३ 72 811046.16 300 3379359   
 िेश्रो िला  ११२६४.५३ 90 1013807.7 360 4055230.8   

 चौथो िला  ११२६४.५३ 
12
0 1351743.6 420 4731102.6   

 यस भवनको जम्माः    4595928.24  16896795   

 
 
 
 

215711799 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

6 incinerator house  ३२४५.०२ 60 194701.2 60 194701.2   
7 generator house  १९१८.१४ 30 57544.2 30 57544.2   
8 incinerator room  ८८८.५७ 30 26657.1 30 26657.1   
9 स्टाफ क्वाटिर E/F         

 भइु िला  ५३४० 60 320400 60 320400   
 पष्टहलो िला  ५१८२ 66 342012 66 342012   
 दोश्रो िला  ५०७७ 72 365544 72 365544   
 यस भवनको जम्माः    1027956  1027956   
१० नर्ा कक्षा भवन  ६०६७ ६० 364020 60 364020   
 जम्मााः     63306104.04  215711798.7  1308182.28  

170.4  साथै आतथिक ऐन, २०७६ को अनसूुची १५ मा भवन तनमािण मापदण्ड, २०७२ लागू हनु ुपष्टहले वनेको 
३५ ष्टफट भतदा मातथको घरको नक्सा पास गदाि वािावरण शलु्क प्रति वगि फुट रु २। लाग्ने उल्लेख 
भएकोले ३५ ष्टफट भतदा मातथको भवनको वािावरन्णर् शलु्क रकम रु 1308182.28 असलु गनुिपने 
रु  

 
 

1308182 

170.5  वडावाट एकमिु दान्खलााः आतथिक कार्ितबतध ऐन, 2055 को दफा नं १३.३ र १३.४ मा न्जम्मेवार 
व्र्न्क्तले आफ्नो न्जम्मामा आएको सरकारी नगदद सोष्टह ददन वा भोतलपल्ट दान्खला गनुिपने र दान्खला 
नगरेमा १० ददन ष्टढला गरेको भए १० प्रतिशि १५ ददन ष्टढला गरेको भए १५ प्रतिशि जररवाना गरर 
दान्खला गने लाउने र सो भतदा बढी ष्टढला गरेको भए २५ प्रतिशि जररवाना गरर नगद दान्खला गने 
लगाई कसरुको मारा अनसुार प्रचतलि काननु बमोन्जम ष्टवभातगर् कारबाष्टह समेि गने सक्ने व्र्वस्था 
छ।जस अनसुार प्राि भएको रकम सोही ददन वा भोतलपल्ट दान्खला गनुिपनेमा वडाहरुले समर्मा दान्खला 
नगरी ष्टढला दान्खला गरेको राजस्वको सफ्टवर्रले देखाएको छ। प्राि ष्टववरण अनसुार ३ नं सेवा 
केतरले तमति २०७६।७।१५ मा रतसद नं ३१५३ वाट रु ८६६९७५।, तमति २०७६।८।२३ मा 
रतसद नं ४३९० वाट रु १८३८७४७।, तमति २०७६।११।७ मा रतसद नं ६६४८ वाट रु 
५८२६१८। दान्खला गरेको देन्खतछ। उक्त रकम कुन कुन करदािाको हो र करदािाले कष्टहले 
वझुाएका तथए र उक्त सेवा केतरले सम्वन्तधिलाइ सोझै दान्खला गनि नलगाएर ष्टकन आफैँ दान्खला 
गरेको हो केही खलु्दैन भने नक्सापास शाखामा सम्पकि  गदाि उक्त फाइलहरु सेवा केतर/वडा कार्ािलर्हरुमै 
रहने र र्हा केही नहनुे िथा राजस्वको सम्वतधमा राजस्व शाखालाइ नै जानकारी हनुे जवाफ ददएको 
छ। अतर् वडा िथा सेवा केतरहरुले समेि र्सै गरेको हनु सक्ने भएकोले उठेको रकमको समर्मै 
र्थाथि रकम दान्खला भए नभएको सम्वतधमा महानगरले छानष्टवन गनुिपने देन्खतछ। 

 

170.6  फाइल प्राि नभएकोाः नमनुा छनोट गरी केही फाइल अध्र्र्न गदाि तमति २०७६।१२।२ मा रतसद नं 
७३०४ वाट ष्टवतद ु कुमार थापाले रु ५९९३५२। कर वझुाएको देन्खएकोमा उक्त फाइल 
लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि भएन। फाइल प्राि नहनुाले तिरेको कर सष्टह हो होइन एष्टकन गनि सष्टकएन। 
उक्त फाइल र सो को ष्टववरण पेश गनुिपने रु  

 

 

 

५९९३५२ 

170.7  अतभलेन्खकरणाः आतथिक ऐन, २०७६ को अनसूुची १५ मा भवन तनमािण मापदण्ड, २०७२ लागू हनु ु
पष्टहले वनेको ३५ ष्टफट भतदा मातथको घरको नक्सा पास दस्िरु प्रति वगिष्टफट रु ६०। हनुे र थप 
िलामा प्रति वगिफूट रु २०। का दरले थप शलु्क लाग्ने उल्लेख छ भने वािावरण शलु्क प्रति वगि 
फुट रु २। लाग्ने उल्लेख छ। अतभलेन्खकरण वाट नक्सापास भएको तसटी टे्रड मल एण्ड हाउन्जङ 
प्रातल (ष्टवतद ुकुमार थापा) ले र्स वर्ि दइु घर (टे्रड मल) को अतभलेन्खकरण गरेकोमा २०७२ साल 
पछाडी वनेको उल्लेख गरी लाग्ने रकमको ३ गणुा थप गरी अतभलेन्खकरण गरेको देन्खतछ िर उक्त 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

भवनहरु देहार्अनसुारको तमतिमा नक्सापास भइ सम्पन्न समेि भइ सकेकोमा समेि पष्टहले वनेको घर 
हो होइन एष्टकन नगरी वनेको र्थाथि तमति समेि नखलुाइ महानगरले कम दरमा नक्सापास दस्िरु तलइ 
नक्सापास गरेको देन्खतछ। र्सले गदाि आर्मा रु ११६३६०८६। को आम्दानीमा फरक परेको 
अवस्था छ। र्समा छानष्टवन गरी र्थाथि अवस्था पत्ता लगाउनपुदिछ।  

िला 
क्षेरफल (वगि 
ष्टफटमा 

महानगरले तलएको रकम २०७२ अगाडीको घरको सम्वतधमा 

दर रकम (३ गणुा समेि) दर 
रकम (३ गणुा 
समेि) फरक 

पष्टहलो भवनाः र्स भवन तमति २०७०।५।१३ मा अस्थार्ी, २०७०।६।२० मा स्थार्ी पास िथा दोश्रो िला सम्म तमति २०७०।१२।२३ 
मा सम्पन्न भएकोले वाँकी समेि २०७२ सालतभर सम्पन्न हनु सक्ने (रु ६६६०५५।२० तमति २०७६।१२।२ मा रतसद नं ७३०९ वाट 
दान्खला भएको) 
िेश्रो 2775.236 35 291399.78 360 999085 707685.18 
चौथो 2775.236 45 374656.86 420 1165599 790942.26 

   666056.64 666056.6 666056.6 666056.64 
दोश्रो भवनाः र्स भवन तमति २०६९।११।६ मा अस्थार्ी, २०७०।६।२० मा स्थार्ी पास िथा दोश्रो िला सम्म तमति २०७०।१२।२३ 
मा सम्पन्न भएकोले वाँकी समेि २०७२ सालतभर सम्पन्न हनु सक्ने (रु४८७५५६८। तमति २०७६।१२।२ मा रतसद नं ७३०८ वाट 
दान्खला भएको) 
िेश्रो 20314.87 35 2133061.35 360 7313353 5180291.85 
चौथो 20314.87 45 2742507.45 420 8532245 5789737.95 

   4875568.8 780 15845599 10970029.8 
     जम्मा फरक ११६३६०८६ 

साथै २०७२ भतदा अगाडी घर भएमा प्रति वगि ष्टफट रु २ का दरले वािावरण शलु्क समेि असलु 
गनुिपदिछ। 

171  र्ार ुवस प्रतिक्षालर् तनमािण िथा सतचालनाः महानगरले साविजतनक तनन्ज साझेदारीको अवधारणा अतिगिि 
र्ार ुवस प्रतिक्षालर् तनमािण सतचालन िथा ५ वर्िपतछ ष्टवना शिि सकुशल अवस्थामा हस्िातिरण गने 
गरी तमति २०७३ माघ १४ मा ५ वर्िसम्ममा प्रतिक्षालर्मा ष्टवज्ञापन राख्न पाउने गरी आकृति 
एडभरटाइन्जङ सँग संझौिा भएको देन्खतछ। र्स सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:् 

 संझौिामा एक वर्ितभर वनाउन ेर त्र्सपतछ प्रति वस ष्टवसौनी रु ४० हजार वझुाउने, पष्टहलो 
वर्िमा पररर्ोजना तनमािण सम्पन्न भएको १५ ददन तभर वझुाउने र समर्मा नवझुाएमा १० 
प्रतिशि व्र्ाज समेि असलु गने उल्लेख छ। उक्त व्र्होरा तभर समर्मा कर दान्खला भएको 
छैन। 

 शरुुमा २० वटा प्रतिक्षालर् तनमािणको लातग भतन सचुना गरी छनोट भएकोमा संझौिा गदाि 
३० वटा वनाएको र पतछ तमति २०७४।६।८ मा थप १० वटा महानगरले थप गरी कुल 
४० वटा प्रतिक्षालर् वनाउन स्वीकृति ददएको, वाँकी २० वटा थप भएकोमा प्रतिस्पधाि नगराइ 
र्सै फमिलाइ थप गरेको देन्खएको छ। 

 ५ वर्िपतछ सकुसल ष्टफिाि गने गरी संझौिा भएकोमा स्थलगि तनररक्षण गदाि ५ वटामा ममिि 
सधुारको लातग छिको भाग हटाउदै लगेको भतन प्रतिवेदन ददएकोमा हालसम्म संझौिा अनसुार 
थप कावािही िथा ममिि सम्भार नभएको महानगरले जानकारी ददएको अवस्था छ।  

 देहार्को रकम हालसम्म नवझुाएकोले उक्त रकम असलु गनुिपदिछ।ष्टढला गरी वझुाएको 
रकमको व्र्ाज देहार्अनसुार रहेको छ। वझुाउन वाँकीको व्र्ाज महानगरले नै ष्टहसाव गरी 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

एष्टकन गरी असलु गनुिपदिछ। हालसम्मको वझुाउन पने रकम र वझुाएको रकमको मार व्र्ाज 
देहार्अनसुार असलु गनुिपने रु  

दान्खला गनुिपने तमति  रकम वझुाएको तमति वझुाएको रकम वाँकी रकम व्र्ाज रकम कैष्टफर्ि 
२०७४ माघ मसाति सम्म १२००००० २०७५।५।१९ ६००००० ६००००० ३५००० ७ मष्टहनाको व्र्ाज 
  २०७५।८।९ ६००००० ० ४५००० ९ मष्टहनाको व्र्ाज 
२०७५ श्रावणमा (थप १० 
को) ४००००० 2076.10.10 600000 -२००००० २०००० ६ मष्टहनाको व्र्ाज 
२०७५ माघ मसाति सम्म १२००००० 2076.11.4 400000 ६००००० ४०००० १ वर्िको व्र्ाज 
  २०७६।११।७ २००००० ४००००० २०००० १ वर्िको व्र्ाज 

२०७६ श्रावणमा ४००००० २०७७।६।१९ ५००००० ३००००० ६६६६७ 
रु ४ लाखको २० 
मष्टहनाको व्र्ाज 

२०७६ माघ मसाति सम्म १२०००००   १५०००००   
२०७७ श्रावणमा  ४०००००   १९०००००   

२०७७ माघ समाति सम्म १२०००००   ३१००००० २२६६६७ 
कुल वझुाएको 
रकमको मार व्र्ाज 

साँवा रु ३१ लाख र वझुाएको रकममारको ष्टढला गरेकोले व्र्ाज रु 
२२६६६७। समेि  ३३२६६६७    

३३२६६६७ 

172  शाकम्भरी प्रोडक्सन सँग संझौिााः र्ार ु वस प्रतिक्षालर्हरुको तनमिण िथा सतचालन सम्वतधमा तमति 
२०७२ भार २१ मा शाकम्भरी प्रोडक्सन एण्ड एडभरटाइन्जङ सतभिस ष्टवच वाष्टर्िक रु २ लाखमा ६ 
मष्टहना तभर सक्न ेगरी ५ वरे् संझौिा भएको छ। तनजले देहार्अनसुार रकम वझुाउनपुनेमा हालसम्म 
कम वझुाएकोले वझुाउन वाँकी रकममा व्र्ाजन समेि थप गरी (हाल रकम नै नवझुाएकोले व्र्ाजको 
समर्ावतध एष्टकन गनि नसष्टकएकोले रकम तिदािका वखि महानगरले नै अवतध एष्टकन गने गरी) असलु 
गनुिपने रु  

दान्खला गनुिपने तमति  रकम वझुाएको तमति 
वझुाएको 
रकम वाँकी रकम व्र्ाज रकम कैष्टफर्ि 

२०७२ फाल्गणु मसाति २००००० 
२०७३।६।१
२ १००००० १००००० 5000 ६ मष्टहनाको व्र्ाज 

२०७३ फाल्गणु मसाति २००००० 
२०७४।५।२
९ १६२५०० १३७५०० 15000 

१ लाखको १८ मष्टहनाको 
व्र्ाज 

२०७४ फाल्गणु मसाति २०००००   ३३७५०० - रकम वझुाउन नै वाँकी 
भएकोले तिरेको वखि व्र्ाज 
ष्टहसाव गनुिपने भएकोले एष्टकन 

नभएको 

२०७५ फाल्गणु मसाति २०००००   ५३७५०० - 

२०७६ फाल्गणु मसाति २०००००   ७३७५०० - 
कुल तिनि वाँकी     ७३७५०० 20000  

 

 
 
 
 

७५७५००। 

173  ष्टफस्टेल होन्ल्डङसँग संझौिााः स्माटि सोलार पावर ट्राष्टफक आइल्र्ातड तनमािण र संचालन गने गरी तमति 
२०७३ परु् २० मा प्रतिष्पधाि वेगर प्रति आइल्र्ातड रु ३००००। तिने गरी ८ ठाउको लातग वाष्टर्िक 
रु २४००००। मा ष्टफस्टेल होन्ल्डङसँग संझौिा भएको देन्खतछ। संझौिा अनसार १ वर्ितभर 
वझुाउनपुनेमा कम वझुाएकोले वाँकी रकम व्र्ाज समेि एष्टकन गरी असलु गनुिपने रु  

दान्खला गनुिपने तमति  रकम वझुाएको तमति 
वझुाएको 
रकम वाँकी रकम व्र्ाज रकम कैष्टफर्ि 

२०७४ परु् मसाति सम्म २४०००० २०७४।११।९ २४०००० ० 2000 १ मष्टहनाको व्र्ाज 
२०७५ परु् मसाति सम्म 240000 2077.4.25 240000 ० 40000 20 मष्टहनाको व्र्ाज 
२०७६ परु् मसाति सम्म 240000   २४०००० - रकम वझुाउन नै वाँकी 

भएकोले तिरेको वखि व्र्ाज 
ष्टहसाव गनुिपने भएकोले एष्टकन 
नभएको २०७७ परु् मसाति सम्म 240000   ४८०००० - 

 
 
 

५२२००० 



106 
 

 

कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

जम्मााः     ४८०००० 42000   
174  एपेक्स नपेाल सँग संझौिााः र्ार ुवस प्रतिक्षालर्को तनमािण िथा सतचालन गनिको लातग तमति २०७३ 

माघ १७ मा प्रति वस ष्टवसौनी रु ४०५००। को दरले ५ ठाउको वाष्टर्िक रु २०२५००। मा एपेक्स 
नेपाल प्रा तल सँग संझौिा भएको देन्खतछ। समर्मा नवझुाएमा १० प्रतिशि व्र्ाज लाग्ने संझौिामा 
उल्लेख छ। र्स प्रातलले रकम वझुाएिापतन केही समर् ष्टढला गरी वझुाएको देन्खतछ। िर ष्टढला गरी 
वझुाएकोमा व्र्ाज नलगाएकोले आगामी भकु्तानीमा व्र्ाज एष्टकन गरी रकम असलु गनुिपने देन्खतछ।  

 

175  फोहरमैला व्र्वस्थापनाः महानगरपातलकाले ष्टवतभन्न फमिसँग सम्झौिा गरी फोहरमैला व्र्वस्थापन गरेको 
छ। महानगरको डन्म्पङ्ग साइड पोखरा–१८ बाच्छे बडुवुामा व्र्वस्थापन गने गरी ष्टवतभन्न फमिलाइ 
फोहोर व्र्वस्थापन गनिको लातग ष्टवतभन्न तमतिमा अको व्र्वस्था नभएसम्मको लातग भनी सम्झौिा गरी 
ष्टवतभन्न शििमा ८० प्रतिशि फोहोर उठाउन ेपक्षलाई, २० प्रतिशि महानगरपातलकालाई वडाका सेवाग्राही 
सँग उठ्िी गरेको रकम वाडफाँड गने र दइु फमि नेपाल पन्ब्लक हेल्थ एण्ड इतभारमेतट फर डेभलपमेतट 
फर डेभलपमेतट प्रा.तल.पोखरा १४ िथा वेि मेनेजमेतट ररसाइन्क्लङ प्रातल लाई प्रथम पक्ष 
महानगरपातलकालाई उठेको रकमको २०% उठाउने दोस्रो पक्षलाई ७५% र ५% िेस्रो पक्ष टोल 
ष्टवकास संस्थालाई वाडफाँड गने गरी सम्झौिा भएकोमा लेखापरीक्षणबाट देन्खएका कैष्टफर्ि तनम्नानसुार 
देन्खएका छन:् 

 

175.1  महानगरले लामो समर् देन्ख प्रतिस्पधाि वेगर तनन्श्चि फमिलाइ मार फोहोर उठाउन अनमुति ददएको 
पाइतछ। फोहोरमैला संकलनको लातग मार (शौचालर्, अस्पिालजतर् आदद वाहेक) ६ वटा फमिलाइ 
वडा िोकेर कार्ि गनि ददएको छ। शरुु संझौिाको ष्टववरण माग गदाि अतर्को ष्टववरण प्राि भएन िर 
एक फमिको प्राि भएकोमा पोखरा फोहोरमैला व्र्वस्थापन प्रातल सँग तमति २०६६ चैर २० मा संझौिा 
भएको देन्खतछ। तनजसँग समेि परुानो नाम र्ाम कम्पोि मल उत्पादन िथा सरसफाइ िथा ष्टवष्टवध सेवा 
प्रातलको नाममा २०६५ कातििक २२ मा नै संझौिा भइ पतछ नाम पररवििन गरी र्स फमिको नाममा 
२०६६ चैर २० मा संझौिा गरेको पाइतछ। र्ति धेरै समर् अगाडी एक संझौिा भएकोमा हालसम्म 
सोही फमिलाइ तनरतिरिा ददन ुउन्चि देन्खएन। शरुु संझौिाको तमतिले १३ वर्ि व्र्तिि भइसक्दा पतन 
हालसम्म प्रतिस्पधाि नगराइ एकै फमिलाइ तनरतिरिा ददँदा फाइदा भएर मार तनरतिर एकै फमिले काम 
गरररहेकोले तनज फमिलाइ फाइदा पगुेको िर महानगरलाइ प्राि हनुपुने ठुलो राजस्व गमेुको अवस्था 
देन्खतछ।  

 

175.2  फोहरमैला उठाउने फमिलाइ महानगरले संझौिा अनसुार एक थान कम्प्र्ाक्टर िथा एक थान ष्टटपर 
ददएको पाइतछ भने संझौिा गदाि महानगरले आफै ष्टवल छापी महानगरको ष्टवलमा दोंश्रो पक्षले उठाउन 
उल्लेख भएकोले ष्टर्तनहरुको कामको खचि महानगरले व्र्होरेको देन्खतछ। र्समा समेि पनुरावलोकन 
गरी सवारी उपलव्ध गराएकोमा भाडा तलनपुने िथा ष्टवल छपाइमा भएको खचिको रकम सोधभनाि माग 
गरी काम गनुिपने देन्खतछ।   

 

175.3  फोहरमैला उठाउने फमँसँग भएको संझौिामा दइु फमि नेपाल पन्ब्लक हेल्थ एण्ड इतभारमेतट फर 
डेभलपमेतट फर डेभलपमेतट प्रा.तल.पोखरा १४ िथा वेि मेनेजमेतट ररसाइन्क्लङ प्रातल लाई प्रथम पक्ष 
महानगरपातलकालाई उठेको रकमको २०% उठाउने दोस्रो पक्षलाई ७५% र ५% िेस्रो पक्ष टोल 
ष्टवकास संस्थालाई वाडफाँड गने गरी सम्झौिा भएको छ भने वाँकी सँग उठेको रकमको २० प्रतिशि 
महानगर र ८० प्रतिशि सम्वतधीि  फमि (दोश्रो पक्ष) लाइ ददने गरी संझौिा भएको छ। िर उठन 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

