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नपेाल सरकार 
अर्थ मन्त्रालय 

महालेखा ननयन्त्रक कायाथलय 
कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलय  

सखेुत 
 

  

 
 
 

 
सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्त्धी ननयमावली, २०६५ 
को ननयम ३ बमोजिम नमनत २०७८ श्रावण महहना देजख चैर मसान्त्त सम्म कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक 

कायाथलयमा सम्पाददत कामहरुको हववरण । 
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१.कायाथलयको पररचयः 
 
जिल्लाजथर्त सरकारी कायाथलयहरुको थवीकृत  वाहषथक बिेट बमोजिम संजचत कोबाट रकम ननकासा ददने, 

आन्त्तररक लेखा पररक्षण गने,जिल्लाको हवननयोिन, रािश्व तर्ा धरौटीको एहककृत हववरण तयार गरी 

महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा पेश गने उदे्दश्यले हवक्रम ्सम्वत २०३८ मा नेपालभर महालेखा ननयन्त्रक 

कायाथलय मातहत कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयहरुको थर्ापना हनुे क्रममा सखेुत जिल्लामा यस 

कायाथलयको थर्ापना भएको हो ।हाल यस कायाथलयले जिल्लाका ६४ वटा संघीय कायाथलयलाई हवननयोिन 

रािथव धरौटी कायथसंचालनकोषको कायाथलयहरुको थवीकृत वाषथक बिेटको पररनधनभर रहेर बिेट ननकासा 

ददने, जिल्लाजथर्त  प्रदेश कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलय र थर्ानीय तहहरुलाई हवत्तीय समानीकरणको 

रकम हथतान्त्तरण गने , रैमानसक आन्त्तररक लेखापरीक्षण गने, तलवी प्रनतवेदन पास गने सारै् ननवजृत्तभरण 

सम्वन्त्धीका कामहरु सम्पादन गदै आएको छ । 

 

२. काम, कतथब्य र अनधकारः 
 

आनर्थक कायथहवनध तर्ा हवत्तीय उत्तरदाहयत्व ननयमावली, २०७७ र महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयबाट तोहकए 

अनसुार यस कायाथलयको काम कतथब्य देहाय अनसुार रहेका छन ्। 

 महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयको प्रनतनननधको रुपमा जिल्लाजथर्त कायाथलयको आनर्थक कारोबारोको रेखदेख 

ननरीक्षण तर्ा गने र प्रचनलत कानूनको अधीनमा रही राय ददने ।  

 आफ्नो र्थलाका नभर आनर्थक कारोबार गने कायाथलयहरु महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयको परामशथमा 

कायाथलयहरुलार्थ संकेत नम्बर ददने कायाथलयहरुको लगत अद्यावनधक राख्न े। 

 कायाथलयबाट आनर्थक कारोबारका हववरण नलर्थ जिल्लाको एहककृत हवत्तीय हववरण तयार गरी महालेखा 

ननयन्त्रक कायाथलयमा पठाउने। 

 प्रचनलत कानून र महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयले तोके बमोजिम रैमानसक रुपमा आन्त्तररक लेखापरीक्षण 

गने र प्रनतवेदन गने। 
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 जिल्ला जथर्त कायाथलयहरुलार्थ ददर्थएको ननकासा रकमको अनभलेख राख्न े। 

 रािथव, धरौटी, हवननयोिन एवं अन्त्य कोष सम्बन्त्धी  भएका कारोबार लगायत नगद मौज्दात र बेरुि ु

फथयौंटका सम्बन्त्धमा आवश्यकता अनसुार नीररक्षण गरी त्यथतो प्रनतवेदन महालेखा ननयन्त्रक कायाथलय र 

सम्बजन्त्धत कायाथलयका केन्त्रीय ननकायमा पठाउने । 

 ननरीक्षण गदाथ से्रथता दरुुथत नराखेको वा हहनानमना गरेको वा प्रनतवेदन नगरेको वा आनर्थक कायथहवनध तर्ा 

हवत्तीय उत्तरदाहयत्व ऐन, २०७६ तर्ा  ननयमावली, २०७७ अनसुार काम नगरेको पार्थएमा आनर्थक 

