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मधतब्य 

 

िेपालको संवर्िाि, २०७२ को िारा २७ ले सूचिाको हकलाई िागररकको मौनलक हकको रुपमा स्थावपत गरेको 
छ । आफ्िो र्ा सार्वजनिक सरोकारको कुिै पनि वर्षयको जािकारी पाउिे िागररकको मौनलक हक कायावधर्यिको 
लानग सूचिाको हक सम्र्धिी ऐि, २०६४ कायावधर्यिमा आएको छ । ऐिको दफा ५(३) ले सार्वजनिक निकायले 
प्रत्येक तीि/तीि मवहिामा आफ्िो कायावलयको सूचिाहरु प्रकाशि गिुवपिे व्यर्स्था गरेको छ । 

 

ऐिको उपरोक्त व्यर्स्थालाई कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलय सल्यािले अक्षरस पालिा गदै आएको वर्ददतै छ। 
कायावलयले, लेिापाल श्री कमल पाण्डेलाई सूचिा अनिकारीको न्जम्मेर्ारी ददएको छ। यस कायावलयबाट सम्पादि 
िएका कायवहरुको बारेमा सरोकारर्ालाहरुबाट माग िएका वर्र्रणहरु सूचिा अनिकारी माफव त उपलव्ि गराउि े
व्यर्स्था गररएको छ।  

 
प्रस्ततु वर्र्रणमा आ.र्. २०७८/०७९ को माघ १ देन्ि २०७८ चैत्र मसाधत सम्ममा यस कायावलयबाट संन्घय 
कायावलय र स्थानिय तहमा अन््तयारी, निकासा, िचव लगायतका वर्न्िय सूचिा तथा अधय जािकारीहरु र िचवको 
प्रबनृत समेत नबश्लषेण गरी समारे्श गररएको छ। संलग्ि वर्र्रणले कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलय, सल्यािबाट 
सम्पादि िएका काम कारर्ाही सम्र्धिमा सरोकारर्ालासमक्ष सूचिा एरं् जािकारी प्रर्ाह हिुे अपेक्षा नलएको छु। 
यस कायावलयसंग सम्बन्धित सूचिाको उपलब्िता र पहचु सनुिश्चत गिव कायावलयका सूचिा अनिकारी साथै 
को.ले.नि.का. सल्याि सदैर् प्रनतर्द्ध रहेको व्यहोरा अिरुोि गिव चाहधछु। अधतमा यो वर्र्रण तयार गिव प्रत्यक्ष 
परोक्ष िनूमका निर्ावह गिुव हिुे को.ले.नि.का. सल्यािमा कायवरत कमवचारीहरु प्रनत आिार प्रकट गदवछु। 

 
 

 .............................. 
   कमल नसहं िण्डारी क्षेत्री 
 नि प्र कोष नियधत्रक 

 को.ले.नि.का.,सल्याि 
नमनतिः २०७9।01।07
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िण्डिः एक 

कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलय, सल्यािको पररचय र उद्दशे्य 

1.1.  पषृ्ठमूनम तथा पररचयिः 

िेपाल सरकारका न्जल्ला न्स्थत संन्घय कायावलयहरु र स्थानिय निकायहरुलाई रकम निकासा ददिे, आधतररक लेिापरीक्षण 
गिे, वर्नियोजि, राजश्व, िरौटी र वर्वर्ि िाता संचालि गिे र सो को एवककृत वर्र्रण तयार गरी महालेिा नियधत्रक 
कायावलयमा पेश गिे उद्देश्य अिरुुप महालेिा नियधत्रक कायावलयको प्रनतनििी कायावलयको रुपमा कोष तथा लेिा 
नियधत्रक कायावलय सल्यािको स्थापिा नब .सं . २०३८ सालमा िएको हो । न्जल्लास्तरमा कोष तथा लेिा नियधत्रक 
कायावलय स्थापिा िए पश्चात सम्पणुव सरकारी कारोबारको व्यर्स्थापक एरं् नियामक निकायको रुपमा कायव संचालि हदैु 
आएको छ ।  

महालेिा नियधत्रक कायावलयको मागवदशवि बमोन्जम प्रवर्निमा आिाररत Treasury Single Account-(TSA), राजश्व 
व्यर्स्थापि सूचिा प्रणाली (RMIS) र कम््यटुरमा आिाररत सरकारी लेिा प्रणाली (Computerized Government 

Accounting System – CGAS) पूूणव रुपमा लाग ुगरी सरकारी आनथवक कारोबार संचालि गररएको छ।चाल ुआ.ब. 
देन्ि सार्वजनिक सम्पन्ि व्यर्स्थापि प्रणाली (PAMS) को कायावधर्यि सरुु गररएको छ। 

सल्याि न्जल्लाका १० र्टै स्थािीय तहहरुले (िगरपानलका र गाउँ पानलका) संन्घय सरकारबाट प्राप्त गिे सबै वकनसमका 
अिदुािहरुको निकासा ददिे व्यर्स्था को.ले.नि.का. सल्यािले गदै आएको छ। न्जल्ला न्स्थत स्थानिय तहहरुले प्राप्त गिे 
राजश्व तथा िचवको अिमुाि अथावत र्जेट अनिलेि तयार गरी सोको आिारमा लेिाकंि तथा वर्िीय प्रनतरे्दि प्राप्त गिव 
सवकिे गरी वर्कास िएको स्थािीय संन्चत कोष व्यर्स्थापि प्रणाली (Sub-National Treasury Regulatory Application - 

SuTRA ) आ.ब. 2075।076 देन्ििै यस न्जल्लाका १० र्टै स्थािीय तहमा पणुव रुपमा कायावधर्यिमा ल्याईएको छ 
।   

1.2. उद्दशे्य 

 न्जल्लास्तरका सरकारी निकायहरुलाई प्राप्त अन््तयारीका आिारमा निकासा ददिे (िचव लेख्न)े, 

 दैनिक रुपमा चेक िकू्तािी गरेको रकम र राजस्र् आम्दािी र्ीचको फरक रकमलाई वहसार् नमलाि गरी 

सरकारी रकमको कारोर्ार गिे बैंकहरुलाई सोिििाव ददिे/ नलिे, 

 सरकारी रकम कलम िचव गदाव र्ा राजस्र् असलु उपर गदाव माग िएमा काििुी सल्लाह एरं् परामशव ददिे, 

 आधतररक लेिापरीक्षण एरं् छड्के जाँच र निरीक्षण गरी वर्िीय अिशुासि र जर्ाफदेवहतामा अनिबवृद्ध गिे, 

 न्जल्लास्तरीय आम्दािी िचवका एकीकृत मानसक तथा र्ावषवक प्रनतरे्दिहरु तयार गरी पेश गिे र महालेिा 

नियधत्रक कायावलय लगायत िेपाल सरकारका केन्धिय निकायहरुबाट न्जम्मेर्ारी ददएका कायव सम्पादि गिे ।                 

*** 
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िण्डिः दईु 
संगठिात्मक संरचिा, दरर्धदी र न्जम्मेर्ार पदानिकारीहरु 

२.१ कमवचारी दरर्धदी तेररज तथा पदपूतीको अर्स्थािः 
नसिं. पद शे्रणी दरर्धदी पदपूती कैवफयत 

१ प्रमिु कोष नियधत्रक रा.प.वद्धनतय १ ० स्थायी 
२ कोष नियधत्रक रा प तनृतय १ १ स्थायी 
३ आ ले प अनिकृत रा प तनृतय १ ० स्थायी 
4 लेिापाल रा.प.अिं. प्रथम २ 2 स्थायी 
5 आ ले प सहायक रा प अिं प्रथम २ ० स्थायी 
6 सह लेिापाल रा.प.अिं. वद्धनतय १ ० स्थायी 

7 कायावलय सहयोगी शे्रन्णवर्वहि ३ ३ 

 2 स्थायी 
 1 करार 

 जम्मा 11 6  
 

२.२ कायावलय प्रमिु तथा सूचिा अनिकारीूिः 
नस.िं. पद िामथर सम्पकव  िम्र्र कैवफयत 

१ 
कायावलय प्रमिु 
(नि.प्र कोष नियधत्रक) 

श्री कमल नसंह िण्डारी 
क्षेत्री 

९८५७८२२०८२(मो.) 
०८८-५२००७६ (का.) 

