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१.  निकायको स्वरुप र प्रकृती-:  

  िेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्त्तर्थत रहेको महालेखा नियन्त्रक कायाथलयको मातहतको  
निकाय कोष तर्ा लेखा नियन्त्रक कायाथलय हो । महालेखा नियन्त्रक कायाथलय निस २००८ सालमा 
महालेखापालको रुपमा स्र्ापपत भएको र पव .सस.  २०३२ सालमा महालेखा नियन्त्रक कायाथलयको रुपमा 
रुपान्त्तररत भएको हो । महालेखा नियन्त्रक कायाथलयको निस २०३८ सालमा  प्रनतनिनि कायाथलयको रुपमा 
रुपमा ७५ वटै जिल्लामा कोष तर्ा लेखा नियन्त्रक कायाथलय स्र्ापपत र्रीएको कायाथलय हो ।  

२.  कोष तर्ा लेखा नियन्त्रक कायाथलयको उदेश्य: 

 जिल्लामा रहेको ससघ प्रदेश र स्र्ानिय तहको कायाथलयहरुको ििेट निकासा,लेखा 
ब्यवस्र्ापि तर्ा कोष नियन्त्रक र्िे हो।  

३.  निकायको काम, कतथब्य र अनिकार-:  

जिल्लामा िेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कायाथलयको प्रनतनिनिको रुपमा 
जिल्लामा रही ििेट निकासा,लेखा ब्यवस्र्ापि तर्ा सरकारी कोष नियन्त्रकको कायथ सम्पादि र्िे 
मखु्य–मखु्य कायथहरु देहाय िमोजिम रहेका छि:् 

(क) आफ्िो इलाका नभर रहेको आनर्थक कारोवार र्िे कायाथलयहरूको लर्त तयार र्री महालेखा नियन्त्रक 
कायाथलयको परामशथमा कायाथलय ससकेत िम्वर ददई सोको लर्त अद्यावनिक रूपमा राख्न,े 

(ख) महालेखा नियन्त्रक कायाथलयको प्रनतनिनिको रूपमा जिल्लाका कायाथलयको आनर्थक कारोवारको रेखदेख 
निरीक्षण र्िे, कायाथलयहरूलाई महालेखा नियन्त्रक कायाथलयको िीनत निदेशि र प्रचनलत कािूिको अिीिमा 
रही राय सल्लाह ददि,े 

(र्) कायाथलयिाट पवनियोिि, रािस्व र िरौटी रकमको आम्दािी र खचथको मास्केिारी नलई त्यसको 
जिल्लार्त मास्केवारी तयार र्री महालेखा नियन्त्रक कायाथलयमा पठाउि,े 

(घ) जिल्लाजस्र्त सरकारी कायाथलयहरू लर्ायत महालेखा नियन्त्रक कायाथलयले तोपकददएको वा अन्त्य प्रचनलत 
कािूि वा िेपाल सरकारको निणथयिाट कोष तर्ा लेखा नियन्त्रक कायाथलयले आन्त्तररक लेखा परीक्षण र्िे 
र्री तोपकएकोमा त्यस्ता निकायहरू समेतको रािस्व, पवनियोिि, िरौटी, जिन्त्सी र प्रचनलत कािूि िमोजिम 
खडा भएको कायथ सञ्चालि कोषको आन्त्तररक लेखापरीक्षण र्िे, 



(ङ)) यस नियमावली िमोजिम कायाथलयलाई ददएको अजख्तयारी र ििेट िााँडफााँड िमोजिम निकासा ददि े
रकमको कायाथलयर्त र र्ोश्वारा लेखा राख्न,े निकासा ददिे र निकासा ददईएको रकमको पववरण िैङ्किाट 
प्रमाजणत र्राई महालेखा नियन्त्रक कायाथलयमा पठाउि,े 

