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                              नपेाल सरकार 
अर्थ मन्त्रालय 

महालेखा ननयन्त्रक कायाथलय 
कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलय  

जमु्ला  
  

सचुनाको हक सम्बन्त्धी ऐन 2०६४ को दफा ५(३) र सचुनाको हक सम्बन्त्धी ननयमावली 
,२०६५ को ननयम ३ बमोजजम नमनत २०७८ माघ देजख चैर सम्म सम्पाददत कामहरुको 
वववरण । 
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१.कायाथलयको पररचय; 
सरकारका जजल्ला जथर्त सरकारी कायाथलयहरुलाई ती कायाथलयहरुको थवीकृत बजेट बमोजजम सजन्त्चत 
कोषबाट रकम ननकासा ददने, आन्त्तररक लेखा पररक्षण गने,जजल्लाको ववननयोजन, राजश्व तर्ा धरौटीको 
एवककृत वववरण तयार गरी महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा पेश गने उदे्दश्यले ववक्रम सम्वत २०३८ मा 
नेपालभर महालेखा ननयन्त्रक कायाथलय मातहत कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयहरुको थर्ापना हनु े
क्रममा जमु्ला जजल्लामा यस कायाथलयको थर्ापना भएको हो । 
 

२. काम, कतथब्य र अनधकार ; 

 
आनर्थक कायथववनध तर्ा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ननयमावली, २०७७ र महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयबाट 
तोवकए अनसुार यस कायाथलयको काम कतथब्य देहाय अनसुार रहेका छन ्। 

क) महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयको प्रनतनननधको रुपमा जजल्लाजथर्त कायाथलयको आनर्थक कारोबारको 
रेखदेख ननरीक्षण तर्ा गने र प्रचनलत कानूनको अधीनमा रही राय ददने ।  
ख) आफ्नो र्थलाका नभर आनर्थक कारोबार गने कायाथलयहरु महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयको परामशथमा 
कायाथलयहरुलार्थ संकेत नम्बर ददने कायाथलयहरुको लगत अद्यावनधक राख्न े। 

ग)कायाथलयबाट आनर्थक कारोबारका वववरण नलर्थ जजल्लाको एवककृत ववत्तीय वववरण तयार गरी महालेखा 
ननयन्त्रक कायाथलयमा पठाउने। 

घ)प्रचनलत कानून र महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयले तोके बमोजजम आन्त्तररक लेखापरीक्षण गने र 
प्रनतवेदन गने। 

ª)जजल्ला जथर्त कायाथलयहरुलार्थ ददर्थएको ननकासा रकमको अनभलेख राख्न े। 

च)राजथव, धरौटी, ववननयोजन  सम्बन्त्धी कारोबार लगायत नगद मौज्दात र बेरुज ुफथयौंटका सम्बन्त्धमा 
आवश्यकता अनसुार नीररक्षण गरी त्यथतो प्रनतवेदन महालेखा ननयन्त्रक कायाथलय र सम्बजन्त्धत केन्त्रीय 
ननकायमा पठाउने । 

छ) ननरीक्षण गदाथ से्रथता दरुुथत नराखेको वा वहनानमना गरेको वा प्रनतवेदन नगरेको वा आनर्थक कायथववनध 
तर्ा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ तर्ा  ननयमावली, २०७७ अनसुार काम नगरेको पार्थएमा आनर्थक 
कारोबार तर्ा भकु्तानी ननकासा रोक्का राखी सम्बजन्त्धत तालकु कायाथलयमा जानकारी गराउने । 

ज) महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयको प्रनतनननधको रुपमा प्रदेश तर्ा थर्ानीय सजन्त्चत कोषको संचालन 
लेखाकंन प्रनतवेदन खाता संचालन सम्न्त्धमा आवश्यक समन्त्वय सहजजकरण गने । 

झ)महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयले समय समयम तोकेका अन्त्य कायथहरु गने । 
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३.  कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलय जमु्लाको संगठनात्मक चाटथ र कायथवववरणः 
 