कायावलय प्रमिुको 
सम्पकव  िं. 

२ 
  लेिापाल 

(सूचिा अनिकारी) 
श्री कमल पाण्डे ०८८-५२००७६ (का.) 

सम्पकव  हिु िसकेमा 
कायावलय प्रमिुसँग 
सम्पकव  गिव सवकिे 

२.३ सेर्ा प्रदाि गिे शािाहरुको न्जम्मेर्ार तथा सहयोगी पदानिकारीको टेनलफोि िम्र्रहरुिः 
नस.िं. शािा न्जम्मेर्ार तथा सहयोगी पदानिकारी सम्पकव  िम्र्र 

१ वर्नियोजि शािा 
लेिापाल श्री कमल पाण्डे  

लेिापाल श्री शमसेर रेउले 

9857823492 

९८५७८७९७७० 

२ आधतररक लेिापरीक्षण शािा   

३ प्रशासि शािा 

लेिापाल श्री शमसेर रेउले 

का.स. चडुामिी सेजर्ाल 

का.स. चधि बहादरु बढुाथोकी 

का.स. शेर बहादरु वर्ष्ट 

9857879770 

. 

. 

९८४४७०६३५६ 
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िण्डिः तीि 

सेर्ा प्राप्त गिव लाग्ि ेदस्तरु र अर्नि 

३.१ सेर्ा प्राप्त गिव लाग्ि ेदस्तरु र अर्नि 

 

3.1.1. सूचिा ददँदा नलिपुिे शलु्क/दस्तरु  

 सूचिा मागको निरे्दि ददँदा कुिै शलु्क र्ा दस्तरु लाग्दैि। 

 सामाधय आकारको (आठ दशमल तीि इधच चौडाइ र एघार दशमलब सात इधच लम्बाइ सम्म साइज 
िएको) कागजमा तयार गररएको र्ा रहेको पाँच पषृ्ठ सम्मको सूचिा नििःशलु्क उपलव्ि गराइिेछ । 

 

 पाचँ पषृ्ठ िधदा िेरै सूचिा ददँदा निम्ि अिसुार दस्तरु नलइिछेिः 
 सामाधय आकारको (आठ दशमलब तीि इधच चौडाइ र एघार दशमलब सात इधच लम्बाइसम्म आकार 

िएको) कागजमा तयार गररएको र्ा रहेको पाँच पषृ्ठिधदा बढी सूचिाको लानग प्रनत पषृ्ठ पाँच रूपैंयाँ 
लाग्िेछ। 

 मानथ उल्लेि िए िधदा ठूलो आकारको कागजमा तयार गररएको र्ा रहेको सूचिाको लानग प्रनत पषृ्ठ दश 
रूपैयाँ दस्तरु लाग्िेछ। सरुुका पाँच पेज नििःशलु्क ददिपुिे र्ाध्यता यसमा रहिे छैि । 

 नडस्केट, सीडी र अधय यस्तै प्रकारका नडन्जटल माध्यम र प्रवर्निद्वारा प्रदाि गररिे सूचिाको लानग प्रनत 
नडस्केट, सीडी र्ापत पचास रूपैयाँ दस्तरु लाग्िेछ । 

 कुिै सूचिा तयार गदाव मानथ लेन्िए िधदा बढी िचव लाग्िे िएमा र्ास्तवर्क लागतको आिारमा दस्तरु 
नलइिेछ 

 सार्वजनिक निकायमा रहेक कुिै नलित, सामग्री र्ा सो निकायको काम कारर्ाहीको अध्ययि र्ा 
अर्लोकि र्ा सार्वजनिक महत्र्को निमावण कायव िइरहेको स्थलको भ्रमण र्ा अर्लोकि आिा घण्टािधदा 
बढी समय गिे िएमा प्रनतघण्टा प्रनतव्यन्क्त पचास रुपैयाँ दस्तरु लाग्िेछ । तर सार्वजनिक पसु्तकालय र 
सार्वजनिक रुपमा नि:शलु्क उपलब्ि गराइएको स्थािको अर्लोकि र्ापत दस्तरु लाग्िे छैि ।  

 प्रचनलत काििुमा सूचिा माग गदाव लाग्िे दस्तरुको सम्बधिमा छुटै्ट व्यर्स्था िएकोमा ििे सोही बमोन्जम 
दस्तरु लाग्िेछ । 

 मूल्य रािी वर्क्री वर्तरण गिे मदुित र्ा कुिै पनि माध्यमको सूचिा सामग्रीको दस्तरु त्यसमा अंवकत र्ा 
नििावररत मूल्यबमोन्जम िै हिुेछ। 

 तर यस कायावलयको उद्देश्य र कामको प्रर्वद्धिका लानग वर्तरण गररिे सूचिा-सामग्रीको शलु्क लाग्िे छैि 
। 

३.२सूचिा उपलब्ि गराए बापत दस्तरु  नलि ेतररका 
(१) िगद नलएर राजस्र् िातामा जम्मा गिव सवकिेछ । 

(२) कुिै बैकंमा जम्मा गिव लगाई सो को िौचर पेश गिव लगाउि सवकिेछ । 

(३) सो रकम बराबरको हलुाक वटकट निर्देिमा टाँस्ि लगाउि पनि सवकिेछ । 
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३.३. सेर्ा प्राप्त गिव लाग्ि ेअर्नि 

सूचिाको हक सम्बधिी ऐि, २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अर्नि नित्र, निरे्दि प्राप्त िएपनछ सूचिा अनिकारीले 
तत्काल उपलव्ि गराउि सवकिे प्रकृनतको सूचिा िए तत्काल र तत्काल उपलव्ि गराउि िसवकिे प्रकृनतको सूचिा िए 
निरे्दि प्राप्त िएको नमनतले १५ ददिनित्र निरे्दकलाई उपलव्ि गराईिेछ । अधय वर्शेष ऐि, नियमले अर्नि तोकेकोमा 
सोहीबमोन्जम हिुेछ। 

3.4. निणवय गिे अनिकारीिः 

क. कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलयले गिे कायवको सधदिवमािः महालेिा नियधत्रक कायावलय र कायावलय प्रमिु। 

ि. सूचिाको हक सम्बधिी ऐि, 2064 बमोन्जम माग गिे सूचिा सम्बधिमािः कायावलय प्रमिु। 

3.5. निणवय उपर उजरुी सनु्न ेअनिकारीिः 

क. कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलयले उपलब्ि गराउिे सेर्ाको सधदिवमािः प्रचनलत ऐि काििुमा तोवकएको 
व्यबस्था बमोन्जम 

ि. सूचिाको हक सम्बधिी ऐि, 2064 बमोन्जम माग गिे सूचिा सम्बधिमािः कायावलय प्रमिु। 

3.6. सूचिाको हक सम्बन्धि ऐि, 2064 को दफा 3 र 7(1) बमोन्जम माग गररएको सूचिा र उपलब्ि गराइएको 
सूचिाको वर्र्रण 

   क. माग गररएको सूचिा सं्यािः 0(माग ििएको) 

   ि. उपलब्ि गराइएको सूचिा सं्यािः 0 

*** 
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िण्डिः चार 

आनथवक र्षव २०७८/७९ मा सम्पाददत प्रमिु कायवको वर्र्रण 

कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलय सल्यािबाट संन्घय कायावलय र स्थानिय तहको निकासा ददिकुा अलार्ा निम्िमा 
उल्लेन्ित कायवहरु नियनमत रुपमा संचालि िई रािेका छि।् 

