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नेपाल सरकार 

अर्थ मन्त्रालय 

महालेखा ननयन्त्रक कायाथलय 

कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलय  

जुम्ला 

  

  

 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४को दफा ५(३)र सूचनाको हक सम्बन्धी 

ननयमावली,२०६५ को ननयम ३ बमोनजम नमनत २०७८ श्रावण देखख असोज सम्म 

सम्पानदत कामहरुको नववरण । 
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१.कायाथलयको पररचय; 
सरकारका जिल्ला स्थित सरकारी कार्ाालर्हरुलाई ती कार्ाालर्हरुको स्वीकृत बिेट बमोजिम सन्चीत कोबाट रकम जिकासा 

जििे, आन्तररक लेखा पररक्षण गिे,जिल्लाको जिजिर्ोिि, रािश्व तिा धरौटीको एजककृत जििरण तर्ार गरी महालेखा जिर्न्त्रक 

कार्ाालर्मा पेश गिे उदे्दश्यले जिक्रम सम्वत २०३८ मा िेपालभर महालेखा जिर्न्त्रक कार्ाालर् मातहत कोष तिा लेखा 

जिर्न्त्रक कार्ाालर्हरुको थिापिा हुिे क्रममा िुम्ला जिल्लामा र्स कार्ाालर्को थिापिा भएको हो । 
 

२. काम, कतथब्य र अनिकार ; 

 
आजिाक कार्ाजिजध तिा जित्तीर् उत्तरिाजर्त्व जिर्मािली, २०७७ र महालेखा जिर्न्त्रक कार्ाालर्बाट तोजकए अिुसार र्स 

कार्ाालर्को काम कताब्य िेहार् अिुसार रहेका छि् । 

क) महालेखा जिर्न्त्रक कार्ाालर्को प्रजतजिजधको रुपमा जिल्लास्थित कार्ाालर्को आजिाक कारोबारोको रेखिेख जिरीक्षण तिा 

गिे र प्रचजलत कािूिको अधीिमा रही रार् जििे ।  

ख) आफ्िो र्ालाका जभत्र आजिाक कारोबार गिे कार्ाालर्हरु महालेखा जिर्न्त्रक कार्ाालर्को परामशामा कार्ाालर्हरुलार्ा 

संकेत िम्बर जििे कार्ाालर्हरुको लगत अद्यािजधक राखे्न । 

ग)कार्ाालर्बाट आजिाक कारोबारका जििरण जलर्ा जिल्लाको एजककृत जित्तीर् जििरण तर्ार गरी महालेखा जिर्न्त्रक 

कार्ाालर्मा पठाउिे। 

घ)प्रचजलत कािूि र महालेखा जिर्न्त्रक कार्ाालर्ले तोके बमोजिम आन्तररक लेखापरीक्षण गिे र प्रजतिेिि गिे। 

ª)जिल्ला स्थित कार्ाालर्हरुलार्ा जिर्ाएको जिकासा रकमको अजभलेख राखे्न । 

च)रािस्व, धरौटी, जिजिर्ोिि  सम्बन्धी कारोबार लगार्त िगि मौज्दात र बेरुिु फस्ौटंका सम्बन्धमा आिश्यकता अिुसार 

िीररक्षण गरी त्यस्तो प्रजतिेिि महालेखा जिर्न्त्रक कार्ाालर् र सम्बस्न्धत केन्द्रीर् जिकार्मा पठाउिे । 

छ) जिरीक्षण गिाा से्रस्ता िुरुस्त िराखेको िा जहिाजमिा गरेको िा प्रजतिेिि िगरेको िा आजिाक कार्ाजिजध तिा जित्तीर् 

उत्तरिाजर्त्व ऐि, २०७६ तिा  जिर्मािली, २०७७ अिुसार काम िगरेको पार्ाएमा आजिाक कारोबारो तिा भुक्तािी जिकासा 

रोक्का राखी सम्बस्न्धत तालुक कार्ाालर्मा िािकारी गराउिे । 

ि) महालेखा जिर्न्त्रक कार्ाालर्को प्रजतजिजधको रुपमा प्रिेश तिा थिािीर् सस्न्चत कोषको संचालि लेखाकंि प्रजतिेिि खाता 