वाँकी वक्र्ौिाको हकमा महानगरले ५० प्रतिशि पाउने उल्लेख भएकोमा महानगरले वक्र्ौिाको 
अतभलेख नराखी एकमिु रुपमा वझुाएको रकमको ८० प्रतिशि रकम ष्टफिाि ददएको अवस्था छ। र्स 
सम्वतधमा छानष्टवन गरी वक्र्ौिा रकम उठेको भए उक्त रकमको ५० प्रतिशि रकम महानगरले असलु 
गनुिपदिछ।  

175.4  फोहोरमैला व्र्वस्थापनको लातग परुानो ठाउ हाल वनेको पोखरा क्षेरीर् अतिरािष्टिर् ष्टवमानस्थलको कारण 
हटाउनपुने अवस्था भएकोमा समेि नर्ा ठाउँको पष्टहचान नै नगरेको अवस्था छ।महानगरले र्स वर्ि 
ल्र्ाण्ड ष्टफल्ड साइड तनमािण संभाव्र्िा अध्र्र्नको लातग रु १ करोड वजेट समेि ष्टवतनर्ोजन भएकोमा 
सम्भाव्र्िा अध्र्र्न नै नगरेको कारण उक्त रकम खचि नभएको अवस्था छ। हालसम्म पतन महानगरले 
स्थान छनोट नगरेको िर महानगरमा दैतनक फोहोर संकलन भइरहने अवस्थाले गदाि फोहोर अव्र्वन्स्थि 
भइ महानगरको सतुदरिा िथा मानव स्वास््र्मा समेि प्रतिकुल प्रभाव पने अवस्था देन्खसकेको अवस्थामा 
हालसम्म पतन ल्र्ातडष्टफल्ड साइटको छनोट नहनु ुउन्चि देन्खएन।  

 

175.5  नेपाल पन्ब्लक हेल्थ एण्ड इतभारमेतट फर डेभलपमेतट फर डेभलपमेतट प्रा.तल.पोखरा १४ िथा वेि 
मेनेजमेतट ररसाइन्क्लङ प्रातल सँग महानगरले संझौिा गदाि महानगरले कुल उठेको रकमको २० प्रतिशि 
पाउन,े उठाउन ेदोस्रो पक्षलाई ७५% र िेस्रो पक्ष टोल ष्टवकास संस्थालाई ५% वाडफाँड गने गरी 
सम्झौिा भएकोमा वेि मेनेजमेतट ररसाइन्क्लङ प्रातल लाई ष्टफिाि ददँदा ७५ प्रतिशि ष्टफिाि ददएिापतन नेपाल 
पन्ब्लक हेल्थ एण्ड इतभारमेतट फर डेभलपमेतट फर डेभलपमेतट प्रा.तल. लाइ ८० प्रतिशि ष्टफिाि 
ददएकोमा र्स वर्ि कुल रु ५२ लाख ८८ हजार ष्टफिाि ददएकोमा ७५ प्रतिशि ष्टफिाि ददँदा रु ४९ लाख 
५७ हजार ५०० ष्टफिाि ददनपुनेमा वढी ष्टफिाि ददएकोले उक्त रकम असलु गनुिपने रु   

 
 
 
 
 
 

३३०५००। 
175.6  वेि सतभिस प्रातल सँग संझौिााः स्वास््र् संस्थावाट तनस्कने फोहरमैला व्र्वस्थापनको लातग तमति २०७३ 

मंतसर देन्ख लागू हनुे गरी तमति २०७३।७।२८ मा र्स फमिसँग महानगरले वाष्टर्िक रु १० लाख 
प्राि गने गरी ४ वर्िक ६ मष्टहनाको लातग संझौिा गरेको देन्खतछ। संझौिामा फोहर व्र्वस्थापन गनि 
३ रोपनी जग्गा उपलव्ध गराउने उल्लेख छ भने प्रति २ वर्िमा संझौिा रकममा १० प्रतिशिले वदृद्द 
गने उल्लेख छ। साथै संझौिामा तिनुिपने रकम दामासाहीले प्रत्रे्क मष्टहनामा वझुाउनपुने उल्लेख छ। 
र्स महानगरले हालसम्म प्राि गरेको रकमको व्र्वन्स्थि अतभलेख राखेको छैन िथा फाइलमा एक 
पटकमार रु ३३३३३२।मार वझुाएको देन्खतछ। अतभलेख व्र्वन्स्थि गरी नराखेको कारण तनज 
फमिले कष्टहले रकम वझुार्ो र कति समर्मा वझुार्ो िथा समर्मा नवझुाएकोमा (आतथिक ऐन, २०७६ 
मा उल्लेख भएअनरुुप आर् ठेक्काको हकमा १० प्रतिशि जररवाना लाग्ने उल्लेख भएको) जररवाना वझुाए 
नवझुाएको समेि एष्टकन गनि सष्टकएन। अिाः रकम वझुाएको हकमा उक्त रकमको प्रमाण पेश गने िथा 
वाँकी रकम असलु गनुिपने रु … 

ष्टववरण मातसक  
वाष्टर्िक 
जम्मा 

वझुाउनपुने 
जम्मा 
रकम 

वझुाएको 
तमति 

वझुाएको 
रकम  वाँकी  

शरुु २ वर्िमा वझुाउनपुने रकम 83333.33 १०००००० २०००००० 
२०७४।३।
१८ 

३३३३३
२ १६६६६६८ 

संझौिा अनसुार १० % थप गरर वाँकी 
मष्टहनाको रकम (वाँकी २० मष्टहनाको 91666.67 1100000 1833333 - - 1833333 

२०७७ असार सम्म ४४ मष्टहनाको 
जम्मााः       ३५००००१ 

 
 
 
 
 
 
 
 

३५००,००१ 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

उक्त रकममा जररवाना िथा व्र्ाज समावेश नभएकोले वझुाउदाका वखि व्र्ाज िथा जररवाना समेि 
असलु गनुिपदिछ।  

175.7  शौचालर् जतर् फोहोर व्र्वस्थापनको लातग २०७३।३।१७ मा उठेको रकमको ८० प्रतिशि सम्वतधि 
फमि र २० प्रतिशि महानगरलाइ वझुाउने गरी संझौिा भएकोमा कति रकम प्राि गर्र र्ो, सो को व्र्वन्स्थि 
अतभलेख नराखी वझुाएको रकमको ८० प्रतिशि रकम ष्टफिाि गरेको छ। शौचालर् जतर् फोहरको लातग 
अतधकांश काम व्र्न्क्तगि रुपमा सम्पकि  गने र ष्टवल ष्टवजक समेि नकाटने हनुे हदुा आम्दानी नै कम 
देखाउने संभावना रहने हुँदा र्स कामको लातग आर्को प्रक्षेपण गरेर वोलकवोलको माध्र्मवाट ठेक्का 
अगाडी वढाइ कार्ि गनुिपने देन्खतछ।  

 

175.8  फोहरमैला व्र्वस्थापन सँग सम्वतधीि अतर् व्र्होरा देहार्अनसुार छन:् 
 आतथिक ऐन २०७६ को अनसूुची १४ मा सरसफाइ शलु्क वापिको दर िर् गरेको छ। िर 

सम्वन्तधि ठेकेदारले सेवाग्राहीबाट के कुन आधारमा रकम उठाउने हो पातलकाले र्ष्टकन गरेको 
छैन। र्सो नहुँदा फोहोर उठाउन े पक्षले एकलौटी रुपमा सेवा शलु्क तलन सक्ने देन्खएकोले 
अनगुमन िथा ष्टवल ष्टवजक पररक्षणलाइ तिव्रिा ददनपुदिछ।  

 ष्टवतभन्न फमिहरुलाइ तनन्श्चि वडा िोष्टक ष्टवतभन्न तमतिमा पटक पटक म्र्ाद थप गरी प्रतिस्पधाि वेगर 
परुानो संझौिा अनसुार हाल फोहोर उठाउन अनमुति ददएको पाइतछ। उक्त वडाहरुमा हाल कति 
घर छन ्ति मध्रे् व्र्वसाष्टर्क प्रर्ोजनका कति व्र्वसार् छन िथा कति आवातसर् घर छन र सो 
वाट कति संकलन हनुपुने हो र कति संकलन भर्ो सो को ि्र्ांक महानगरले राखेको छैन। 
ष्टववरण नतलइ र नराखी कति उठनपुने हो र कति उठ्यो सो अध्र्र्न वेगर नै ष्टवगि देन्ख नै 
एउटै फमिलाइ पटक पटक अनमुति ददन ुगन्म्भर लापरवाही हो। उठनपुने रकमको न्स्थति एष्टकन 
नगरी वस्न ुर र्स सम्वतधमा हालको अवस्थाको ष्टवश्लरे्ण नगनुि उन्चि देन्खएन।  

 सेवा शलु्क असलु गनिको लातग दििीर् पक्षले एक पटकमा २० प्र्ाड रतसद ददन ेर सष्टकएको ३ 
ददनतभर रकम दान्खला गनुिपने व्र्वस्था भएिापतन के कति रकम उठ्िी गरर कति दान्खला गर र्ो 
कति बाँकी छ सोको ष्टववरण िथा सम्बतधीि संस्थालाई बझुाएको नगदद रसीदको ष्टववरण पेश 
गरेको छैन भने सो को साराशं समेि पेश गरेको छैन।र्स सम्वतधमा छलफल गदाि न्जतसी 
शाखावाट ष्टवलका प्र्ाडहरु तलएर जाने, वझुाउन आउदाका वखि पनुाः तलएर जाने साथै ष्टवलको 
पणुि पररक्षण आतिररक लेखापरीक्षण शाखावाट हनुे जानकारी प्राि भर्ो। िर आतिररक 
लेखापरीक्षणले र्स सम्वतधमा केही व्र्होरा उल्लेख नगरेकोले उठेको िथा समर्मा दान्खला भए 
नभएको सम्वतधमा एष्टकन हनु सक्ने आधार रहेन। 

 संझौिामा जनचेिना कार्िक्रम, उद्यान, तनमािण, सौतदर्िकरण िथा वािावरणीर् सतिलुन कार्म गनुिपने 
दोस्रो पक्षको दाष्टर्त्व समावेश गररएिापतन सोको अनगुमन मूल्र्ाङ्कन र प्रतिवेदन िर्ार गरेको 
नदेन्खएकोले सम्झौिा कार्ाितवर्न भए नभएको र्ष्टकन गनि सष्टकएन। 

 सेवा शलु्क असलु गनिको लातग दििीर् पक्षले एक पटकमा २० प्र्ाड रतसद ददन ेर सष्टकएको ३ 
ददनतभर रकम दान्खला गनुिपने व्र्वस्था भएिापतन वािावरन्णर् सतुदर नेपाल प्रातलले एकमिु रुपमा 
२५ प्र्ाडको रु १३०६८०५। तमति २०७७।२।३२ मा र्स कार्ािलर्मा वझुाएको भतन भौ नं 
१११२ वाट सो को ८० प्रतिशि रकम रु १० लाख ४५ हजार भकु्तानी लगेको िथा पोखरा 
फोहोरमैला व्र्वस्थापन प्रातलले समेि तमति २०७६।११।२९ मा रतसद वझुाउदा एकैपटक २५ 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

वटा प्र्ाडको रु १८७४९९०। वझुाएकोमा सो को ८० प्रतिशि रकम भौ नं ९१६ वाट रु 
१४९९९९२। ष्टफिाि गरेको चाल ुखचि खािावाट देन्खतछ। संझौिा भतदा ष्टवपररि हनुे गरी २५ 
प्र्ाडको एकमिु रुपमा भकु्तानी भएकोमा समेि जररवना गरेको छैन। र्स सम्वतधमा ष्टवस्ििृ 
अध्र्र्न गरी जररवाना रकम एष्टकन गनुिपदिछ।  

176  सेति गोजि दृष्र्ावलोकन शलु्क संकलनाः के आई तस पलु नन्जक दृष्र्ावलोकन शलु्क संकलन गने 
सम्बतधमा ठेक्का अंक ४००००००। दईु बर्िको लातग (भ्र्ाट बाहेक) ठेक्का लगाएको पाइर्ो। जसमा 
९ वटा फमहिरुको प्रतिस्पधाि भएकोमा भण्डार थोदङु्ग तनमािण सेवाले रु ६६६६६६६। (भ्र्ाट बाहेक) 
कवोल गरर २०७६।९।२७ मा पोखरा महानगरपातलका र भण्डार थोदङु्ग तनमािण सेवा ष्टवच सम्झौिा 
भएको छ। सम्झौिा तमति २०७६।९।२५ देन्ख २०७८।९।२४ सम्म बहाल रहने उल्लेख गरेको 
छ। पष्टहलो बर्िको रकम रु ३३३३३३३।सम्झौिा बखि दान्खला भएको छ भने अको बर्िको रकम 
रु ३३३३३३३।(िेन्त्तस लाख िेन्त्तस हजार तिस सर् िेन्त्तस मार) २०७७ कातििक मष्टहना तभर 
दान्खला गनुिपनि उल्लेख गरेको छ। सम्झौिामा उल्लेख भए बमोन्जम दोस्रो ष्टकस्िा रकम लेखापररक्षण 
क्रममा २०७८ बैशाख सम्म नवझुाएको र बैक जमानि पतन राखेको नपाइएकोले दोस्रो ष्टकस्िा रकम 
रु ३३३३३३३। र म ुअ कर रकम रु ८६६६६७। गरी जम्मा रु ४२०००००।को जररवाना 
रकम सष्टहि एष्टकन गरर दान्खला गनुि पने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४२००००० 

177  फेवािाल दृष्र्ावलोकन शलु्क संकलनाः पोखरा वडा नं ६ हल्लनचोक नन्जक फेवािालमा रहेको न्स्वतमङ्ग 
पलुमा दृष्र्ाबलोकन शलु्क संकलन सम्बतधमा तर्नुिम मलु्र्ांकन रकम रु १००००००।(२ बर्िको 
लातग) राखी प्रतिस्पधाि गराएकोमा श्री नाईस नेपाल कतसट्रक्सन ले १११११११ (भ्र्ाट बाहेक) कबोल 
गरर  ठेक्का न्स्वकृि गरेको र  तमति २०७४।०६।६ देन्ख २०७६।६।६ सम्मको लातग सम्झौिा 
भएकोमा सम्झौिा बमोन्जम उक्त रकम दान्खला भएको देन्खतछ। सम्झौिा बमोन्जमको समर्अवतध 
सष्टकएपतछ पोखरा महानगरपातलकाको तमति २०७६।८।५ को तनणिर् अनसुार साष्टवकको बाष्टर्िक 
रकममा ३० प्रतिशि बषृ्टर्द् गरर रु ७२२२२२। कार्म गरी २०७७ असोज ६ सम्म १ बर्िको लातग 
समर् थप गररएको छ। तनजले शूरु संझौिा रकम रु १११११११। को म ुअ कर समेि दान्खला 
नगरेकोले सो को मअुकर रु १४४४४४। र अवतध थप भएको रकम रु ७२२२२२ को मअुकर रु 
९३८८८ गरी  म ुअ कर रकम जम्मा २३८३३२। राजस्व न्शर्िक नं ३३३१७ मा दान्खला गनुिपने 
रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२३८३३२ 
178  सराङ्गकोट प्रवेश शलु्काः पोखरा महानगरपातलकाले सराङ्गकोट प्रवेश शलु्क सम्बतधमा तर्नुिम ठेक्का अंक 

६००००००। कार्म गरी प्रतिस्पधािवाट चंखपरु तनमािण सेवासँग रु ६००१०००।(भ्र्ाट सष्टहि) को 
संझौिा भएको देन्खतछ। तमति २०७६।२।१२ देन्ख २०७७।०१।२१ सम्म लाग ुहनुे गरी सम्झौिा 
रकम ४ ष्टकस्िामा दान्खला गनुि पने उल्लेख गरेकोमा र्स तनमािण सेवाले कुल रु ४८०९,८७३। 
दान्खला गरेको वाँकी रकम रु रु १०१८५७६।(म ुअ कर वाहेक) नगरसभावाट ७० ददनको राजस्व 
तमनाह गरेको छ। राजस्व तमनाह गने िफि  भतदा पतन समर्अवतध थप गरेर कार्ि सञ्चालन भएको भए 
राजस्व वषृ्टर्द् हनुे देन्खतछ साथै चैि ११ देन्ख लकडाउन भएको र सम्झौिा अवतध २०७७।०१।२१ 
सम्म ४१ ददन ददन ुपनेमा ७० ददन ददइएकोले रु ४२१९८१।बढी छुट ददएको छ। र्सरी छुट 
ददनपुने अवस्था र ददन एष्टकन नगरी कुल ७० ददनको छुट ददँदा रु रु ४२१९८१। वढी छुट ददएको 
देन्खतछ। र्स सम्वतधमा छलफल गदाि संझौिा अवतध तमति २०७६।२।२२ वाट एक वर्ि हनुे उल्लेख 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

भएकोमा अन्तिम तमति २०७७।२।२१ हनुपुनेमा भलुवस तमति २०७७।१।२१ हनु गएको उल्लेख 
गरेको छ।संझौिा गदाि ष्टवशेर् ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ।  

178.1  साथै चंखपरु तनमािण सेवा ( पान नं ३०००१५६९२) ले म ुअ कर रु ५१७७२८। दान्खला न्शर्िक 
नं ३३३१७ मा दान्खला गनुिपनेमा ३३३१४ मा दान्खला गरेकोले न्शर्िक फरक पारर दान्खला गरेकोले 
न्शर्िक तमलान गनुि पने रु  

 

 

५१७७२८ 

179  कवाडी सामानको तनकासी कराः पोखरा महानगरपातलकाले महानगर क्षेरबाट उत्पादन हनुे पनुाः प्रर्ोग 
कवाडी सामानहरु जस्िै परुाना कागज फलाम प्लान्स्टक अतर् धाि ुआदद सामानहरु  माहानगरबाट 
बाष्टहररदा कवाडी तनकातस कर लाउने सम्बतधमा देन्खएको व्र्होरा हरु तनम्न छनाः 

 

179.1  र्स महानगरपातलकाले कवातड कर संकलनको सम्बतधमा ठेक्का अंक प्रति वर्ि २ करोडका दरले दईु 
बर्िको लातग रु ४ करोड (भ्र्ाट बाहेक ) को ठेक्का अंक राखी प्रतिस्पधािमाफि ि श्री तसम्रन कतसट्रक्सनसँग 
रु ४७५०००००।(भ्र्ाट सष्टहि) को ठेक्का संझौिा भएको छ। तमति २०७४।६।२४ मा सम्झौिा 
भई सम्झौिा अवतध २०७६।६।२४ सम्म रहने र सम्झौिाको बदुा नं २ मा पष्टहलो ष्टकस्िा रु 
५९३७५००। सम्झौिाको अवतधमा दान्खला गनुि पने र अतर् ष्टकस्िाको लातग १ मष्टहना तभर बैक 
जमानी पेश गनुिपने उल्लेख भएिा पतन सो पेश गरेको पाइदैन। त्र्स्िै सम्झौिाको बदुा नं १० मा दफा 
नं उल्लेन्खि तमतिमा ष्टकस्िा रकम दान्खला नभएमा पष्टहलो पक्षले थप जररवाना तलनपुने साथै ठेक्का िोड्न 
सक्नेछ र बाँकी रकम जमानिबाट अशलु गररने उल्लेख छ। बदुा नं १ मा भएको व्र्वस्था र ष्टकस्िा 
दान्खला गरेको समर् तनम्न छनाः 
 समझौता अनसुार कक्ता बझुाउनपुने समय र रकम     कक्ता बझुाएको समय र रकम 
लमनत रकम लमनत रकम 

२०७४।६।२३ ५९३७५०० २०७४।०६।२४ ६०००००० 

२०७४।९।२३ ५९३७५०० २०७४।०९।१९ ५९३७५०० 

२०७४।१२।२३ ५९३७५०० २०७४।१२।२७ ५९३७५०० 

२०७५।३।२३ ५९३७५०० २०७५।०५।०५ ३०००००० 

२०७५।६।२३ ५९३७५०० २०७५।०८।२८ ३०००००० 

२०७५।९।२३ ५९३७५०० २०७५।१०।०८ ३०००००० 

२०७५।१२।२३ ५९३७५०० २०७६।०१।१२ ३०००००० 

२०७६।३।२३ ५९३७५०० २०७६।२।३१  १०००००० 

    २०७६।०५।०३ १०००००० 

    २०७६।०५।२३ २०००००० 

    २०७६।०६।२३ १९२६६२३ 

    २०७६।०८।३० २०००००० 

    २०७६।०८।३० १९२६६२३ 

    २०७६।९।१४ १९२६६२३ 

    २०७६।०९।२४ ४०००००० 

    २०७६।०९।२७ १८४५१३१  

        