(च) साल तमाम भएपनछ कायाथलयहरूलाई ददएको निकासा रकमको वापषथक आनर्थक पववरण ििाई महालेखा 
नियन्त्रक कायाथलय र सम्िजन्त्ित कायाथलयको तालकु पवभार्मा पठाउि,े 

(छ) कायाथलयहरूले आनर्थक वषथको अन्त्तमा िााँकी रहेको पवनियोिि रकम सजञ्चत कोष दाजखल र्रे वा 
िर्रेको िााँच र्िे र िर्रेको भए दाजखल र्राउि,े 

(ि रािस्व लेखा र दाजखला तर्ा िरौटी लेखा फछ्र्यौट सम्िन्त्िमा आवश्यकतािसुार कायाथलयको निरीक्षण 
र्री सोको प्रनतवेदि महालेखा नियन्त्रक कायाथलयमा र सम्िजन्त्ित कायाथलयको तालकु पवभार्मा पठाउिे र 
तत्सम्िन्त्िमा प्राप्त निदेशि िमोजिम र्िे, 

(झ) पवनियोिि लेखा, तहनिल मौज्दात र िेरुि ुफछ्र्यौट सम्िन्त्िमा कायाथलयहरूको निरीक्षण र्री निरीक्षण 
प्रनतवेदि महालेखा नियन्त्रक कायाथलयमा र सम्िजन्त्ित कायाथलयको तालकु पवभार्मा पठाउि ेर तत्सम्िन्त्िमा 
महालेखा नियन्त्रक कायाथलयिाट प्राप्त निदेशि िमोजिम र्िे, 

(ञ) कायाथलयहरूको निररक्षण र्दाथ से्रस्ता दरुुस्त िरहेको वा पहिानमिा भएको वा पेश र्िुथ पिे प्रनतवेदिहरू 
नियनमत रूपमा पेश िर्रेको वा यस नियमावली िमोजिम र्िुथ पिे अन्त्य काम िर्रेको पाइएमा कायाथलयको 
िैङ्क खाता रोक्का र्री तालकु कायाथलयमा िािकारी ददि,े 

(ट) महालेखा नियन्त्रक कायाथलयले समय समयमा तोपक ददएका अन्त्य कायथहरू र्िे । 

१०८. कायाथलयको काम र कतथव्यः ऐि र यस नियमावलीमा अन्त्यर उल्लेख भएको काम र कतथव्यको 
अनतररक्त कायाथलयको आनर्थक प्रशासि सम्िन्त्िी काम र कतथव्य देहाय िमोजिम हिुछेः– 

(क) सम्िजन्त्ित कोष तर्ा लेखा नियन्त्रक कायाथलयसाँर् पवनियोजित रकम मार् र्री निकासा भएको रकम 
आम्दािी िााँिी स्वीकृत ििेट तर्ा कायथक्रम र तालकु पवभार्ले ददएको अजख्तयारी नभर रही यस नियमावली 
िमोजिमको रीत प¥ुयाई खचथ र्िे, त्यसको लेखा राख्न,े 

(ख) यस नियमावलीमा उल्लेख भए िमोजिमको अवनि नभर रािस्व, िरौटी र पवनियोििको िैङ्क पहसाि 
पववरण नभडाई मास्केवारी र अन्त्य पववरणहरू सम्िजन्त्ित कोष तर्ा लेखा नियन्त्रक कायाथलय, तालकु पवभार् 
र मन्त्रालयमा पठाउि,े 

(र्) सम्िजन्त्ित कोष तर्ा लेखा नियन्त्रक कायाथलयिाट पवनियोिि, रािस्व, िरौटी र लेखाको आन्त्तररक 
लेखापरीक्षण र्राउिे र देजखएको कैपफयत अजन्त्तम लेखापरीक्षण हिु ुअर्ावै नियनमत र्राई राख्न,े 



(घ) यस नियमावली िमोजिम वापषथक आनर्थक कारोवार प्रनतवेदि र चौमानसक तर्ा वापषथक कायथ सम्पादि 
प्रनतवेदि पेश र्िे, 