  ३.१ संगठन संरचना 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

३.२ कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयको शाखागत कायथवववरण M 

        क प्रशासन तथा ननवृत्तभरण ब्यवस्थापन शाखा 
 

 कायाथलयको बजेट तयारी आनर्थक प्रशासन संचालन गने । 

 कायाथलयको आन्त्तररक तर्ा अजन्त्तम लेखा लेखा पररक्षण गराउने । 

 बेरुजकुो लगत राख्न ेसम्पररक्षण फछौट र प्रनतबेदन गने । 

  कायाथलयको कमथचारी प्रशासन सम्बन्त्धी कायथ गने । 

 आफ्नो के्षर नभरका आनर्थक कारोवार गने कायाथलयहरुको लगत तयारी तर्ा अध्यावनधक गने । 

 महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयको प्रनतनननधको रुपमा जजल्लाका कायाथलयहरुको आनर्थक कारोवारहरुको रेख  
देख ननररक्षण गने ।कायाथलयहरुलार् महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयको नननत ननदेशन र प्रचनलत  
कानूनको अनधनमा रवह राय सल्लाह ददन े।  

 ननवृजत्तभरण ब्यवथर्ापन सम्बन्त्धी कायथ गनथ । 

    ख कोष ब्यवथर्ापन शाखा 
 जजल्ला जथर्त सं++धीय सरकारी कायाथलयहरुको कोष संचालन गने । 

 कायाथलयबाट ववननयोजन राजश्व र धरौटी रकमको आम्दानी र खचथको माथकेवारी नलर् त्यसको  
जजल्लागत माथकेवारी तयार गरी महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा पठाउने । 

 कायाथलयहरुलार् ननकासा ददने र ननकासा ददएको रकमको वववरण बैकबाट प्रमाजणत गरार्  
महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा पठाउने । 

 कायाथलयहरुलार् ददएको ननकासा रकमको आनर्थक वववरण बनार् महालेखा ननयन्त्रक कायाथलय र 
सम्बजन्त्धत कायाथलयको तालकु नबभागमा पठाउन े। 

 राजश्व लेखा र दाजखला तर्ा धरौटी लेखा फछौट सम्बन्त्धमा आवश्यक्ता अनसुार कायाथलयको ननररक्षण 
गरर सो को प्रनतवेदन महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा र सम्बजन्त्धत कायाथलयको तालकु नबभागमा पठाउन े
। 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय 

प्रशासन तथा 

ननवृत्तभरण ब्यवस्थापन 

शाखा 

आन्तररक लेखापरीक्षण 

शाखा 

कोष ब्यवस्थापन शाखा 
अन्तर सरकारी नित्त 

समन्वय शाखा 
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 कायाथलयहरुको ननररक्षण गदाथ कुनै कैवफयत पाईएमा ननकासा रोक्का गरर तालकु कायाथलयमा जानकारी 
ददने । 

 

   ग आन्त्तररक लेखापरीक्षण शाखा  यस शाखाका कायथहरु ननम्नानसुार रहेका छन ्। 
 

 वावषथक आन्त्तररक लेखा पररक्षण कायथ योजना तयार गरी जथवकृत गराउन े। 

 जथवकृत कायथयोजना अनसुार आन्त्तररक लेखापरीक्षण योजना तयार गरी रैमानसक रुपमा जजल्ला जथर्त 
संघीय सरकारी कायाथलयहरुको राजश्व, ववननयोजन , धरौटी, जजन्त्सी र प्रचनलत कानून बमोजजम खडा भएको 
कायथ संचालन कोषको ननयनमतता,  नमतब्यवयता, कायथदक्षता र प्रभावकाररताका आधारमा आन्त्तररक लेखा 
पररक्षण गने ।सम्बजन्त्धत प्रदेश सरकार तर्ा थर्ानीय तहबाट अनरुोध भई आएमा जजल्ला जथर्त प्रदेश र 
थर्ानीय तहका कायाथलयहरुको आन्त्तररक लेखा पररक्षण गने । 

 रैमानसक रुपमा सम्पन्न गरेको आन्त्तररक लेखा पररक्षण प्रनतवेदन तयार गरी सम्बजन्त्धत ननकाय तालकु 
नबभाग र मन्त्रालय तर्ा महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा पेश गने । 

 आन्त्तररक लेखापररक्षण गदाथ आन्त्तररक ननयन्त्रण प्रणालीको प्रयाथप्तताको मूल्यांकन गरी प्रनतवेदन गने । 

 आन्त्तररक लेखापररक्षण प्रनतवेदनमा  औलं्यार्एको बेरुज ुफछौटको अवथर्ाको जााँच गरी प्रनतवेदन गने । 

 आन्त्तररक लेखापररक्षण गदाथ देजखएको गजम्भर रटुी अननयनमतता मथयौट वा वहनानमनाको तत्काल कोष 
तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयका प्रमखु ववभानगय प्रमखु तर्ा सम्बजन्त्धत सजचवलार् प्रनतवेदन गने । 