  ४७५०००००  ४७५००००० 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

उल्लेन्खि िातलका अनसुार ३ ष्टकस्िा सम्म समर्मा नै राजस्व दान्खला गरेको पाइर्ो भने त्र्स पतछको 
५ ष्टकस्िा कुनै पतन समर्मा नभएको र परैु ष्टकस्िा रकम दान्खला भएको देन्खदैन। महानगरपातलकाले 
समर्मा दान्खला नगरेको कारणले कुनै पतन ष्टकस्िाको जररवाना तलएको देन्खएन। र्सरी ढीला गरर 
रकम दान्खला गरेको रु २९६८७५००। को १० प्रतिशिले जररवाना रकम दान्खला गने पने रु    

 

 

२९६८७५० 

179.2  मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर दान्खला नगरेकोाः मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १५ मा नेपाल सरकार 
िथा स्थानीर् िहले मलु्र् अतभवृष्टर्द् कर लाग्ने वस्ि ुिथा सेवाको ष्टवष्टक्र गदाि मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर असलु 
गनुिपने व्र्वस्था छ। मातथ उल्लेन्खि ठेक्का रकम बमोन्जम श्री तसम्रान कतसट्रक्सनले कर सष्टहि रु 
४७५०००००। (म ुअ कर र आर्कर) दान्खला गरेिा पतन महानगरपातलकाले मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर 
िथा आर्कर राजस्व खािामा दान्खला नगरेकोले दान्खला गरेको प्रमाण पेश गनुि पने रु  

 

 

 

६०९५१३१ 

179.3  दोस्रो पटक म्र्ाद थप गरर राजस्व संकलनाः तनकातस कर संकलन गने सम्बतधमा पोखरा महानगरपातलका 
र श्री तसम्रान कतसट्रक्सन तबच भएको सम्झौिा बमोन्जम तमति २०७६।६।२३  मा समाि भएकोमा 
महानगरपातलकाको २०७६।६।१७ को तनणिर् बमोन्जम बढीमा ६ मष्टहनाको लातग परुानो सम्झौिा 
रकममा मातसक रुपमा अतग्रम राजस्व दान्खला गने गरर कार्ि गने सम्झौिा भएको छ। सम्झौिा बमोन्जम 
ष्टकस्िा रकम दान्खला नगरेकोले देहार्को रकम असलु गनुिपने रु  

लमनत दाखखिा रकम 

२०७६।१०।१६ २०००००० 

२०७६।११।०६ १०००००० 

२०७६।११।१८ १०००००० 

२०७६११।१९ ३००००० 

२०७६।११।२७ ६५०००० 

२०७६।१२।०३ ५००००० 

२०७७।०३।२५ २१८३११५ 

२०७७।०५।१० २०००००० 

जममा दाखखिा गरेको रकम ९६३३११५ 

कुि दाखखिा गनुयपने रकम ११५५९७३५ 

ढीिा बुझाएबापत को जररवाना ७७०६४९ 

दाखखिा गनय बााँकक रकम १९२६६२० 

जममा दाखखिा गनुय पन ेरकम २६९७२६९  

 

 

 

 

२६९७२३९ 

179.4  तसम्रान कतसट्रक्सन संग गरेको दोस्रो पटकको म्र्ाद थप गरी ६ मष्टहनाको लातग परुानो सम्झौिा रकममा 
मातसक रुपमा अतग्रम राजस्व दान्खला गने गरी रु ११५५९७३५ मा सम्झौिा भएकोमा कर सष्टहि 
सम्झौिा भएको देन्खतछ। र्सरर कार्ािलर्ले मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर रकम तलएिापतन उक्त रकम राजस्व 
कार्ािलर्मा दान्खला नगरेकोले मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर दान्खला गरेको प्रमाण पेश गनुि पने रु 

 

 

 

१३२९८६९ 

179.5  तनकातस कर सम्बन्तध दोस्रो ठेक्कााः तनकासी कर संकलन सम्बतधमा मातथ उल्लेन्खि श्री तसम्रान कतस्ट्रक्सन 
सँग भएको ठेक्का पतछ तनकातस कर संकलन गने कार्िको लातग २०७६।११।१० मा सचुना प्रकाशन 
गरेको छ। तर्नुिम ठेक्का अंक रु ५०००५०००।(भ्र्ाट सष्टहि) कार्म गरी सचुना प्रकाशन गरेकोमा 
श्री तसम्रान कतसट्रक्सनले रु ५४०४५०७३। कवोल गरेकोले ठेक्का न्स्वकृि गरर तमति 
२०७७।१०।१९ मा सम्झौिा भएको देन्खतछ। र्सरी ठेक्का लगाएको कररब १ बर्ि ढीला गरर सम्झौिा 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

भएको देन्खएकोले १ बर्ि सम्म आम्दानी हनुे करोडौ रकम संकलन भएको छैन। मातथ उल्लेन्खि 
कवोलका आधारमा मार पतन समर्मा संझौिा नहुँदा रु ५४०४५०७३। राजस्व गमेुको छ। २०७६ 
चैर पतछको लकडाउनका कारण केही मष्टहना अवरुद्द भएिापतन वाँकी मष्टहनमा कवाडी संलकन िथा 
तनकासी पकै्क पतन भएको अवस्थामा उक्त अवतधमा तनकासी कसले गर्र र्ो एष्टकन गरी रकम महानगरमा 
दान्खला गराउनपुनेमा गराएको छैन। र्स संवतधमा छानष्टवन गरी उक्त अवतधमा तनकासी भए नभएको 
िथा कसैले कर संकलन गरे नगरेको एष्टकन गनुिपने र न्जम्मेवार पदातधकारी/कमिचारीलाइ न्जम्मेवार 
वनाउनपुदिछ।   

180  फुटकर ष्टवज्ञापनहरुको ष्टवज्ञापन कर संकलनाः पोखरा महानगरपातलका, नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्ले 
स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा ६४ को उपदफा १(ग) ले ददएको अतधकार प्रर्ोग गरी 
र्स कार्ािलर्ले घर, सटर, तभत्ता, सवारी साधन एंव व्र्वसार् स्थलमा रान्खएका फुटकर ष्टवज्ञानहरुको 
ष्टवज्ञापन कर संकलन सम्बतधी कार्ि ठेक्का बढाबढको माध्र्मबाट तमति २०७५।०९।२० मा सचुना 
प्रकाशन गरर तर्नुिम ठेक्का अंक रु २०१३२९९३।राखेकोमा कुनै पतन फमिको बोलपर नपरेको र 
दोस्रो सचुना प्रकाशन तमति २०७६।०९।२८ मा उक्त तर्नुिम ठेक्का अंक ६४३४०००। रहेको 
पाइर्ो। एउटै कार्िको ठेक्का लागि अनमुान पष्टहलो पटक भतदा दोस्रो पटक १३६९८९९३। फरक 
परेको देन्खतछ जसले गदाि कार्ािलर्ले लागि अनमुानको आधार र कारण ष्टवश्लरे्ण नगरी हचवुाको भरमा 
ठेक्का अंक तनधािरण गरेको पाइर्ो। उक्त ठेक्कामा सबै भतदा बढी रकम आकृति एडभरजाईन्जङ्ग प्रा तल. 
ले रु ९१,४८,५००। कवोल गरेकोमा तनज प्रातल सम्झौिा गनि नआएकोले धरौटी जफि गरी दोस्रो 
बढी कवोल गने रु ८७५००००। श्री पोखरा साईनेज प्रा तल लाई सम्झौिाको लातग पर पठाएकोमा 
श्री पोखरा साईजेज प्रा तल पतन सम्झौिा गनि नआएको देन्खएकोले उक्त फमिको धरौटी जफि गनुि पनेमा 
धरौटी जफि नगरेको पाइएकोले उक्त फमिले कवोल गरेको अंकको ५ प्रतिशि धरौटी जफि गरी 
संन्चि कोर्मा दान्खला गनुि पने रु  
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181  सौर्ि पोलहरुमा Slim Light Board  रान्ख ष्टवज्ञापन गने सम्बतधमााः र्स महानगरपातलकाले आफनो 
क्षेरतभर रहेको २०८८ सौर्ि पोलहरुमा Slim Light Board रान्ख ष्टवज्ञापन गने कार्िको लातग ठेक्का (आर् 
ठेक्का नं 31/ Light Board/2075/076) अंक रु ५०१५५०००।कार्म गरी ४ वटा फमिहरुको 
बोलपर परेकोमा ३ वटा फमिहरुले धरौटी नराखेकोले स्विाः नेपाल तमतडर्ा टेक्नोलोजी प्रा तल ले रु 
५६७०००००। ( कर सष्टहि ) कवोल गरेकोमा तनजको वोलपर न्स्वकृि गरेको छ। उक्त कार्िको 
लातग पोखरा महानगरपातलका र नेपाल तमतडर्ा टेक्नोलोजी प्रा तल तबच तमति २०७६।११।३० मा 
पाँच बर्िको लातग सम्झौिा भएको छ। सौर्ि सोलारमा गररने ष्टवज्ञापनको संझौिा रकम रु 
५६७०००००।(कर बाहेक) रहेको र सम्झौिा रकम बर्िको २ ष्टकस्िा गरर प्रत्रे्क ष्टकस्िाको रु 
५६७००००। को दरले  १० औ ँ ष्टकस्िामा तिनुि पने उल्लेख गरेको छ। र्सरी नेपाल तमतडर्ा 
टेक्नोलोन्ज प्रातल ले कार्ि सञ्चालन गररसकेपतछ तमति २०७७।११।२० को राजस्व परामशि सतमतिको 
बैठकको तनणिर् अनसुार उक्त फमिसँग गररएको सम्झौिा रर्द् गने तनणिर् गरेको पाइर्ो। र्स अवतधमा 
उक्त फमिले पष्टहलो र दोस्रो ष्टकस्िा बझुाएको र िेस्रो ष्टकस्िा कोरोना भाइरसको कारण िेस्रो ष्टकस्िा 
छुट ददएको पाइर्ो। र्सरर सम्झौिा पश्चाि कार्ािलर्ले कति पोलहरुमा ष्टवज्ञापन राखेको तथर्ो र सम्झौिा 
रर्द् भए पश्चाि उक्त पोलहरुमा राखेको ष्टवज्ञापन हटाए नहटाएको बारे कुनै प्रमाण पेश नभएकोले के 
कति पोलहरुमा ष्टवज्ञापन रान्खएको तथर्ो सो बारे प्रतिवेदन पेश गनुि पने र र्सरर ष्टवज्ञापन रान्खएको 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

होतडङ्ग वोड माफि ि उक्त कम्पनीले हालसम्म पतन भकु्तानी तलने सक्न ेहदुाँ र्स सम्वतधमा छानष्टवन 
गनुिपदिछ। साथै पर्ािि आधार र कारण वेगर एकिफी रुपमा महानगरले संझौिा रर्द् गनुि उन्चि 
देन्खएन।  

181.1  उक्त सोलार पोलहरुमा ष्टवज्ञापन गररने सम्बतधमा श्री नेपाल तमतडर्ा टेक्नोलोन्ज प्रा तल  (पान नं 
६०११२६७८३) सँग भएको सम्झौिा बमोन्जम उक्त फमिले रु ६५२३१४। म ुअ कर दान्खला गदाि 
३३३१७ न्शर्िकमा गनुिपनेमा ३३३१४ मा दान्खला गरेकोले न्शर्िक पररवििन गनुि पने रु 

 

 

६५२३१४ 

182  सवारर पाष्टकि ङ शलु्काः महानगरपातलकाले सवारर पाष्टकि ङ अतिगिि रु ३०००१२१३। राजस्व संकलन 
गरेको महानगरको राजस्व सफ्टवर्रवाट देन्खएकोमा र्स न्शर्िकवाट कुन कुन तनकार्ले कति रकम 
दान्खला गरे सो को ष्टववरण पेश गरेको छैन। र्स सम्वतधमा र्थाथि ष्टववरण राखी लेखापरीक्षणमा शे्रष्िा 
पेश गनुिपदिछ।  

 

183  ल्र्ातडष्टफल्ड साइटमा सेन्फ्टटैंकाः र्स कामको लातग महानगरले हररर्ाली मन्ल्टपल (गोकणि काकी सँग 
संझौिा गरी वाष्टर्िक रु १० लाख वझुाउनपुनेमा रु ६ लाख मार वझुाएको कार्ािलर्ले जनाएको छ। 
र्स सँग सम्वन्तधि फाइल लेखापरीक्षणको क्रममा उपलव्ध नगराएकोले थप एष्टकन गनि सष्टकएन। 
वाँकी रकम ष्टवतभन्न तमतिमा आ व २०७७।७८ मा वझुाएको देन्खएकोमा संझौिा पेश नभएकोले समर्मा 
वझुाए नवझुाएको एष्टकन हनु सष्टकएन। संझौिा अध्र्र्न गरी ढीला वझुाएको खण्डमा  ष्टढला वझुाएको 
रकममा आतथिक ऐन, २०७६ को अनूसचुीमा उल्लेख भएअनसुार १० प्रतिशि हजिना समेि उठाइ उक्त 
रकम असलु गनुिपने देन्खतछ।   

 

184  बहाल तबटौरी शलु्काः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५९ बमोन्जम गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभर आफुले तनमािण रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट बजार वा पसल वा 
सरकारी जग्गामा बनेको संरचनाको उपर्ोग बापि बहाल तबरौटी शलु्क लगाउने उल्लेख छ। पोखरा 
महानगरपातलकाले राि बैक चोक, महेतर पलुमा रहेका सटरहरु भाडमा ददएको मध्रे् तनम्न सटर हरुको 
भाडा तिनुिपने देन्खतछ। महानगरपातलकाले कोतभडको कारणले ३ मष्टहनाको भाडा छुट ददइएको पाइर्ो। 
गि आ. व. देन्खनै बक्र्ौिा रहेका सटरहरुको र्स आ. व. ३ मष्टहनाको छुट ददन ुउन्चि नदेन्खएको र 
गि आ व को बक्र्ौिा हालसम्म पतन नतिरेको पाइएको र तिरेको सटरहरुको रकममा पतन ष्टढला तिरे 
बापि जररवाना नतलएको पाइर्ो। र्सरर कार्ािलर्ले सटरहरुको  भाडा उठाउन कुनै प्रभावकारी कार्ि 
गरेको देन्खदैन।र्समा संलग्न कमिचारीलाइ थप न्जम्मेवार वनाउनपुदिछ। कार्ािलर् बाट प्राि ष्टववरण 
अनसुार तिन मष्टहनाको छुट पतछ तनम्न त्र्न्क्तहरुले देहार्अनसुारको सटरको भाडा बझुाउनपुनेमा 
नवझुाएकोले उक्त रकम असलु गनुिपने रु  

नाम मातसक भाडा 

 आ व २०७६।७७ 
मा 
 छुट पतछ तिनुिपने 
रकम 

७५।७६ को 
बष्टक र्स आ व मा तिरको 

२०७७।३।३० 
सम्मको  
तिनि बाँष्टक रकम 

गमलाददन तमर्ा ४०२०१ ३६१८०९ 420503 640000 १४२३१२ 
गडुलक मन्ल्ि टेडसि ३२५५१ २९२९५९ 128469 ३७५००० ४६४२८ 
करापकुोट मल्टी सतभिस ३७६०० ३३८४०० ३४२१०० ३३८४०० ३४२१०० 
तबतद ुअतधकारी २६६०० २३९४०० ३३३०१३ १७६६०० ३९५८१३ 
कान्ज बाब ुन्चलवाल ५०१०५ ४५०९४५ ६५३५१५ ७७८४६३ ३२५९९७ 
करापकुोट मल्टी सतभिस २४१०० २१६९०० १५६६५० १२०५०० २५३०५० 
करापकुोट मल्टी सतभिस  २४१०० २१६९०० २९८४०० १५०००० ३६५३०० 
गडुलक मन्ल्ि टेडसि १७५५१ १५७९५९ २१०६१२ १००००० २६८५७१ 
प्रकाश पहरी  १८०१० १६२०९० ३६२४६० ३४०००० १८४५५० 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

संतगिा साई ८१०० ७२९०० १९९७०० ० २७२६०० 
प्रकाश पहरी कवोल नं ७ ७०२५ ६३२२५ ८०६८८ ० १४३९१३ 
प्रकाश पहरी कवोल नं ८ ७०२५ ६३२२५ २४११५० ० ३०४३७५ 
संतगिा साई कवोल नं ९ ९९९० ८९९१० ३९९६० ६०००० ६९८७० 
अशोक साई कवोल नं १० १०१०३ ९०९२७ ४०४१२ १००००० ३१३३९ 
प्रकाश पहरी कवोल नं ११ ७०२५ ६३२२५ २०१५० ४०००० ४३३७५ 
प्रकाश पहरी कवोल नं १२ ७०२५ ६३२२५ १४०५० ४९२०० २८०७५ 
शोर बहादरु अतधकारी ३१९५ २८७५५ ३३९३० ० ६२६८५ 
न्खम कुमार थापा १०१६० ९१४४० १०१८० ९१४४० १०१८० 
तभम बहादरु पराजलुी  १०२०० ९०९०० ० ० ९०९०० 
भर प्रसाद तितमन्ल्सना १०१७० ९१५३० ७१४०० ९१५३० ७१४०० 
दलकाजी नेपाली २३११ २०७९९ १२६४८७ १३९११४ ८१७२ 
राजन ढकाल ८११११ ७२९९९९ २०३९० ४८७००० २६३३८९ 
दगुाि सनुार २५२५० २२७३५० २१२८७५ २००००० २४०२२५ 
सन्तदप कुमार अग्रहरी ६१०५० ५४९४५० ४४६१४८ ३०३०५० ६९२५४८ 
सन्तदप कुमार अग्रहरी ६१०५० ५४९४५० ५९३३३९ ४५७५०० ६८५२८९ 
नरेतर थापा ४५००० ४०५००० २८५००० ० ६९०००० 
सन्तदप कुमार अग्रहरी १५०५० १३५४५० ६३०४० ० १९८४९० 
समुन गरुुङ १४३९३ १२९५३७ ३३७००८ ० ४६६५४५ 
शंकर प्रसाद शाह १३५४५ १२१९०५ ४०६३५ ० १६२५४० 
कपरुकोट मल्टी सतभिस ११६०० १०४४०० ११३८०० ० २१८२०० 
जगि प्रसाद आचर्ि १२६६५ ११३९८५ ३७९९५ १००००० ५१९८० 
ससजन नेपाली  १२५५१ ११२९५९ २५१०२ १३१७७५ ६२८६ 
कपरुकोट मल्टी सतभिस १३ ११६०० १०४४०० १२१८०० ६०००० १६६२०० 
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िोरण मल्ल ठकुरी  ३५००० ३१५००० २९५००० २७१००० ३३९००० 
पवनराज बसौला २३२११ २०८८८९ २५५३१० १६२४७७ ३०१७२२ 
ष्टवश्वराज तगरर ३ १७५२७ १५७७४३ ११८६०७ ० २७६३५० 
ष्टवश्वराज तगरर ४ १७७२७ १५९५४३ ४०९०८० ० ५६८६२३ 
तडल प्रसाद पोख्रले  २१३३३ १९१९९७ २३४६६३ ० ४२६६६० 
कपरुकोट मल्टी सतभसि ६ २०१०० १८०९०० २२११०० २२११०० १८०९०० 
कपरुकोट मल्टी सतभसि ७ २०१०० १८०९०० १००७०० १२०२०० १६१४०० 
तबमलराज आचािर् २३५५५ २११९९५ ८३३१३ ० २९५३०८ 
कपरुकोट मल्टी सतभसि ९  )क(  २०६०० १८५४०० १०१२१३ ० २८६६१३ 
ररिा शे्रष्ठ ९ )ख(  १२५०५ ११२५४५ २५०१३० २५०१० ३३७६६५ 
तगर बहादरु पनु ४ २३१०५ २०७९४५ ५४२९७० ० ७५०९१५ 
हमा थापा शे्रष्ठ २५७७७ २३१९९३ ६०४८६४ ० ८३६८५७ 

     १२२३४३१०  
184.1  साथै मातथ उल्लेन्खि रकम रु १२२३४३१०। समर्मा दान्खला नभएकोले उक्त रकममा आतथिक ऐन, 

२०७६ को अनूसचुी १९ वमोन्जम आर् ठेक्कामा समर्मा दान्खला नगरेमा १० प्रतिशि जररवाना असलु 
गने प्रावधान अनसुार उक्त रकमको १० प्रतिशि जररवाना समेि असलु गनुिपने रु  

 

 

 