संचालि सम्न्न्धमा आिश्यक समन्वर् सहजिकरण गिे । 

झ)महालेखा जिर्न्त्रक कार्ाालर्ले समर् समर्म तोकेका अन्य कार्ाहरु गिे । 

 

३.  कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलय जुम्लाको संगठनात्मक चार्थ र कायथनववरण; 

 

३.१ संगठन संरचना 
 
 
 
 
 

कोष तिा लेखा जिर्न्त्रक कार्ाालर् 
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३.२ कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयको शाखागत कायथनववरण M 

 
क प्रशासि, जििृजतभरण तिा अन्तर सरकारी जित्त समन्वर् शाखा  

• कार्ाालर्को आजिाक कारोबार संचालि, 

• कमाचारी प्रशासि, 

• जिन्सी ब्यिथिापि तिा खररि, 

• जिल्लास्थित कार्ाालर्हरु र ती कार्ाालर्हरुमा कार्ारत लेखा समूहका कमाचारीहरुको अजभलेख, 

• थिािीर् तहहरुलार्ा संघीर् सरकारको अिुिाि जिकासा तिा समन्वर् , 

• जििृजत्तभरण प्रशासिका सम्बन्धमा तोजकएका प्रशासजिक कार्ाहरु , 

ख कोष ब्यिथिापि शाखा 

• कार्ाालर्हरुको िस्तखत िमूिा कार्ा प्रमाजणत तिा अजभलेख सम्बन्धी कार्ा , 

• कार्ाालर्लार्ा प्राप्त बिेट तिा कार्ाक्रम अिुसार भुक्तािी जिकासा गिे , 

• भुक्तािी जिकासाको कार्ाालर्गत तिा बिेट उप जशषाकगत अजभलेख राखे्न, 

• भुक्तािी जिकासाको खातागत जहसाबको सरकारी कारोबारो गिे बैंकसंग जभर्ाि गिे, 

• जिकासाको आजिजधक प्रजतिेिि गिे, 

• रािस्वको अजभलेख प्रजतिेिि सम्बन्धी कार्ा गिे , 

• धरौटीको कार्ाालर्गत अजभलेख, भुक्तािी जिकासा तिा  प्रजतिेिि गिे, 

• कार्ासंचालि कोष िा अन्य जिजिध खाताको अजभलेख, भुक्तािी जिकासा र प्रजतिेिि, 

• समर् समर्मा तोजकएका अन्य कार्ाहरु गिे । 
 

ग आन्तररक लेखापरीक्षण शाखा ; र्स शाखाका कार्ाहरु जिम्नािुसार रहेका छि् । 
 

• महालेखा जिर्न्त्रक कार्ाालर्बाट जििेशि भए बमोजिम िा प्रचजलत कार्ाालर्हरुबाट सम्पाजित आजिाक कारोबारोको  

तोजकए बमोजिम आन्तररक लेखापरीक्षण गिे , 

• आन्तररक लेखापरीक्षण गिाा कारोबारोका सम्बन्धमा बेरुिु कार्म हुिे िेस्खएमा सोही अिुसार आिजधक प्रजतिेिि तर्ार 

गरी सम्बस्न्धत कार्ाालर्मा पठाउिे, 

• कार्ाालर्हरुले तर्ार गरेका जित्तीर् जििरणको शुद्धता परीक्षण गरी प्रमाजणत गिे , 

• जििामती सेिा ऐि , प्रचजलत कािूि बमोजिम िा महालेखा जिर्न्त्रक कार्ाालर्को जििेशि, बमोजिम जिल्ला स्थित 

कार्ाालर्हरुको बाजषाक तलबी प्रजतिेिि पाररत गिे, 

• समर् समर्मा तोजकएका अन्य कार्ाहरु गिे । 
 

कोष ब्यिथिापि शाखा आन्तररक लेखापरीक्षण शाखा प्रशासि, जििृजतभरण तिा अन्तरसरकारी 

जित्त समन्वर् शाखा 
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३.३  स्वीकृत दरबन्दी र पदपूनतथको नववरण; 
 