कारोबारो तर्ा भकु्तानी ननकासा रोक्का राखी सम्बजन्त्धत तालकु कायाथलयमा िानकारी गराउने । 

 महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयको प्रनतनननधको रुपमा प्रदेश तर्ा थर्ानीय सजन्त्चत कोषको संचालन लेखाकंन 

प्रनतवेदन खाता संचालन सम्न्त्धमा आवश्यक समन्त्वय सहजिकरण गने । 

 महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयले समय समयम तोकेका अन्त्य कायथहरु गने । 

 

३.  कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलय सखेुतको संगठनात्मक चाटथ र कायथहववरणः- 
 

३.१ संगठन संरचना 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कोष तथा लखेा नियन्त्रक कायाालय,सखुते 

आन्तरिक लेखापिीक्षण 

शाखा 

अन्ति सिकािी 

वित्त समन्वय  

शाखा 

प्रमुख कोष वियन्त्रक 

प्रशासि तथा 

वििृवत्तभिण  

शाखा 

कोष 

ब्यिस्थापि 

शाखा 

कोष वियन्त्रक आन्तरिक लेखापिीक्षण अविकृत 
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३.२ कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयको शाखागत कायथहववरण M 

 
क. प्रशासन तर्ा ननवनृतभरण शाखाः  
 कायाथलयको बिेट तयारी तर्ा आनर्थक प्रशासन संचालन गने, 

 कायाथलयको आन्त्तररक तर्ा अजन्त्तम लेखापरीक्षण गराउने, 

 बेरुिकुो लगत राख्न े,सम्परीक्षण, फर्छ्यौट र प्रनतवेदन गने, 

 कायाथलयको कमथचारी प्रशासन सम्वन्त्धी कायथ गने, 

 आफ्नो क्षेरनभरका आनर्थक कारोवार गने कायाथलयहरुको लगत तयारी तर्ा अध्यावनधक गने , 

 महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयको प्रनतनननधको रुपमा जिल्लाका कायाथलयहरुको आनर्थक   

कारोवारहरुको रेखदेख ननरीक्षण गने , कायाथलयहरुलाई महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयको नीनत 

ननदेशन र प्रचनलत काननुको अनधनमा रही राय सल्लाह ददन,े 

 ननवतृ्तभरण व्यवथर्ापन सम्वन्त्धी कायथ गने । 

 

ख. कोष ब्यवथर्ापन शाखाः 
 जिल्ला जथर्त संघीय सरकारी कायाथलयहरुको कोष संचालन गने , 

 कायाथलयबाट हवननयोिन रािथव र धरौटी रकमको आम्दानी र खचथको माथकेवारी नलई त्यसको 

जिल्लागत माथकेवारी तयार गरी महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा पठाउने , 

 कायाथलयहरुलाई ननकासा ददने र ननकासा ददईएको रकमको हववरण बैकबाट प्रमाजणत गराई 

महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा पठाउने, 

 कायाथलयहरुलाई ददर्एको ननकासा रकमको आनर्थक हववरण वनाई महालेखा ननयन्त्रक कायाथलय र 

सम्वजन्त्धत कायाथलयको तालकु हवभागमा पठाउने, 

 रािथव लेखा र दाजखला तर्ा धरौटी लेखा फर्छ्यौट सम्वन्त्धमा  आवश्यकता अनसुार कायाथलयको 

ननरीक्षण गरी सो को प्रनतवेदन महालेखा ननयन्त्रक कायथलयमा र सम्वजन्त्धत कायाथलयको तालकु 

हवभागमा पठाउन,े 

 कायाथलयको ननरीणण गदाथ कुनै कैहफयत पाईएमा ननकासा रोक्का गरी तालकु कायाथलयमा िानकारी ददन े, 
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 धरौटीको कायाथलयगत अनभलेख, भकु्तानी ननकासा तर्ा  प्रनतवेदन गने, 

 कायथसंचालन कोष वा अन्त्य हवहवध खाताको अनभलेख, भकु्तानी ननकासा र प्रनतवेदन, 

 