१२२३४३१ 

185  सजृना चोक सष्टपङ्क कम्प्लेक्साः  पोखरा महानगरपातलका र जस्ट इन टाइम कतस्ट्रक्सन तबच सजृनाचोक 
न्स्थि सष्टपङ्ग कम्पेल्क्स भाडामा लगाउन तमति २०७३।१०।२२ मा प्रकान्शि सचुना एवं र्स 
कार्ािलर्को तमति २०७३।११।२४ गिेको तनणिर् अनसुार सजृनाचोक सष्टपङ्ग कम्पेल्क्स भवनको 
बाष्टर्िक ठेक्का अंक रु ७६०००००। रहेको र जस्ट इन टाइम कतस्ट्रक्सन ले रु ७६०००००। 
कवोल गरर ठेक्का  ठेक्का न्स्वकृि भई तमति २०७३।११।४ मा तमति २०७३।१२।५ देन्ख लाग ुहनु े
गरर ५ बर्ि २०७८।१२।४ सम्म रहने गरी संझौिा भएको देन्खतछ। सम्झौिाको बदुा नं २ मा दोस्रो 
पक्ष ले भवनको जम्मा भाडा रकमको ५० प्रतिशि नगद र बाँकी रकमको बैष्टक ग्र्ारेतटी प्रत्रे्क बर्ि 
अतग्रम रुपमा एकै साथ बझुाउनपुने उल्लेख गरेको छ िर उक्त फमिले पष्टहलो बर्िको प्रथम ष्टकस्िाको 
भाडा समर्मा वझुाएिापतन अतर् ष्टकस्िा कुनै पतन समर्मा वझुाएको छैन। िथा रकम ढीला गरी बझुाए 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

पतन एकैपटक नबझुाइ पटक पटक गरर बझुाएको देन्खछ। पोखरा महानगर पातलका, नगर 
कार्ािपातलकाको तमति २०७६।९।४ गिेको ३४ औ ँ बैठकबाट भएको तनणिर् अनसुार पोखरा ८ 
सजृनाचोकमा तनमािण गररएको सष्टपङ्ग कम्पलेक्स ५ बर्िको लातग भाडामा जस्ट इन टाइम प्रा तल लाई 
ददएकोमा उक्त कम्पनीले तमति २0७६ कातििक मसाति सम्म बझुाउनपुने रकम १ करोड ९ लाख ९३ 
हजार ३ सर् १४ सरकारी बाँकी सरह असलु गरी महानगरपातलका बाट हनुे टेण्डर प्रष्टक्रर्ामा त्र्स 
कम्पतनलाई सहभागी नगराउने तनणिर् गरेको पाइतछ िर नगरसभाको बैठकले तनज फमिले बझुाउन ुपने 
भतदा कम रकम तनधािरण गरेको र ष्टढला बझुाएबापि जररबाना तनधािरण नगरेकोले जररवाना रकम सष्टहि 
देहार्को रकम सरकारी वाँकी सरह असलु गनुिपने रु  

सम्झौिा तमति २०७३।११।४ लाग ुहनेु तमति २०७३।१२।५ देन्ख २०७८।१२।४ सम्म  
बझुाउनपुन्ि समर् र रकम बझुाएको 

वझुाउन वाँकी 
रकम 

ष्टढला 
वझुाएकोमा 
जररवाना 

जररवानाको ष्टववरण 
तमति रकम समर् बझुाएको रकम 
२०७३।१२।५ ७६००००० २०७३।१२।५ ३८००००० ३८००००० ० समर्मा वझुाएको। 
२०७४।१२।५ ७६००००० २०७५।११।०८ ३८००००० ७६००००० 380000 

ढीला वझुाएकोले ष्टढला 
वझुाएको रकममा १० 

प्रतिशि जररवाना 

२०७५।१२।५ 
५०६६६६७ 
(कातििक सम्म) २०७६।०३।०३ ३००००० १२३६६६६७ 30000 

जम्मााः  २०७६।०३।२४ २३८००० १२१२८६६७ 23800 
  २०७६।०३।१७ १७६७९७ ११९५१८७० 17679.7 
  २०७६।०६।०२ ४७७००० ११४७४८७० 47700 
  २०७६।०९।०२ ३७६००० ११०९८८७० 37600 
  २०७६।११।२३ ३४२००० १०७५६८७० 34200 
  २०७७।०५।२४ २०००००० ८७५६८७० 200000 
  २०७७।०६।२१ १४६६६६० ७२९०२१० 146666 
  २०७७।०७।१३ ५००००० ६७९०२१० 50000 
  २०७७।०८।०३ १०००००० ५७९०२१० 100000 
  २०७७।०९।१७ ५००००० ५२९०२१० 50000 
  २०७७।०९।२१ ३६०००० ४९३०२१० 36000 
  २०७७।१०।०७ ५०००० ४८८०२१० 5000 
  २०७७।१०।२० ५००००० ४३८०२१० 50000 
  २०७७।१०२१ ५००००० ३८८०२१० 50000 
   ५००००० ३३८०२१० 50000 

     ३३८०२१ 
हालसम्म वझुाउन वाँकीमा 
जररवाना 

जम्मााः  २०२६६६६७  १६८८६४५७ ३३८०२१० 1646667  
जम्मा बझुाएको रकम  १६८८६४५७    
२०७६।७।३० सम्म बझुाउनपुने रकम २०२६६६६७    
ष्टढला बझुाए बापि जररवाना  १६४६६६७    
जम्मा बझुाउन ुपने रकम  ५०२६८७६     

 
 
 
 
 
 

५०२६८७६ 
 

185.1  संझौिा भंग पतछ समेि भाडााः पोखरा महानगरपातलका र जस्ट इन टाइम कतस्ट्रक्सन तबच सजृनाचोक 
न्स्थि सष्टपङ्ग कम्पेल्क्स ५ बर्ि अवतध रही तमति २०७८।१२।४ सम्म रहने गरी संझौिा भएकोमा 
तमति २0७६ कातििक मसाति वाट भंग भएको देन्खतछ।तनज फमिले उक्त कम्प्लेक्स भाडामा तलइ पनुाः 
अतर् थपु्रलैाइ ५ वरे् सम्झौिा गराइ पनुाः भाडामा लगाएकोमा तनज फमिसँग २०७६ कातििकमा संझौिा 
भंग भएिापतन तनजले संझौिा गरेका अतर् व्र्वसार्ी हरु उक्त आतथिक वर्ि भरी त्र्ही कम्प्लेक्समा 
वसेको र वसेवापि जस्ट इन टाइम कतस्ट्रक्सनले २०७७ असार सम्मको रकम समेि वझेुको जानकारीमा 
आएकोले २०७७ असार सम्मको रकम समेि जस्ट इन टाइम कतस्ट्रक्सन वाटै असलु गनुिपनेमा गरेको 
छैन। र्स अवतधमा महानगरले समेि नर्ा ठेक्का आह्वान नगरी २०७७ श्रावणवाट मार प्रकृर्ा शरुु 
गरेको अवस्था रहेको कारण तनज जस्ट इन टाइम कतस्ट्रक्सनले नै रकम उठाएको वझु्न सष्टकतछ। 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

वाष्टर्िक भाडा रु ७६ लाख रहेकोमा मंसीर देन्ख असार सम्मको रु 5066667। राजस्व गमेुको 
सम्वतधमा छानष्टवन गनुिपने देन्खतछ। र्स सम्वतधमा छलफल गदाि उक्त अवतधको रकम उक्त घरमा 
वसेका व्र्न्क्तहरुवाट २०७६ मंतसर देन्खकै रकम समेि आ व २०७७।७८ मा उठाएको महानगरले 
जनाएको छ िर कति उठ्यो सो को ष्टववरण पेश गरेको छैन। र्स सम्वतधमा महानगरले एष्टकन 
गनुिपदिछ।  

186  मनोरञ्जन कर  – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोन्जम तसनेमा, तभतडर्ो हल 
सांस्कृतिक प्रदशिन हल,  व्र्ापाररक िथा प्राकृतिक मेला महोत्सव संगीि, तथर्टर मनोरञ्जन प्रदशिन 
स्थल, ऐतिहातसक स्थलको प्रवेश शूल्कमा, सांस्कृतिक प्रदशिन हल,  व्र्ापाररक िथा प्राकृतिक मेला 
महोत्सव संगीि, तथर्टर मनोरञ्जन प्रदशिन स्थल, ऐतिहातसक स्थलको प्रवेश शूल्कमा कर तलनूपने 
व्र्वस्था छ। महानगरले देहार्अनसुारका चलन्चर घरवाट केही रकम वझुाएको भएिापतन परैु मष्टहनाको 
वझुाएको छैन भने महानगरले कर वझुाउन िाकेिा गरेको समेि छैन। केहीले आंन्शक वझुाएको िथा 
केहीले कन्त्त पतन रकम नवझुाएकोले वास्िष्टवक रकम एष्टकन गरी उक्त रकम असलु गनुिपने रु  

ष्टफल्म हलको नामाः वझुाएको रकम वझुाएको मष्टहना वझुाउन वाँकी मष्टहना 

वझुाउन वाँकी 
दामासाहीले हनेु 
रकम 

श्री कृष्ण चलन्चर मन्तदर प्रा तल 97374 श्रावण देन्ख कातििक मंसीर देन्ख फाल्गणु 97374 

मनकामना माई 983369 श्रावण देन्ख माघ फाल्गणु 140481 

बाराष्टह चलन्चर मन्तदर क ४०१६४ श्रावण देन्ख कातििक मंसीर देन्ख फाल्गणु 40164 

श्री बाराही मन्तदर ख ५१०१३ श्रावण देन्ख कातििक मंसीर देन्ख फाल्गणु 51013 

तबतदबातसतन चलन्चर मन्तदर ७८८३५ श्रावण देन्ख कातििक मंसीर देन्ख फाल्गणु 78835 
तमड टाठन ग्र्ालोररर्ा ३७६१९२ श्रावण देन्ख कातििक मंसीर देन्ख फाल्गणु 376192 

पनु्णिमा चलन्चर हल रकम नवझुाएकोले छानष्टवन गनुिपने ।  

कल्पना चलन्चर हल  रकम नवझुाएकोले छानष्टवन गनुिपने ।  

अतर् मन्ल्टप्लेक्स हल रकम नवझुाएकोले छानष्टवन गनुिपने ।  

जम्मा    784059  

 
 
 
 
 
 

784059 

187  राजस्व सफ्टवर्राः कार्ािलर्ले राजस्व सम्वतधमा सांतग्रलाको सफ्टवर्र प्रर्ोग गरेकोमा र्स सम्वतधमा 
थप व्र्होरा देहार्अनसुार छन:् 

 वक्र्ौिा रहेका करदािाले गि ष्टवगिको नवझुाइ र्स वर्िको मार तिनि तमल्ने व्र्वस्था समेि 
रहेकोले र्समा सधुार गनुिपनेमा नगरेको,  

 सफ्टवर्मा डाटा फेनि तमल्ने देन्खएकोमा के के ि्र्ांक पररवििन गर्र र्ो सो को अतभलेख नदेन्खन े
अवस्था रहेको,  

 सफ्टवर्रवाट तनस्कने ि्र्ांकलाइ दैतनक रुपमा व्र्ाकअप गनुिपनेमा नगरेको साथै आइटी 
सरुक्षाको व्र्वस्था नगरेको,  

 रद्द गरेको राजस्वको भौचर संखर्ा कति हो कुन कुन भौचर हो र कुल कति भौचर रद्द गर्र र्ो 
सो को अतभलेख नदेन्खने अवस्था रहेको 

 राजस्वको सफ्टवर्र प्रर्ोग गनिको लातग आवश्र्क म्र्ानअुल नभएको कारण कुन कुन ष्टववरण 
किावाट देन्खतछ समेि एष्टकन गनि नसष्टकएको, आदद। 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
188  आतिरीक आर् सम्वतधमा देन्खएका अतर् व्हर्ोरा देहार्अनसुार छन ्: 

 वैंक नगदी ष्टकिावाः कार्ािलर्ले मलु संन्चि कोर्को वैंक नगदी ष्टकिाव िर्ार गरेको भएिापतन आतिररक 
आर्को आम्दानी वाँधेकोमा रकम वैंक दान्खला भए नभएको एष्टकन नगरी सोझै जति राजस्वको 
सफ्टवर्रले देखाउछ उति नै दान्खला गरेको मातन आम्दानी वाँधेको छ भने मातसक िथा वाष्टर्िक 
रुपमा राजस्व खािा र संन्चिकोर् खािाको सम्वतधमा वैंक ष्टहसाव तमलान गरेको छैन। जसले गदाि 
उठेको आतिरीक आर् वरावरको रकम नै संन्चि कोर्मा दान्खला भएको छ भन्ने ष्टवश्वसतनर् आधार 
छैन। प्राि आम्दानीलाइ वैंक तभडान गरी र्थाथििाको आधारमा मार संन्चि कोर्मा आम्दानी वाँधी 
शे्रष्िा अद्यावतधक गनुिपदिछ। 

 ठेक्का अतभलेख नै नरहेकोाः महानगरले र्स वर्ि िथा ष्टवगिका वर्ि देन्खनै लगाएका ठेक्काको अतभलेख 
नै राखेको छैन। र्स वर्ि महानगरले ढंुगा तगट्टी वालवुाको उत्खनन, र्ारवुस प्रतिक्षालर् तनमािण, पाष्टकि ङ, 

कवाडी कर, सेिी गजि िथा फेवािाल दृष्र्ावलोकन, प्र्ाराग्लाइतडङ स्थल आददमा केहीमा र्सवर्ि िथा 
केहीमा गि ष्टवगि वर्िमा ठेक्का लगाएको िर अतभलेख नहुँदा कुन कुन फाइल लेखापरीक्षणमा पेश 
भर्ो िथा कुन फाइल भएन हेने आधार नभएको कारण पेश भएको ठेक्का फाइलका आधारमा मार 
लेखापरीक्षण गररएको छ। फाइल व्र्वस्थापन नगने र सो को व्र्वन्स्थि अतभलेख नराखदा महानगरलाइ 
ठुलो नोक्सान हनु सक्ने हुँदा र्समा ष्टवशेर् ध्र्ान ददनपुदिछ।  

 महानगरले ठेक्कावाट र्स वर्ि िथा ष्टवगि समेिको कुन ठेक्कावाट कति रकम र्स वर्ि उठ्नपुने हो 
िथा ष्टवगि वर्ि देन्खको उठ्न वाँकी रकम कति हो सो मा लाग्नपुने व्र्ाज िथा जररवानाको रकम 
कति हो भतन अतभलेख राख्नपुनेमा केही पतन अतभलेख छैन। र्समा पणुि सधुार गनुिपदिछ।  

 राजस्वको वैंक ष्टहसाव तमलान िर्ार नगरेकोाः राजश्व से्रस्िा अनसुार बैङ्क मौज्दाि र बैङ्क ष्टववरणमा 
उन्ल्लन्खि कुल मौज्दािमा फरक भएमा भएका फरकहरूका कारणहरू सष्टहिको ष्टववरण िर्ार गरी 
ष्टहसाब तमलान गनिको लातग मलेपफा नं १०९ अनसुारको फारामको प्रर्ोग गरर ष्टहसाव तमलान 
गनुिपनेमा नगरेको कारण उठे अनसुारको राजस्व दान्खला भए नभएको एष्टकन गने आधार नै भएन। 
मलेपफा नं हरुको पणुि कार्ाितवर्न हनुपदिछ।  

 राजस्व-आम्दानीको आतथिक ष्टववरण/ फाटँबारी M एक आतथिक वर्िमा कति राजस्व आम्दातन भइि कति 
सन्ञ्चि कोर् दान्खला भर्ो र हाल नगद मौज्दाि र लगि बाँष्टक कति छ एष्टकन गनिको लातग मलेपफा 
नं ११० प्रर्ोग गरी सोही अनसुारको ष्टववरण राख्नपुनेमा नराखेको कारण कति राजस्व आम्दातन भइि 
कति सन्ञ्चि कोर् दान्खला भर्ो र हाल नगद मौज्दाि र लगि बाँष्टक कति छ एष्टकन गने आधार 
भएन। 

 करदािाको व्र्न्क्तगि लगि M सम्पूणि सरकारी िह हरूका तनकार्हरूमा राजस्वको व्र्न्क्तगि लगि 
राखी सम्बन्तधि जानकारीहरू जस्िै शलु्क, प्राति, दण्ड िथा बाँकी ष्टववरणहरू प्राि गनि मलेपफा नं 
१११ फारामको प्रर्ोग गनुि पदिछ । करदािाको व्र्न्क्तगि लगि राखी व्र्न्क्तले कति रकम वझुार्ो 
र कति वाँकी छ भतन अध्र्र्न गनि र्ो मलेपफा नं प्रर्ोग हनुेमा नराखेको कारण ष्टववरण नै हेनि 
नसष्टकने अवस्था छ।  

 करदािाको गोस्वारा लगि  फाराम M करदािाको एकीकृि अतभलेख राख्न ेउद्देश्र्ले मलेपफा नं ११२ 
िर्ार गररएको हो। र्सवाट करदािाको करसम्बतधी सम्पूणि जानकारी जस्िै प्रत्रे्क करदािाको कर 
दाष्टर्त्व, असलुी, बक्र्ौिा र अतग्रम असलुीको न्स्थति उपलब्ध गराइि आवश्र्क तनणिर् गनि सहज हनुे  
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भतन र्स मलेपफा नं को व्र्ाखर्ा गरेको छ। िर महानगरले र्स प्रकारको अतभलेख नै राखेको 
छैन।  

 राजस्व/आम्दानीको केतरीर् अतभलेख खािा M राजस्व आम्दानीको केतरीर् अतभलेख िर्ार गनि मलेपफा 
नं ११४ प्रर्ोग गनुिपनेमा नगरेको कारण आम्दानी रकम केन्तरर् खािामा जम्मा भए नभएको र उक्त 
रकम संन्चि कोर् दान्खला िथा नगद मौज्दाि रहे नरहेको सम्वतधमा एष्टकन गने आधार नै छैन।  

 रतसद तनर्तरण खािा M नगदी रतसद जारी गरी राजस्व संकलन हनुे अवस्थामा सो को अतभलेख र 
तनर्तरण गनिको लातग मलेपफा नं ९०४ अनसुारको रतसद तनर्तरण खािा राखी रतसदवाइज पोिीङ 
गरी कुन रतसदवाट कति उठ्यो भतन एष्टकन गनि मलेपफा नं १०२ को ढाँचामा रतसद नं. अनसुार 
दैतनक प्राि भएको रकमको व्र्होरा देन्खने गरी दैतनक राजस्व/ आम्दानी ष्टकिाव िर्ार गरी राख्नपुदिछ। 
महानगरका धेरै वडाहरुले पटके रुपमा नगदद रतसद प्रर्ोग गरेको जानकारीमा आएकोमा रतसदवाइज 
पोिीङको ष्टववरण महानगरले वडावाट नमागेको कारण र्स सम्वतधमा अध्र्र्न ष्टवश्लरे्ण गनि नसकेको 
र आतिररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले पतन नगदी रतसद प्रर्ोग भएको उल्लेख गरेको िर वेरुज ुकार्म 
नगरेको अवस्था छ।अन्तिम लेखापरीक्षणको क्रममा कोरोना महामारीको कारण वडामा जान नसकेको 
कारण महामनगरको कार्ािलर्को मार नमनुा छनोटको आधारमा लेखापरीक्षण गररएको छ। 
महानगरले रतसद तनर्तरण खािा अद्दावतधक नगरेको िथा दैतनक रतसदवाइज पोिीङको ष्टववरण माग 
नगरेको अवस्था छ भन ेआतिरीक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले समेि कुनै व्र्होरा पतन नऔल्र्ाएको 
अवस्था छ। र्स सम्वतधमा महानगरले आतिररक लेखा पररक्षण कार्िलाई प्रभावकारी वनाइ आतिररक 
तनर्तरणलाइ प्रभावकारी वनाउनपुने देन्खतछ।  

 मनोरञ्जन कराः-स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोन्जम तसनेमा, तभतडर्ो हल, 

सांस्कृतिक प्रदशिन हल, संगीि, तथर्टर मनोरञ्जन प्रदशिन स्थल, ऐतिहातसक स्थलको प्रवेश शूल्कमा 
कर तलनूपने व्र्वस्था छ। आतथिक वर्ि २०७६।७७ मा पातलकाले र्स शीर्िकमा तसनेमा हलवाहेक 
अतर्रवाट कर संकलन गरेको देन्खएन भने तसनेमा हलवाट समेि कर एष्टकन नगरी केही मष्टहनाको 
स्वेच्छाले तिनि आएकावाट मार संकलन भएको अवस्था छ। पातलकाको क्षेरतभरवाट उठ्न ुपने 
मनोरञ्जन कर पष्टहचान िथा एष्टकन गरी असलु गनुिपदिछ। 

 जडीवटुी कवाडी र जीवजति ुकराः ऐनको दफा ६१ मा जडीवटुी कवाडी र जीवजति ुमा कर लगाउने 
व्र्वस्था भएकोमा कवाडीको लातग ठेक्का लगाएिापतन अतर्को पष्टहचान गरेको छैन। 

 व्र्न्क्तगि जग्गाको पटके रुपमा अनमुतिाः व्र्न्क्तगि जग्गामा रहेको ग्राभेल, बालवुा, ढुङ्गा तनकासीको 
लातग प्राष्टवतधक तसफाररसको आधारमा आइ इ इ नगरी पटके रुपमा अनमुति पर ददन ेगरेको िर 
उक्त पररमाण भतदा वढी तनकासी गरे नगरेको सम्बन्तधि वडा िथा प्राष्टवतधकले अनगुमन गरी मातसक, 

