
 

 
1 | P a g e  
 

 
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३)प्रयोजनार्थ मिति २०७७ श्रावण देखि 
पौष िसान्ि सम्ि यस कायाथलयबट सम्पाददि कािहरुको वववरण  । 
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कोष िर्ा लेिा तनयन्रक कायाथलय, जुम्ला । 
फोन नम्ब र: ०८७–५२०११६ 
          ०८७–५२०५७७  

र्थिेल:jumla.dtco@fcgo.gov.np  

 
१.कायाथलयको पररचय ;  
 

सरकारका जिल्ला जथित सरकारी कार्ाालर्हरुलाई ती कार्ाालर्हरुको थवीकृत बिेट बमोजिम सन्चीत कोबाट रकम 
निकासा दििे, आन्तररक लेखा पररक्षण गिे, जिल्लाको ववनिर्ोिि, रािश्व तिा धरौटीको एकककृत वववरण तर्ार 
गरी महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्मा पेश गिे उद्िेश्र्ले ववक्रम सम्वत २०३८ मा िेपाल भर कोष तिा लेखा 
निर्न्रक कार्ाालर्हरुको थिापिा हुिे क्रममा िुम्ला जिल्लामा पनि र्स कार्ाालर्को थिापिा भएको हो । 

 

२. काि, किथब्य  र अधधकार ; 

 

आर्िाक कार्ाववर्ध तिा ववत्तीर् उत्तरिानर्त्व निर्मावली, २०७७ अिुसार र्स कार्ाालर्को काम कताब्र् िेहार् 
अिुसार रहेका छि ्। 

क) महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को प्रनतनिर्धको रुपमा जिल्लाजथित कार्ाालर्को आर्िाक कारोबारोको रेखिेख 
निरीक्षण तिा गिे र प्रचललत कािूिको अधीिमा रही रार् दििे ।  

ख) आफ्िो र्ालाका लभर आर्िाक कारोबार गिे कार्ाालर्हरु महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को परामशामा 
कार्ाालर्हरुलार्ा संकेत िम्बर दििे कार्ाालर्हरुको लगत अद्र्ावर्धक राखे्न । 

ग) कार्ाालर्बाट आर्िाक कारोबारका वववरण ललर्ा जिल्लाको एकककृत वववरण तर्ार गरी महालेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्मा पठाउिे। 

घ)  प्रचललत कािूि र महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले तोके बमोजिम आन्तररक लेखापरीक्षण गिे । 

ª )जिल्ला जथित कार्ाालर्हरुलार्ा दिर्ाएको निकासा रकमको अलभलेख राखे्न । 
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प्रमुख कोष नियन्त्रक
(रा.प.द्धि.)/प्रशासन/लेखा-१

कोष नियन्त्रक
(रा.प.त.ृ)/प्रशासन/लेखा-१

प्रशासि फााँट
स.ले.प.(रा.प्र.अनं.द्धि.) प्रशासन/लेखा - १
ह.स.चा.(शे्रणी विहहन) - १
का.स.(शे्रणी विहहन) - ३

विनियोजि फााँट
ले.पा.(रा.प्र.अनं.प्र.) प्रशासन/लेखा - २

आन्त्तरिक लेखा परिक्षण फााँट
ले.पा.(रा.प्र.अनं.प्र.) प्रशासन/लेखा - २

च) रािथव, धरौटी, ववनिर्ोिि  सम्बन्धी कारोबार लगार्त िगि मौज्िात र बेरुिु फथर्ौंटका सम्बन्धमा 
सम्बन्धमा आवश्र्कता अिुसार िीररक्षण गरी त्र्थतो प्रनतवेिि महालेखा निर्न्रक कार्ाालर् र सम्बजन्धत केन्रीर् 
निकार्मा पठाउिे । 

छ) निरीक्षण गिाा स्रेथता िरुुथत िराखेको वा दहिालमिा गरेको वा प्रनतवेिि िगरेको वा आर्िाक कार्ाववर्ध तिा 
ववत्तीर् उत्तरिानर्त्व ऐि, २०७६ तिा  निर्मावली, २०७७ अिुसार काम िगरेको पार्ाएमा आर्िाक कारोबारो तिा 
भुक्तािी निकासा रोक्का राखी सम्बजन्धत तालुक कार्ाालर्मा िािकारी गराउिे । 