(ङ) यस नियमावली िमोजिम सम्पूणथ आनर्थक कारोवार र्िे, जिम्मेवारी िहि र्िे, िेरुि ुफछ्र्यौट र्िे र 
पववरण पेश र्िे, 

(च) महालेखा परीक्षकको कायाथलयिाट औ सल्याइएका िेरुिकुो सोही पवभार्िाट तोपकएको ढा“चामा लर्त 
खडा र्री राख्न ेर फछ्र्यौटको अनभलेख अद्यावनिक र्री राख्न े। 

१०९. कायाथलय प्रमखुको काम र कतथव्यः (१) ऐि तर्ा यस नियमावलीमा अन्त्यर उल्लेख भएको काम र 
कतथव्यको अनतररक्त कायाथलय प्रमखुको आनर्थक प्रशासि सम्िन्त्िी काम र कतथव्य देहाय िमोजिम हिुछेः– 

(क) कायाथलय प्रमखुको हाल सानिक भएमा यस नियमावली िमोजिम िरिझुारर् र्िे, 

(ख) सरुवा िढुवा भै िााँदा आफ्िो कायथकालको आय व्ययको लेखा, िेरुिकुो लर्त, िेरुि ु फछ्र्यौटको 
कारिाहीको जस्र्नत र कायाथलयको आनर्थक, भौनतक तर्ा ििशजक्तको वास्तपवक जस्र्नतको पववरण तयार र्री 
हालवालालाई िझुाउि,े 

(र्) कायाथलयमा दाजखल हिु आएको सरकारी रकमको लेखा राख्न,े प्रनतवेदिहरू पठाउिे र कायाथलयको 
सम्पूणथ आनर्थक कारोवारको 
उत्तरदापयत्व िहि र्िे, 

(घ) कायाथलयको िर्दी जिन्त्सीमा हािी–िोक्सािी हिु िपाउिे र्री नियन्त्रणको व्यवस्र्ा र्िे, 

(ङ) कायाथलयमा आनर्थक अिशुासि कायम र्िे र्राउि,े 

(च) यस नियमावली तर्ा आनर्थक प्रशासि सम्िन्त्िी अन्त्य प्रचनलत कािूि पालि र्िे वा र्राउि,े 

(छ) लेखापरीक्षणिाट निस्केको िेरुिकुो िवाफ समयमै ददई सो िमोजिम फछ्र्यौट भयो वा भएि अिरु्मि 
र्िे र ददएको िवाफ वा प्रमाणिाट फछ्र्यौट िभए पिुः पेश र्री फछ्र्यौट र्राउिे । 

(२) कायाथलय प्रमखुले आनर्थक कारोवार र्दाथ आनर्थक प्रशासि शाखा प्रमखुको राय िनलई वा राय पवपरीत 
निणथय र्रेको खचथको रकम कलमको जिम्मेवारी वहि र्िुथ पिेछ । आनर्थक प्रशासि शाखा प्रमखुले राय 
ददएको रकम कलमको हकमा नििले समेत ससयकु्त जिम्मेवारी वहि र्िुथ पिेछ । 

११०. ससवैिानिक अङ्ग तर्ा निकायको प्रशासकीय प्रमखु र मन्त्रालयका सजचवको काम र कतथव्यः (१) ऐि 
तर्ा यस नियमावलीमा अन्त्यर उल्लेख भएको काम र कतथव्यको अनतररक्त ससवैिानिक अङ्ग तर्ा निकायको 
प्रशासकीय प्रमखु तर्ा मन्त्रालयका सजचवको आनर्थक प्रशासि सम्िन्त्िी काम र कतथव्य देहाय िमोजिम 
हिुेछः– 



(क) ििेट ददग्दशथि तर्ा रापिय योििा आयोर् र अर्थ मन्त्रालयले समय समयमा तोके अिसुार ििेट र 
कायथक्रम तयार र्री 
सम्िजन्त्ित निकायमा पेश र्िे, 