ग. अन्त्तर सरकारी हवत्त समन्त्वय शाखाः 
 

 हवभाज्य कोषको व्यवथर्ापन गने , 

 प्रदेश तर्ा थर्ानीय तहमा हनुे हवत्तीय हथतान्त्तरणको लानग हवननयोिन ऐनमा तोहकए अनसुार नछटो 

छररतो र प्रभावकारी रुपमा कायाथन्त्वयन गने, 

 प्रदेश सरकार र थर्ानीय तहको हवत्तीय प्रणालीहरु संचालनमा समन्त्वय र सहयोग गने , 

 प्रदेश तर्ा थर्ाननय तहको हवत्तीय व्यवथर्ापन सम्वन्त्धमा संघीय सरकारबाट भएको ननणथय ननदेशन 

र मागथदशथन संचार तर्ा कायाथन्त्वयन गनथ समन्त्वयात्मक भनुमका ननवाथह गने, 

 प्रदेश र थर्ानीय तहको हवत्तीय प्रनतवेदन तयार तर्ा संकलन गनथ समन्त्वय तर्ा सहयोग गने,  

 जिल्ला जथर्त थर्ानीय तहहरुलाई नेपाल सरकारबाट थवीकृत अनदुान रकम हथतान्त्तरण गने, 

 जिला जथर्त अन्त्तर सरकारी हवत्त सम्वयको कायथ गने, 

 थर्ानीय तह कोष व्यवथर्ापन प्रणाली संचालनमा सहयोग र सहजिकरण कायथ गने । 

 
 

घ. आन्त्तररक लेखा परीक्षण शाखाः 
 वाहषथक आन्त्तररक लेखापरीक्षण कायथ योिना तयार गरी थवीकृत गराउने, 

 थवीकृत कायथयोिना अनसुार आन्त्तररक लेखापरीक्षण योिना तयार गरी रैमानसक रुपमा जिल्ला 

जथर्त संघीय सरकारी कायाथलयहरुको रािथव, हवननयोिन ,धरौटी, जिन्त्सी र प्रचनलत काननु बमोजिम 

खडा भएको कायथसंचालन कोषको ननयनमतता नमतव्ययीता कायथदक्षता र प्रभावकारीताका आधारमा 

आन्त्तररक लेखापरीक्षण गने, सम्वजन्त्धत प्रदेश सरकार तर्ा थर्ानीय तहबाट अनरुोध भई आएमा 

जिल्ला जथर्त प्रदेश र थर्ानीय तहका कायाथलयहरुको आन्त्तररक लेखा परीक्षण गने, 
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 रैमानसक रुपमा सम्पन्न गरेको आन्त्तररक लेखापरीक्षण प्रनतवेदन तयार षरी सम्वजन्त्धत ननकाय तालकु 

हवभाग र मन्त्रालय तर्ा महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा पेश गने, 

 आन्त्तररक लेखापरीक्षण गदाथ आन्त्तररक ननयन्त्रण प्रणालीको पयाथप्तताको मूल्यांकन गरी प्रनतवेदन 

गने, 

 आन्त्तररक लेखापरीक्षण प्रनतवेदनमा औल्यार्एको बेरि ुफछथयौटको अवथर्ाको िााँच गरी प्रनतवेदन 

गने, 

 आन्त्तररक लेखापरीक्षण गदाथ देजखएको गंनभर रटुी, अननयनमतता, मथयौट वा हहनानमनाको तत्काल 

कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयका प्रमखु, हवभागीय प्रमखु तर्ा सम्वजन्त्धत सजचवलाई प्रनतवेदन 

गने, 

 आन्त्तररक लेखापरीक्षणको वाहषथक प्रनतवेदन आनर्थक वषथ समाप्त भएको २ महहना नभर गने । 

 

३.३  थवीकृत दरबन्त्दी र पदपूनतथको हववरण; 
 

क्र स   पदको नाम    शे्रणी थवीकृत  
संख्या 

 पदपनुतथ  
संख्या 

ररक्त संख्या पदपूनतथको हकनसम 

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

 
 