 आन्त्तररक लेखापररक्षणको बावषथक प्रनतवेदन आनर्थक वषथ समाप्त भएको २ मवहना नभर गने । 

घ आन्त्तर सरकारी ववत्त समन्त्वय शाखा ; यस शाखाका कायथहरु ननम्नानसुार रहेका छन ्। 

 ववभाज्य कोषको व्यवथर्ापन गने ।  
 प्रदेश तर्ा थर्ाननय तहमा हनुे ववत्तीय हथतान्त्तरणको लानग ववननयोजन एनमा तीवकए अनसुार नछटो 

छररतो र प्रभावकारी रुपमा कायाथन्त्वयन गने । 

 प्रदेश सरकार र थर्ानीय तहको ववत्तीय प्रणालीहरु संचालनमा समन्त्वय र सहयोग गने । 

 प्रदेश तर्ा थर्ाननय तहको ववत्तीय ब्यवथर्ापन सम्बन्त्धमा संघीय सरकारबाट भएको ननणथय ननदेशन र 
मागथदशथन संचार तर्ा कायाथन्त्वयन गनथ समन्त्वयात्मक भनुमका ननवाथह गने । 

 प्रदेश र थर्ानीय तहको ववत्तीय प्रनतवेदन तयार तर्ा संकलन गनथ समन्त्वय तर्ा सहयोग गने । 

 जजल्ला जथर्त थर्ानीय तहहरुलार् नेपाल सरकार बाट थवकृत अनदुान रकम हथतान्त्तरण गने । 

 जजल्ला जथर्त अन्त्तर सरकारी ववत्त समन्त्वयको कायथ गने । 

 थर्ानीय तह कोष ब्यवथर्ापन प्रणाली संचालनमा सहयोग र सहजजकरणको कायथ गने । 
 

३.३  थवीकृत दरबन्त्दी र पदपूनतथको वववरण 

 
क्र स   पदको नाम    शे्रणी थवीकृत  

संख्या 
 पदपनुतथ  
संख्या 

ररक्त संख्या पदपूनतथको वकनसम 

१ प्रमखु कोष ननयन्त्रक रा.प. वितीय १ १ ० थर्ायी 

 
 

२ 

कोष ननयन्त्रक रा.प. तनृतय १ ० १ थर्ायी 

३ आन्त्तररक लेखापरीक्षण अनधकृत रा.प. तनृतय १ ० १  
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३ लेखापाल रा.प.अनं.प्रर्म ३ १ २ थर्ायी 

४ आन्त्तररक लेखापरीक्षक सहायक रा.प.अनं. प्रर्म २ १ १ थर्ायी 

५ सह लेखापाल रा.प.अन. विनतय १ १ ० थर्ायी 

५ ह.स.चा.  शे्रजण वववहन १ १ ० करार 

६ कायाथलय सहयोगी शे्रजण वववहन ३ ३ ० दरु्थजना करार 

                           जम्मा  १३ ८ ५  

 
 
 

३.४ कायथरत कमथचारीहरु  
 

क्र स नामर्र   पद शे्रणी फोन नम्बर  जजम्मेवार शाखा 

१ जागरुाम चौधरी प्रमखु कोष ननयन्त्रक रा.प. वितीय 9858320116   

२ मक्कर बहादरु महत कोष  ननयन्त्रक  रा.प.अन. प्रर्म 9858320435 आ.ले.प. 

३ शान्त्ता कुमारी चौलागाई लेखापाल रा.प.अनं. प्रर्म ९८५८३९०१३८ कोष व्यवथर्ापन तर्ा 
अन्त्तरसरकारी ववत्त समन्त्वय 

 

 
४ जगददश प्रसाद शमाथ सह लेखापाल रा.प.अनं. वितीय ९८६८३८९१९१ प्रशासन तर्ा ननवतृभरण  

व्यवथर्ापन  
 

५ लक्ष्मण नबष्ट हलकुा सवारी चालक शे्रणी वववहन ९८४८३५७२९७  

६ धन बहादरु रावल कायाथलय सहयोगी शे्रणी वववहन ९८४८३३७५७  

७ मन बहादरु रावल कायाथलय सहयोगी शे्रणी वववहन ९८६८३०८१६८  

८ सजथन रावल कायाथलय सहयोगी शे्रणी वववहन ९८४८३०५३८३  

 

नोट; 