ि) महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को प्रनतनिर्धको रुपमा प्रिेश तिा थिािीर् सजन्चत कोषको सचंालि लेखाकंि 
प्रनतवेिि खाता संचालि सम्न्धमा आवश्र्क समन्वर् सहजिकरण गिे । 

झ)महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले समर् समर्मा तोकेका अन्र् कार्ाहरु गिे । 

 
 
 
 
 

३.  कोष िर्ा लेिा तनयन्रक कायाथलय जमु्लाको संगठनात्िक चाटथ र कायथवववरण ;  
 
 

३.१ संगठनात्िक संरचना M 
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३.२ कोष िर्ा लेिा तनयन्रक कायाथलयिा रहेका फााँटहरुको कायथवववरण M 

  

क. प्रशासि फााँट ; र्स फााँटका कार्ाहरु निम्िािुसार रहेका छि ्। 

• कार्ाालर्को आर्िाक कारोबार संचालि , 
• कमाचारी प्रशासि,  

• जिन्सी ब्र्वथिापि तिा खररि,  

• जिल्लाजथित कार्ाालर्हरुमा कार्ारत लेखा समूहका कमाचारीहरुको अलभलेख,  

• थिािीर् तहहरुलार्ा निकासा िािे अिुिािहरुको निकासा सम्बजन्धत थिािीर् तहमा पठाउिे ,  

• निववृत्तभरण । पेन्सि पट्टाका सम्बन्धमा को ले नि का बाट सम्पािि हुिे कार्ा,  

• िीररक्षण तिा प्रनतवेिि सम्बन्धी र अन्र् प्रशासनिक कार्ा गिे । 

 
 
 

ख. ववनिर्ोिि फााँट ; र्स फााँटका कार्ाहरु निम्िािुसार रहेका छि ्। 

• कार्ाालर्हरुबाट प्राप्त िथतखत िमूिा कार्ा प्रमाणणत सम्बन्धी कार्ा गिे , 
• कार्ाालर्लार्ा प्राप्त बिेट तिा कार्ाक्रम अिुसार भुक्तािी निकासा गिे , 
• भुक्तािी निकासाको कार्ाालर्गत तिा बिेट उप लशषाकगत अलभलेख राखे्न , 
• भुक्तािी निकासाको खातागत खचा सरकारी कारोबारो गिे बैंकसंग लभर्ाि गिे , 
• निकासाको आववर्धक प्रनतवेिि गिे , 
• रािथवको अलभलेख प्रनतवेिि सम्बन्धी कार्ागिे , 
• धरौटीको कार्ाालर्गत अलभलेख भुक्तािी निकासा वा कफताा सम्बन्धी र प्रनतवेिि कार्ा गिे, 
• कार्ासंचालि कोष वा अन्र् ववववध खाताको अलभलेख, भुक्तािी निकासा र प्रनतवेिि,  

• समर् समर्मा तोककएका अन्र् कार्ाहरु गिे । 

 
 

ग. आन्तररक लेखापरीक्षण फााँट ; र्स फााँटका कार्ाहरु निम्िािुसार रहेका छि ्। 
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• महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्बाट नििेशि भए बमोजिम वा प्रचललत कािूि बमोजिम कार्ाालर्हरुबाट 
सम्पादित आर्िाक कारोबारोको  आन्तररक लेखा परीक्षण गिे , 

• आन्तररक लेखा परीक्षणको आवर्धक प्रनतवेिि तर्ार गरी पठाउिे , 
• कार्ाालर्हरुले तर्ार गरेका ववत्तीर् वववरणको शुद्धता िााँच गरी प्रमाणणत गिे , 
• नििामती सेवा ऐि , प्रचललत कािूि बमोजिम वा महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को नििेशि, बमोजिम जिल्ला 

जथित कार्ाालर्हरुको बावषाक तलबी प्रनतवेिि पाररत गिे,  

• समर् समर्मा तोककएका अन्र् कार्ाहरु गिे । 

 
 