तपनसल 

नस.ि. वर्षय कायवहरु कैवफयत 

1. राजश्व सम्र्धिी कायविः 

 सल्याि न्जल्ला न्स्थत नबनिन्न कायावलयहरुलाई राजश्व संकलिका लागी  राजस्र् व्यर्स्थापि 
सूचिा प्रणाली (Revenue Management Information System-RMIS) बाट कायावलय कोड 
User Name र Password प्रदाि गिे। 

 दैनिक राजश्व आम्दािी बाध्ि कायावलयहरुमा सूचिा प्रर्ावहकरण गिे । 

 मानसक प्रनतरे्दि प्राप्ती र वहसाब निडाि सम्बन्धि कायव गिे । 

 RMIS अिसुारका अधय कायवहरु संचालि गिे र एकमषु्ट रुपमा प्रनतरे्दि तयार गरी 
सम्बन्धित निकायमा पेश गिे। 

 

2 नबनियोजि सम्बन्धि कायव 

 संन्घय कायावलयहरु र स्थानिय तहहरुलाई महालेिा नियधत्रक कायावलयबाट संचालिमा 
रहेका कम््यटुरकृत सरकारी लेिा प्रणानलमा पहचु ददि प्रयोगकताव वर्र्रण उपलब्ि 
गराउिे र त्यसको अनिलेि राख्न।े 

 सम्बन्धित कायावलयबाट िकु्तािी आदेश प्राप्त गिे ।िकु्तािी आदेशको दस्तित जाँच गिे 
र प्रणानलमा दताव गरर चेक जारी गिे तथा Electronic Fund Transfer गिे । 

 निकासा हिु िसक्ि ेिएमा सम्बन्धित कायावलयलाइ कारण सवहत जािकारी ददिे। 

 दैनिक रुपमा सरकारर कारोबार गिे बैङ्कबाट कारोबारको स्टेटमेधट नलई वहसार् नमलाि 
तथा Day Close गिे ।  

 िचव समायोजि र वहसार् निडाि गिे । 

 स्थािीय तहको िाता संचालि गिव नसफाररस गिे। 

 

3 िरौटी सम्र्धिी कायवहरुिः 

 दैनिक िरौटी आम्दािी बािी सो को अनिलेि राख्न े। 

 िकु्तािी आदेश दताव गिे । 

 चेक जारी गिे । 

 चेक जारी हिु िसक्िे िएमा कारण सवहत सम्बन्धित कायावलयमा जािकारी गराउिे। 

 दैनिक रुपमा सरकारर कारोबार गिे बैङ्कबाट कारोबारको स्टेटमेधट नलई वहसार् नमलाि 
तथा Day Close गिे । 

 सम्बन्धित कायावलयको वहसार् निडाि गिे ।वर्र्रण अद्यार्निक गिे। 

 मानसक र र्ावषवक वर्र्रण प्रनतरे्दि तयार गिे र सम्बन्धित निकायमा पेश गिे।  

 

4 
कायवसंचालि कोष 

)वर्वर्ि िाता (सम्र्धिी 
कायवहरुिः 

 

 िकु्तािी आदेश दताव र चलािी गिे। 

 चेक जारी गिे। 

 चेक जारी गिव िनमल्ि े अर्स्था िएमा सम्बन्धित कायावलयमा कारण सवहत जािकारी 
गराउिे। 

 दैनिक रुपमा सरकारर कारोबार गिे बैङ्कबाट कारोबारको स्टेटमेधट नलई वहसार् नमलाि 
तथा Day Close गिे । 

 सम्बन्धित कायावलयको वहसार् निडाि गिे ।वर्र्रण अद्यार्निक गिे। 

 प्रनतरे्दि तयार गिे। 
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५ अधय कायवहरु 

1. वहसार् तथा अनिलेि निडाि सम्र्धिी कायविः 
 दैनिक चेक िकु्तािीको वर्र्रण निडाि गिे । 

 श्रोतगत िचवको वर्र्रण तयार गिे । 

 िकु्तािी हिु र्ाकी चेकको वर्र्रण तयार गिे । 

 बैकसूँग वहसार् निडाि गिे । 

 सोिििाव तथा प्रनतरे्दि सम्र्धिी कायव गिे । 

 कोषको अर्स्थाको मानसक वर्र्रण प्रनतरे्दि तयार गिे। 

2. आधतररक लेिापरीक्षण सम्र्धिी कायवहरुिः 
 यस कायावलयमा आधतररक लेिापररक्षक महालेिा नियधत्रक कायावलयबाट 

ििवटएकोले न्जल्ला न्स्थत सरकारी कायावलयहरुको आ .र्.  २०७८/०७९ को 
प्रमथ तै्रमानसक आधतररक लेिापररक्षण गिव सवकएको छैि ।  

 3. निर्नृ्ििरण सम्र्धिी कायवहरुिः 
 निजामती, िेपाली सेिा, प्रहरी र न्शक्षक तफव को निर्िृीिरण सम्र्धिी कायवहरु गिे 

गररएको छ ।  

 तलर्ी प्रनतरे्दि पारीत गिे सम्बन्धि कायव। 

4. राय सझुार् प्रदाि सम्बधिी कायव  

 न्जल्लामा सरकारी एरं् गैर सरकारी क्षेत्रर्ाट माग िएका नलन्ित तथा मौन्िक 
आनथवक प्रशासि संचालि र सार्वजनिक िररद सम्र्धिी राय सझुार् प्रदाि गिे 
कायव गरन्ूएको छ । 

5. आनथवक प्रशासि संचालिका लागी कमवचारी िटाउििेः 
 कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलय, सल्यािको कायवक्षेत्रनित्रका कुिै कायावलयमा 

लेिा समहुको ररक्त दरबन्धदमा सम्बन्धित कायावलयको माग बमोन्जम आनथवक 
प्रशासि संचालिका लागी कमवचारी ब्यर्स्थापि गिे कायव गरीएको छ। 

6. महालेिा नियधत्रक कायावलयले समय समयमा तोवकददएका अधय कायवहरु। 

 

 

 

*** 
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िण्डिः पाचँ 

को.ले.नि.का. सल्यािको कायवक्षते्रमा रहेका कायावलयहरु तथा स्थानिय तहहरु बारे जािकारी 

5.1 कायवक्षते्र 

सल्याि न्जल्ला नित्र स्थापिा िई आनथवक कारोर्ार गिव सम्बन्धित तालकु कायावलयबाट अन््तयारी प्राप्त संन्घय 
कायावलयहरु र सल्याि न्जल्लाका स्थानिय तहहरुको िाम ठेगािा सवहतको एवककृत वर्र्रण राख्नकुो साथै महालेिा 
नियधत्रक कायावलयसंगको परामशवमा सरकारी कोष संचालि, लेिाङ्कि प्रनतरे्दि र व्र्यस्थापवकय नियधत्रणको माध्यमर्ाट 
सार्वजनिक वर्िीय व्यर्स्थापिलाई प्रिार्कारी बिाउि िनूमका निर्ावह गदै न्जल्ला न्स्थत कायावलयहरुमा आनथवक 
अिशुासि कायम राख्न योगदाि पयुावउदै आएको छ। 

नमनत 2076।06।17 बाट लाग ुिएको सरकारी कारोबार निदेन्शका 2076 (सावर्कको सरकारी कारोबार 
निदेन्शका 2071) तथा महालेिा नियधत्रक कायावलय अिामिगर काठमाडौबाट तोवकददए बमोन्जम कोष तथा लेिा 
नियधत्रक कायावलय सल्यािले, सल्याि न्स्थत िेपाल बैंक ली. बाट संन्घय कायावलयका "क" समहुका राजश्व, नबनियोजि, 
िरौटी र वर्वर्ि िाताहरु संचालिमा रहेका छि। 

यस कायावलयबाट तपनसल बमोन्जमका संन्घय कायावलय र स्थानिय तह हरुमा निकासा गररिे गरेको छ । 