(ख) मातहत कायाथलयको कुिै रकमको निकासा पूरै वा आसजशक रोक्का राख्न ुपरेमा तदिसुार रोकी त्यसको 
सूचिा अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कायाथलय सम्िजन्त्ित कोष तर्ा लेखा नियन्त्रक कायाथलय र मातहत 
कायाथलयलाई ददि,े 

(र्) कोष तर्ा लेखा नियन्त्रक कायाथलय र मातहतका कायाथलयहरूिाट प्राप्त सूचिाको आिारमा केन्त्रीय 
लेखा राख्न,े 

(घ) खण्ड (र्) िमोजिम तयार र्ररएको केन्त्रीय लेखाको आिारमा वैदेजशक ऋण तर्ा सहायता समेत 
समावेश र्री केन्त्रीय 

आनर्थक पववरण तयार र्िे र महालेखा परीक्षकको कायाथलयमा पेश र्री लेखापरीक्षण र्राउिे । त्यस्तो 
आनर्थक पववरण एक 

प्रनत महालेखा नियन्त्रक कायाथलयमा पनि पठाउि,े 

(ङ) ििेट शीषथक उप–शीषथक अन्त्तर्थतको रािस्व पवनियोिि खचथ, िरौटी तर्ा जिन्त्सीको लेखा परीक्षणिाट 
कायम भएको िेरुिकुो 
लर्त स्वीकृत ढााँचामा राखी फछ्र्यौट र्राउिे र त्यसको मानसक पववरण िेरुि ुफछ्र्यौट मूल्याङ्कि र 
अिरु्मि सनमनतमा पठाउिे । िेरुि ुफछ्र्यौटको वापषथक पववरण महालेखा नियन्त्रक कायाथलयमा समेत 
पठाउि,े 

(च) कुिै कायाथलयको निनमत्त स्वीकृत ििेट रकममा र्प रकमको व्यवस्र्ा र्िथ परेमा वा आफ्िो अनिकार 
भन्त्दा िढी रकमको रकमान्त्तर र्िथ परेमा अर्थ मन्त्रालयिाट निकासा र्राई पठाउि,े 

(छ) मातहतका कायाथलयहरूको सपुररवेक्षण र अिरु्मि र्री र्राई आनर्थक अिशुासि र निदेशिहरू पालि 
र्िथ लर्ाउि,े 

(ि) मातहतका कायाथलयहरूले लेखापरीक्षण र्राए वा िर्राएको र र्राएकोमा निस्केको िेरुिकुो िवाफ 
समयमा ददए वा िददएको, िवाफ वा प्रमाण पेश र्रेकोमा फछ्र्यौट भए वा िभएको िािकारी राख्न ेर रेखदेख, 

निरीक्षण, अिरु्मि र्री फछ्र्यौट िभएकोमा र्िथ लर्ाउि,े 

(झ) कायथ सञ्चालि कोष अन्त्तर्थत खडा भएका कोष तर्ा अन्त्य सरकारी कोषको पहसाि महालेखा परीक्षकको 
कायाथलय र महालेखा नियन्त्रक कायाथलयमा पठाउि,े 



(ञ) प्रचनलत कािूिले तोकेको अन्त्य कायथ र्िे । 

(२) लेखा उत्तरदायी अनिकृतको उत्तरदापयत्वमा ससवैिानिक अङ्ग तर्ा निकाय र मन्त्रालयका आनर्थक प्रशासि 
शाखा प्रमखुको देहाय िमोजिमको काम कतथव्य हिुेछः– 

(क) यस नियमावली िमोजिम ससवैिानिक असर् तर्ा निकाय र मन्त्रालयको प्रनतनिनिको रूपमा मातहत 
कायाथलयका पवत्तीय 

आन्त्तररक नियन्त्रण प्रणालीको सपुरीवेक्षण, अिरु्मि र्री कम्तीमा वषथको दईुपटक प्रनतवेदि पेश र्िे, 