क्र स   पिको िाम    शे्रणी स्वीकृत  

संख्या 

 पिपुजता  

संख्या 

ररक्त संख्या पिपूजताको जकजसम 

१ प्रमुख कोष जिर्न्त्रक रा.प. स्द्धतीर् १ १ ० थिार्ी 

 
 

२ 

कोष जिर्न्त्रक रा.प. तृजतर् १ १ ० थिार्ी 

३ आन्तररक लेखापरीक्षण अजधकृत रा.प. तृजतर् १ ० १  

३ लेखापाल रा.प.अिं.प्रिम १ १ १ थिार्ी 

४ आन्तररक लेखापरीक्षक सहार्क रा.प.अिं. प्रिम २ ० २  

५ सह लेखापाल रा.प.अि. स्द्धजतर् १ १ ० थिार्ी 

५ ह.स.चा.  शे्रजण जिजहि १ १ ० करार 

६ कार्ाालर् सहर्ोगी शे्रजण जिजहि ३ ३ ० िुर्ाििा करार 

                           िम्मा  १२ ८ ४  

 
 
 
 
 

३.४ कायथरत कमथचारीहरु  
 

क्र स िामिर   पि शे्रणी फोि िम्बर  जिमे्मिार शाखा 

१ गोपी चन्द्र भण्डारी  प्रमुख कोष जिर्न्त्रक रा.प. स्द्धतीर् ९८५८३२०३१६ 

९८५१०१२६७२ 
 

२ लक्ष्मीित्त चौलागार्ा  कोष  जिर्न्त्रक  रा.प. तृजतर् ९८५८३२२११६ 

९८५८०३२९०५ 

कोष ब्यिथिापि र प्रशासि जििृजतभरण  

तिा अन्तरसरकारी जित्त समन्वर् 

३ शान्ता कुमारी चौलागाई लेखापाल रा.प.अिं. प्रिम ९८५८३९०१३८ प्रशासि जििृजतभरण तिा  

अन्तरसरकारी जित्त समन्वर् 

४ िगजिश प्रसाि शमाा सह लेखापाल रा.प.अिं. स्द्धतीर् ९८६८३८९१९१ प्रशासि जििृजतभरण तिा  

अन्तरसरकारी जित्त समन्वर् 

५ लक्ष्मण जबष्ट हलुका सिारी चालक शे्रणी जिजहि ९८४८३५७२९७  

६ धि बहािुर रािल कायाथलय सहर्ोगी शे्रणी जिजहि ९८४८३३७५७  
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७ मि बहािुर रािल कायाथलय सहर्ोगी शे्रणी जिजहि ९८६८३०८१६८  

८ सिाि रािल कायाथलय सहर्ोगी शे्रणी जिजहि ९८४८३०५३८३  

 

िोट; 

➢ र्स कार्ाालर्को सूचिा अजधकारीको जिम्मा कोष जिर्न्त्रक श्री लक्ष्मीित्त चौलागार्ालार्ा 

तोजकएको छ । 

➢ कमाचारीको पूरा पिपुजता िभएको कारण हाललार्ा एकभन्दा बढी शाखाको काम गिेगरी 

जिमे्मिारी तोजकएको छ । 

 

    ४.कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयबार् प्रदान गररने सेवाहरु तर्ा कायथहरु ; 
कोष तिा लेखा जिर्न्त्रक कार्ाालर् िागररकका िैजिक कामहरुसंग प्रत्यक्ष सरोकार राखे्न कार्ाालर् होर्ाि 

।सेिाजििृत भएका राष्टर सेिकहरुको पेन्सि सम्बन्धी जसजमत प्रशासजिक कार्ा बाहेक िागररकसंग प्रत्यक्ष 

सरोकार राखे्न कार्ाहरु र्स कार्ाालर्बाट सम्पािि हुिैिि् ।अतM सिासाधरण िागररकहरु र्स 

कार्ाालर्का सेिाग्राही िभर्ाकि जिल्ला स्थित सरकारी कार्ाालर्हरु र्स कार्ाालर्का सेिाग्राही 

हुि्।कािूि बमोजिम तिा र्स कार्ाालर्ले आफ्िा सेिाग्राहीलार्ा िेहार्का सेिा प्रिाि गिे गरेको छ । 