 सल्याि न्जल्ला नित्र स्थापिा िई आनथवक कारोर्ार गिव सम्बन्धित तालकु कायावलयबाट अन््तयारी प्राप्त संन्घय 
कायावलयहरु, प्रदेशबाट अन््तयारी प्राप्त प्रादेन्शक कायावलयहरु र सल्याि न्जल्लाका स्थानिय तहहरुको िाम ठेगािा 
सवहतको एवककृत वर्र्रण राख्नकुो साथै महालेिा नियधत्रक कायावलय र प्रदेश लेिा नियधत्रक कायावलयसंगको 
परामशवमा ती कायावलयहरुलाई संकेत िं. प्रदाि गिे ।   

 न्जल्ला न्स्थत सरकारी कायावलयहरुबाट हिुे आनथवक कारोर्ारहरुको नियनमत रेिदेि तथा निरीक्षण गिे । 

 प्रचनलत काििु, िीनत, निदेशिको अनििमा रही सरकारी कायावलयहरुलाई आनथवक कायवसञ्चालि तथा सार्वजनिक 
िररद प्रवक्रया सम्बधिी काििुी राय, परामशव ददिे । 

 न्जल्ला न्स्थत सरकारी कायावलयहरुबाट वर्नियोजि, राजस्र् र िरौटी रकमको आम्दािी िचवको मानसक तथा 
र्ावषवक वर्र्रण नलई न्जल्लागत मास्केर्ारी तयार गरी तालकु कायावलयमा पेश गिे । 

 न्जल्ला न्स्थत सरकारी कायावलयहरुमा िएको वर्नियोजि, राजस्र्, िरौटी, न्जधसी र कायव सञ्चालि कोषमा िएको 
आनथवक कारोर्ारहरुको चौमानसक आधतररक लेिापरीक्षण गरी सोको प्रनतरे्दि ददिे । 

 वर्नियोजि लेिा, तहनबल मौज्दात र बेरुज ुफछयौट सम्बधिमा सरकारी कायावलयहरुको नियनमत निरीक्षण गरी 
तालकु निकायमा प्रनतरे्दि ददिे । 

 आनथवक र्षवसमाप्त अथावत सालतमाम िएपनछ सरकारी कायावलयलाई निकासा ददएको रकमको र्ावषक आनथवक 
वर्र्रण प्रमान्णत गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउिे । 

 सरकारी कोष संचालि,लेिाङ्कि प्रनतरे्दि र व्र्यस्थापवकय नियधत्रणको माध्यमर्ाट सार्वजनिक वर्िीय 
व्यर्स्थापिलाई प्रिार्कारी बिाउि िनूमका निर्ावह गिे । 

 
5.2 सेर्ा पयुावउिपुिे कायावलयहरुको संङ्ख्या 
कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलय, सल्याि बाट तपनसल बमोन्जमका सेर्ा ददिपुिे कायावलयहरु रहेका छि।् 

तपनसल 

संन्घय कायावलयहरु स्थानिय तहहरु जम्मा कायावलयहरु 

25 10 35 
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5.2.1. संन्घय कायावलयहरुिः 
क्र.सं. कायावलयको िाम कायावलय कोड िं 

1 न्जल्ला अदालत, सल्याि 204976001 

2 न्जल्ला निर्ावचि कायावलय, सल्याि 212916001 

3 न्जल्ला सरकारी र्वकल कायावलय, सल्याि 301016001 

4 राविय अिसुधिाि न्जल्ला कायावलय, सल्याि 301076001 

5 कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलय, सल्याि 305016001 

6 करदाता सेर्ा कायावलय, सल्याि 305046001 
7 अदरु्ा बाली अिसुधिाि कायवक्रम 312006001 

8 कारागार कायावलय, सल्याि 314026001 

9 इलाका प्रहरी कायावलय, थारमारे 314046001 

10 इलाका प्रहरी कायावलय, रागेचौर 314046002 

11 इलाका प्रहरी कायावलय, लहुाम 314046003 

12 इलाका प्रहरी कायावलय, दामाव 314046004 

13 न्जल्ला प्रहरी कायावलय 314046005 

14 इलाका प्रशासि कायावलय, थारमारे 314926001 

15 न्जल्ला प्रशासि कायावलय 314926002 

16 

पहाडी सािा वकसािका लानग अिकूुलि आयोजिा न्जल्ला 
आयोजिा समधर्य इकाई 329016001 

17 र्िस्पनत अिसुधिाि केधि, सल्याि 329026001 

18 मालपोत कायावलय सल्याि 336016001 

19 िापी कायावलय, सल्याि 336026001 

20 सर्जु गण 345016002 

21 न्शक्षा वर्कास तथा समधर्य एकाई 350016001 

22 न्जल्ला हलुाक कायावलय 358036001 

23 

प्रिािमधत्री कृवष आिनुिवककरण पररयोजिा, पररयोजिा कायावधर्यि 
ईकाइ सल्याि। 31200602 

24 न्जल्ला समधर्य सनमनतको कायावलय, सल्याि 365006001 

25 सशस्त्र प्रहरर बल, सल्याि  314056001 
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5.2.2. स्थानिय तहहरुिः 
क्र.सं. कायावलयको िाम कायावलय कोड िं 

1 बिगाँड कुवपण्डे िगरपानलका 801066001 

2 बागचौर िगरपानलका 801066002 

3 शारदा िगरपानलका 801066003 

4 कपरुकोट गाउँपानलका 801066004 

5 कानलमाटी गाउँपानलका 801066005 

6 कुमाि गाउँपानलका 801066006 

7 छते्रश्वरी गाउँपानलका 801066007 

8 नसद्ध कुमाि गाउँपानलका 801066008 

9 नत्ररे्णी गाउँपानलका 801066009 

10 दामाव गाउँपानलका 801066010 

 

5.3 पेधसि प्राप्त गिे सेर्ाग्राहीको सं्यािः 
सल्याि न्जल्लामा निजामती कमवचारी, िेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, िेपाली सेिा र न्शक्षक गरी जम्मा सेर्ग्राही श्रार्ण १ 
गते देन्ि चैत्र मसाधतसम्म जम्मा  45 जिा रहेका छि।् निर्िृीिरण सम्र्धिी कायवहरु यथानसघ्र सम्पालि गिे 
गररएको छ ।  

***  
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िण्डिः  

आनथवक र्षव २०७८/०७९ को चैत्र मसाधतसम्मको आनथवक कारोर्ारको संन्क्षप्त वर्र्रण 

6.१ सल्याि न्जल्लाको चाल ुआ.ब. को कुल बजेट तथा िचवको साराशँ 

6.1.1. सल्याि न्जल्लाको लागी नबनियोन्जत कुल बजेट आ.ब. 207८/07९ चैत्र मसाधतसम्म  
नस.िं. वर्र्रण र्ावषवक र्जेट रु. * 

१. स्थानिय तह    3508242000.00  

 

     

 

                          जम्मा    3508242000.00  

 

6.1.2 सल्याि न्जल्लाको कुल िचव आ.ब. 207८/07९  चैत्रमसाधत 
नस.िं. वर्र्रण आ.ब. 207८।07९ को  चैत्रमसाधत 

सम्मको जम्मा िचव रु. * 

१ स्थानिय तह अिदुाि निकासा र अधय िचव  
   

  2128218476.00  

 
   

                          जम्मा    2128218476.00  

 

6.1.3 िचव प्रनतशत 

नस.िं. वर्र्रण आ.ब. 207८।07९ को  चैत्रमसाधत 
सम्मको जम्मा िचव प्रनतशतमा 

१ स्थानिय तह अिदुाि निकासा र अधय िचव 60.66 

2   

                          जम्मा  60.66 
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6.2 कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलय सल्यािको चाल ुआ.ब. को कुल बजेट र िचवको तलुिात्मक वर्र्रणिः 
आ.ब. 207८/07९ चैत्रमसाधत सम्मको 

नस.िं. वर्र्रण न्शषवक र्ावषवक र्जेट रु. * चैत्रमसाधत सम्मको 
िचव 

बजेट बाकी िचव 
प्रनतशत 

1 2 3 4 5 6 7 

१ 
को.ले.िी.का., 
सल्याि 

चाल ु 86,44,000.00 3448082.00 5195918.00 39.88 

पनु्जगत 7,00,000.00 489584.00 210416.00 69.94 

जम्मा 9344000.00 2275980.00 6768020.00 24.35 

6.३ राजस्र् असलुी 

आ.र्. २०७८/०७९ को चैत्रमसाधत सम्ममा संघीय कायावलयहरु र स्थानिय तहहरुबाट तपनसल बमोन्जमको कूल रु. 