चौमातसक, वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गनुिपनेमा सो गरेको प्रतिवेदन पेश नगरेको अवस्था छ भन ेर्सको 
व्र्वन्स्थि अतभलेख समेि नराखेको कारण आएका जतिले तिरे सो को ष्टववरण मार देन्खने अवस्था 
छ। र्सवाट कति उठनपुने तथर्ो र कति उठ्यो व्र्वन्स्थि नभएकोले र्ष्टकन गनि सक्ने न्स्थति नै 
रहेन। र्स सम्वतधमा आतिररक तनर्तरण प्रणाली प्रभावकारी वनाउनपुदिछ।  

 वडावाट भएको संकलनको लेखापरीक्षण नभएकोाः महानरका वडाहरुले व्र्वसार् कर, १००० स्क्वार्र 
ष्टफट भतदा सानाको नक्सापास र सो को कर, घर वहाल कर, ष्टवतभन्न न्शफाररश दस्िरु लगार्िका 
अतर् कर/ दस्िरु िथा पटके दस्िरु समेि संकलन गरेकोमा उठनपुने कति हो र उठेको ष्टववरण 
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अध्र्र्न नगरी प्राि भएको आम्दातनको एष्टककृि ष्टववरणका आधारमा मार लेखापरीक्षण गररएको 
छ। वडाको आम्दानी सम्वतधमा आतिररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाइ मार आधार मातनएको छ।  

 जग्गा ष्टवष्टक्राः राजस्व परामशि सतमतिको तमति २०७६।४।८ को तनणिर्ले पोखरा महानगरपातलका 
र अशेर् तनमािण सेवाष्टवच ष्टवगि वर्ि पाष्टकि ङ व्र्वस्थापन शलु्क असलु गने कार्िको लातग रान्खएको 
धन जमानी स्वरुप रान्खएको जग्गा आवश्र्क प्रकृर्ा परुा गरी ष्टवष्टक्र गरी असलुी गनि सतमति गठन 
गने तनणिर् गरेकोमा थप ष्टववरण प्राि भएको छैन। वैंक ग्र्ारेतटी वेगर संझौिा गरेको कारण र्स्िो 
अवस्था देन्खएको छ। र्स सम्वतधमा फाइल िथा थप ष्टववरण प्राि भएन। 

 घाट सतचालनाः राजस्व परामशि सतमतिको तमति २०७६।८।२ को तनणिर्ले वडा नं ३ न्स्थि नारार्ण 
स्थान घाटको पटक पटक सचुना प्रकाशन गदाि वोलपर नपरेकोले वडा नं ३ लाइ घाट सतचालन 
गनि ददने तनणिर् भएकोमा वडा नं ३ वाट कति पररमाण ष्टवष्टक्र गर्र र्ो िथा कति रकम राजस्व स्वरुप 
प्राि भर्ो सो को ष्टववरण महानगरले नै नराखेको जानकारी गराएको छ। र्स सम्वतधमा ष्टववरण 
तलइ उत्खनन गरी ष्टवष्टक्र गरेको रकमको सम्वतधमा महानगरले जाँचवझु गरी रकम दान्खला नभएको 
भए उक्त रकम असलु गने िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ।  

 क्रशर सतचालनाः राजस्व परामशि सतमतिको तमति २०७६ परु् १० को तनणिर्ले वडा नं २३ मा हनु 
लागेको खहरे खोला पलुको लातग क्रशर सतचालन गनि प्रति घनतमटर रु ७१०। को दरले राजस्व 
दान्खला गरी कार्ि गनि अनमुति ददने तनणिर् गरेकोमा उक्त क्रशर कुन हो र संझौिा कसरी गरेको 
छ िथा वझुाउनपुने रकम कति हो कति उत्खनन गर्र र्ो िथा कति राजस्व दान्खला गनुिपने हो र 
कति दान्खला गर्र र्ो सो सम्वतधमा अतभलेख नराखेको िथा लेखापरीक्षणमा पेश नगरेको कारण र्स 
सम्वतधमा एष्टकन गनि सष्टकएन। 

 पोखरा सभागहृ सतचालनाः र्स सभागहृ महानगरपातलकाले सतचालन गरेकोमा र्सवाट वाष्टर्िक रु १७ 
लाख २८ हजार रकम प्राि भएको आर् संकलनको वाष्टर्िक ष्टववरणवाट देन्खतछ। र्सको आम्दानी 
िथा सभागहृ प्रर्ोगको लातग अनमुति सम्वतधमा प्रशासन शाखाले कार्ि गने भएको राजस्व शाखाले 
जनाएको छ। प्रशासन शाखाले के कति लाई कति राजस्व तलई रुपैर्ा राजस्व प्राि गने गरी प्रर्ोगको 
अनमुति ददर्ो सो को ष्टववरण लेखापरीक्षणमा पेश भएको छैन।  

 अतिर सरकारी सहकार्िाः महानगरले करको दार्रा वढाइ राजस्वमा वदृद्द गनिको लातग आतिररक 
राजस्व कार्ािलर्सँग सहकार्ि गरी करको दार्रा वढाउनपुनेमा वढाएको छैन। आतिररक राजस्व 
कार्ािलर्सँग सहकार्ि गरी महानगरपातलका तभरका स्थार्ी लेखा नं तलएका करदािा, वहालकर 
वझुाउनपुने करदािाको ष्टववरण माग िथा वहाल कर नवझुाइ कर चकु्ता ददन नहनु ेगरी आतिररक 
राजस्व कार्ािलर्सँग सहकार्ि गरेमा करको दार्रामा तनन्श्चि रुपमा वढोत्तरी आउने अवस्था हनुे हुँदा 
र्समा ध्र्ान ददनपुदिछ। 

 हािे रतसदको प्रर्ोगाः आतिररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनसुार अतधकांश वडाहरुले हािे रतसद प्रर्ोग 
गरेको देन्खर्ो। वडागि रुपमा हािे रतसद प्रर्ोग गरी रु २१८,८६,२४९। राजस्व संकलन गरेको 
देन्खतछ। हािे रतसद प्रर्ोग गरेकोमा रतसद तनर्तरण खािा महानगरले राखेको छैन भने रतसद वाइज 
पोिीङ पतन महानगरमा छैन जसले गदाि संकलन गरेको राजस्व परैु दान्खला भए नभएको एष्टकन गनि 
सक्ने अवस्था छैन। वडाले कुल राजस्व रु ३१९००१२३३। संकलन गरेकोमा उक्त रकम मध्रे् 
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रु २ करोड १८ लाख ८६ हजार हािे रतसदको प्रर्ोग गरी राजस्व संकलन गनुि उन्चि देन्खएन। 
र्समा पणुि रुपमा सधुार गनुिपदिछ।  

 स्वीकृि नभएको सफ्टवर्र सतचालनाः संघीर् सरकारले िर्ार गरेको सूचना प्रष्टवतध प्रणाली (व्र्बस्थापन 
िथा सञ्चालन) तनदेन्शका, २०७१ को बुँदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ि ष्टवद्यिुीर् 
माध्र्मबाट सञ्चालन गनिका लातग प्रर्ोग गने सूचना प्रष्टवतध प्रणालीको तनमािण गदाि त्र्स्िो प्रणाली 
सम्बतधी कागजाि िर्ार गरी उक्त प्रणाली मानक अनरुुप भए नभएको एष्टकन गनि सूचना प्रष्टवतध 
ष्टवभागबाट स्वीकृि गराउनपुने व्र्बस्था रहेकोमा र्स कार्ािलर्ले िर्ार गरेका राजस्व सम्वतधी 
कुनैपतन सफ्टवर्रहरु सूचना प्रष्टवतध ष्टवभागबाट स्वीकृि भएको देन्खदैन। र्समा सधुार गरी 
आतधकारीक तनकार्वाट स्वीकृि भएपतछ मार सफ्टवर्र चलाउने व्र्वस्था गनुिपदिछ। 

189  कोतभड १९ िफि ाः कोतभड १९ को खचि िफि  आ व २०६७।७७ को अर्ाढ मसाति सम्मको आम्दानी 
िथा खचिको ष्टववरण माग गरेकोमा उक्त ष्टववरण पटक पटक िाकेिा गदाि समेि प्राि भएको छैन। 
कोतभड १९ अतिगिि प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्, स्वास््र् महाशाखा, नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर् िथा 
अतर् खचि केतर समेिवाट ष्टवतभन्न तमतिमा पटक पटक खचि गरेकोमा सो को आर् व्र्र्को एष्टककृि 
ष्टववरण िर्ार गनुिपनेमा नगरेको कारण कोतभड खचिको ष्टवश्लरे्ण गनि सष्टकएन। कोतभड खचि सम्वतधमा 
नमनुा छनोटका आधारमा हेरीएका भौचरवाट देन्खएका व्र्होरा र्स प्रकार छन:्  

 कार्ािलर्ले  राहि ष्टविरणमा रु ३ करोड १६ लाख  ६९ हजार खचि गरेको छ। खचि गदाि पटक पटक 
सोझै खररद गरेको देन्खतछ। महानगरमा कुल गररष्टवको रेखामनुी रहेको जनसंखर्ा कति हो, कति जना िथा 
कस्िा व्र्न्क्तले राहि लग ेिथा देशकै धतन मध्रे्को एक न्जल्ला िथा सो को पतन सदरमकुाममा पने र्स 
महानगरमा ठुलो रकम राहिमा ष्टविरण गनुिको अवस्था ष्टवष्लेर्ण गरेको पाइएन भन े केही मारामा राहि 
ष्टविरण गरेर केही रकम ष्टवकास तनमािणका कार्ि गराइ ज्र्ालामा उक्त रकम खचि गरेको अवस्थामा काम 
समेि देन्खने अवस्था शृ्रजना हनु सक्ने देन्खएकोमा महानगरले र्समा ध्र्ान परु्र र्ाएको पाइएन।  

 राहि ष्टविरणमा रु ३ करोड १६ लाख  ६९ हजार खचि गरेकोमा ष्टविरणको भपािइलाइ व्र्वन्स्थि गरी 
राखेको छैन।लेखापरीक्षणको क्रममा केही वडाहरुको मार भपािइ देन्खएको र अतधकांशको भपािइ पेश नगरेको 
अवस्था छ। भपािइलाइ व्र्वन्स्थि गरी राख्नपुदिछ।  

 प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्वाट रु ८ लाख २० हजारको ष्टप ष्टप इ सेट खररद गरेको छ भने भौ नं ११० वाट 
अमािनी टे्रडसिवाट रु ६ लाख ५९ हजारको िथा भौ नं १२९ वाट पनुाः ५ लाख १२ हजारको म्र्ाटे्रस, 
तसरानी, झलु, िन्ना, व्लातकेट आदद खररद गरी भकु्तानी गरेकोमा उक्त खररदहरु समेि सोझै गरेको देन्खतछ।  

 प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्वाट मार क्वारेन्तटनमा वसेकालाइ खाना भतन रु ३५ लाख ९३ हजार खचि भएको 
छ। उक्त खचि ष्टवतभन्न तमतिमा क्वारेतटाइनमा वसेकालाइ खाजा खाना खवुाउन खचि भएको उल्लेख भएिापतन 
ष्टवतभन्न ष्टवके्रिाहरुका ष्टवतभन्न ष्टवलहरूवाट खचि भएको देन्खदा एउटै तमति समेि दइुपटक पनि सक्ने हुँदा तमति 
खलु्ने गरी खचिको िेरीज वनाउनपुनेमा नवनाएकोले र्समा ष्टवशेर् ध्र्ान ददएको पाइएन। 

 क्वारेन्तटमा ठुलो रकम खचि भएकोमा क्वारेन्तटन कति वटा वनाएको तथर्ो, उक्त क्वारेन्तटनमा दैतनक रुपमा 
कति व्र्न्क्त तथए र कुन कुन ददनमा कति कति व्र्ष्टकले वसेकोमा खाजा खाना वापि खचि भर्ो सो को 
ि्र्ांक उपलव्ध गराएको छैन। 

 महानगरले क्वारेन्तटनको लातग फतनिचर लगार्िका अतर् भौतिक सामानहरुको हालको अवस्था के कस्िो छ 
एष्टकन गरेको देन्खएन। र्स सम्वतधमा महानगरले आवश्र्क जानकारी राख्नपुने देन्खतछ।  
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 कोरोना सँग सम्वन्तधि खचि एकै कोर्वाट मार गनुिपनेमा राहि लगार्ि क्वारेन्तटनको धेरै खचि कोर्वाट, 

केही रकम महानगर नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्वाट, केही रकम सेवा केतर समेि वाट िथा केही रकम 
स्वास््र् महाशाखावाट भएको देन्खतछ। र्समा भएको कुल खचिको समग्र ि्र्ांक महानगरले िर्ार पारी 
ददन महालेखा परीक्षकको कार्ािलर्ले फम्र्ािट िर्ार गरी ददएकोमा अतर् ष्टववरण समेि र्स ष्टववरण समेि 
भरेर प्राि भएको छैन। ष्टववरण नभने न्जम्मेवार कमिचारीलाइ जवाफदेही वनाउनपुदिछ।  

 कोरोना महामारी सँग प्रत्र्क्ष िथा अप्रत्र्क्ष रुपमा संलग्नलाइ महानगरले भत्ता ददएको देन्खतछ। प्रकोप 
व्र्वस्थापन कोर्वाट सरसफाइ शाखा (ल्र्ातडष्टफल्ड साइट लगार्िका २२ िथा सरसफाइ शाखाका १२) 
का सवै कमिचारीलाइ चैर ११ देन्ख ५० प्रतिशिले हनु ेरकम रु ९५३८३५। भत्ता ददएको देन्खतछ भन े
वाँकी रकम अतर् न्शर्िकवाट ददएको देन्खतछ।  

 स्वास््र् महाशाखावाट र्स वर्ि कोरोना जोन्खम भत्ताको रुपमा चैर देन्ख असार सम्म रु १ करोड ४० लाख 
७७ हजार भकु्तानी गरेको छ। र्सको ष्टवस्ििृ ष्टववरण संलग्न गरेको छैन। 

 कोर्वाट मार व्र्होनुिपनेमा नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर् खचि केतर वाट समेि भौ नं ११७७ वाट 
क्वारेतटाइनमा खानेपानी परु्र र्ाएको भतन भौ नं ११७७ वाट रु २४७८७५। लेखनाथ फुड एण्ड वेभरेज प्रातल 
लाइ भकु्तानी ददएको छ। फरक फरक खचि केतर िथा छुटै्ट कोर्वाट छुट्टाछुटै्ट खचि गदाि एकै खचिलाइ 
दइुतिरवाट समेि भकु्तानी हनु सक्ने देन्खदा एक केतरवाट मार खचि गनुिपदिछ। 

190  प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्ाः र्स कोर्वाट कोरोना महामारीमा भएको खचि लगार्ि अतर् खचिहरु गरी र्स 
वर्ि कुल रु ४८६००५५३। खचि भएको देन्खतछ। र्स सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार 
छन:्  

 

190.1  पेश्की वाकँीाः र्स कोर्वाट खचि भएको मध्रे् रु १७००००। पेश्की वाँकी रहेकोमा फछिर्ौट नभएकोले 
तनर्मानसुार म्र्ाद नाघेको पेश्की फर्छ्यौट गनुिपने रु  

१७०००० 

190.2  दोहोरो खचिाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिका ष्टवल भपािइ सष्टहिको 
लेखा राख्नपुने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले र्स कोर्को भौ नं ७ वाट सडक दघुिटनामा परी मतृ्र् ुभएका 
५ जनालाइ रुकुमसम्म परु्र र्ाएको भतन गाडी भाडाको रकम साथी र्ािार्ाि प्रातललाइ रु ७० हजार 
भकु्तानी गरेकोमा पनुाः भौ नं ८ वाट समेि सोही कामको लातग भतन गाडी भाडाको रकम अमजि 
तमर्ालाइ रु ७० हजार भकु्तानी ददएको अवस्था छ। र्सरी भकु्तानी ददएकोमा एउटै कामको लातग 
भकु्तानी ददएको देन्खएको फरक काम भए प्रमाण पेश गने अतर्था दोहोरो परेको देन्खएको उक्त रकम 
असलु गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७०००० 

190.3  दोहोरो खचि हनु ेगरी भकु्तानीाः महानगरले मध्रे् पहाडी राजमागि अतिगिि हेम्जामा वाटो ष्टवस्िारका क्रममा 
५ घर जोन्खमपणुि रहेको भतन ५ जनालाइ रु ५० हजारको दरले राहि स्वरूप रु २५००००। भकु्तानी 
ददएको छ। मध्रे्पहाडी लोकमागि संघीर् आर्ोजना भएको र सोही नामको आर्ोजना कार्ािलर् खोली 
र्सै माफि ि नै वाटो ष्टवस्िारको काम भएकोले र्समा आवश्र्क पने अवस्थामा संघले समेि मआुव्जा 
लगार्िको रकम भकु्तानी ददने अवस्थामा महानगरले रकम भकु्तानी गनुि उन्चि देन्खएन।  

 

190.4  आगलागीमा राहिाः महानगरले आगलागी भएको भतन लेकतसटी तमतन माकेटका ष्टवतभन्न पसलका 
धनीहरुलाइ भौ नं १७,१८,१९,२०,२१ वाट रु ७१५०००। भकु्तानी ददएको छ भन ेअतर् भौचरवाट 
समेि ददएको देन्खतछ। वीमा िफि का कार्िक्रम ल्र्ाएर जोन्खम तर्तनकरण गनि सष्टकनेमा गरेको छैन।ठुला 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
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िथा व्र्वसार्ीक क्षेरमा अतनवार्ि वीमा गनुिपने गरी नीति अगाडी सारेमा व्र्वसार्ीलाइ समेि ठुलो राहि 
तमल्ने अवस्था देन्खँदा र्स िफि  महानगरको ध्र्ान जानपुने देन्खतछ।  

190.5  वढी भकु्तानीाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा भएको कामको प्राष्टवतधक 
मलु्र्ांकन गरी भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ। महानगरले भौ नं २२ वाट तसस्नेरी टोल ष्टवकास संस्थालाइ 
रु ४५७०१४। को काम गरेकोमा रु ४७१५१४। भकु्तानी ददइ रु १५०००। वढी भकु्तानी ददएको 
देन्खतछ। उक्त रकम असलु गनुिपने रु  

 

 

 

 

१४५०० 

190.6  कर कट्टी नगरेकोाः कोरोना महामारीको कारण आतथिक न्स्थति कमजोर हनुेलाइ महानगरले खाद्दान्न 
सहर्ोग गरी र्समा ठुलो रकम खचि गरेको छ। र्सको लातग पोखरा उद्योग वान्णज्र् संघसँग संझौिा 
भएकोमा संझौिामा हस्िाक्षर नभएको ष्टववरण पेश गरेको छ। जस अनसुार फुल प्र्ाकेजको लातग 
२०१०। र हाफ प्र्ाकेजको लातग १०१५। को दरले प्रत्रे्क वडाको लातग ष्टवतभन्न ष्टवके्रिा सँग 
संझौिा गरी सामान डेतलभरी भएको उल्लेख गरी सम्वतधीि फमिलाइ भकु्तानी गरेकोमा कम रकमको 
मार करकट्टी गरेको छ। आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८९ मा म ुअ कर छुटको कारोवार गनेले 
१.५ प्रतिशि कर कट्टा गनुिपने उल्लेख गरेकोमा म ुअ कर छुटको कारोवार रकममा कर कट्टी नै 
नगरेकोले देहार्को रकम सम्वन्तधिवाट असलु गनुिपने रु … 

भौ नं भकु्तानी पाउनेको नाम भकु्तानी रकम 
कर कट्टी 
गरेको रकम गनुिपने रकम वाँकी रकम 

४१ मिा सप्लार्सि पोखरा ५४४००० ० 8160 ८१६० 
४१ फन्नाकुमारी कोइराला टे्रडसि १७३००० ० 2595 २५९५ 
४२ वास्िोला टे्रडसि १००९००० ११५८ 14965 १३८०७ 
43 प्रमश ुमल्टी प्रपोज क प्रातल ९५५९९८ १०१५ 14191 १३१७६ 
४४ फन्नाकुमारी कोइराला टे्रडसि ८५८००० १२७९ 12682 ११४०३ 

४५ 
आदशि स्टोसि िथा प्रमश ुमल्टी प्रपोज 
क प्रातल 4619992 ४९०७ 68579 ६३६७२ 

४६ तड ष्टव सप्लार्सि १२७६८६७ १३३६ 18957 १७६२१ 
४८ मोष्टहि टे्रडसि  ८२३००० ९२९ 12209 ११२८० 
४९ ष्टव ष्टव ष्टट जनरल स्टोसि एण्ड सप्लार्सि ८५५३३६० ९३८९ 126921 ११७५३२ 
५१ मोष्टहि टे्रडसि िथा प्रज ुएण्ड सतस ३४५९००० ४२११ 51266 ४७०५५ 
५२ ररलार्तस स्टोसि रामवजार १०८९००० २३१९ 15994 १३६७५ 
५३ ष्टव ष्टव ष्टट जनरल स्टोसि एण्ड सप्लार्सि ३२०७४०  4811 ४८११ 
५४ सेलवेज तडपाटिमेतटल स्टोसि ५७४७९७२ ६०३५ 85333 ७९२९८ 
५५ रन्चि खाद्दान्न सप्लार्सि ९३६७५८ १८५२ 13779 ११९२७ 
५७ शतदेश ष्टकराना पसल १०५०००० ११२६ 15585 १४४५९ 
७५ भाइदाइ ष्टकराना स्टोसि १५२२५० ० 2284 २२८४ 