• कार्ाालर्को स्वीकृत बिेट अिुसार सम्बस्न्धत कार्ाालर्को भुक्तािी आिेश अिुसार भुक्तािी जिकासा गिे , 
• जिल्लास्थित कार्ाालर्ले आजिाक प्रशासिका जबषर्मा जलस्खत रार् माग गरेमा  प्रचजलत कािूिको अधीिमा रही रार् 

प्रिाि गिे, 

• कार्ाालर्ले तर्ार गरेको जित्तीर् जििरणहरुको शुद्धता िााँच गरी जित्तीर् जििरणहरु प्रमाजणत गिे , 

• आन्तररक लेखापरीक्षणको माध्यामबाट कार्ाालर्लार्ा सुधारका सुझािहरु प्रिाि गिे , 
• आजिाक कारोबार तिा आजिाक प्रशासि संचालिका जबषर्मा भएका समसमाजर्क जबषर्मा कार्ाालर्हरुलार्ा  सूजचत 

गराउिे , 

• कािूि बमोजिम कार्ाालर्हरुको बाजषाक  तलबी प्रजतिेिि पाररत गिे, 
• आजिाक कारोबारको संचालिका सम्बन्धमा लागु भएका प्रणालीहरुको प्रर्ोगका लाजग क्षमता जिकासका ताजलमहरु 

संचालिको समन्वर् गिे, 

• प्रणाली प्रर्ोगका लाजग अन्य कार्ाार्हरुलार्ा सहजिकरण गिे , 

• जििृजत्तभरण सम्बन्धी कार्ाहरु , 

➢ पररिाररक जििृजत्तभरण अजधकारपत्र िारी गिे , 

➢ जििृजत्तभरण अजधकारपट्टाको प्रजतजलपी जििे, 

➢ जििृजत्तभरण रकमको जहसाब जमलाि, 

➢ जििृजत्तभरणको  खाता बन्द गिे र जहसाब जमलाि, 
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➢ तोजकएको उमेर ७५ िा ८५ िषा पुगे पजछ िप पाउिे रकम जहसाब गरी बैंकलार्ा पत्रचार गिे  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

जुम्ला नजल्लामा रहेका संघीय कायाथलयहरु र स्र्ानीय तहहरु; 
 
 

क्र स 

सम्बस्न्धत मन्त्रालर् िाकेन्द्रीर् 

जिकार्को िाम 

कार्ाालर् 

संख्या क्र स 
कार्ाालर्को िाम 

कार्ाालर्कोर् 

िम्बर 

१ 
अिालत २ 

१ उच्च अिालत र्िलास िुम्ला २०४९१६२०१ 

२ जिल्लाअिालत, िुम्ला २०४९७६२०१ 

२ 
लोकसेिा आर्ोग १ ३ 

लोक सेिाआर्ोग िुम्ला कार्ाालर् 
२१००१६२०१ 

३ 
जििााचिआर्ोग १ ४ 

जिल्लाजििााचि कार्ाालर्, िुम्ला 
२१२९१६२०१ 

४ 
राजष्टर र्मािि अजधकार आर्ोग १ ५ 

राजष्टर र्मािि अजधकार आर्ोग 

क.प्र.शा.कार्ाालर् २१४००६२०१ 

५ 

प्रधािमन्त्री तिामस्न्त्रपररषि्को 

कार्ाालर् 
३ 

६ जिल्ला सरकारी िजकलकार्ाालर्, िुम्ला ३०१०१६२०१ 

७ उच्च सरकारी िजकलकार्ाालर्, िुम्ला ३०१०१६२०२ 

८ राजष्टर र् अिुसन्धािजिल्ला कार्ाालर् ३०१०७६२०२ 

६ 
अिा मन्त्रालर् २ 

९ कोष तिा लेखाजिर्न्त्रक कार्ाालर्, िुम्ला ३०५०१६२०१ 

१० आन्तररक रािस्वकार्ाालर्, िुम्ला ३०५०४६२०२ 

७ 

कृजष तिा पशुपन्छी जिकास मन्त्रालर् ६ 

११ पररर्ोििा कार्ाान्वर्िर्काई ३१२००६२०१ 

१२ 
खाद्य प्रजबजध तिा गुणजिर्न्त्रण जर्जभिि 

कार्ाालर् 
३१२०३६२०१ 

१३ उच्च पिातीर् कृजषअिुसन्धाि प्रजतष्ठाि ३१२४१६२०१ 

१४ कृजष अिुसन्धािकेन्द्र ३१२४१६२०२ 
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१५ बागिािी अिुसन्धािकेन्द्र ३१२४१६२०३ 