२ 

कोष ननयन्त्रक रा.प. तनृतय १ १ ० थर्ायी 
३ आन्त्तररक लेखापरीक्षण अनधकृत रा.प. तनृतय १ १ ० थर्ायी 

४ लेखापाल रा.प.अनं.प्रर्म २ ४ ० थर्ायी १ िना  
फाजिलमा कायथरत 

५ आन्त्तररक लेखापरीक्षक सहायक रा.प.अनं. प्रर्म २ २ ० थर्ायी 

६ सह लेखापाल रा.प.अन. हिनतय १ १ ० थर्ायी 

७ ह.स.चा.  शे्रजण हवहहन १ १ ० करार 

८ कायाथलय सहयोगी शे्रजण हवहहन ३ ३ ० एकिना करार 

                           िम्मा  १२ १३ 0  
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३.४ कायथरत कमथचारीहरु  
 

क्र स नामर्र   पद शे्रणी फोन नम्बर  जिम्मेवार शाखा 

१ गोपी चन्त्र भण्डारी  प्रमखु कोष ननयन्त्रक रा.प. हितीय 9858053110 

९८५१०१२६७२ 

 

२ मदन मगराती कोष  ननयन्त्रक  रा.प. तनृतय 9848156675 प्रशासन तर्ा ननवतृ्तभरण शाखा 
कोष व्यवथर्ापन शाखा र 
अन्त्तर सरकारी हवत्त समन्त्वय शाखा       

३ भरत बहादरु रावत आ.ले.प.अनधकृत रा.प. तनृतय 9849322461 आन्त्तररक लेखापरीक्षण शाखा 

४ बालाराम ढुङ्गाना आ.ले.प. सहायक रा.प.अनं.प्रर्म 9848031145 आन्त्तररक लेखापरीक्षण शाखा 

५ कहवराि र्ापा मगर आ.ले.प. सहायक रा.प.अनं.प्रर्म 9848041787 आन्त्तररक लेखापरीक्षण शाखा 

६ रािेन्त्र रायमाझी लेखापाल रा.प.अनं प्रर्म 9868358824 आनर्थक प्रशासन र अन्त्तर सरकारी हवत्त  
समन्त्वय शाखा 

७ नडल्ली बहादरु र्ापा लेखापाल रा.प.अनं प्रर्म 9858051799 प्रशासन तर्ा तलवी प्रनतवदेन शाखा 

८ कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना लेखापाल रा.प.अनं प्रर्म 9858002132 कोष व्यवथर्ापन शाखा 

9 वासदेुव गौतम लेखापाल रा.प.अनं प्रर्म 9858066668 कोष व्यवथर्ापन शाखा 

10 बेदना गौली सह-लेखापाल रा.प.अनं हितीय 9861048967 ननवतृ्तभरण व्यवथर्ापन शाखा 

11 रोशन दहहत ह.स.चालक शे्रणी हवहहन 9844837316 सवारी चालकको काम 

१२ दल बहादरु खड्का कायाथलय सहयोगी शे्रणी हवहहन 9858054090 कायाथलयको जचहिपर अन्त्य ननकायमा  
पयुाथउने र बैंक सम्वजन्त्धका काम 

13 सरेुन्त्र बहादरु र्ापा कायाथलय सहयोगी शे्रणी हवहहन 9868275054 कायाथलयकका जचदठपरहरुको दताथ  
चलानी तर्ा अन्त्य भैपरी काम 

14 ईश्वरी प्रसाद पोखरेल कायाथलय सहयोगी शै्रणी हवहहन 9842204605 कायाथलयको चौहकदारी 

१५ मंगला रावल थवीपर शे्रणी हवहहन 9868026664 कायथलय सरसफाई 

 

नोट; 

 यस कायाथलयको गनुासो सनेु्न अनधकारीको रुपमा प्रमखु कोष ननयन्त्रक श्री गोपी चन्त्र 
भण्डारी रहन ुभएको छ । 

 यस कायाथलयको सूचना अनधकारीको जिम्मा कोष ननयन्त्रक श्री मदन मगरातीलार्थ तोहकएको 
छ । 