445519594.76 राजस्र् असलुी िएको छ । 

क्र.सं. कायावलयको िाम 
207८ को चैत्रसम्मको सम्मको 

राजस्र् आम्दािी  
कैवफयत 

१ न्जल्ला स्थीत  कायावलयको जम्मा 445519594.76   

  जम्मा 445519594.76 
  

6.४ िरौटी कारोर्ारिः 

कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलय, सल्यािको आ.र्. २०७८/०७९ को चैत्रसम्मको संघीय कायावलयहरु गरी तपनसल 
बमोन्जमको कूल रु. 25765021.76 िरौटी रकम मौज्दात रहेको छ । 

क्र.सं. कायावलयको िाम 
207८ को चैत्रसम्मको सम्मको 

मौजदात रकम रु. 
कैवफयत 

१ संन्घय कायावलयको जम्मा 25765021.76 
  

जम्मा 25765021.76 
  

 

6.५ वर्वर्ि कारोर्ार 

आ.र्.२०७८/०७९ को चैत्रमसाधत सम्ममा संघीय कायावलयहरुको तपनसल बमोन्जमको कूल रु. वर्वर्ि िातामा 
मौज्दात रहेको छ । 

क्र.सं. कायावलयको िाम 
207८ को चैत्रसम्मको 

मौज्दात रकम रु. 
कैवफयत 

१ संन्घय कायावलयको जम्मा    

जम्मा    

***  
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िण्डिः सात 

सल्याि न्जल्ला नित्रका सरकारी सम्पन्िको वर्र्रण 

7.१. सल्याि न्जल्लाका सरकारी कायावलयहरुको जग्गा तथा िर्ि सम्बधिी वर्र्रण 

सल्याि न्जल्ला न्स्थत सरकारी कायावलयहरुको घरजग्गाको लगत        ( २०७८ साल प्रथम चौमानसक सम्मको वर्र्रणमा आिाररत ) 

क्र.सं 

घर जग्गाको स्र्ानमत्र् 
िएको कायावलयको 

िाम 

जग्गाको वर्र्रण घर तथा संरचिाको वर्र्रण   

कैवफ
यत न्जल्ला स्थािीय तह 

बडा 
िं 

वकिा िं क्षते्रफल 

संरचिाले चचेको 
जग्गाको 
क्षते्रफल 

संरचिाको 
क्षते्रफल 

संरचिाको 
प्रकार 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

१ 
कोष तथा लेिा 
नियधत्रक कायावलय 

सल्
या
ि 

शारदा ि पा २ ३३१ ६१४ र् मी ४०० र् मी ४०० र् 
मी पक्की घर   

२ 
न्जल्ला हलुाक 

कायावलय सल्याि 
शारदा ि पा २ ६३३ ११२३ र् मी ५०० र् मी ५०० र् 

मी पक्की घर   

३ 
सल्याि न्जल्ला 
अदालत 

शारदा ि पा २   १९१२ र् मी ५०० र् मी ५०० र् 
मी पक्की घर   

४ 
कारागार कायावलय 

सल्याि 
शारदा ि पा २ ३५१ १२६६ र् मी ७९१ र् मी २५२ र् 

मी 

वटिको 
छािा 

िएको घर 

  

५ 
न्जल्ला सरकारी 
र्वकल कायावलय 

शारदा ि पा २ ६३२ १७८१ र् मी ८७० र् मी ८७० र् 
मी 

पक्की घर 
बधदै 

  

६ 
न्जल्ला समधर्य 

सनमनतको कायावलय 
शारदा ि पा २ ४९५ 

५७२८० र् 
मी 

    
पक्की 
घरहरु 

  

७ 
र्िस्पनत अिसुधिाि 

केधि कपरुकोट 
कपरुको गा पा ३ २४८ 

७०१५८ र् 
मी ३४०८ र् मी ३४०८ र् 

मी 
पक्की 
घरहरु 

  

८ 
न्जल्ला प्रहरी कायावलय 
सल्याि 

शारदा ि पा २ 

१५०६, 

६२३, 

६२२, 

१०८४,

१५०५ 

७०९१ र् मी     पक्की िर्ि   

९ 
इलाका प्रहरी 
कायावलय लहुाम 

नत्रर्णेी  गा पा ६ ११३ १६४६ र् मी ४५० र् मी   पक्की घर   

१० 
इलाका प्रहरी 
कायावलय कानलमाटी 

कानलमाटी गा 
पा 

  ४७६ ११४५ र् मी ३०० र् मी   पक्की घर   

११ प्रहरी चौकी कपरुकोट 
कपरुकोट गा 

पा 
  १८७ ६३६ र् मी २५० र् मी   पक्की घर   

१२ प्रहरी चौकी काभ्रा नत्रर्णेी  गा पा   १३८९ २०४ र् मी         

१३ 
प्रहरी चौकी 
घइुयाबारी 

कानलमाटी गा 
पा 

  ४१६ ५०८ र् मी         

१४ अ प्रहरी पोष्ट जयचौर छते्रश्वरी गा पा   २२७ २२३ र् मी         

१५ िापी कायावलय सल्याि शारदा ि पा २ १५८४ 
०-१२-३-२ 

रोपनि 
        

१६ 
न्शक्षा वर्कास तथा 
समधर्य इकाइ 

शारदा ि पा २ ३७८ ३.१५.२.३ १.५ रोपिी १ रोपिी पक्की घर   

१७ सबजु गण शारदा ि पा ८   
१४२६७० र् 

मी 
    

पक्की घर र 
कच्ची 
घरहरु 
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१८ 
न्जल्ला प्रशासि 

कायावलय 
शारदा ि पा २ 

३३३, 

३३६, 

३३७ 

७२१० र् मी     
पक्की घर  र 
आर्ास 

  

१९ 
मालपोत कायावलय 

सल्याि 
शारदा ि पा २ ३१४ ६०४ र् मी     ििएको   

२० 
राविय अिसुधिाि 
न्जल्ला कायावलय 

शारदा ि पा २ ३३३ ३१८ र् मी     पक्की घर   

7.2 सल्याि न्जल्लाका सरकारी कायावलयहरुमा रहेका सर्ारी साििसम्बधिी वर्र्रणिः 

सल्याि न्जल्ला न्स्थत सरकारी कायावलयहरुको सर्ारी साििको लगत (२०७८ साल अषाढ मवहिा सम्मको वर्र्रणमा आिाररत) 

क्र.सं 
सर्ाररसाििको स्र्ानमत्र् िएको कायावलयको 

िाम न्जल्ला 

ठेगािा सर्ारी सािि 
कैवफयत 

स्थािीय तह बडा िं गानड मो सा 
१  2 3 4 5 6 7 8 

१ कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलय 

सल्
या
ि 

शारदा ि पा २   १   

२ न्जल्ला हलुाक कायावलय सल्याि शारदा ि पा २   ३   

३ सल्याि न्जल्ला अदालत शारदा ि पा २ १ १   

४ कारागार कायावलय सल्याि शारदा ि पा २   १   

५ न्जल्ला सरकारी र्वकल कायावलय शारदा ि पा २ १ १   

६ न्जल्ला समधर्य सनमनतको कायावलय शारदा ि पा २ १ ११   

७ र्िस्पनत अिसुधिाि केधि कपरुकोट कपरुको गा पा ३   १   

८ न्जल्ला प्रहरी कायावलय सल्याि शारदा ि पा २ ९ १९   

९ इलाका प्रहरी कायावलय लहुाम नत्रर्णेी  गा पा ६       

10 न्जल्ला निर्ावचि कायावलय शारदा ि पा २ १ १   

11 
प्र म कृवष आिनुिकीकरण पररयोजिा अदरु्ा 
बेसार जोि 

शारदा ि पा १   ५   

12 इलाका प्रशासि कायावलय थारमारे बाघचौर ि पा     १   

13 िापी कायावलय सल्याि शारदा ि पा २   २   

14 न्शक्षा वर्कास तथा समधर्य इकाइ शारदा ि पा २ १ १   

15 न्जल्ला प्रशासि कायावलय शारदा ि पा २ ३ २   

16 मालपोत कायावलय सल्याि शारदा ि पा २   २   

17 राविय अिसुधिाि न्ज कायावलय शारदा ि पा २   ३   

*** 
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िण्डिः आठ 

तलर्ी प्रनतरे्दि पाररत गिुवपिे कायावलयको संङ्ख्या र हालसम्म पाररत संङ्ख्याको वर्र्रण 