 

 

३ ३ जनशक्तिको दरवन्दी वववरण ;  

 

क्र स   पिको िाम    शे्रणण  थवीकृत संख्र्ा  पिपुनत ा संख्र्ा ररक्त संख्र्ा 

१ प्रमुख कोष निर्न्रक रा.प. द्र्धनतर् १ १ ० 

२ कोष निर्न्रक रा.प. तनृतर् १ १ ० 

३ लेखापाल रा.प.अिं. प्रिम ४ २ २ 

४ सह लेखापाल रा.प.अि. द्र्धनतर् १ १ ० 

५ ह.स.चा.  शे्रणण ववदहि १ १ ० 

६ कार्ाालर् सहर्ोगी शे्रणण ववदहि ३ ३ ० 

िम्मा ११ ९ २ 

 
 

३. ४ कायथरि किथचारीहरुको वववरण ;  

 

क्र स िामिर   पि     शे्रणी  फोि िम्बर  सम्बजन्धत फााँट 

१ गोपी चन्र भण्र्ारी  प्र .को .नि. रा.प. द्र्धनतर् ९८५८३२०३१६  

२ लक्ष्मीित्त चौलागार्ा को नि . रा.प. तनृतर् ९८५८०३२९०५  

३ मक्कर बहािरु महत ले .पा. रा.प.अिं. प्रिम ९८५८३२०४३५ ववतनयोजन । आ ले प 
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४ सन्तोष चौलागार्ा ले पा रा.प.अि. द्र्धनतर् ९८४८०२११६० ववतनयोजन । आ ले प 

५ िुिा बुढा सह लेखापाल शे्रणी ववदहि ९८४८३१३५९५ ववतनयोजन । आ ले प 

६ लक्ष्मण बबष्ट ह.स.चा. शे्रणी ववदहि ९८४८३५७२९७  

७ धि बहािरु रावल का. स. शे्रणी ववदहि ९८४८३३७५७  

८ मि बहािरु रावल का. स.  ९८६८३०८१६८  

९ सिाि रावल का. स.  ९८४८३०५३८३  
 

 

          िोट ;  

➢ र्स कार्ाालर्को सूचिा अर्धकारीको जिम्मा कोष निर्न्रक श्री लक्ष्मीित्त 
चौलागार्ालार्ा तोककएको छ । 

➢ कमाचारीको पूरा पिपुनत ा िभएको कारण हाललार्ा एक भन्िा बढी फााँटको कार्ा 
जिम्मेवारी तोककएको छ । 

 

 

 

४. कोष िर्ा लेिा तनयन्रक कायाथलयबाट प्रदान गररन ेसेवाहरु ;  

 

कोष तिा लेखा निर्न्रक कार्ाालर् िागररकसंग प्रत्र्क्ष सरोकार राखे्न कार्ाालर् होर्ाि ।सेवा 
निवतृ भएका राष्रसेवकहरुको पेन्सि सम्बन्धी लसलमत कार्ा बाहेक िागररकसंग प्रत्र्क्ष सरोकार 
राखे्न अन्र् कार्ाहरु र्स कार्ाालर्बाट सम्पािि हुिैिि ्।सवासाधरण िागररकहरु र्स कार्ाालर्का 
सेवाग्राही िभर्ाकि जिल्ला जथित सरकारी कार्ाालर्हरु र्स कार्ाालर्का सेवाग्राहीको रुपमा 
रहेका हुन्छि ्।र्स कार्ाालर्ले आफ्िा सेवाग्राहीलार्ा िेहार्का सेवा प्रिाि गिे गरेको छ । 

• कार्ाालर्को थवीकृत बिेट अिुसार सम्बजन्धत कार्ाालर्को भुक्तािी आिेश अिुसार भुक्तािी निकासा गिे , 
• जिल्ला थित कार्ाालर्हरुलार्ा कार्ाालर् संकेत िम्बर उपलब्ध गराउिे,  
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• जिल्लाजथित कार्ाालर्ले आर्िाक प्रशासिका बबषर्मा ललणखत रार् माग गरेमा  प्रचललत कािूिको अधीिमा 
रही रार् प्रिाि गिे,  