 जम्मााः  ३१५६८९३७ ३५५५६ 468311 ४३२७५५  

 
 
 
 
 
 
 

४३२७५५ 

190.7  ष्टप ष्टप इ सेट खररदाः महानगरले भौ नं ६५ वाट रु ४१०१।९० को दरले प्लाष्मा इतडष्टिज प्रातलवाट 
२०० थान ष्टपष्टपइ सेट सोझै खररद गरी रु ८२०३८०। खचि गरेको छ। जसमा पोखरा स्वास््र् ष्टवज्ञान 
प्रतिष्ठानलाइ १०० सेट िथा वाँकी १०० सेट मखुर्मतरी िथा मन्तरपररर्द्को कार्ािलर्लाइ पठाएको 
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छ। मखुर्मतरी िथा मन्तरपररर्द्को कार्ािलर् आफैले उक्त ष्टपष्टपइ सेट प्रर्ोग नगने अवस्थामा उक्त 
कार्ािलर्लाइ हस्िातिरण गनुि उन्चि देन्खएन। अस्पिाललाइ ददनपुने सेटहरु उक्त कार्ािलर्लाइ ददएकोमा 
तनजले के कुन प्रर्ोजनमा खचि गर्र र्ो सो को प्रमाण संलग्न गरेको छैन। र्सको ष्टववरण तलइ शे्रष्िामा 
राख्नपुने देन्खतछ।  

190.8  नि गरेको िरकारीको क्षतिपतुििाः र्स कोर्वाट र्स वर्ि िरकारी नि गरेको भतन पातलकाले तनणिर् गरेर 
क्षतिपतुिि स्वरुप कमला गौिमलाइ भौ नं १११ तमति २०७७।३।१६ वाट रु १६००००। रकम 
भकु्तानी गरेको छ। िरकारी नि हुँदा कृर्क/व्र्वसार्ीलाइ क्षति भएकोले उक्त क्षतिपतुिि नगरपातलकाले 
ददएको उन्चि भएिापतन ददएको क्षतिपतुिि रकम महानगरले उक्त िरकारी नि गने व्र्न्क्त पत्ता लगाइ 
तनजवाट असलु गनुिपनेमा गरेको छैन। एक पक्षले नि गने िर उक्त पक्षलाइ कानूनी दार्रामा नल्र्ाइ 
महानगरले क्षतिपतुिि तिदाि नि गनेलाइ कुनै सजाँर् नहनु ेअवस्थाले गदाि महानगरले कमला गौिमलाइ 
तिरेको क्षतिपतुिि रकम नि गराउने व्र्न्क्तवाट असलु गरी महानगरको कोर्मा दान्खला गनुिपने रु --- 

 
 
 
 
 
 

१६०००० 
190.9  शव व्र्वस्थापनमा अवरोधाः कोतभड १९ वाट तनधन भएका व्र्न्क्तको सव व्र्वस्थापन गने ठाउमा तमति 

२०७७।३।११ मा झडप भइ सवारी साधनमा क्षति पगुेको भतन भौ नं १४३ वाट सवारी साधनको 
ममिि गनि रु २६९८००। को क्षतिपतुिि महानगरले गरेको अवस्था छ। ष्टवर्म पररन्स्थतिमा समेि 
अवरोध परु्र र्ाएकोमा प्रहरी प्रशासनको सहर्ोग तलइ अवरोध गनेलाइ कारवाही गरी क्षति भएको रकम 
तनजवाट असलु गराउनपुनेमा महानगरले आफ्नो िफि वाट क्षतिपतुिि तिनुि उन्चि देन्खएन।  

 

 ममिि संभार कोर् िफि ाः र्स कोर्वाट र्स वर्ि रु १७४,०८,४७०। खचि भएको छ। र्स कोर्मा 
समर्मा सम्पन्न नभएका परुाना र्ोजनाको लातग मार रकम कोर्मा ट्रातसफर गरर खचि गरेकोमा र्स 
सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:् 

 

191  जष्टटल संरचना तनमािण – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा काममा तमिव्र्र्ी, गणुस्िरीर्, 

रोजगारी शृ्रजना गने िथा ददगोपना हनुे भएमा त्र्स्िा आर्ोजना उपभोक्ता सतमतिमाफि ि गराउन सष्टकन े
उल्लेख छ। साथै साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा जष्टटल प्रकृतिका कार्ि 
उपभोक्ता सतमतिमाफि ि गराउन नहनुे उल्लेख छ। र्स नगरपातलकाले ष्टवतभन्न काम तनमािण व्र्वसार्ीका 
उपकरण प्रर्ोग गरी कार्ि सम्पन्न गरेको छ भन ेपक्की सडक समेि उपभोक्ता सतमतिमाफि ि वनाएको 
छ। र्सरी उपभोक्ता सतमतिमाफि ि उपकरण प्रर्ोग गरी काम गराउदा प्रतिस्पधाि नभै तमिव्र्र्ी नहनु,े 

प्राष्टवतधक ज्ञानको अभावमा कामको गणुस्िर पक्ष कमजोर रहने, पणुि रुपमा मेन्शन प्रर्ोग गरी कार्ि 
गराउदा रोजगारी शृ्रजना नहनु े अवस्था देन्खदा र्सरी गरेको कार्ि ऐनको उरे्द्श्र्को प्रतिकुल समेि 
देन्खतछ। र्समा सधुार गनुिपदिछ। र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन ्: 
गोभौनं./तम

ति 

उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको ष्टववरण भकु्तानी रकम 

 ममिि संभार कोर् िफि ाः   
१३-

०७६।१०।२१ 
नतदीको घर देन्ख माटेखोर हुँदै ढाड 
सम्मको सडक तनमािण सतमति 

कालोपरेको काम उ स वाट 
गराएको 

११५९५२४ 

१४-

०७६।१०।२३ 

चौरदेन्ख ढाँड हुँदै सेिी नदीसम्मको 
भलवाडी नाला तनर्तरण सतमति 

कालोपरेको काम उ स वाट 
गराएको 

२१५७१२१ 

 सेवाकेतर २ नददपरु िफि ाः    
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२-०७६।६।३० के आइ तसंहपलु संर्कु्त मागि महेतर 
गफुा सडक ममिि सतमति 

कालोपरेको काम उ स वाट 
गराएको 

४००००० 

२१ -

०७६।९।२५ 

ष्टपच सडक उ स  कालोपरेको काम उ स वाट 
गराएको 

९००००० 

 जम्मााः   ४६१६६४५  
192  वढी भकु्तानीाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा प्राष्टवतधक मलु्र्ांकनका आधारमा 

मार रकम भकु्तानी गनुिपनेमा महानगरले भौ नं १३ तमति २०७६।१०।२१ वाट नतदीको घर देन्ख 
माटेखोर हुँदै ढाड सम्मको सडक तनमािण सतमतिलाइ सडक कालोपरेको कामको लातग गि वर्िको पेश्की 
रु १५००००। फर्छ्यौट समेि रु ११५९५२४। भकु्तानी गरेको छ। उक्त कार्ि रु ९८०१०९। 
मा सम्पन्न भएकोमा सो मा गि वर्िको पेश्की रु १५००००। घटाइ वाँकी भकु्तानी गनुिपनेमा रु 
११५९५२४।मा गि वर्िको पेश्की कट्टा गरी वाँकी रकम भकु्तानी ग्दा रु १७९४१५। वढी भकु्तानी 
भएको छ।वढी भकु्तानी भएको उक्त रकम असलु गनुिपने रु  

 
 
 
 
 
 

१७९४१५ 
193  ष्टवष्टवध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्र्र्को बजेट अनमुान 

आतिररक आर्को पररतधतभर रही औन्चत्र्िाको आधारमा ष्टवष्टवध खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स 
स्थानीर् िहले र्ो वर्ि ष्टवष्टवधिफि  मार रु ५० लाख ६७ हजार खचि गरेको छ भने खचिका प्रमाण हेदाि 
खाजा िथा खानाका धेरै ष्टवलहरु देन्खएकोमा उक्त खचिको प्रर्ोजन खलु्दैन। र्स्िो प्रवनृ्त्तमा तनर्तरण 
गरी खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

194  धरौटीाः-आतिरी राजश् व ष्टवभागको २०६९|०६|१० को परमा अग्रीम भकु्तानी वा धरौटी ष्टफिाि गनुिपवुि 
भकु्तानी तलएको रकम र मलु्र् अतभवरृ्द्ी कर सम्वन्तधि तनमािण व्र्वसार्ीले कर ष्टववरणमा समावेश गरे 
नगरेको सम्वन्तधि आतिररक राजश् व कार्ािलर्वाट र्ष्टकन गरी भकु्तानी ददने पर जारी गरेपतछ मार 
भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ। धरौटी खािाको ष्टववरण हेदाि िल उल्लेख गररएका तनमािण 
व्र्वसाष्टर्ले म.ुअ.कर समार्ोजनको पर समावेश नगरी धरौटी रकम ष्टफिाि तलएको पाइर्ो। मू.अ.कर 
समार्ोजनको प्रमाण पेश गनुिपने रु 

गो.भौ.न.|तमति तनमािण व्र्वसार्ी धरौटी ष्टफिाि रकम 

९।०६-१६ एस.ष्टव.कतस्ट्रक्सन ८०५४७ 

१८।०७-१७ कैलाश पविि तनमािण सेवा ५७१८०३ 
२२।०८-०८ दृष्टि टेक प्रा.तल २२११२५ 
२५।०९-२१ आचार्ि तनमािण सेवा ११९०७८ 
२५।०९-२१ आचार्ि तबल्डसि प्रा.तल. ५७२००९ 
४४।११-११ गपु् िेश् वर तनमािण सेवा ६४३८१ 
७७।३-२८ वास्िोला तनमािण सेवा २५१८१८ 
 जम्मााः  १८८०७६१  

 
 
 
 
 
 
 
 

१८८०७६१ 

195  समपरुक अनदुान – ष्टवतनर्ोजन ऐन, २०७६ को दफा ४ (१२) िथा (१३) मा सशिि, समपरुक िथा 
ष्टवशेर् अनदुानको रकम असार मसातिसम्म खचि नभइ वचि भएमा त्र्स्िो रकम सम्वन्तधि कोर् िथा 
लेखा तनर्तरक कार्ािलर्माफि ि संघीर् सन्तचि कोर्मा ष्टफिाि गनुिपने र ष्टफिाि नभएमा ष्टवन्त्तर् समानीकरण 
अनदुानवाट उक्त रकम कट्टा गनुिपने उल्लेख छ। प्रदेशको ष्टवतनर्ोजन ऐनमा समेि सोही व्र्होरा रहेको 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

छ। प्राि ष्टववरण अनसुार २०७७ असार मसातिसम्ममा समपरुक अनदुान अतिगििका कार्िक्रममा कुल 
रु ८३१२४४२। खचि भएको देन्खतछ। प्रदेशको समपरुक अनदुान सम्वतधी कार्िष्टवतधमा प्रदेशको  ४० 
प्रतिशि िथा संघको ६० प्रतिशि रहने उल्लेख गरेकोले उक्त खचिको ४० प्रतिशिले हनुे रकम रु 
३३२४९७७। मार प्रदेश सरकारको अनदुान रकम खचि गनुिपनेमा रु ५०६५४९४। खचि गरेको 
देन्खएकोले अनपुाि नतमलाइ वढी खचि गरेको रु १७४०५१७। ष्टफिाि नगरेकोले उक्त रकम सम्बन्तधि 
तनकार्मा ष्टफिाि गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

१७४०५१७ 

196  आतिररक लेखापरीक्षणाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४,को दफा ७७(२) मा स्थानीर् िहले 
काननु वमोन्जम आफ्नो आर् र व्र्र्को लेखापरीक्षण गनुिपने उल्लेख छ। र्स स्थानीर् िहको 
अतिरसरकारी अन्खिर्ारीको लेखापरीक्षण कोर् िथा लेखा तनर्तरक कार्ािलर्वाट भएको छ भने वाँकीको 
हकमा आतिरीक लेखापरीक्षण शाखावाट भएको देन्खतछ। आतिररक लेखापरीक्षणवाट देन्खएका 
व्र्होराहरु देहार् वमोन्जम छन।् उक्त रकम िल उल्लेन्खि व्र्होरामा उल्लेख भए अनसुार फर्छ्यौट 
गनुिपने रु  

भौ नं/तमति व्र्होरा  रकम 

१०२ ने ष्टव प्रा पोखराको ष्टवद्यिु महशलु समर्मा नै नतिरी जररवाना तिरीएकोले सो खचि तनर्तमि गनुि 
पने 

५७४९ 

१३ स्िनपान सिाह खचि ष्टवल भरपाई संलग्न नभई खचि जनाएको तनम्न खचि तनर्तमि गनुि पने ३१०७७ 

५५,३९ तनम्न गोश्वर भौचर संलग्न नभएकोले सो पेश गनुि पने अतर्था खचि लेख्न ेअतधकारीबाट असलुउपर 
गनुिपने रु 

३१५००० 

 साविन्जनक खररद तनर्मावली २०६४ अनसुार प्रतिस्पधाि नगराई टुक्रा टुक्रा गरर खररद गररएको 
तनम्न खचि अतनर्तमि देन्खएको रु  

एनआर ष्टट सन्जिकल रु.२३७८५४।०० 

गौिम बरु्द् टेडसि रु.२८३८१।०० 

एभरेि सन्जिकल एण्ड ल्र्ावोरेटी रु.६३५६१।०० 

न्चराज फामेसी रु.८८६७२।०० 

ष्टप्रर्ातस सन्जिकल रु.१३४५१०।०० 

तसर्द्वावा सप्लार्सि रु.२५८६००।०० 

अमानी टेडसि रु.३६४९९।०० 

द साइतस हाउस रु.६५३१४।०० 

सतदेश साईतस हाउस रु.१४६२१६।०० 

गतिव्र् मोटो स्टाइल रु.१७२११६।०० 

अन्स्मिा फमि हाउस रु.३४४१००।०० 

आकाश भेट फामि रु.६२५००।०० 

अनशुका टे्रडसि रु.१०६६८३।०० 

ओम गारमेतट उद्योग रु.१९८८८०।०० 

शे्रष्ठ स तमल रु.१२५०००।०० 

न्चराग फारमेसी रु.४९९८२१।०० 

जम्मा रु.२५६८७०७।०० 

२५६८७०
७ 

 स्वास््र् पजुीगि  
८,९ ष्टवगिमा बैठक भत्ता भकु्तानी गदाि सतमतिमा िोष्टकएको संखर्ा भतदा अस्वभाष्टवक रुपमा बष्टढ 

व्र्न्क्तलाई बष्टढ भत्ता ष्टविरण भएको भतन मलेप मा बेरुज ुभै आएकाले बरे्नी उष्टह खचि प्रवतृि 
दोहोर्ािउन नहनुे भएकाले सतमतिमा रहने बाहेक उपन्स्थति भै भकु्तानी ददएको भत्ता असलु उपर 
गनुिपने रु. 

२२००० 

 
 
 
 
 
 
 
 

५०५४०७६८ 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 मष्टहला संग उपमेर्र क्रार्िक्रम िफि  रु १ करोड ९५ लाख तनकासा भई उद्यतम हरुलाई १ 
करोड ३८ लाख ५० हजार ऋण लगानी गरेको देन्खतछ। सो ऋण लगानीको खािा अद्यावतधक 
नभएको साथै ष्टकस्िा व्र्ाज असतुल िफि  र्थोन्चि ध्र्ान गएको देन्खएन। 

 

सामान्जक ष्टवकाश पुनँ्जगि  
२ अपाङ्गिा सम्बन्तध सफट्वरे्र खररद गदाि रामलक्षमण ईनोभेसन प्रातल काठमाण्डौँ लाई 

२९८२०७। भकु्तानी ददएको िर ३ वटा कोटेशन तलदा टेक पाटिनसि ईलेक्टोतनकेस सामान 
ष्टवष्टक्र गने उर्द्शे्र् रान्ख दिाि भएको सो संस्था बाट पतन प्रस्िाव तलएकोले उक्त खररद प्रकृर्ा 
नै अस्वभाष्टवक देन्खएको रु 

२९८२०७ 

३४ वडा कार्ािलर् १४ मा ट्वाइलेट भर्ाँङ्गमा टार्ल लगाउन कार्िसम्पन्न प्रतिवदेनमा रु 
१२७५१९।बराबरको कार्ि सम्पन्न भएको भतनएको भतदा बढी रु १३००००।भकु्तानी भएको 
तनज भक्त ब बातनर्ा बाट बढी भकु्तानी भएको रु २४८१। अशलु हनुपुने । 

२४८१ 

                भौतिक पवुािधार पुनँ्जगि िफि   
६,१७ साविजतनक खररद तनर्मावलीको नर्म १८ िथा सो ऐनको दफा ५४ बमोन्जम भेररर्सन आदेश 

समर्मै स्वीकृि नगरी भेररर्सन वापिको बढी रकम भकु्तानी भएको तनम्न रकम तनर्तमि 
हनुपुने धोष्टवघाट टेक्सीचोक सडक को रु १२५७३७४।गिेुश्वर तनमािण सेवा रु 
११३८०७४।गरर जम्मा रु २३९५४४९।३९ 

२३९५४४
९ 

४५१ र्ािार्ाि गरुुर्ोजना भई रु ४९८३३०। भकु्तानी भएको र सो र्ोजना अनरुुप बजेट व्र्वस्थापन 
हनु ुपने देन्खतछ। 

 

६०१ कार्ािलर्मा सवारी साधन हुँदा हुँदै वराल एडभेतचर एण्ड टाभल्स बाट गातड तलई ठुलो रकम 
भाडा भकु्तानी भएकोलाई तनर्तमि मान्न सष्टकएन। 

४९५००० 

 तनमािण कार्िको तडजाइन िर्ार गनि कार्ािलर्मै जनशन्क्त हदुाहदैु परामशि सेवा तलई खचि गने 
प्रवतृि भएकोले कार्ािलर्कै जनशन्क्तबाट प्राष्टवतधक कार्ि गराउने व्र्वस्था तमलाउन ु पने 
देन्खतछ।भौ नं ५५९ रमेट ईन्तजतनर्ररङ्ग कतसल्टेतसी पोखरा रु ४९४०६०।८६, गो भौ नै 
६९१ सराङ्गकोट खा पा को तड ष्टप आर बनाउन ष्टप्र तसजन ईन्तजतनर्ररङ्ग एण्ड तबल्डसि प्रा तल 
रु १६२७२००। भौ न ७११ लाईटीङ्ग  तसस्टमको अध्र्ार्न एवं तडजाईन आस्था ईन्तजतनर्ररङ्ग 
सोलसुन प्रा तल रु ४८१०००। गरर जम्मा रु ११३७७८० 

११३७७८
० 

                संन्घर् सरकारबाट हस्िातिररि कार्िक्रम चाल ु  
१२३ आ प्र शाखाको रार् ष्टवपररि प्रतिस्पधाि बन्तचि हनुेगरर रु १९९९९९०। को मार ल ई गरी 

साविजतनक खररद तनर्मावलीको ८५(३) ख को खण्ड क र ख बमोन्जम खररदमा छुट नतलएको 
दररेट राष्टिर् पतरकामा प्रकान्शि भएको संलग्न नभएको तनर्म ८५(१) ख बमोन्जम सो आ 
व मा एकै पटक वा पटक पटक गरी सो तसमा भतदा बढीको खररद नभएको भने्न एष्टकन 
उल्लेख नभएकोले खररद प्रकृर्ा नै रटृीपणुि देखाएको रु १७९९३२८। 

१७९९३२
८ 

८७ पश ुस्वास््र्को लातग और्तध खररद ददपन्शखा भेटनरी बाट भएकोमा और्तध ष्टविरणको भरपाई 
संलग्न नभएको रु ९९९९५। 

९९९९५ 

१२२ तमति २०७६।७।१७ र १८ गरर २ ददन े सतमक्षा कार्िक्रम संचालन वापि फुलदेव 
तितमल्सीनाले पे.फ गदाि चार चार ददनको अनगुमन र र्ािार्ाि खचि ष्टविरण गरेकोले दईु दईु 
ददनको बष्टढ भकु्तानी भएको रकम तनज फुलदेव तितमल्सीनाबाट अशलु हनुपुने रु.३५८०० 
बेरुज ुऔल्र्ाइएकोमा रु ३४८०० असलु भई बाएकोमा बाँकी असलु हनुपुने रु 