8.1 तलर्ी प्रनतरे्दि पाररत गिुवपिे कायावलयको संङ्ख्या र हालसम्म पाररत तलवर् प्रनतरे्दिको वर्र्रण निम्िािसुार 
रहेको छिः 

वर्र्रण 

तलर्ी प्रनतबेदि पाररत 
गिुवपिे कायावलयको 

संङ्ख्या 

हालसम्म पाररत 
गररएको तलवर् 

प्रनतबेदिको संङ्ख्या 

तलर्ी प्रनतबेदि 
पाररत गिव बाकी 
रहेका कायावलयहरु 

कैवफयत 

संन्घय कायावलयहरु 25 25 0  

जम्मा 25 25 0  
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िण्डिः िौ 

कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलय, सल्यािको बेरुज ुवर्र्रण 

कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलय सल्यािमा बेरुज ुरकम िरहेकोिः 

नस.िं. वर्र्रण 

बेरुज ु

कैवफयत असलु उपर 
गिुवपिे 

नियनमत 
गिुवपिे 

पेश्की कुल जम्मा 

1 

आ.ब. 207७/07८ 
सम्मको बेरुज ु

0 0 0 0 बेरुज ुिरहेको 

2 

आ.ब. 207६/07७ 
मा थप 

0 0 0 0 बेरुज ुिरहेको 

जम्मा 0 0 0 0 बेरुज ुिरहेको 
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िण्डिः दश 

सल्याि न्जल्लामा लेिा समहुका कमवचारी र पदपनुतवको अर्स्था 

सल्याि न्जल्लामा आनथवक प्रशासि संचालिाथव लेिा समहुको दरर्धदी र पदपनुतवको अर्स्था देहायबमोन्जम रहेको छिः 
 

10.1. संन्घय कायावलयहरुमा लेिा को दरबधदी र पदपनुतव वर्र्रणिः  

क्र.सं
. 

कायावलयको िाम पद  शे्रणी दरबधदी पदपनुतव 
पदपनुतव हिु 
बाकी दरबधदी 

कैवफयत 

1 
कोष तथा लेिा नियधत्रक 

कायावलय, सल्याि 

प्रमिु कोष 
नियधत्रक 

रा.प.वद्ध.(प्रशासि/लेिा) 1 ० 1   

२ 
कोष तथा लेिा नियधत्रक 

कायावलय, सल्याि 
कोष 

नियधत्रक 
रा प तनृतय १ १ ० 

 

३ 
कोष तथा लेिा नियधत्रक 

कायावलय, सल्याि 
आलेप 
अनिकृत 

रा प तनृतय १ 0 १ 
 

2 न्जल्ला अदालत, सल्याि लेिापाल 
रा.प.अि. 

प्रथम(प्रशासि/लेिा) 
1 0 1   

3 
न्जल्ला निर्ावचि कायावलय, 

सल्याि 
लेिापाल 

रा.प.अि. 
प्रथम(प्रशासि/लेिा) 

1 १ 0 
 

4 
कोष तथा लेिा नियधत्रक 
कायावलय, सल्याि 

लेिापाल 
रा.प.अि. 

प्रथम(प्रशासि/लेिा) 
2 2 0 

 

 
कोष तथा लेिा नियधत्रक 
कायावलय, सल्याि 

आलेप 
सहाएक 

रा.प.अि. 
प्रथम(प्रशासि/लेिा) 

2 0 2 
 

5 न्जल्ला प्रशासि कायावलय लेिापाल 
रा.प.अि. 

प्रथम(प्रशासि/लेिा) 
1 0 1 

 

6 

पहाडी सािा वकसािका 
लानग अिकूुलि आयोजिा 
न्जल्ला आयोजिा समधर्य 
इकाई 

लेिापाल 
रा.प.अि. 

प्रथम(प्रशासि/लेिा) 
1 1 0 

 

7 
र्िस्पनत अिसुधिाि केधि, 

सल्याि 
लेिापाल 

रा.प.अि. 
प्रथम(प्रशासि/लेिा) 

1 0 1 
 

8 मालपोत कायावलय सल्याि लेिापाल 
रा.प.अि. 

प्रथम(प्रशासि/लेिा) 
1 0 1 

 

9 

प्रिािमधत्री कृवष 
आिनुिवककरण पररयोजिा, 
पररयोजिा कायावधर्यि ईकाइ 
सल्याि। 

लेिापाल 
रा.प.अि. 

प्रथम(प्रशासि/लेिा) 
1 1 0 

 

10 
न्जल्ला समधर्य सनमनतको 
कायावलय, सल्याि 

लेिापाल 
रा.प.अि. 

प्रथम(प्रशासि/लेिा) 
1 0 1 

 

रा.प.अि. प्रथम(प्रशासि/लेिा) लेिापाल जम्मा (क) 15 6 9 
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11 िापी कायावलय, सल्याि 
सह 

लेिापाल 

रा.प.अि. 
दिन्िय(प्रशासि/लेिा) 

1 1 0 
 

12 न्जल्ला हलुाक कायावलय 
सह 

लेिापाल 

रा.प.अि. 
दिन्िय(प्रशासि/लेिा) 

1 0 1 
 

13 कारागार कायावलय, सल्याि 
सह 

लेिापाल 

रा.प.अि. 
दिन्िय(प्रशासि/लेिा) 

1 0 1 
 

14 
इलाका प्रशासि कायावलय, 

थारमारे 

सह 
लेिापाल 

रा.प.अि. 
दिन्िय(प्रशासि/लेिा) 

1 1 0 
 

15 
कोष तथा लेिा नियधत्रक 
कायावलय, सल्याि 

सह 
लेिापाल 

रा.प.अि. 
दिन्िय(प्रशासि/लेिा) 

1 1 0 
 

रा.प.अि. दिन्िय (प्रशासि/लेिा) सह-लेिापाल जम्मा (ि) 5 3 2   

कुल जम्मा (1+क+ि) 20 11  9   
 

 

10.3. स्थानिय तहहरुमा लेिा को दरबधदी र पदपनुतव वर्र्रणिः  

क्र.सं. कायावलयको िाम पद  शे्रणी दरबधदी पदपनुतव 
पदपनुतव हिु 
बाकी दरबधदी 

कैवफयत 

1 
बिगाँड कुवपण्डे 
िगरपानलका 

लेिा 
अनिकृत 

लेिापाल 

अनिकृत सातौ/आठौ 
सहायक चौथो/पाचौ 

2 2 0 
 

2 बागचौर िगरपानलका 
लेिा 

अनिकृत 
लेिापाल 

अनिकृत सातौ/आठौ 
सहायक चौथो/पाचौ 

2 2 0 
 

3 शारदा िगरपानलका 
लेिा 

अनिकृत 
लेिापाल 

अनिकृत सातौ/आठौ 
सहायक चौथो/पाचौ 

3 2 1 
 

4 कपरुकोट गाउँपानलका 
लेिा 

अनिकृत 
लेिापाल 

अनिकृत सातौ/आठौ 
सहायक चौथो/पाचौ 

2 1 1 
 

5 कानलमाटी गाउँपानलका 
लेिा 

अनिकृत 
लेिापाल 

अनिकृत सातौ/आठौ 
सहायक चौथो/पाचौ 

2 0 2 
 

6 कुमाि गाउँपानलका 
लेिा 

अनिकृत 
लेिापाल 

अनिकृत सातौ/आठौ 
सहायक चौथो/पाचौ 

2 1 1 
 

7 छते्रश्वरी गाउँपानलका 
लेिा 

अनिकृत 
लेिापाल 

अनिकृत सातौ/आठौ 
सहायक चौथो/पाचौ 

2 2 0 
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8 नसद्ध कुमाि गाउँपानलका 
लेिा 