यस कायाथलयको सूचना अनधकारीको जजम्मा लेखापाल शान्त्ता कुमारी चौलागार्थलार्थ तोवकएको 
छ । 

कमथचारीको पूरा पदपनुतथ नभएको कारण हाललार्थ एकभन्त्दा बढी शाखाको काम गनेगरी 
जजम्मेवारी तोवकएको छ । 
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 ४.कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयबाट प्रदान गररन े सेवाहरु तर्ा कायथहरुः कोष तर्ा लेखा 
ननयन्त्रक कायाथलय नागररकका दैननक कामहरुसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े कायाथलय होर्थन ।सेवाननवृत 
भएका राष्ट्रसेवकहरुको पेन्त्सन सम्बननसनमत प्रशासननक कायथ बाहेक नागररकसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े
कायथहरु यस कायाथलयबाट सम्पादन हदैुनन ् ।अतM सवथसाधरण नागररकहरु यस कायाथलयका सेवाग्राही 
नभर्थकन जजल्ला जथर्त सरकारी कायाथलयहरु यस कायाथलयका सेवाग्राही हनु।्कानून बमोजजम तर्ा यस 
कायाथलयले आफ्ना सेवाग्राहीलार्थ देहायका सेवा प्रदान गने गरेको छ । 

 कायाथलयको थवीकृत बजेट अनसुार सम्बजन्त्धत कायाथलयको भकु्तानी आदेश अनसुार भकु्तानी ननकासा गने 
, 

 जजल्लाजथर्त कायाथलयले आनर्थक प्रशासनका नबषयमा नलजखत राय माग गरेमा  प्रचनलत कानूनको 
अधीनमा रही राय प्रदान गने, 

 कायाथलयले तयार गरेको ववत्तीय वववरणहरुको शिुता जााँच गरी ववत्तीय वववरणहरु प्रमाजणत गने , 
 आन्त्तररक लेखापरीक्षणको माध्यामबाट कायाथलयलार्थ सधुारका सझुावहरु प्रदान गने , 
 आनर्थक कारोबार तर्ा आनर्थक प्रशासन संचालनका नबषयमा भएका समसमावयक नबषयमा 

कायाथलयहरुलार्थ सूजचत गराउने , 
 कानून बमोजजम कायाथलयहरुको बावषथक  तलबी प्रनतवेदन पाररत गने, 
 आनर्थक कारोबारको संचालनका सम्बन्त्धमा लाग ुभएका प्रणालीहरुको प्रयोगका लानग क्षमता ववकासका 

तानलमहरु संचालनको समन्त्वय गने, 
 प्रणाली प्रयोगका लानग अन्त्य कायाथयहरुलार्थ सहजजकरण गने , 
 ननवृजत्तभरण सम्बन्त्धी कायथहरु , 

 पररवाररक ननवृजत्तभरण अनधकारपर जारी गने , 
 ननवृजत्तभरण अनधकारपट्टाको प्रनतनलपी ददन,े 
 ननवृजत्तभरण रकमको वहसाब नमलान, 
 ननवृजत्तभरणको  खाता बन्त्द गने र वहसाब नमलान, 
 तोवकएको उमेर ७५ वा ८५ वषथ पगेु पनछ र्प पाउने रकम वहसाब गरी बैंकलार्थ परचार गने  

 
 
 
 
 
 
 

जमु्ला जजल्लामा रहेका संघीय कायाथलयहरु र थर्ानीय तहहरु; 
 
 

क्र स 

सम्बनन्त्ित मन्त्रालय वाकेन्त्रीय 

निकायको िाम 

कायाालय 

संख्या क्र स 
कायाालयको िाम 

कायाालयकोड िम्बर 

१ 
अदालत २ 

१ उच्च अदालत इजलास जुम्ला २०४९१६२०१ 

२ नजल्लाअदालत, जुम्ला २०४९७६२०१ 

२ 
लोकसेवा आयोग १ ३ 

लोक सेवाआयोग जुम्ला 

कायाालय 
२१००१६२०१ 
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३ 
निवााचिआयोग १ ४ 