• कार्ाालर्ले तर्ार गरेको ववत्तीर् वववरणहरुको शुद्धता िााँच गरी ववत्तीर् वववरणहरु प्रमाणणत गिे , 
• आन्तररक लेखापरीक्षणको माध्र्ामबाट कार्ाालर्लार्ा सुझावहरु प्रिाि गिे , 
• आर्िाक कारोबार तिा आर्िाक प्रशासि संचालिका बबषर्मा भएका समसमानर्क बबषर्मा कार्ाालर्हरुलार्ा 

सूर्चत गराउिे , 
 

• कािूि बमोजिम कार्ाालर्हरुको बावषाक  तलबी प्रनतवेिि पाररत गि,े 
• आर्िाक कारोबारको संचालिका सम्बन्धमा लागु भएका प्रणालीहरुको प्रर्ोगका लार्ग क्षमता ववकासका 

ताललमहरु संचालिको समन्वर् गिे , 
• प्रणाली प्रर्ोगका लार्ग अन्र् कार्ाार्हरुलार्ा सहजिकरण गिे , 
• निववृत्तभरण सम्बन्धी कार्ाहरु , 

➢ पररवाररक निववृत्तभरण अर्धकारपर िारी गिे , 
➢ निववृत्तभरण अर्धकारपट्टाको प्रनतललपी दििे, 
➢ निववृत्तभरण रकमको दहसाब लमलाि,  

➢ निववृत्तभरणको  खाता बन्ि गिे र दहसाब लमलाि,  

 
 

 
 
 

५. आधर्थक कारोबारका लाधग अनलार्थन ववधधबाट संचालनिा रहेका प्रणालीहरुको संक्षिप्ि पररचय; 
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✓  TSA (Treasury Singal Account ) M–यो प्रणाली सरकारको सन्चचत कोषको संचालन गने 
प्रणाली हो । यो प्रणालीको प्रयोग को ले नन का बाट मात्र गररचछ । कायाालयहरुबाट भुक्तानी 
ननकासाका लाधग यस प्रणालीमा अनलार्ान अनुरोि भएपनछ ननश्चत प्रकृया पुगेको भए को ले 

नन का ले यसै प्रणालीबाट सरकारी कोषबाट भुक्तानी पाउनेको खातामा ससिै रकम ट्राचसफर 
गररहिचछ  । 

✓ CGAS (Computerized Government Account System ) M–खचा गने िा भुक्तानी 
कायाालयहरुले आफ्नो आधथाक कारोबारोको संचालन गने, असभलेख राखे्न र प्रनतिेिन गने 
प्रणाली हो  । कायाालयहरुले यसै प्रणालीबाट आधथाक कारोबारको प्रकृया सम्पचन गरेपनछ TSA 

(Treasury Singal Account ) मा भुक्तानीका लाधग भुक्तानी  आिेश पठाउँिछन ् र  
कायाालयहरुबाट प्राप्त अनुरोिका अिारमा  को ले नन का ले TSA (Treasury Singal Account 

)  प्रणालीबाट भुक्तानी ननकासाको काया गिाछ । संघीय र प्रिेश सरकारका कायाालयहरुको सब ै

आधथाक कारोबार यसै प्रणालीबाटमात्र हुन े गिाछ भने स्थानीय तहहरुले अचतर सरकारी 
अख्तयारीबाट प्राप्त बजेटको कारोबारका लाधग मात्र यो प्रणालीको प्रयोग गिाछन ्। 

✓ RMIS (Revenue Management Information System  M–कायाालयहरुले प्राप्त गन ेराजस्ि 

आम्िानी बाँध्ने असभलेख राखे्न र प्रनतिेिन गने प्रणाली हो । यस प्रणालीको प्रयोगकतााहरु 