अनिकृत 
लेिापाल 

अनिकृत सातौ/आठौ 
सहायक चौथो/पाचौ 

2 1 1 
 

9 नत्ररे्णी गाउँपानलका 
लेिा 

अनिकृत 
लेिापाल 

अनिकृत सातौ/आठौ 
सहायक चौथो/पाचौ 

2 1 1 
 

10 दामाव गाउँपानलका 
लेिा 

अनिकृत 
लेिापाल 

अनिकृत सातौ/आठौ 
सहायक चौथो/पाचौ 

2 २ 0 
 

जम्मा 21 14 7  
 

*** 
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िण्डिः एघार 

ऐि नियम र निदेन्शकाको सूची 

11.१. कायावलयको कायव सम्पादिको सधदिवमा प्रयोगमा आउि ेऐि नियम र निदेन्शकाको सूची 

यस कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलय, सल्यािको कायव सञ्चालिको नसलनसलामा प्रयोगमा आउिे र्तवमाि 
िेपालको संवर्िािको अनतररक्त ऐि, नियम, निदेन्शका लगायतका वर्र्रणहरुको सूची निम्िािसुार रहेका छििः 

 आनथवक कायववर्नि तथा नबन्िय उिरदावयत्र् ऐि, २०76 

 आनथवक कायववर्नि नियमार्ली, २०६४ 

 अधतर सरकारी वर्ि व्यर्स्थापि सम्बधिमा व्यर्स्था गिव बिेको ऐि, 2074 

 भ्रमण िचव नियमार्ली, २०६४ 

 सार्वजनिक िररद ऐि, २०६३ 

 सार्वजनिक िररद नियमार्ली, २०६४ 

 निजामती सेर्ा ऐि,२०४९ 

 निजामती सेर्ा नियमार्ली, २०५० 

 कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलय निदेन्शका,  

 आधतररक लेिापरीक्षण कायववर्नि निदेन्शका, 2073  

 अधय सम्र्न्धित ऐि नियम तथा निदेन्शकाहरु । 

   

 वर्शेष अिदुाि सम्बधिी कायववर्नि, 2075 

 

*** 
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िेपाल सरकार 
अथव मधत्रालय 

महालेिा नियधत्रक कायावलय 

कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलय 
सल्याि 

िानगरक बडापत्र 

क्र.स 
सेर्ासग सम्बन्धित 

कायव वर्र्रण 
वकनसम आबश्यक पिे कागजात परुा गिुव पिे प्रकृया 

कायव सम्पादि 
गिव लाग्ि े
समय 

लाग्ि ेशलु्क न्जम्मेर्ार शािा 
गिुासो सनेु्न 
अनिकारी 

कैवफयत 

१ दस्तित िमिुा 
काडव प्रमान्णत गिे 

 कायावलयको अनिकारीक पत्र सवहत िकु्तािी आदेश गिे कायावलय प्रमिु र  लेिा  
प्रमिुको दस्तित िमिुा  

१ ददि िलाग्ि े वर्नियोजि कायावलय 
प्रमिु 

 

२ कायावलयहरुबाट 
प्राप्त िकु्तािी आदेश 
अिसुार चेक जारी 
गिे 

बजेट । 
चाल ुर 
पनु्जगत 

१. अन््तयारी र न्स्र्कृत बावषवक कायवक्रम 

२.सम्बन्धित िचव न्शषवकमा बजेट र्ाकी िएको 
३. म.ले.प.फा.ि २० प्राप्त िै सकेको 
४.समायोजि पेश्की र सामाधय िकु्तािी आदेशको लागी छुट्टाछुटै्ट  िकु्तािी आदेश 
हिुपुिे 

५. कायावलयको तफव बाट िाता संचालिले दस्तित गरर पठाइको िकु्तािी आदेश 
(अिसुनु्च २, अिसुनु्च २ क) 

६. सबै मानसक फाटर्ारीहरु प्राप्त िएको हिु ुपिे । 

७. निक्षेवपत कायवक्रमको हकमा न्ज.वर्.स. बाट िचव न्शषवकगत बाडफाड  स्थानिय 
वर्कास अनिकारीबाट अन््तयारी प्रदाि र्ा अनिकार  प्रत्यायोजि र र निज माफव त 
मानसक निकासा नसमा सम्बन्धि पत्र । 

८. गत बषवको आनथवक वर्र्रण पशे िै नमलेको । 

९. बैदेन्शक सहायता समारे्श िएकोमा फुकुर्ा पत्र । 

१०.िकु्तािी आदेश बझुाउि ेर िकु्तािीको लागी चेक बझुीनलि ेअनिकारीक 
प्रनतनिनि र निजको दस्तित िमिुा, निजको िागररकता र्ा कमवचारी पररचयपत्रको 
प्रनतनलवप । 

२ घधटा नित्र िलाग्ि े निकासा तथा 
िकु्तािी शािा 

कायावलय 
प्रमिु 

 

३ सेर्ा निर्िृ सवुर्िा 
िकु्तािी निकासा 

अथव बजेट 
औषिी 
उपचार 

१.िोकरी अर्नि यवकि गिव आर्श्यक शरुु नियनु्क्त र अर्काश पत्र सम्बन्धि 
वकताबिािाले िोकरी अर्नि कायम गरेको पत्र । 

२.निर्िृिरण पाउिेको अनिकारपत्रको प्रनतनलवप । 

१ ददि िलाग्ि े निकासा तथा 
िकु्तािी शािा 

कायावलय 
प्रमिु 

महालेिा 
नियधत्रक 
कायावलयको 

     अनुसूचि १ 
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३.सेर्ा अर्नििरमा औषिी उपचार नलएको/िनलएको अनिलेिको सक्कल पत्र । 

४.सम्बन्धित कायावलयबाट प्रमान्णत औषिी उपचार गणिा फाराम र निकासा माग 
गरेको पत्र । 

५.थप १० र २० प्रनतशत िकु्तािी नलि ७५ र ८५ र्षव उमेर पगुकेो प्रमाण र 
निरे्दि पेश गिुवपिे । 

औषिी उपचार 
रकम निकासा 
ददिे बारेको 
पत्र समेत 

अथव बजेट 
सन्ञ्चत नबदा 

१.सन्ञ्चत नबदाको प्रमान्णत अनिलेि  (म.ले.प.फा.िं. ४२) 

२.अन्धतम तलब स्केल िलु्िे कागजात र मागपत्र । 

३.िोकरी अर्नि िलु्िे कागजात र अर्कास पत्र । 

४.ररत परु्वकको िकु्तािी आदेश प्राप्त िएको । 

१ ददि िलाग्ि े निकासा तथा 
िकु्तािी शािा 

कायावलय 
प्रमिु 

 

अथव बजेट 
उपदाि 

१.िोकरी र्षव प्रमान्णत गिे प्रमाण कागजात, जस्तै नियनु्क्त, अर्काशपत्र, 
वकताबिािाबाट  प्राप्त िोकरी वर्र्रण । 

२.उपदािको हकमा निजामनत वकताबिािा र्ा अधय सम्बन्धित वकताबिािा । 
निकायबाट उपदाि वकटािी गररएको पत्रको सक्कलै कागजात। 