नजल्लानिवााचि कायाालय, 

जुम्ला 
२१२९१६२०१ 

४ 
रानियमािव अनिकार आयोग १ ५ 

रानियमािव अनिकार आयोग 

क.प्र.शा.कायाालय 
२१४००६२०१ 

५ 

प्रिािमन्त्री 

तथामनन्त्रपररषद्को कायाालय 
३ 

६ 
नजल्ला सरकारी 

वककलकायाालय, जुम्ला 
३०१०१६२०१ 

७ 
उच्च सरकारी वककलकायाालय, 

जुम्ला 
३०१०१६२०२ 

८ 
रानिय अिुसन्त्िािनजल्ला 

कायाालय 
३०१०७६२०२ 

६ 

अथा मन्त्रालय २ 

९ 
कोष तथा लेखानियन्त्रक 

कायाालय, जुम्ला 
३०५०१६२०१ 

१० 
आन्त्तररक राजस्वकायाालय, 

जुम्ला 
३०५०४६२०२ 

७ 

कृनष तथा पशुपन्त्छी नवकास 

मन्त्रालय 
६ 

११ पररयोजिा कायाान्त्वयि इकाई ३१२००६२०१ 

१२ 
खाद्य प्रनबनि तथा गुण नियन्त्रण 

नडनिजि कायाालय 
३१२०३६२०१ 

१३ 
उच्च पवातीय कृनषअिुसन्त्िाि 

प्रनतष्ठाि 
३१२४१६२०१ 

१४ कृनष अिुसन्त्िािकेन्त्र ३१२४१६२०२ 

१५ बागवािी अिुसन्त्िािकेन्त्र ३१२४१६२०३ 

१६ 
िेडा तथा बाख्राअिुसन्त्िाि 

कायाक्रम 
३१२४१६२०४ 

८ 
खािेपािीमन्त्रालय १ १७ 

संघीयखािेपािी तथा ढल 

ब्यबस्थापि आयोजिा 
३१३०१६२०१ 

९ 

गृह मन्त्रालय ६ 

१८ कारागार कायाालय, जुम्ला ३१४०२६२०१ 

१९ नजल्ला प्रहरीकायाालय ३१४०४६२०१ 

२० 
कणाालीप्रदेश नवपद ्व्यवस्थापि 

कायादल, खलङ्गा 
३१४०४६२०२ 

२१ 
सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल ि.ं ३३ 

गण ह.ेक्वा.नरपुरा 
३१४०५६२०१ 

२२ 
इलाकाप्रशासि कायाालय, 

िराकोट 
३१४९२६२०१ 

२३ नजल्लाप्रशासि कायाालय ३१४९२६२०२ 

१० वितथा वातावरण मन्त्रालय १ २४ विस्पनतअिुसन्त्िाि केन्त्र ३२९०२६२०१ 

११ 

िूनम व्यवस्था, सहकारी तथा 

गररबी निवारण मन्त्रालय 
२ 

२५ मालपोतकायाालय ३३६०१६२०१ 

२६ िापीकायाालय ३३६०२६२०१ 

१२ 

िौनतकपूवाािार तथा 

यातायात मन्त्रालय 
१ २७ सडकनडनिजि, जुम्ला ३३७०१६२०१ 

१३ 

रक्षा मन्त्रालय ३ 

२८ िं. २४बानहिी अड्डा ३४५०१६२०१ 

२९ िं. २४कि.ए.गुल्म ३४५०१६२०२ 

३० िन्त्दाबक्सगण ३४५०१६२०४ 
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१४ 
सहरी नवकास मन्त्रालय १ ३१ 

सघि शहरीतथा िवि निमााण 

आयोजिा, जुम्ला 
३४७०१६२०१ 

१५ 

नशक्षा, नवज्ञाि तथा प्रनवनि 

मन्त्रालय 
१ ३२ 

नशक्षानवकास तथा समन्त्वय 

एकाई 
३५००१६२०१ 

१६ 

सञ्चारतथा सूचिा प्रनवनि 

मन्त्रालय 
१ ३३ 

नजल्लाहुलाक कायाालय 
३५८०३६२०१ 

१७ 

संघीय मानमला तथा सामान्त्य 

प्रशासि मन्त्रालय 
१ ३४ 

नजल्लासमन्त्वय सनमनतको 

कायाालय, जुम्ला 
३६५००६२०१ 

१८ 

स्वास््य तथा जिसंख्या 

मन्त्रालय 
१ ३५ 

कणाालीस्वास््य नबज्ञाि 

प्रनतष्ठाि 
३७०६१६२०१ 

१९ 

रानिययोजिा आयोग 
१ ३६ त्याङ्ककायाालय ३९१०१६२०१ 

२ ३७ नजल्ला कृनष गणिा कायाालय ३९१०१६२०३ 

संघीय कायाालयहरुको संख्या जम्मा ३८   

२० स्थािीय तहहरु ८ 

३८ चन्त्दििाथ िगरपानलका ८०१०६६२०१ 

३९ 
किकासुन्त्दरी 

गाउँपानलका 
८०१०६६२०२ 

४० गुरिचौर गाउँपानलका ८०१०६६२०३ 

४१ तातोपािी गाउँपानलका ८०१०६६२०४ 

४२ नतला गाउँपानलका ८०१०६६२०५ 

४३ पातारासी गाउँपानलका ८०१०६६२०६ 

४४ ससंजा गाउँपानलका ८०१०६६२०७ 

४५ नहमा गाउँपानलका ८०१०६६२०८ 

कुल जम्मा ४६   
 
 
 