१००० 

प्रदेश सरकारबाट हस्िातिरीि कार्िक्रम पजुीगि  
८,२०७७
।३।२१ 

बसतुधरा पाकि लाई नमुना पाकि को रुपमा ष्टवकास गनि तमति २०७७।२।२१ मा सम्झौिा गरर 
२०७७।३।३० मा सम्पन्न भएको देखाईएको जसमा ल.ई ५५५५३३७।२८ मा कार्िसम्पन्न 
प्रतिवदेनमा रु.५२८१४२८।७४ भै थप भेररएसन २० प्रतिशि गरर बढी रकम 
रु.१०८६२५४।११ भकु्तानी भएको छ। भेररएसन गनि नपने गरी लागि अनमुान िर्ार गदाि 
ष्टवशेर् ध्र्ान ददनपुदिछ।  
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

महानगरपातलका नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर् चालाुः   
२०८ दईु मष्टहनामा ठुलो खचि हनुेगरी रोड ईन्तजतनर्र राखी खचि देखाईएकाले सो को नतिजा, 

उपलब्धी एवं पषु्ट्याई संलग्न भएको नदेन्खएको रु 
२०३४०० 

 ष्टवगि वर्िहरुमा झै एकै प्रकृतिको तनम्न राजश्व सतचालन सम्बन्तध सफ्टवरे्र खररद गदाि 
साविजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म ८५ (१) ख तबपररि खररद भएकोले खररद प्रकृर्ामा 
लापरवाही भएको जडान भएको प्राष्टवतधक प्रतिवदेन संलग्न नभएको न्जतसी दान्खला समेि 
नभएको रु 

गो भौ नं. ९५ स्नोवल टेक्नोलोजी इंक प्रा.तल रु ४९००००।०० 

२०७६।३।२४ मा तबल पेश भएको िर २०७६।६।२ मा भकु्तानी भएको ल.ई नभएको 
प्राष्टवतधकको प्रतिवदेन नतलएको । 

गोभौ नं १६६ दृिी टेक प्रा तल रु २७४२५५।०० 

तसल्करोड ईतभेि एण्ड टे्रतडङ्ग रु.११३२७५।०० 

गो भौ नं २७१ राजश्व सफ्टवरे्र फोतनक्स सोल प्रा.तल रु.४८३०७३।०० 

गो भौ नं.२७२ ईको प्लस प्रा तल रु.४९४०२१।०० 

२२३५९९
९ 

२१४।२०
७६।६।२
९ 

घरभाडा तलदा घरधनी दर्मतिी पराजलुी संगको सम्झौिा बदुा नं.४ तबद्यिु महशलु घरधनीले 
बझुाउन ेभने्न स्पि हदुाहदैु ष्टवद्यिु महशलु भकु्तानी भएकाले दर्मतिी पराजलुीबाट सो रकम 
अशलु हनुपुने  

६८०० 

२२०।०७
६।६।३० 

कार्ािलर्को कार्िक्रम तबना व्र्न्क्तगि प्रर्ोजनको तनम्िी खचि भएको होटल खचिको भकु्तानी 
रु.३२०००।०० तनर्तमि मान्न सष्टकएन । 

 

२४४।०७
६।७।५ 

गि आ.ब को भकु्तानी गनुिपने रकम चाल ुआ.व मा बजेट व्र्वस्था नगरी अनफतडेड खचि 
भएको रु.२५००००।०० तनर्तमि मान्न सष्टकएन । 

 

२२४।२०
७६।७।१ 

समान बजेट अन्स्ित्व भएको कार्ािलर्को खचि भकु्तानी सामान दददा िालकु कार्ािलर्को स्वीकृि 
नतलई खचि गनि नपाईन ेभनी म.ले प कार्ािलर्को प्रतिवदेनले ष्टवगि देन्ख औल्र्ाउदै आएकोमा 
पनुाः सोही प्रकृतिको खचि गरी तडभाईडर खररद गरी न्जल्ला ट्राष्टफक प्रहरी कार्ािलर्लाई 
हस्िातिरण गरी भएको खचि रु.४८८५६०।०० 

४८८५६० 

१५१ भ्रमण उदेश्र् एष्टकन एवं संलग्न राख्न ुपने प्रतिवदेन संलग्न नराखी कमिचारी पदातधकारी लाई 
भएको भकु्तानी पाउने बाट असलु उपर गनुिपने रु  

२४७०० 

१७८ संष्टवधान ददवस मनाउदा तबल रकम भतदा बढी भकु्तानी भएको सो रकम  
गो.भौ नं १९२ बाट समेि भकु्तानी भएकाले सो दोहोरो रकम पररचर् एडभटाईन्जङ प्रा तल बाट 
असलु उपर गनुिपने रु  

६२१५० 

१९३ कार्िक्रम एंव प्रस्िाव स्वीकृि नगरी प्रतिवदेन संलग्न नगरी कमिचारीहरु भम्रण गरेको भतन खचि 
भएकाले तनर्तमि गनुि पने रु  

२७५७२ 

७३ होटल होतलडे पोखरा लाई भकु्तानी भएको िर २०७६।५।८ मा मलेप नभएको हदुा पषु्र्ाई 
नहनुे गरी खचि भएको हदुा खचि गने अतधकारी बाट नै असलु उपर गनुिपने रु  

११३१३ 

११३ २ सदस्र्ीर् लोगो िर्ार सतमति गठन गररएको र सो लाई बैठक भत्ता भकु्तानी गररएको िर 
बाकी सतमति सदस्र् भतदा बढी ६ जना लाई बैठक भत्ता भकु्तानी गररएकोले अतर् व्र्न्क्तबाट 
सतमतिमा भएको भत्ता खचि असलुउपर हनुपुने रु. 

४६००० 

१२६ कतचन ष्टप्रतटसिलाई छपाई सम्बतधी रु २२९५९८।०० भकु्तानीमा रु.१८६२३९।०० को 
ष्टवल भरपाई नपगु भएको हदुा बढी भकु्तानी भएको रकम कतचन ष्टप्रतटस वाट असलु उपर गनुि 
पने रु  

१८६२३९ 

७९२ व्र्न्क्तगि मरु्द्ाको प्रतिरक्षा गनि र्स कार्ािलर्ले तन.प्र.प्र.अ. गंगालाल सवुदेीलाई भकु्तानी गरेको 
िर काननुि पषु्टि हनु े नदेन्खएको तनजामति सेवा ऐन तनर्म बमोन्जम तनजामति कमिचारीको 
मरु्द्ाको प्रतिरक्षा गनुिपने भएमा तन से ऐन अनसुार सरकार वाट सम्बतधीि तर्ार्तधसको कार्ािलर् 

२१२४४० 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

माफि ि गनुिपने मा सो नगरी सो वापिको खचि असोभाष्टवक देन्खएकोले तन.ज बाट असलुउपर 
गनुिपने  

 गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वीकृि गरेको स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुको सेवा सषु्टवधा सम्बतधी 
ऐन, २०७४ (संशोतधि समेि) मा नगर प्रमखुले शाखा अतधकृि स्िरको स्वाष्टकर् सन्चव राख्न 
पाउने सषु्टवधाको व्र्वस्था भएको नदेन्खएको अन्खिर्ार दरुुप्रर्ोग अनसुतधान आर्ोगले सो तनर्नु्क्त 
सच्र्ाउन सझुाव ददएको साथै लेखा सतमतिले समेि सझुाव ददएको िर सो प्रतिकुल हनु ेगरर 
शाखा अतधकृि सरहको स्वकीर् सन्चव राखी श्री लक्ष्मण तितमल्सेना लाई भकु्तानी ददएकाले सो 
रकम तनज बाट असलु हनु ुपने रु.५२९९३७।८७ 

५२९९३८ 

१२१४ नेपालको संष्टवधानमा सामान्जक सरुुक्षा सम्बतधी अतधकार संन्घर् सरकारको एकल अतधकार 
सनु्च तभर रहेके सो ष्टवपररि हनुे गरर कुनै परकार प्राईभेट संस्था वाट तनस्काशन हदुा समेि 
िलब भत्ता तलन ेकाननुी सहार्िा ष्टवमा समेिको खचि भकु्तानी गने गरी तनदेन्शका बनाई मनपा 
कै प्र.प्र.अ. र परकार महासंघको पदातधकारी वाट दस्िखि चल्ने गरी परकार महासंघ 
कास्कीको खािामा भकु्तानी भएकोले सो खचि तनर्तमि मान्न नसष्टकएको रु 

२०००००
० 

 पोखरा महानगरपातलका चाल ुखचि   
 सेवा केतर १  
१४१ व्र्न्क्तगि प्रर्ोगको मोवाईल खचि कार्ािलर्बाट भकु्तातन ददन नतमल्न ेमा वडा न २० का वडा 

सन्चव श्री कमल बहादरु वस्निेलाई रु.६०००।०० भकु्तानी तनर्तमि गनुि पने रु  
६००० 

१६५ वडा नं.४ को तसफाररस अनसुार पजुा श्री इलेन्क्टकल्सलाई सामान खररद वापिको भकु्तानी 
गदाि सम्झौिा नभई ल.ई संलग्न नगरी प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन समेि नभएकोले आवश्र्क कागजाि 
संलग्न रान्ख तनर्तमि गनुि पने रु  

१४४६६५ 

३१६ वडा नं ५ को तसफाररस अनसुार भान ुईतटरप्राईजेज लाई मसला ष्टपस्ने मेतसन खररद वापिको 
भकु्तानीमा सामान खररद भएको िर उक्त सामान कसलाई हस्िातिरण भएको हो पिुाई संलग्न 
नभएको हदुाँ हस्िातिरण फारम राखी तनर्तमि गनुि पने रु  

६०००० 

 सेवा केतर २  
११ वडा नं २ का वडा सन्चव श्री र्ाचना श्री खवासलाई सडक वत्ती र सडक सौतदर्ीकरण 

वापिको भकु्तानीमा ष्टटप्पणी सदर नभएकव लागि अनमुान प्राष्टवतधक प्रतिवदेन समेि संलग्न 
नभएको हदुा संलग्न राखी तनर्तमि गनुि पने । 

१५०५२६ 

२४१ वडा नं ३ का वडा सन्चव श्री तमना कुमारी बराल पौडेललाई ष्टवल संलग्न नगरी बढी रकम 
भकु्तानी भएको देन्खएको हदुा उक्त रकम असलु उपर गनुि पने । 

६९०० 

२६८ श्री अन्म्वका मा ष्टव २५ लाई खाजा खचि वापिको रकम भकु्तानीमा वडा कार्ािलर्सँग सम्झौिा 
भकु्तानी हदुा रु.२१६६०६।०० भएको हदुा बढी रकम असलुउपर गनुिपने रु 

९९६०६ 

 सेवा केतर ३  
८४ समान अन्स्ित्व भएको कार्ािलर्को लातग खचि गनुि पदाि िालकु कार्ािलर्को स्वीकृि तलन ुपनेमा 

सो नगरी वडा प्रहरी कार्ािलर् वैदाम लाई फतनिचर खररद वापिको भकु्तानीमा वडा नं.६ 
कार्ािलर्ले खररद गरर हस्िातिरण गनुिपनेमा सो नभएको  । 

७०००० 

 प्रशासतनक खचिको लातग अनदुान ददन नतमल्ने भतन ष्टवगिमा मलेप प्रतिवदेनले औलल्र्ाएको िर 
सो ष्टवपरीि सोही प्रकृतिको खचि भएको तनम्न अनदुान तनर्तमि गनुि पने ।  

गो.भौ.नं. १२७ पच्चकोशी आ ष्टव रु.१३२०००।०० 

गो.भौ.नं. १२८ मकन्ना देवी आ ष्टव रु.८१०००।०० 

२१३००० 

१३८ वडा नं.२२ का वडा सन्चव श्री राम प्रसाद पौडेललाई घरधरुी सवेक्षण वापिको रकम भकु्तानीमा 
के प्रर्ोजनमा घर सवेक्षण गररएको हो स्पि नभएको लागि अनमुातनि प्रस्िाव र प्रतिवदेन ष्टवना 
खचि भकु्तानी रकम तनर्तमि गनुि पने । 

९५००० 

 सेवा केतर ४  
 र्स िफि  रु.७२८३९९४।०० तनकासा भै रु.७२८३९९४।०० खचि भएको देन्खतछ ।  
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 वडा कार्ािलर्मा सरकारी सवारी साधन वाहेक अतर् साधनको तनन्म्ि अस्वभाष्टवक रुपमा प्रर्ोग 
भएको तनम्न वडा कार्ािलर्हरुको ईतधन खचि भकु्तानी तनर्तमि गनुि पने  

गो भौ नं१२४ वडा नं १० रु.१०००००।०० 

गो भौ नं१३५ वडा नं १४ रु.१०००००।०० 

२००००० 

 सेवा केतर ५  
 प्रशासतनक खचिको लातग अनदुान ददन नतमल्ने भतन ष्टवगिको मलेप प्रतिवदेनले औल्र्ाएको िर 

सो ष्टवपररि भएको तनम्न अनदुान रकम तनर्तमि गनुि पने ।  

गो भौ नं ष्टववरण रकम 

५१ कष्टवन्शरोमणी आ ष्टव  १०००००।०० 

५५ चतर ज्र्ोिी आ ष्टव ९००००।०० 

७१ कल्र्ाण आ ष्टव  १०००००।०० 

 ष्टवर आ ष्टव  १०००००।०० 

जम्मा ३९००००।००  

 

३९०००० 

 सेवा केतर २  
२ वडा नं १६ के आई तसंह संर्कु्त मागि-महेतरगफुा सडक ममिि गनि उपभोक्तासगँ जनसहभातगिा 

नतलई रकम भकु्तानी भएको, सो सम्बतधी संझौिा २०७६।५।२० मा भएको िर संझौिा हनु ु
भतदा १ मष्टहना अन्घ ऐ ४।२० गिेको तडजेल ष्टवल संलग्न रान्ख भकु्तानी भएको रु 
४८१२५।०० देन्खतछ । संझौिा भएको तमति भतदा अन्घको ष्टवल स्वीकृि हनु तमल्ने दैन्खदैन 
। 

 

३ ल ई स्वीकृि नगरी एवं कार्िसम्पन्न प्रतिवदेन ष्टवना आचार्ि कतस्ट्रक्सन एण्ड सप्लार्सि प्रा तल 
लाई सडक ममिि बापिको भकु्तानी नभएको रु  

१२०००० 

५ ल ई स्वीकृि नगरी एवं कार्िसम्पन्न प्रतिवदेन ष्टवना बन्त्त राख्न पावर अल्टरनेष्टटभ पोखरालाई 
भकु्तानी भएको देन्खएको रु  

१०४००० 

सेवा केतर ३  
९१ पोखरा सोतभर्ङ्ग एण्ड इन्तजतनर्ररङ्ग कतसल्टेतसी लाई रकम भकु्तानीमा आवश्र्क ष्टवल भरपाई 

र आवश्र्क कागजाि नभएको हुँदा सो कागजाि संलग्न राखी तनर्तमि गनुि पने  
२५००० 

५८ तनम्नानसुारका उ स लाई तनम्नानसुारको भो भौ नं बाट कर ष्टवजक वगेरको भकु्तानी भएको 
देन्खएकोले सो कागजाि संलग्न हनुपुने रु २७२४००। तसिापाइला मागि रु ६२७००। 

तडज्नील्र्ाड स्कुल देन्ख वडा नं ६  बाटो रु ४८६००। 

घाष्टटतछना कातलरह बाटो  उ स  रु १८९००। 

मदन मागि उ स रु ६९६००। 

पषु्करेश्वर मन्तदर कल्भटि तन उ स रु ४०५००। 

तभम महारीको घर को बाटो  तन उ स रु ३२१०० 

२७२४०० 

सेवा केतर ५  
 गो भौ नं संलग्न नभएकोले अन्तिम म ले प हनु ुभतदा पष्टहला पेश गनुि पने अतर्था असलु 

उपर गनुि पने  
५५५५६ 

आकान्स्मक कोर्   
१६ व्र्वसाष्टर्क तसप मलुक िातलम असार १६ देन्ख श्रावण ९ सम्म २५ ददन संचालन भएको 

भतन खचि जनाईएको सहभातगहरुको उपन्स्थति/हान्जरर संलग्न नभएको  
१२५००० 

तबपद व्र्वस्थापन कोर्  
११० लेक तसटी हन्स्पटल,रेश्म खेिी, नतसङ्ग होम बाराही मा तब र न्शबशन्क्त मा तब मा माहानगरबाट 

आईसोलेशन केतर स्थापना भएको िहा ँिन्ना तबस्िारा भनी अमाितन टेडसिबाट प्रतिस्पधाि वगेर 
तसधै खचि भकु्तानी गरेको देन्खएको रु  

६५८९३६ 

१२२ कुटी ररसोटलाई पे.फ गरी बाकी रकम भकु्तानी गदाि ष्टवल भरपाई संलग्न नभएको रु  ६३२७६७ 
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दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

१४६ कोतभड १९ को अवस्थामा काम गरेको भतन भकु्तानी भएको रकमको तबल भरपाई संलग्न 
हनुपुने रु  

२७८३६७ 

३२,२४ राहि ष्टविरण गनि आवश्र्क पररमाणको अनमुान नभई सचुना प्रकाशन नगरी दोश्रो पक्षले माग 
गरेजति तबतभन्न व्र्बसार्ीक फमिसंग सम्झौिा भएको देन्खतछ। गो भौ नै ६२ बाटअसल तछमेकी 
सहर्ोग संघ माफि ि पो.महानगरपातलका को २०७७।१।२० मा सहतुलएि दरमा खाद्यान्न 
व्र्बस्था िथा व्र्ापार कम्पनी तल बाट प्रति क्वीतटल ४१८५।८५ मा खररद गरी ष्टविरण 
भएको सो खाद्यान्नमा जनगनुासो आएको नदेन्खएको ।िर ३०.२५ प्रतिशि सम्म बढी व्र्र्भार 
हनुे गरी उत्पादक तडलर वा खाद्य संस्थानबाट खररद नगरी तबना प्रतिस्पधाि तमिव्र्र्ीिा कार्म 
गनि ध्र्ान नददई तसधै खररद भएकोले र्स्िो खररद कार्ि अतनर्तमि देन्खएको रु  

३१५६८९
३७ 

राजस्व  
 आ व २०७६।०७७ मा तमर नेपाल कतस्ट्रक्सनले ढंुगा तगट्टी बालवुा उत्खनन ठेक्का बापि 

दान्खला गनुिपने रकम मध्रे् रु ३० लाखको चेक महानगरपातलकाको खािामा जम्मा हनुपुनेमा 
३ लाख मार जम्मा भएकोले नपगु रु २७ लाख जम्मा हनुपुने देन्खतछ। साथै वास्िष्टवक 
रुपमा प्राि रकम भतदा बढी रकम बराबरको रतसद जारर गरेको देन्खतछ। 

 

 पोखरा महानगरपालका वडा नं ६ हल्लनचोक न्स्थि फेवा स्वीतमङ्ग पलुमा फेवा दृश्र्ावलोकन 
स्थल टेतडर समर् पश्चाि समेि तबना प्रतिस्पधाि नाइस नेपाल कतट्रक्सन लाई १ बर्ि समर् थप 
गरेको प्रकृर्ा तनर्म संगि देन्खएन । 

 

 मतनपाल न्शक्षण अस्पिालको आ ब २०७६।७७ सम्मको बाकी कर बक्र्ौिा रकम एवं 
तनर्मानसुार लाग्न ेजररवाना समेि असलु गनुिपदिछ।   

 

 तबजर्नगर पलु नन्जक रहेको गातड धनु ेस्थानलाई साष्टवकमा पररचालन गररदै आएकोमा हहाल 
उक्त स्थान बाट राजश्व पररचालन नभएकोले तनर्ममानसुार पररचालन गनुिपने देन्खतछ।  

 

 पर्िटकीर् नगरी पोखराको तबतभन्न साविजतनक स्थलहरु महेतरगफुा, पािले छागो, गिेुश्वर गफुा 
तबतभन्न िालहरु लगाएिको पररचालन गरी आर् आजिन गनुिपने देन्खतछ। उक्त सम्पादाहरु 
साविजतनक सम्पन्त्त भएकोले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७(२) ष्टवपररि 
साविजतनक तनजी साझेदारीको नाउँमा ३५ देन्ख ४० बर्िलाई तनजी के्षरलाई तलजमा ददन 
चातलएको प्रष्टक्रर्ा तनर्म संगि मान्न सष्टकदैन। 

 

 पाष्टकि ङ्ग व्र्वस्थापनाः अध्र्ार्न सतमतिले करका दर बढाएर ष्टवगिमा उठेको भतदा कममा बस 
ट्याक्सी आददमा प्रति ददन पाष्टकङ्गको दरले ठेक्का लगाउँदा उठेको राजश्व भतदा उल्लेखतनर् 
रुपमा बढी राजश्व उठन ेगरी बस ट्याक्सी मा प्रति घण्टाको आधारमा शलु्क उठाउने गरी वस 
ठेक्का व्र्वस्थापन गनि खोतलए पतन ठेक्का व्र्वस्थापनमा उल्लेखतनर् रुपमा राजश्व प्राि नहनु ेगरी 
ठेक्का व्र्वस्थापन गरेको देन्खतछ।  

 

 घाटको पररचालनाः पोखरा महानगरपालका के्षरका तबतभन्न घाटहरुको पररचालन तनन्श्चि समर्का 
लातग वडा कार्ािलर् माफि ि भएको पपररचालनमा स्थपलगि रतसद जारर गदाि पारदिन्शि नभएकोले 
थप कडाई एवं पारदन्शि हनुे ष्टकतसमले व्र्वस्थापन गनुि पने देन्खतछ। साथै संन्घर् सरकारको 
तनदेशन ष्टवपररि श्रावण आन्श्वनमा घाट उत्खनन भएकोले सो उपर ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ।   

 

 आ.ब २०७६।०७७ मा तबतभन्न राजश्व काउतटरबाट राजश्व संकलन गरी रतसदहरु तभडान 
गदाि कम राजश्व दान्खला गनि तनम्न कमिचारीहरुबाट थप राजश्व रकम तनम्नानसुार असलु गनुिपने 
रु  
वडा नं १३ श्री ददपेतर मरातसनी रु ४०२०० 

वडा नं ३ श्री शन्शकला आले मगर रु १००००। 

वडा नं १७ श्री दमर्न्ति पराजलुी रु ७०२४। 

57224 

 जम्मााः  ५०५४०७
६८  
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
197  पेश्की वाकँीाः कार्ािलर्ले देहार्अनसुार पेश्की फर्छ्यौट नगरेकोले आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवत्तीर् 

उत्तरदाष्टर्त्व तनर्मावली, २०७७ मा भएको व्र्वस्था अनसुार पवुािधार महाशाखा अतिरगिको म्र्ाद 
नाघेको देहार् वमोन्जम पेश्की फर्छ्यौट गनुिपने रु ...  