३.निकासा माग पत्र । 

४.ररतपरु्वकको िकु्तािी आदेश । 

१ ददि िलाग्ि े निकासा तथा 
िकु्तािी शािा 

कायावलय 
प्रमिु 

 

अथव बजेट 
पटके 
निकासा 

१.अथव मधत्रालय र महालेिा नियधत्रक कायावलयको निकासा पत्र अन््तयारी । 

२.निकासा मागपत्र । 

३.ररतपरु्वकको िकु्तािी आदेश । 

 िलाग्ि े निकासा तथा 
िकु्तािी शािा 

कायावलय 
प्रमिु 

 

४ कायव संचालि 
कोषको िकु्तािी 
सम्बन्धि कायव 

वर्वर्ि 
रकम 

१.िकु्तानि आदेशमा दस्तित गिे कायावलय प्रमिु र लेिा प्रमिुको दस्तित 
िमिुा । 

२.िकु्तािी आदेश पेश गिे र िकु्तािीको चेक बन्झनलिे आनिकाररक प्रनतनिनि र 
निजको दस्तित िमिुा निजको िागररकता र्ा र्ा कमवचारर पररचयपत्रको प्रनतनलवप 
। 

३.ड्राफ्ट र्ा वट वट कोलेनिकाको वर्वर्ि िातामा जम्मा िएको िौचर र बैक 
स्टेटमेधट 

४.कायावलयका तफव बाट िाता संचालकले दस्तित गरर पठाएको िकु्तािी आदेश । 

५.कुि प्रयोजिको लानग रकम प्राप्त िएको हो िलु्ि ेस्र्ीकृत कायवक्रम र्ा अधय 
कागजातहरु 

२ घण्टा िलाग्ि े निकासा तथा 
िकु्तािी शािा 

कायावलय 
प्रमिु 

 

५ िरौटी िरौटी वफताव 
िकु्तािी 

१.सम्बन्धित कायावलयको िाममा कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलयको एकल 
िरौटी िातामा मौज्दात बाँकी रहेको । 

२.कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलयको अनिलेिसँग अन्घल्लो मवहिासम्मको 
िरौटी वहसाब निडाि िएको । 

२ घण्टा िलाग्ि े िरौटी शािा कायावलय 
प्रमिु 
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३.कायावलयका तफव बाट िाता संचालकले दस्तित गरी पठाएको िकु्तािी आदेश । 

४.अघल्लो मवहिाको मास्केर्ारी 
५.िकु्तािी आदेशमा दस्तित गिे कायावलय प्रमिु र लेिा प्रमिुको दस्तित 
िमिुा । 

६. िकु्तािी आदेश पेश गिे र िकु्तािीको चेक बन्झनलि ेआनिकाररक प्रनतनिनि र 
निजको दस्तित िमिुा निजको िागररकता  र्ा कमवचारर पररचयपत्रको प्रनतनलवप । 

६ तलबी प्रनतरे्दि तलबी 
प्रनतरे्दि 
पारीत गिे 
कायव 

१.पवहलो पटकको लानग आ.र्.२०५४।५५ िधदा अगानड नियकु्त निजामनत 
कमवचारीको निजामनत वकताबिािाबाट एकपटक पारीत तलबी प्रनतरे्दि । 

२.पवहलो पटकको लानग आ.र्. ०५४।५५ िधदा पनछ नियकु्त कमवचारीको 
नसटरोल दताव िै कायम संकेत िम्बर 

३.कमवचारीहरुको नियनु्क्त र बढुर्ा नियनु्क्त पत्रहरु । 

४.ग्रडे रोक्का िएको, असािारण नबदा नलएको ग्रडे थप, परुस्कार पाएको िए सो 
सम्बन्धि प्रमाण कागजात । 

५.दठक अन्घल्लो र्षवको पाररत तलबी प्रनतरे्दिको प्रनतनलवप 

६.कायावलयको स्र्ीकृत दरर्धदीको वर्र्रण 

७.पारीतको लानग तलबी प्रनतरे्दि ४ प्रनत 

८.कायावलयको पत्र र प्रस्तावर्त तलबी प्रनतरे्दि 

३ ददि िलाग्ि े प्रशासि/तलबी 
प्रनतरे्दि फाँट 

कायावलय 
प्रमिु 

 

ग्रडे नमलाि १.नतिपसु्ते तथा िोकरी वर्र्रण प्रमान्णत अनिलेि 

२.बढुर्ा हिुिुधदा दठक अगानडको पारीत तलबी प्रनतरे्दिको प्रनतनलवप 

३.बढुर्ा नियनु्क्तपत्रको प्रनतनलवप 

४.सम्बन्धित कमवचारीको निरे्दि 

५.के कनत ग्रडे नमलाि गिुवपिे हो सो वकटािीसाथ उल्लेि गररएको कायावलयको 
पत्र । 

६.ग्रडे सम्बन्धि कुिै कारर्ाही िए ििएको आिार एवकि हिुे प्रमाण 

 

१ ददि िलाग्ि े प्रशासि/तलबी 
प्रनतरे्दि फाँट 

कायावलय 
प्रमिु 

 

७ वर्केन्धित 
निर्िृिरण सम्बन्धि 
कायव 

पाररर्ारीक 
निर्िृिरण 
अनिकारपत्र 
जारी 

निर्िृिरकको मतृ्यदुताव प्रमाणपत्र । िाता प्रमान्णत सक्कल अनिकारपत्र । 
िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप ।फोटो २ प्रनत । निरे्दि 

१ ददि  प्रशासि/पेधसि 
पट्टा फाँट 

कायावलय 
प्रमिु 

 

हराएको/िा
नसएको 
प्रनतनलपी 

१.बैकबाट प्रमान्णत निर्िृिरण िकु्तािी वर्र्रण । 

२.न्जल्ला प्रशासि कायावलय र प्रहरीबाट िोजतलास सम्बन्धि वर्र्रण 

३.निर्िृिरकको िागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप । 

१ ददि लाग्ि े प्रशासि/पेधसि 
पट्टा फाँट 

कायावलय 
प्रमिु 

पवहलोपटक 
रु.३००। 

दोस्रोपटक 
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जारी गिे ४.इच्छाउिेमा व्यन्क्त िाता प्रमान्णत, िागररकता र फोटो 
५.प्रनतनलवप दस्तरु रु.३००। 

६.निजामनत वकताबिािाको रेकडव (कायावलयबाट मगाइिे) 

७.फोटो २ प्रनत र निरे्दि 

रु.५००। 

८ आधतररक 
लेिापररक्षण र 
वर्न्िय प्रनतरे्दि 

 १.िचवको फाँटर्ारी/मास्केर्ारी । 

२.आ.र्. समानप्तपनछ आनथवक वर्र्रण 

३.नबल िरपाइ समेतको आिारितु कागजात र  शे्रस्ता तयार हिुपुिे 

४.परु्व बेरुज ुफर्छ्यौटको प्रमाण 

५.वर्कास निमावणसँग सम्बन्धितको हकमा ल.इ. ,सम्झौता , रनिङ नबल, िापी 
वकताब, कायवसम्पन्न प्रनतरे्दि आदद । 

६.कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलयले तयार पारेको आ.ले.प. चेक नलष्ट 

७.कोष तथा लेिा नियधत्रक कायावलयले आधतररक प्रनतरे्दि ददिपुिे 

आ.ले.प. 
कायवयोजिा 
अिसुारका 
मवहिाहरुमा 
१ मवहिानित्र 

िलाग्ि े आ.ले.प. शािा  
आ.ले.प. का 
लानग न्जम्मेर्ारी 
तोवकएका 
कचावरीहरु 

कायावलय 
प्रमिु 

 

 

 

 

 

 

कायावलय प्रमिुको 
िाम- कमल नसहं िण्डारी क्षेत्री 
पद : नि प्र कोष नियधत्रक 

फोि ि- ९८५७८२२०८२ 
इमेल -   

 

सूचिा अनिकारीको 
िाम : कमल पाण्डे 

पद: लेिापाल 

फोि ि- 9857823492 

इमेल -      

 