५. २०७८ माघ देखी २०७८ चैर मसान्त्त सम्म सम्पाददत कायथहरु; 

 
 

क_ आनर्थक कायथववनध तर्ा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ननयमावली २०७७, को ननयम ७४ बमोजजम आनर्थक बषथ 
०७७।०७८ को यस जजल्लाको बावषथक एवककृत ववत्तीय वववरणहरु महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा पेश 
गररएको छ ।उक्त वववरण अनसुार  आनर्थक बषथ ०७७।०७८ मा यस जजल्लाको आयव्यय यस प्रकार 
रहेको नर्यो । 
 

 
 

नवनियोजि तिा                                                                                          रु . हजारमा  

बजटे प्रकार बार्षाक बजटे खचा खचा प्रनतशत 

चालु ५०५०८४० ४७२७१४३ ९३.५९ 

पुँनजगत २३१३२० 

                  

१४७७१५१ ६३.८६ 

जम्मा ७३६४०४० ६२०४२९४ ८४.२५ 

िरौटी तिा       रु हजारमा 
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यस बषाको आय किताा बाँकी 

२२७५५५ ५०४६० १७७०९५ 

कायासचंालि कोष वा नवनवि खाता तिा  रु हजारमा 

        

यस बषाको आय खचा बाँकी 

३५१६६० १५३८९८ १९७७६२ 

राजस्व आय रु हजारमा 

यस बषाको आय खचा बाँकी 

४७१४९५.०० ० ४७१४५९.०० 
 

ख_ आनर्थक बषथ ०७७।०७८ मा यस जजल्लामा भएको आनर्थक कारोबारको आफ्नो क्षेरानधकार नभर रही 
जजल्लाजथर्त कायाथलयहरुको आन्त्तररक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सोको प्रनतवेदन आनर्थक कायथववनध तर्ा 
ववत्तीय उत्तरदावयत्व ननयमावली २०७७, को ननयम ८४ को उवपननयम १० बमोजजम महालेखा ननयन्त्रक 
कायाथलयमा पेश गरेको । 
  
ग _ आनर्थक वषथ ०७८।०७९ को चैर मसान्त्त सम्म देहाय अनसुार भकु्तानी ननकासाको कायथ भएको छ । रु 
हजारमा 

बजटे प्रकार बार्षाक बजटे खचा खचा प्रनतशत 

चालु ५०९९२४९ ३०७७६४८ ६०.३५ 

पुँनजगत २४४६४७० ४३९१५४ १७.९५ 

जम्मा ७५४५७१९ ३११६८०२ ४१.३० 
 
 

घ_ तलनब प्रनतवेदन पाररत गने कायथ  
कानून बमोजजम बावषथक तलनब प्रनतवेदन पाररत गराउने दावयत्व भएका यस जजल्लाका २७ वटा 
कायाथलयहरु (थर्ानीय तहबाहेक_ चैर सम्म २६ वटा कायाथलयहरुको तलबी प्रनतवेदन पाररत भएको छ 
। 

 

 

        8_ ननवजृत्तभरण प्रशासन सम्बन्त्धी कायथहरु ; 

 

नववरण चैर सम्मको संख्या  

पररवाररक ननवृनतभरण अनधकारपर जारी २ 

ननवृजत्तभरण अनधकारपट्टाको प्रनतनलपी जारी ४ 

७५ वा ८५ बषा उमरे पगुेकालाइा थप औषिी 

उपचार सुनविा नमलाि १ 

 

तेस्रो रैमानसक अवनधमा कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलय बजेट र खचथ वववरण 
 

                                                                                                                  रु ००० मा 

बजटे प्रकार वार्षाक बजटे खचा प्रनतशत 

चालुखचा ९९८१ ५३२५ ५३.३५ 
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पुँनजगतखचा ११७५ १०४ ८.९० 

जम्मा १११५६ ५४२९ ४८.६६ 
 

 

 

             