पेश्कीको वववरण 
पेश्की लिने ब्यक्ती, फमय वा 
कमपनीको नाम 

मयाद 
ननािेको 
रकम 

मयाद 
नािेको 
रकम 

पवूमाधमर ्हमशमखम अन्तरगताः    
सडक पिु (क्रमागत) र्ाजन्द्त आरोग्य जे.भी. ३५४०००० ० 

आर टट ओ सडक ननमायण योजना आर्ीष । फेवा जे. लभ. ७३००००० ० 

र्हरी सडक ममयत तथा ररलसलिङ्ग महानगरीय 
क्षेत्र भर 

यगु त्रबल्डसय एण्ड सप्िायसय प्रा.लि. ४५३००० ० 

सडक पिु (क्रमागत) श्री गीता कन्द््रक्सन ८३७३५२.८ ० 

नतिातारे काउिेपानी पोखरा २२ ब्राईट/जयबिुन्द्द जे.भी. ४०३१००० ० 

र्हरी सडक ममयत तथा ररलसलिङ्ग महानगरीय 
क्षेत्र भर 

यगु त्रबल्डसय एण्ड सप्िायसय प्रा.लि. ४५३००० ० 

मखणपाि ररयािेचौर मौजा ववसाउना सडक रोयि– र्ननदेब जे.भी. १८१८८६४ ० 

एक िर एक धारा खानेपानी आयोजना ननमायण 
तथा संचािन 

ए. एम. कन्द््रक्सन कमपनी प्रा. लि. २९४८००० ० 

आर टट ओ सडक ननमायण योजना आर्ीष । फेवा जे. लभ. ३०७१००० ० 

एक िर एक धारा खानेपानी आयोजना ननमायण 
तथा संचािन 

ए. एम. कन्द््रक्सन कमपनी प्रा. लि. ३८८२००० ० 

खोिा वेसी पिु ्यान्द्खुदी खोिा पिु 
गगनगौडाबाट सातमुहाने जोड्ने खुदी खोिामा पिु 

्यानी खोिा पिु र आवासनगर पिु गरी ५ वटा 
ऐना ननमायण सेवा कं . प्रा.लि. ९३८७९१  ० 

न्द्याउरुङ्ग पहरो ्वा्थ्य चौकी तोरीपानी सडक 
जाने बाटो ववन्द्दवालसनी ननमायण सेवा २९०००० ० 

खोिा वेसी पिु ्यान्द्खुदी खोिा पिु 
गगनगौडाबाट सातमुहाने जोड्ने खुदी खोिामा पिु 

्यानी खोिा पिु र आवासनगर पिु गरी ५ वटा 

काश्यप ननमायण सेवा तथा सप्िायसय 
प्रा.लि. १८५०००० ० 

न्द्याउरुङ्ग पहरो ्वा्थ्य चौकी तोरीपानी सडक 
जाने बाटो ववन्द्दवालसनी ननमायण सेवा १६६९५८ ० 

खोिा वेसी पिु ्यान्द्खुदी खोिा पिु 
गगनगौडाबाट सातमुहाने जोड्ने खुदी खोिामा पिु 

्यानी खोिा पिु र आवासनगर पिु गरी ५ वटा 
श्री गगता/साववत्री जे.भी. २६७४५०० ० 

कोट तथा भ्य ुटावर संरक्षण- ठुिाकोट िोयि कन्द््रक्सन १४०००० ० 

मेयर ्माटय नमुना सडक योजना- मुख्य सडक 
अ्फाल्ट गने कायय तथा सडक दायााँ बायााँ फुटपाथ 
तथा सौन्द्दयीकरण काययक्रम 

ELITE - MITIDAN - RAYAMAJHI 
J.V.KATHMANDU 

१५५१३००० ० 

जाल्पा मागयको अधरुो नािी ननमायण र सडक 
्तरउन्द्नती एम एन लस िोयि जे.लभ २०७००० ० 

खोिा वेसी पिु ्यान्द्खुदी खोिा पिु 
गगनगौडाबाट सातमुहाने जोड्ने खुदी खोिामा पिु 

्यानी खोिा पिु र आवासनगर पिु गरी ५ वटा 
ऐना ननमायण सेवा कं . प्रा.लि. २६७१००० ० 

उद्ववर चौतारा, धारापानी, कटुन्द्जे, बिुौदी जरेवर नेप्िीज कन्द्रक्सन ३५०००० ० 

 
 
 

८६९८९४ 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

खुट्टाको गौडा सोती पसि लभत्री बाटो वप.एि.कन्द््रक्सन ७००००० ० 

तोरीपानी सराङ्गकोट सडक वप.एि.कन्द््रक्सन ७५१००० ० 

सडक पिु (क्रमागत) र्ाजन्द्त आरोग्य जे.भी. ३५४०००० ० 

खोिा वेसी पिु ्यान्द्खुदी खोिा पिु 
गगनगौडाबाट सातमुहाने जोड्ने खुदी खोिामा पिु 

्यानी खोिा पिु र आवासनगर पिु गरी ५ वटा 
श्री गगता/साववत्री जे.भी. ३९४५०० ० 

जाल्पा मागयको अधरुो नािी ननमायण र सडक 
्तरउन्द्नती एम एन लस िोयि जे.लभ ६०७००० ० 

के.आई लसंह पिु देखख महेन्द्र गुफा सडक 
चक्िावन्द्दी र फुटपाथ ननमायण 

ननटहत कन्द््रक्सन एण्ड ववल्डसय ६९०४५१  ० 

खुट्टाको गौडा सोती पसि लभत्री बाटो वप.एि.कन्द््रक्सन ७००००० ० 

साझा जजलमरे टोि सडक ्तरउन्द्नती अमर कन्द््रक्सन ५४८००० ० 

साझा जजलमरे टोि सडक ्तरउन्द्नती अमर कन्द््रक्सन ६९१००० ० 

सडक ननमायणको कमयमा सडक ववचमा पने 
त्रबजिुीको पोि सानयको िागग साझेदारी काययक्रम 

नेपाि ववधतु प्रागधकरण पोखरा 
ववतरण केन्द्र 0 

४४८६८४ 

सडक ननमायणको कमयमा सडक ववचमा पने 
त्रबजिुीको पोि सानयको िागग साझेदारी काययक्रम 

नेपाि ववधतु प्रागधकरण पोखरा 
ववतरण केन्द्र 0 

२८,११० 

ववकास टोिको १०० लम लभत्र देखख र्ुरु हुने बाटो 
ववकास टोि बाटो तथा खानेपानी 
उपभाेेक्ता सलमनत 

0 २००००० 

भ्रमण तथा अविोकन काययक्रम  पावयती के.सी. 0 १९३१०० 

  ६१७५७४१७ ८६९८९४  
198  अतर् शाखाको पेश्कीाः पवुािधार महाशाखा वाहेक अतर्वाट ददएको पेश्की हालसम्म फर्छ्यौट नभएकोले 

म्र्ाद नाँघेको देहार्को पेश्की फर्छ्यौट गनुिपने रु  

तस 
नं 

तमति पेश्की तलनेको नाम पेन्श्कको ष्टववरण रकम 

न्शक्षा चाल ुिफि ाः 
१ २०७७।०१।३१ सोमनाथ भण्डारी अतभमनु्खकरण २१५००० 

२ २०७७।३।३० जीवन प्रसाद रेग्मी चौमातसक बलेुष्टटन ७५००० 

  स्वास््थ चाल ुिफि ाः 
1 276.11.29 हररलाल आचार्ि दादरुा रुवलेा खोप 300000 

2 2076.11.29 हररलाल आचार्ि तबतबध भैपरी 186900 

3 2076.12.14 अजुिन बहादरु खरी के्षरी  स्वास््र् न्शष्टवर 650000 

4 2076.12.28 अजुिन बहादरु खरी के्षरी पवुि िर्ारी र व्र्बस्थापन  1350000 

5 2077.03.17 अजुिन बहादरु खरी के्षरी  म स्वा से सामाग्री बोडि िथा 
पररचर् पर 101700 

6 276..10.20 न्शसवुा अस्पिाल बृहद आकन्स्मक प्रसतुि िथा 
नवजाि न्शश ुसेवा केतर 1850000 

7 2०76.12.28 न्शसवुा अस्पिाल पवुि िर्ारी र व्र्बस्थापन  300०00 

8 2०77.02.26 भलाम स्वास््र् चौकी म स्वा से सातमक र्ािार्ाि खचि 52800 

पवुािधार चाल ुिफि ाः  

१  पाविति केतस अवलोकन भ्रमण िथा कार्ािलर् 
सञ्चालन १९३१०० 

संन्घर् सरकारबाट हस्िातिररि  कार्िक्रमाः  

 

१८४२०६०१ 



133 
 

 

कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

१ २०७६।१२।१० शहरी स्वास््र् केतर १ दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान २११५२ 

२ २०७६।१२।१० शहरी स्वास््र् केतर ४ दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १५९५२ 

३ २०७६।१२।१० शहरी स्वास््र् केतर ५ दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १७९०२ 

४ २०७६।१२।१० शहरी स्वास््र् केतर ८ दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान २३१०२ 

५ २०७६।१२।१० शहरी स्वास््र् केतर ९ दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १२०८५ 

६ २०७६।१२।१० शहरी स्वास््र् केतर १० दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १३३८५ 

७ २०७६।१२।१० आवाि ष्टवजर्ा स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १३३८५ 

८ २०७६।१२।१० शहरी स्वास््र् केतर १३ दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान ८८९० 

९ २०७६।१२।१० शहरी स्वास््र् केतर १४ दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १६६३५ 

१० २०७६।१२।१० शहरी स्वास््र् केर १५ दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान ९५४० 
११ २०७६।१२।१० अमिला प्रा स्वा केतर दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १७९३५ 

१२ २०७६।१२।१० वगेनास आर्वेुद और्ाधालर् आर्वेुद सेवा कार्िक्रम ७५००० 

१३ २०७६।१२।१० मािनृ्शश ुतमिेरी अस्पिाल दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १०८१७ 

१४ २०७६।१२।१० शहरी स्वास््र् केतर १७ दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १३३८५ 

१५ २०७६।१२।१० सराङ्गकोट स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान २११८५ 

१६ २०७६।१२।१० लामाचौर स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १८५८५ 

१७ २०७६।१२।१० िल्लाकोट स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान ११४६७ 

१८ २०७६।१२।१० मौजा स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान ८२७२ 

१९ २०७६।१२।१० भलाम स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान ११४३५ 

२० २०७६।१२।१० कृन्ष्िनाच्नचेौर स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १९२३५ 

२१ २०७६।१२।१० तनमिल पोखरी स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १४७१७ 

२२ २०७६।१२।१० पनु्म्दभमु्दी स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान २४४३४ 

२३ २०७६।१२।१० भदौरे स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १०१६७ 

२४ २०७६।१२।१० चापाकोट स्वास््र् चौकी  दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १२०५८ 

२५ २०७६।१२।१० कास्कीकोट स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान २०५३५ 

२६ २०७६।१२।१० हेम्जा स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान २७६८५ 

२७ २०७६।१२।१० राखी स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान २११८५ 

२८ २०७६।१२।१० लेखनाथ स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १५९८५ 

२९ २०७६।१२।१० कातलका स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १२०८५ 

३० २०७६।१२।१० शहरी स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १२०८५ 

३१ २०७६।१२।१० न्शशवुा अस्पिाल दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १८५८५ 

३२ २०७६।१२।१० वगेनास स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान २१८३५ 

३३ २०७६।१२।१० शहरी स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १६६३५ 

३४ २०७६।१२।१० भररिपोखरी स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान ३०२८५ 

३५ २०७६।१२।१० काहुँ स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १५९८५ 

३६ २०७६।१२।१० माझठाना स्वास््र् चौकी दादरुा रुवलेा खोप अतभर्ान १०८१७ 

३७ २०७६।३।२९ कालीखोला झो प ुउ स झो प ुतनमािण ७८६९८६ 

३८ २९६७।३।३० माझकुना झो प ुउ स झो प ुतनमािण ३८३००० 

संन्घर् सरकारबाट हस्िातिररि पुनँ्जगि कार्िक्रम 

१ २०७७।३।२९ कृपा कतस्टक्सन खानेपानी आर्ोजना २५५१५७० 

२ २०७७।३।२९ कृपा कतस्टक्सन आनेपानी आर्ोजना १९९३६१४ 

३ २०७७।३।२९ कास्कीकोट स्वास््र् चौकी स्वास््र् चौकी तनमािण १११२६७८ 

४ २०७७।३।३१ हेम्जा स्वास््थर् चौकी स्वास््र् चौकी तनमािण २४४८१३० 
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कार्ािलर्को नामाः पोखरा महानगरपातलकाको कार्ािलर्, कास्की । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

महानगरपातलका चाल ुिफि ाः 
१ २०७६।०९।०१ सम्झना गार्क और्धी उपचार खचि सापटी २०००० 

२ २०७६।०७।०७ वलेमान गार्क और्धी उपचार खचि सापटी २५००० 

३ २०७६।१०।१९ पणुि ष्टवक और्धी उपचार खचि सापटी ३०००० 

४ २०७६।०७।१७ ओमनाथ गार्क और्धी उपचार खचि सापटी ३०००० 

५ २०७६।०७।०५ द्यगुािराज तगरी ष्टवष्टवध खचि १०००० 

६ २०७६।०७।०७ कृष्णचतर  तर्ौपाने  इतधन ७९१८ 

७ २०७६।०७।०७ कृष्णचतर तर्ौपान े मसलतद िथा कार्ािलर् सामाग्री १६६७१ 

८ २०७६।०७।०७ कृष्णचतर तर्ौपान े ष्टवष्टवध खचि १६३३० 

९ २०७६।०६।२९ दर्ाराम ष्टवक पानी िथा ष्टवजलुी  १५००० 

१० २०७६।०७।०७ दर्ाराम ष्टव क संचार महशलु १५००० 

११ २०७६।०७।०७ दर्ाराम ष्टव क इतधन २०००० 

१२ २०७६।०७।०७ दर्ाराम ष्टव क मसलतद िथा कार्ािलर् सामाग्री ५०००० 

१३ २०७६।०७।०७ दर्ाराम ष्टव क भ्रमण खचि ५०००० 

१४ २०७६।०७।०७ दर्राम ष्टवक ष्टवष्टवध खचि २०००० 

१५ २०७६।०७।०७ दर्राम ष्टव क स्वीकृि मनोरञ्जन ३०००० 

१७ २०७६।०७।०७ बर्ान बहादरु राना और्तध उपचार खचि सापटी ३०००० 

१८ २०७६।०७।०७ ष्टकसान बहादरु गार्क और्तध उपचार खचि सापटी २०६८० 

१९ २०७६।०९।०१ गोगन माध्र्ातमक ष्टवद्यालर् राजश्व ष्टफिाि ७३२७३७ 

जम्मा  

ष्टवष्टवध कोर् िफि   

१ २०७६।०३।०३ ष्टट ष्टव तनमािण सेवा  १०००००० 

ष्टवपि व्र्वस्थापन कोर्िफि    

१  भतुमनतद खनाल  लेकतसटी खाना खाजा १००००० 

२  रेविी भण्डारी सतु्केरी भत्ता ५०००० 

३  महेश्वर देवकोटा सडक बालबातलका २०००० 

सेवा केतर १ चाल ुिफि    

१ २०७६।११।२० केशवराज कोइराला ष्टवष्टवध कार्िक्रम खचि १५०००० 

सेवा केतर २ पजुीगि िफि को   

१ २०७६।११।१४ मन्तदर गेट तनमािण तसर्द्ेश्वर महादेव मन्तदर ४२८५७ 

सेवा केतर ३ चाल ुिफि को   
१ २०७७।०३।१९ काभ्र ेदेउरालीस्वारा आमा समहु तसपमलुक व्र्वसाष्टर्क िातलम  ५०००० 
२ २०७६।११।२१ आरटी ओरोड रानाभाट बाटो 

उपभोक्ता सतमति 
सडक तनमािण 

२८६ 
३ २०७६।१०।२० फुसे्रखोला आरनडाडा एकहािे ग्रातमण 

सडक उपभोक्ता सतमति 
सडक तनमािण 

४४४ 
सेवा केतर ४ पजुीगि िफि   
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१ २०७६।१०।१९ दगुाि देष्टव पौडेल तर्ौपान े कार्ािलर् सञ्चालन २००००० 
२ २०७६।१०।१९ वाला देष्टव आमा समहु  ३८८८९ 
३ २०७६।११।१९ नौष्टवसे मागि कल्भटि तनमािण १२५००० 
४ २०७६।११।११ तसतलङ्गे बहउुदेशीर् सामदुाष्टर्क  सामदुाष्टर्क भवन तनमािण ३८८८९ 
जम्मा १८४२०६०१  
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                                                                                                                        अनुसुचि १  
पमलिकमको संचितकोषको वववरण 

२०७६।०७७ 
प्रदेशाः गण्डकी                                                                               -रु हजारमा_ 

क्र. 
सं. 
 स्थातनर् िह न्जल्ला 

 आय 
 

 

जममा आय 

  

 

मौज्दात गत वषयको 
जजममेवारी 

संि तथा 
प्रदेर् अनुदान 

राज्व 
वाडफाड 

आन्द्तरीक 
आय 

अन्द्य 
आय 

चािु खचय प ाँजीगत 
खचय 

अन्द्य खचय जममा खचय 

1 2 3 ४ ५ ६ (2+3+4+५) ७ ८ ९ १० (७+८+९) ११  (1+६-

१०) 

१ 
पोखरा 
महानगरपातलका 

कास्की 
173096 1971893 277245 1348759 1411120 5009017 1967246 1315670 1220526 4503442 678671 

 

    बेरुज ूबगीकरण (ष्टवतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अतर् कारोबार)                    अनुसुचि २ 
                                      २०७६।७७           -रु हजारमा_ 

तस 
नं 

स्थातनर् िह न्जल्ला 

प्रारन्म्भक वेरुज ु प्रतिष्टक्रर्ावाट फर्छ्यौट वाँकी वेरुज ु वाँकी वेरुज ु

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अशलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 

सैदान्
तिक  

लगति 
सैदान्ति
क  

लगति सैर्द्ान्तिक लगिी 

अननयलमत 
भएको 

प्रमाण 
कागजात 
पेर् 

नभएको 

राज्व 
िगत 

जजममेवारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नलिएको 

जममा कमंचारी अन्द्य जममा 

१ 

पोखरा 
महानगरपातल
का 

कास्की 
100 147 781137 0 9 75422 100 138 705715 

4587

25 

157502 70197 0 0 227699 18421 870 19291 

                                                 अनसुचुी ३ 

अद्यावतधक वेरुज ुस्थीिी                                             (रु हजारमा) 
         

क्र स स्थातनर् िह न्जल्ला गि बर्ि 
सम्मको बाँकी 

र्ो बर्िको फर्छ्यौट बाकी र्ो बर्ि सम्पबाट कार्म 
बेरुज ु

र्ो बर्िको बेरुज ु कुल बाकी बेरुज ु

१ पोखरा महानगरपातलका कास्की 1265786 0 1265786   705715 1971501 

 

 