(ख) मातहत कायाथलयहरूमा अिरु्मि र्दाथ से्रस्ता दरुुस्त िभएको वा पहिानमिा भएको वा पेश र्िथ पिे 
प्रनतवेदिहरू नियनमत रूपमा पेश िर्रेको वा यस नियमावली िमोजिम र्िुथ पिे अन्त्य तोपकएको काम कतथव्य 
पालिा िर्रेको पाइएमा यस नियमावली िमोजिमको व्यवस्र्ा पालिा र्िथ निदेशि ददई सो व्यहोरा खोली 
लेखा उत्तरदापय अनिकृतलाई प्रनतवेदि ददिे र सोको िािकारी महालेखा नियन्त्रक कायाथलयलाई समेत ददि े
। आवश्यक देजखएमा कोष तर्ा लेखा नियन्त्रक कायाथलयसाँर् समन्त्वय र्री िैङ्क खाता समेत रोक्का राख्न,े 

(र्) मातहत कायाथलयहरूमा कायथरत आनर्थक प्रशासि शाखाका प्रमखुले यस नियम िमोजिम कायथ र्रेको वा 
िर्रेको अिरु्मि 

र्री महालेखा नियन्त्रक कायाथलयमा कम्तीमा वषथको एक पटक प्रनतवेदि ददि े। 

(३) पवभार्ीय प्रमखुमा उत्तरदायी रहिे र्री पवभार् वा पवभार् िभएका महाशाखामा कायथरत आनर्थक प्रशासि 
शाखाका प्रमखुले समेत उपनियम (२) मा उजल्लजखत काम कतथव्य पूरा वा पालिा र्िुथ पिेछ । 

१११. महालेखा नियन्त्रक कायाथलयको काम र कतथव्यः ऐि तर्ा यस नियमावलीमा अन्त्यर उल्लेख भएको 
काम र कतथव्यको अनतररक्त महालेखा नियन्त्रक कायाथलयको आनर्थक प्रशासि सम्िन्त्िी काम र कतथव्य देहाय 
िमोजिम हिुेछः– 

(क) लेखाको ढााँचा महालेखा परीक्षकको कायाथलयिाट स्वीकृत र्राई प्रयोर्मा ल्याउि,े 

(ख) पवनियोिि, रािस्व र िरौटीको केन्त्रीय लेखा, सहायता, अिदुाि, ऋण र व्याि तर्ा लाभासशको लेखा 
राख्न,े केन्त्रीय आनर्थक पववरण ििाउि,े लेखापरीक्षणको लानर् पेश र्िे, 

(र्) पवनियोिि रािस्व र िरौटी लेखाहरूिाट केन्त्रीय आय व्यय लेखा तयार र्री महालेखा परीक्षकको 
कायाथलयिाट लेखापरीक्षण र्राउि,े 

(घ) सजञ्चत कोष, आकजस्मक कोष र अन्त्य सरकारी कोषको पहसाि राख्न ेर राख्न लर्ाउि,े 

(ङ) िेपाल सरकारिाट लर्ािी र्ररएका रकम र िेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको ऋणको लेखा राख्न,े 

(च) पवनियोिि, रािस्व, िरौटी, अन्त्य सरकारी कोष र जिन्त्सी तर्ा मौज्दातको पररचालि एवस आनर्थक नियमको 
पररपालि सम्िन्त्िमा आवश्यकतािसुार कायाथलयको निरीक्षण र्री आवश्यक निदेशि ददि,े 



(छ) यस नियमावलीको कायाथन्त्वयि र्दाथ आनर्थक प्रशासि सम्िन्त्िमा उठेका पववादहरूमा राय ददई समािाि 
र्िे, 

(ि) महालेखा परीक्षकको पवभार्को स्वीकृत नलई रािश्व, पवनियोिि, िरौटी, ऋण लर्ािी लर्ायत सावथिनिक 
कोषको कारोवारलाई व्यवजस्र्त र्िथ िर्द वा प्रोदभािी (एकुरल) मा आिाररत लेखा ढााँचा र खाता सूची 
ििाई लारू् र्िे, 