राजस्ि आजान गने कायाालयहरु सरकारी कारोबार गने बैंकहरु हुन ्। 

✓  PAMS  (Public Assets  Management System ) M–तीनतहका सरकारहरुका कायाालयहरुले 

न्जचसी मालासामानहरु तथा भौनतक सम्पनतहरुको आम्िानी, खचाको असभलेख राखे्न र 
प्रनतिेिन गने कायाका लाधग प्रयोग  गने प्रणाली हो ।  

✓  SuTRA  (Sub National Treasury Regulatory  & Application ) M– नेपालका सबै 
स्थानीयतहहरुले आफ्नो बावषाक बजेट तथा कायाक्रम बनाउने, ननकासा र राजस्ि रकम 

आम्िानी बाँध्ने, खचा गने र प्रनतिेिन  गने प्रणाली हो ।
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जुम्ला क्जल्लािा रहेका संघीय र स्र्ानीय सरकारका कायाथलयहरु 

 
 

क्र स  मचत्रालय िा केचरीय ननकायको नाम 

कायाालय 

संख्या क्र स  
कायाालयको नाम 

कायाालय कोड 
नम्बर  

१ 
अिालत २ 

१ उच्च अिालत र्जलास जुम्ला २०४९१६२०१ 

२ न्जल्ला अिालत, जुम्ला २०४९७६२०१ 

२ लोक सेिा आयोग १ ३ लोक सेिा आयोग जुम्ला कायाालय २१००१६२०१ 

३ 
ननिााचन आयोग १ ४ न्जल्ला ननिााचन कायाालय, जुम्ला २१२९१६२०१ 

४ 
रान्रट्रय मानि अधिकार आयोग १ ५ 

रान्रट्रय मानि अधिकार आयोग 

क.प्र.शा.कायाालय 
२१४००६२०१ 

५ 

 प्रिानमचत्री तथा मन्चत्रपररषद्को 
कायाालय 

३ 

६ न्जल्ला सरकारी िककल कायाालय, जमु्ला ३०१०१६२०१ 

७ उच्च सरकारी िककल कायाालय, जुम्ला ३०१०१६२०२ 

८ रान्रट्रय अनुसचिान न्जल्ला कायाालय ३०१०७६२०२ 

६ 
अथा मचत्रालय २ 

९ कोष तथा लेखा ननयचत्रक कायाालय, जुम्ला ३०५०१६२०१ 

१० आचतररक राजस्ि कायाालय, जुम्ला ३०५०४६२०२ 

७ 

कृवष तथा पशुपचछी विकास 

मचत्रालय 
६ 

११ पररयोजना कायााचियन र्काई ३१२००६२०१ 

१२ 
खाद्य प्रबबधि तथा गुण ननयचत्रण डडसभजन 

कायाालय 
३१२०३६२०१ 

१३ उच्च पिातीय कृवष अनसुचिान प्रनतरठान ३१२४१६२०१ 

१४ कृवष अनुसचिान केचर ३१२४१६२०२ 

१५ बागिानी अनुसचिान केचर ३१२४१६२०३ 

१६ भेडा तथा बाख्रा अनुसचिान कायाक्रम ३१२४१६२०४ 

८ 
खानेपानी मचत्रालय १ १७ 

संघीय खानेपानी तथा ढल ब्यबस्थापन 

आयोजना 
३१३०१६२०१ 

९ 

गहृ मचत्रालय ६ 

१८ कारागार कायाालय, जुम्ला ३१४०२६२०१ 

१९ न्जल्ला प्रहरी कायाालय ३१४०४६२०१ 

२० 
कणााली प्रिेश विपद् व्यिस्थापन कायािल, 

खलङ्गा 
३१४०४६२०२ 

२१ 
 सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३३ गण हे.क्िा. 
बत्रपुरा 

३१४०५६२०१ 

२२ र्लाका प्रशासन कायाालय, नराकोट ३१४९२६२०१ 

२३ न्जल्ला प्रशासन कायाालय ३१४९२६२०२ 

१० िन तथा िातािरण मचत्रालय १ २४ िनस्पनत अनुसचिान केचर ३२९०२६२०१ 

११ भूसम व्यिस्था, सहकारी तथा गररबी 
ननिारण मचत्रालय 

२ 

२५ मालपोत कायाालय ३३६०१६२०१ 

१२ 
२६ नापी कायाालय ३३६०२६२०१ 
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१३ 