१६ भेर्ा तिा बाख्राअिुसन्धाि कार्ाक्रम ३१२४१६२०४ 

८ 
खािेपािीमन्त्रालर् १ १७ 

संघीर्खािेपािी तिा ढल ब्यबथिापि आर्ोििा 
३१३०१६२०१ 

९ 

गृह मन्त्रालर् ६ 

१८ कारागार कार्ाालर्, िुम्ला ३१४०२६२०१ 

१९ जिल्ला प्रहरीकार्ाालर् ३१४०४६२०१ 

२० 
कणाालीप्रिेश जिपि् व्यिथिापि कार्ािल, 

खलङ्गा 
३१४०४६२०२ 

२१ 
सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल िं. ३३ गण 

हे.क्वा.जत्रपुरा ३१४०५६२०१ 

२२ र्लाकाप्रशासि कार्ाालर्, िराकोट ३१४९२६२०१ 

२३ जिल्लाप्रशासि कार्ाालर् ३१४९२६२०२ 

१० 
िितिा िातािरण मन्त्रालर् १ २४ ििस्पजतअिुसन्धाि केन्द्र ३२९०२६२०१ 

११ 

भूजम व्यिथिा, सहकारी तिा गररबी 

जििारण मन्त्रालर् 
२ 

२५ मालपोतकार्ाालर् ३३६०१६२०१ 

२६ िापीकार्ाालर् ३३६०२६२०१ 

१२ 

भौजतकपूिााधार तिा र्ातार्ात 

मन्त्रालर् 
१ २७ सर्कजर्जभिि, िुम्ला ३३७०१६२०१ 

१३ 

रक्षा मन्त्रालर् ३ 

२८ िं. २४बाजहिी अड्डा ३४५०१६२०१ 

२९ िं. २४जफ.ए.गुल्म ३४५०१६२०२ 

३० िन्दाबक्सगण ३४५०१६२०४ 

१४ 
सहरी जिकास मन्त्रालर् १ ३१ सघि शहरीतिा भिि जिमााण आर्ोििा, िुम्ला ३४७०१६२०१ 

१५ 
जशक्षा, जिज्ञाि तिा प्रजिजध मन्त्रालर् १ ३२ जशक्षाजिकास तिा समन्वर् एकाई ३५००१६२०१ 

१६ सञ्चारतिा सूचिा प्रजिजध मन्त्रालर् १ ३३ जिल्लाहुलाक कार्ाालर् ३५८०३६२०१ 

१७ 

संघीर् माजमला तिा सामान्य प्रशासि 

मन्त्रालर् 
१ ३४ जिल्लासमन्वर् सजमजतको कार्ाालर्, िुम्ला ३६५००६२०१ 

१८ 
स्वास्थ्य तिा ििसंख्या मन्त्रालर् १ ३५ कणाालीस्वास्थ्य जबज्ञाि प्रजतष्ठाि ३७०६१६२०१ 

१९ 

राजष्टर र्र्ोििा आर्ोग 

१ ३६ तथ्याङ्ककार्ाालर् ३९१०१६२०१ 

२ ३७ जिल्ला ििगणिा कार्ाालर् ३९१०१६२०२ 

संघीर् कार्ाालर्हरुको संख्या िम्मा 
३८   

२० थिािीर् तहहरु ८ 

३८ चन्दििाििगरपाजलका ८०१०६६२०१ 

३९ किकासुन्दरीगाउाँपाजलका ८०१०६६२०२ 

४० गुजठचौरगाउाँपाजलका ८०१०६६२०३ 

४१ तातोपािीगाउाँपाजलका ८०१०६६२०४ 

४२ जतलागाउाँपाजलका ८०१०६६२०५ 

४३ पातारासीगाउाँपाजलका ८०१०६६२०६ 

४४ जसंिागाउाँपाजलका ८०१०६६२०७ 
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४५ जहमागाउाँपाजलका ८०१०६६२०८ 