(झ) यस नियमावलीको कायाथन्त्वयिको सम्िन्त्िमा िेपाल सरकारले तोपकददएको अन्त्य काम र्िे । 

११२. अर्थ मन्त्रालयको काम र कतथव्यः ऐि तर्ा यस नियमावलीमा अन्त्यर उल्लेख भएको काम र 
कतथव्यको अनतररक्त अर्थ मन्त्रालयको आनर्थक प्रशासि सम्िन्त्िी काम र कतथव्य देहाय िमोजिम हिुेछः– 

(क) कुिै कायाथलयको कुिै रकमको निकासा पूरै वा आसजशक रूपले रोक्ि ु परेमा तद्नसुार निकासा रोकी 
महालेखा नियन्त्रक कायाथलय, सम्िजन्त्ित कोष तर्ा लेखा नियन्त्रक कायाथलय र ससवैिानिक अङ्ग तर्ा निकाय 
र सम्िजन्त्ित मन्त्रालयलाई सूचिा र्िे, 

(ख) कुिै कायाथलयको स्वीकृत ििेट िमोजिमको रकममा िपरु् रकमको व्यवस्र्ा र्िथ वा रकमान्त्तर र्िथ 
परेमा सालिसाली पवनियोिि ऐिको पररनिनभर रही निकासा ददिे र त्यसको िोिार्थ महालेखा परीक्षकको 
कायाथलय र महालेखा नियन्त्रक कायाथलयलाई ददिे । 

११३. आनर्थक प्रशासि शाखा प्रमखुको काम र कतथव्यः (१) कायाथलय प्रमखुको उत्तरदापयत्वमा आनर्थक 
प्रशासि शाखा प्रमखुको काम र कतथव्य देहाय िमोजिम हिुेछः– 

(क) सािारण ििेट तिुथमा र्िे र पवकास ििेटको हकमा योििा र कायथक्रम हेिे सम्िजन्त्ित शाखा वा 
महाशाखासाँर् समन्त्वय र्री तिुथमा र्िे, 

(ख) आनर्थक कारोवारसाँर् सम्िजन्त्ित काम र जिम्मेवारी िहि र्री यस नियमावली िमोजिम निकासा मार् 
र्िे व्यवस्र्ा नमलाउि,े 

(र्) निकासा भएको रकमको खचथको पहसाि पकताि रीतपूवथक राख्न,े खचथका फााँटिारी तर्ा आनर्थक पववरण 
तयार र्िे । त्यस्ता फााँटिारी एवस आनर्थक पववरण कायाथलय प्रमखुिाट स्वीकृत र्राई समयमै सम्िजन्त्ित 
निकायमा पठाउिे र लेखा परीक्षण र्राउिे, 
(घ) लेखापरीक्षणिाट कायम हिु आएको िेरुिकुो लर्त राख्न ेर िेरुि ुफछ्र्यौट र्िे प्रमाण िटुाई पेश र्िे 
र्राउि े। नियनमत र्िुथ पिे पवषयहरू नियनमत र्िथ र्राउि पेश र्िे, 

(ङ) आफू सरुवा वा िढुवा भई िााँदा आफ्िो जिम्माको सम्पूणथ से्रस्ता, िर्द र िैङ्क मौज्दात, िेरुि ुलर्त र 
अनभलेखहरू हालवाला वा नििलाई िझुाउिे र्री मातहत कमथचारीलाई िरिझुारर् र्िे, 



(च) आफ्िो राय अिसुार निणथय भएको रकम कलमको हकमा जिम्मेवारी वहि र्िे, 

(छ) कायाथलय प्रमखुले समु्पेको आनर्थक कारोवार सम्िन्त्िी काम र्िे र आनर्थक कारोवारमा कायाथलय 
प्रमखुलाई राय ददि े। 