भौनतक पूिाािार तथा यातायात 

मचत्रालय 
१ २७ सडक डडसभजन, जुम्ला ३३७०१६२०१ 

१४ 

रक्षा मचत्रालय ३ 

२८ नं. २४ बाहहनी अड्डा ३४५०१६२०१ 

२९ नं. २४ कफ.ए.गुल्म ३४५०१६२०२ 

३० नचिाबक्स गण ३४५०१६२०४ 

१५ 
शहरी विकास मचत्रालय १ ३१ 

सघन शहरी तथा भिन ननमााण आयोजना, 
जुम्ला 

३४७०१६२०१ 

१६ 

सशक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि 

मचत्रालय 
१ ३२ सशक्षा विकास तथा समचिय एकाई ३५००१६२०१ 

१७ 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि 

मचत्रालय 
१ ३३ 

न्जल्ला हुलाक कायाालय 
३५८०३६२०१ 

१८ 

 संघीय मासमला तथा सामाचय 

प्रशासन मचत्रालय 
१ ३४ न्जल्ला समचिय ससमनतको कायाालय, जुम्ला ३६५००६२०१ 

१९ स्िास््य तथा जनसंख्या मचत्रालय १ ३५ कणााली स्िास््य बबज्ञान प्रनतरठान ३७०६१६२०१ 

२० 
रान्रट्रय योजना आयोग १ ३६ त्याङ्क कायाालय ३९१०१६२०१ 

संघीय कायाालयहरुको संख्या जम्मा ३६   

२१ स्थानीय तहहरु ८ 

३८ चचिननाथ नगरपासलका ८०१०६६२०१ 

३९ कनकासुचिरी गाउँपासलका ८०१०६६२०२ 

४० गुहठचौर गाउँपासलका ८०१०६६२०३ 

४१ तातोपानी गाउँपासलका ८०१०६६२०४ 

४२ नतला गाउँपासलका ८०१०६६२०५ 

४३ पातारासी गाउँपासलका ८०१०६६२०६ 

४४ ससजंा गाउँपासलका ८०१०६६२०७ 

४५ हहमा गाउँपासलका ८०१०६६२०८ 

कुल जम्मा ४४   
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आधर्थक बषथ २०७७।०७८ श्रावण देिी पौष िसान्ि सम्ि सम्पाददि कायथहरुM 

क_ बावषाक प्रनतवेिि सम्बन्धी कार्ाहरुM  

• आर्िाक कार्ाववर्ध ऐि २०७६ को ब्र्वथिा बमोजिम र्स जिल्लाका तीितहका सरकारी कार्ाालर्हरुले आ ब ०७६।०७७ मा गरेको 
आर्िाक कारोकारको क्जल्लाको एकककृि  वववरण ियार गरी िहालेिा तनयन्रक कायाथलयिा पेश गररएको । 

पेश गररएको उति आधर्थक वववरणिा देहाय अनुसारको ववत्तीय अवस्र्ा धचरण भएको छ । 

 
 

विनियोजि तफफ  

खचाको प्रकार बावषाक बजटे ननकासा खचा 
खचा 
प्रनतशत  

चालु  ४४६०८९३५१९ ४२००२९७९०० ४२००२९७९०० ९४.१६ 

पँुन्जगत १६४३६६२००० १०२१२०५७८८ १०२१२०५७८८ ६२.१३ 

जम्मा ६१०४५५५५१९ ५२२१५०३६८८ ५२२१५०३६८८ ८५.५३ 

धिौटी तफफ  
आम्िानी  खचा बाँकी कैकफयत 

१८७०३८००४ ३४६६६४१७ १५२३७१५८७ 

गत आ ब को अ ल्या समेतको 
आय  

वििध खाता तफफ   
आम्िानी  खचा बाँकी कैकफयत 

२६०६१०८२८ १७८९८६७४१ ८१६२४०८७ 

गत आ ब को अ ल्या समेतको 
आय  

       

कुल राजस्ि आम्िानी रु ३२००९६९०६.००    
 
 