कुल िम्मा ४६   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

५. २०७८ श्रावण देखी देखी २०७८ असोज मसान्त सम्म सम्पानदत कायथहरु; 
 
 

क_ आजिाक कार्ाजिजध तिा जित्तीर् उत्तरिाजर्त्व जिर्मािली २०७७, को जिर्म ७४ बमोजिम आजिाक बषा ०७७।०७८ को र्स जिल्लाको बाजषाक 

एजककृत जित्तीर् जििरणहरु महालेखा जिर्न्त्रक कार्ाालर्मा पेश गररएको छ ।उक्त जििरण अिुसार  आजिाक बषा ०७७।०७८ मा र्स 

जिल्लाको आर्व्यर् र्स प्रकार रहेको जिर्ो । 
 

नवननयोजन तफथ  रु हजारमा  

बजेर् प्रकार बानषथक बजेर् खचथ खचथ प्रनतशत 

चालु ५०५०८४० ४७२७१४३ ९३.५९ 

पुाँजिगत २३१३२०० १४७७१५१ ६३.८६ 

िम्मा ७३६४०४० ६२०४२९४ ८४.२५ 

िरौर्ी तफथ       रु हजारमा 

र्स बषाको आर् जफताा बााँकी 

२२७५५५ ५०४६० १७७०९५ 

कायथसंचालन कोष वा नवनवि खाता तफथ  रु हजारमा 
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र्स बषाको आर् खचा बााँकी 

३५१६६० १५३८९८ १९७७६२ 

राजस्व आय रु हजारमा 

र्स बषाको आर् खचा बााँकी 

४७१४९५.०० ० ४७१४५९.०० 

 
 
 
 

ख_ आजिाक बषा ०७७।०७८ मा र्स जिल्लामा भएको आजिाक कारोबारको आफ्िो के्षत्राजधकार जभत्र रही जिल्लास्थित कार्ाालर्हरुको आन्तररक 

लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सोको प्रजतिेिि आजिाक कार्ाजिजध तिा जित्तीर् उत्तरिाजर्त्व जिर्मािली २०७७, को जिर्म ८४ को उजपजिर्म १० 

बमोजिम महालेखा जिर्न्त्रक कार्ाालर्मा पेश गरेको । 
  

ग _ आजिाक िषा ०७८।०७९ को असोज मसान्त सम्म िेहार् अिुसार भुक्तािी जिकासाको कार्ा भएको छ । 

बजेर् प्रकार बानषथक बजेर् खचथ खचथ प्रनतशत 

चालु ४८२२८२५ ९२३५७० १९.१५ 

पुाँजिगत २३३७११८ ८००९७ ३.४३ 

िम्मा ७१५९९४३ १००३६६७ १४.०२ 

 
 

घ_ तलजब प्रजतिेिि पाररत गिे कार्ा  

कािूि बमोजिम बाजषाक तलजब प्रजतिेिि पाररत गराउिे िाजर्त्व भएका र्स जिल्लाका २८ िटा कार्ाालर्हरु (थिािीर् तहबाहेक_ असोि सम्म  

२४ िटा कार्ाालर्हरुको तलबी प्रजतिेिि पाररत भएको छ । 
 
 
         
 
 

8_ ननवृनिभरण प्रशासन सम्बन्धी कायथहरु ; 

 

जििरण असोि सम्मको संख्या  

पररिाररक जििृजतभरण अजधकारपत्र िारी २ 

जििृजत्तभरण अजधकारपट्टाको प्रजतजलपी िारी २ 

७५ िा ८५ बषा उमेर पुगेकालार्ा िप औषधी उपचार सुजिधा जमलाि १ 
 
 
 

प्रर्म तै्रमानसक अवनिमा कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलय बजेर् र खचथ नववरण 

 
                                                                                                                  रु ००० मा 

बिेट प्रकार िाजषाक बिेट खचा प्रजतशत 
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चालुखचा ९९८१ २२९८ २३।०२ 

पुाँजिगतखचा ११७५ ८१ ६।९० 

िम्मा १११५६ २३७९ २१।३२ 
 

 
 
             