(२) उपनियम (१) िमोजिमका कायथहरू आनर्थक प्रशासि महाशाखा वा शाखा प्रमखुले आफ्िोे ेमातहतका 
अनिकृत वा अन्त्य सहायक कमथचारीलाई कामको िााँडफााँड र्री जिम्मेवारी समु्पि सक्िेछ । 

(३) आनर्थक प्रशासि शाखा प्रमखुले आनर्थक कारोवार र्दाथ प्रचनलत कािूि िमोजिम रीत परेु् वा िपरेु्को 
िााँची रीत परेु्कोमा भकु्तािीको निनमत्त पेश र्िे, रीत िपरेु्को वा आफ्िोेे राय िनलई रीत िपरेु्को कुिै 
कलम सदर भै भकु्तािीको निजम्त प्राप्त हिु आएमा रीत िपरेु्को व्यहोरा नलजखत रूपमा स्पष्ट खलुाई कायाथलय 
प्रमखु समक्ष पेश र्री कायाथलय प्रमखुको नलजखत आदेशािसुार र्िुथ पिेछ । 

(४) नियम ३५ को उपनियम (३) िमोजिम खचथ र्िथ कायाथलय प्रमखुले आदेश ददएमा आनर्थक प्रशासि 
शाखा प्रमखुले सोही िमोजिम खचथ र्री त्यस्तो काम भएको सात ददि नभर त्यस्तो खचथ भएको रकम नियनमत 
र्िथ कायाथलय प्रमखु समक्ष पेश र्िुथ पिेछ । त्यसरी पेश हिु आएका खचथ नियनमत र्राउि े जिम्मेवारी 
कायाथलय प्रमखुको हिुेछ । 

(५) आनर्थक प्रशासिमा काम र्िे प्रत्येक पदको काम कतथव्य िारे महालेखा नियन्त्रक कायाथलयले छुटै्ट कायथ 
पववरण तयार र्री लारू् र्िथ सक्िेछ । 

४.  निकायमा रहि ेकमथचारी ससख्या र कायथ पववरण-: 

क्रस पद ससख्या शे्रणी तह कायथ पववरण 

१ कोष नियन्त्रक १ ििा रा.प.तनृतय,समान्त्य प्रशासि,लेखा 
समूह 

जिल्लाको कोष नियन्त्रक 
तर्ा लेखा ब्यवस्र्ापि र्िे 

२ लेखापाल ४ ििा रा.प.असपकत प्रर्म ,समान्त्य 
प्रशासि,लेखा समूह 

लेखा ब्यवस्र्ापि र्िे 

३ सहलेखापाल १ ििा रा.प.असपकत ददनतय ,समान्त्य 
प्रशासि,लेखा समूह  

लेखा ब्यवस्र्ापि र्िे 

४ कायाथलय सहयोर्ी ३ ििा शे्रणीनिपहि कायाथलयको सरसफाइ 
लर्ायतको कायथ 

 

 

 



५ . निकायिाट प्रदाि र्ररि ेसेवा-: 

 कायाथलयको निनियोिि भकु्तािी निकासा प्रदाि र्िे  
 रािस्व,िरौटी,निनिि ब्यवस्र्ापि कायथ 
 कायाथलहरुमा लेखा ब्यवस्र्ा र्िे 

 निितृभरण सम्वन्त्िी कायथ 
 मददरा तर्ा अन्त्त शलु्क सम्वन्त्िी 

६.  सेवा प्रदाि र्िे निकायको शाखा र जिम्मेवार अनिकारी-: 