• र्स जिल्लाका तीितहका सरकारी कार्ाालर्हरुले आ ब ०७६।०७७ मा गरेको आर्िाक कारोकारको आन्िररक लेिापरीिण गरी सोको 
क्जल्लाको एकककृि  वववरण ियार गरी िहालेिा तनयन्रक कायाथलयिा पेश गररएको । 
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ि_ भुतिानी तनकासा कायथहरु  

 

• चालु आ ब को पौष िसान्ि सम्ििा तनम्नानुसार भुतिानी तनकासा भएको छ ।  

विनियोजि तफफ  

खर्फको प्रकाि बावषफक बजेट निकासा खर्फ 
खर्फ 
प्रनतशत  

चालु  ४०४०३३५००० १९००२१७२१४ १९००२१७२१४ ४७.०३ 

पुँन्जगत १७३८०८५००० ४७२००८९६० ४७२००८९६० २७.१६ 

जम्मा ५७७८४२०००० २३७२२२६१७४ २३७२२२६१७४ ४१.०५ 

धिौटी तफफ  
हाल सम्मको आम्दािी  खर्फ बााँकी कैफफयत 

१८५४१६८४८.०० ३०२९०८७३.०० १५५१२५९७५.०० 

गत आ ब को न्जम्मेिारी 
समेत 

राजस्ि आम्िानी  रु २२१७१७१५२.०० 
   

 
 

ग_ िलबब प्रतिवेदन पाररि गने कायथ  

यस क्जल्लािा रहेका िाधर् उल्लेखिि कायाथलय िध्ये कानून बिोक्जि २७ वटा (स्र्ानीय िहबाहेक_  कायाथलयले यस कायथलयबाट 
बावषथक िलबी प्रतिवेदन पाररि गराउनु पनेिा हाल सम्ि २२ वटा कायाथलयहरुको िलबी प्रतिवेदन पाररि भएको छ । 

घ_ आन्िररक लेिा परीिणको कायथ 
  

प्रर्ि रैिामसक अवधधको आन्िररक लेिा परीिणका लाधग सिय िामलका तनधाथरण भर्थ सम्बक्न्धि कायाथलयहरुिा िामलका पठार्थ 
सककएको छ र िाध िसान्ि सम्ि उति अवधधको लेिापरीिण सम्पन्न गरी फागुन १५ िसान्ि मभर प्रतिवेदन पठार्थने छ । 

 

       ª_ तनववृत्तभरण सम्बक्न्ध कायथहरु ;   

 
• पररवाररक निवनृतभरण अर्धकारपर िारी संख्र्ा                               –३ 

• निववृत्तभरण अर्धकारपट्टाको प्रनतललपी दिएको संख्र्ा                            –३ 

• बबलभन्ि समूहको निववृत्तभरण रकमको दहसाब लमलाि गरेको संख्र्ा                –११ 

• निववृत्तभरकको  खाता बन्ि गिे र दहसाब लमलािको संख्र्ा                      –४ 

 

     च _ अन्य कायथहरु;   

• र्स आ ब मा पररमािाि सदहत लाग ुभएका कम्प्र्ूटर प्रणालीहरुको प्रर्ोग सम्बन्धमा महालेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्बाट संचालि भएका अिलार्ाि ताललमको समन्वर् र सहजिकरण । 

• अिलार्ाि ताललमलार्ा प्रभावकारी बिाउिका लार्ग ताललम हलमा उपकरण िर्ाि । 
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• प्रणालीहरुको प्रर्ोगमा सहिताका लार्ग सहार्ता कक्षको थिापिा र संचालि । 

 
 

      छ _ को ले तन कासंग सम्बक्न्धि कानून ;   

• आधर्थक कायथववधध िर्ा ववत्तीय उत्तरदातयत्व ऐन, २०७६  

• आधर्थक कायथववधध िर्ा ववत्तीय उत्तरदातयत्व तनयिावली, २०७७ 

 

      ज _ सेवा प्रदान गदाथ लाग्ने दस्िुर  ;  िार्ी उल्लेखिि सेवाका लाधग कुनै दस्िुर नलाग्ने । 

 

 