क्रस पद िाम र र्र शाखा जिम्मेवारी 
१ कोष 

नियन्त्रक 

श्री डालेश्वर अयाथलय सम्पणुथ कायाथलयको 
जिम्मेवारी 

जिल्लाको कोष नियन्त्रक तर्ा लेखा 
ब्यवस्र्ापि र्िे 

२ लेखापाल श्री पषु्पराि आचायथ प्रशासि तर्ा अन्त्तशलु्क 
शाखातर्ा  

कायाथलयहरुको प्रशासनिक कायथ तर्ा 
अन्त्तशलु्क मददराको कायथ ब्यवस्र्ापि 

३ लेखापाल श्री महेन्त्र र्काली आन्त्तररक लेखा पररक्षण 
शाखा 

कायाथलयहरुको आन्त्तररक लेखा पररक्षण 
ब्यवस्र्ापि र्िे 

४ लेखापाल श्री समसेर घती क्षेरी निनिि र िरौटी शाखा कायाथलयहरुको िरौटी तर्ा निनिि 
खाताको कायथ ब्यवस्र्ापि 

५ लेखापाल श्रीििृपकशोर चौरनसया निनियोिि तर्ा 
सफ्टवेयर प्रणाली शाखा 

कायाथलयहरुको 
निनियोिि,TSA,RMIS,CGAS,SUT

RA,LMBIS लर्ायत कायथ ब्यवस्र्ापि 

६ सहलेखापाल श्री र्सर्ा िहादरु र्ापा रािस्व शाखा कायाथलयहरुको रािस्वको कायथ 
ब्यवस्र्ापि 

 

७. सेवा प्राप्त र्िथ लाग्ि ेदस्तरु र अिनि-: 

 आनर्थक ब्यवस्र्ापि तर्ा अन्त्तशलु्क सम्वन्त्िी काििु िमोिीम 

८. निणथय र्िे प्रपक्रया र अनिकारी-: 

 कायाथलयको शाखा अिसुारको कायथ ब्यवस्र्ापि िमोजिम काम काि हिेु 

९. निणथय उपर उिरुी सनु्न ेअनिकारी-: 

कोष नियन्त्रक श्री डालेश्वर अयाथल (सम्पकथ  ि ९८५७६५०१५९) 



१०. सम्पादि र्रेको कामको पववरण) -:आ.ि.२०७७/७८ को तेस्रो रैमानसक( 

 CGAS प्रणालीको update को सहिीकरण तर्ा कायथन्त्वयि 

 सावथिनिक खररद सम्वन्त्िी तानलम ससचालि 

 PAMs प्रणालीमा कायाथलयहरुको जिन्त्सी प्रपवपष्ट सहजिकरण 

 

११. सूचिा अनिकारी र प्रमखुको िाम र पद-: 

पद िाम र र्र सम्पकथ  ि इमेल 

सूचिा अनिकारी लेखापाल श्री ििृ पकशोर 
चौरनसया 

९८५५०४८१३७ 

९८५७६५१८०८ 

pulkishor84@gmail.com 

mustangdtco@gmail.com 

कायाथलय प्रमखु कोष नियन्त्रक श्री डालेश्वर 
अयाथल 

९८५७६५०१५९ Mustang.dtco@fcgo.gov.np 

 

१२ . ऐि, नियम, पवनियम र निदेजशकाको सूची-: 

 िपेालको ससपविाि 

 नििामती सेवा एि  २०४९ तर्ा नियमावली २०५५ 

 आनर्थक कायथपवनि एि २०५५ तर्ा नियमावनल २०६४ 

 सावथिनिक खररद एि २०५५ तर्ा नियमावली २०६४ 

 आलेप निदेजशका २०७३ 

 

 

 

 

 

 

mailto:pulkishor84@gmail.com


१३. आम्दािी, खचथ तर्ा आनर्थक कारोवार सम्िन्त्िी  आ.व. ०७६।०७७ पववरण  

 

१४ . वेभसाईट को पववरण-: 

website: www.fcgo.gov.np 

email: mustang.dtco@fcgo.gov.np 

 

१५ . सूचिाहरु प्रकाशि हिु ेअन्त्य माध्यमहरुको पववरण-: 

www.fcgo.gov.np 

https://www.facebook.com/dtco.mustang/ 

http://www.fcgo.gov.np/