४.कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयबाट प्रदान गररन ेसेवाहरु तर्ा कायथहरु ; 

 

कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलय नागररकका दैननक कामहरुसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े कायाथलय 

होर्थन।सेवाननवतृ भएका राष्ट्रसेवकहरुको पेन्त्सन सम्बन्त्धी नसनमत प्रशासननक कायथ बाहेक नागररकसंग प्रत्यक्ष 
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सरोकार राख्न ेकायथहरु यस कायाथलयबाट सम्पादन हदैुनन ्।अतM सवथसाधरण नागररकहरु यस कायाथलयका 

सेवाग्राही नभर्थकन जिल्ला जथर्त सरकारी कायाथलयहरु यस कायाथलयका सेवाग्राही हनु।्कानून बमोजिम 

तर्ा यस कायाथलयले आफ्ना सेवाग्राहीलार्थ देहायका सेवा प्रदान गने गरेको छ । 

 कायाथलयको थवीकृत बिेट अनसुार सम्बजन्त्धत कायाथलयको भकु्तानी आदेश अनसुार भकु्तानी 

ननकासा गने , 

 जिल्लाजथर्त कायाथलयले आनर्थक प्रशासनका नबषयमा नलजखत राय माग गरेमा  प्रचनलत कानूनको 

अधीनमा रही राय प्रदान गने, 

 कायाथलयले तयार गरेको हवत्तीय हववरणहरुको शिुता िााँच गरी हवत्तीय हववरणहरु प्रमाजणत गने , 

 आन्त्तररक लेखापरीक्षणको माध्यामबाट कायाथलयलार्थ सधुारका सझुावहरु प्रदान गने , 

 आनर्थक कारोबार तर्ा आनर्थक प्रशासन संचालनका नबषयमा भएका समसमाहयक नबषयमा 

कायाथलयहरुलार्थ सूजचत गराउने , 

 कानून बमोजिम कायाथलयहरुको बाहषथक  तलबी प्रनतवेदन पाररत गने, 

 आनर्थक कारोबारको संचालनका सम्बन्त्धमा लाग ुभएका प्रणालीहरुको प्रयोगका लानग क्षमता 

हवकासका तानलमहरु संचालनको समन्त्वय गने, 

 प्रणाली प्रयोगका लानग अन्त्य कायाथयहरुलार्थ सहजिकरण गने , 

 ननवजृत्तभरण सम्बन्त्धी कायथहरु , 

 पररवाररक ननवृजत्तभरण अनधकारपर िारी गने , 

 ननवृजत्तभरण अनधकारपिाको प्रनतनलपी ददन,े 

 ननवृजत्तभरण रकमको हहसाब नमलान, 

 ननवृजत्तभरणको  खाता बन्त्द गने र हहसाब नमलान, 

 तोहकएको उमेर ७५ वा ८५ वषथ पगेु पनछ र्प पाउने रकम हहसाब गरी बैंकलार्थ परचार गने  
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5.सखेुत जिल्लामा रहेका संघीय कायाथलयहरु र थर्ानीय तहहरु; 

 

5.1 जिल्ला जथर्त संघीय कायाथलयहरुः 
जिल्ला जथित संघीय सरकारी कायाालयहरुको नामावलीीः- 

क्र.सं. संवैधानिक अंग तर्फ  कायाालयको नाम ठेगाना 

१ उच्च अदालत सुरे्खत 

२ सुरे्खत जिल्ला अदालत सुरे्खत 

३ उच्च सरकारी वककल कायाालय सुरे्खत 

४ जिल्ला सरकारी वककल कायाालय सुरे्खत 

५ अजततयार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोगको  

कायाालय 

सुरे्खत 

६ लोक सेवा आयोग, सुरे्खत कायाालय सुरे्खत 

७ प्रदेश ननवााचन कायाालय सुरे्खत 

८ प्रदेश प्रमुर्खको कायाालय सुरे्खत 

  जम्मा कार्ाफलर् संखर्ााः ८ 

क्र.सं. अर्फ मन्त्रालर् अन्त्तगफतका कायाालयको नाम ठेगाना 

१ कोष तिा लेर्खा ननयन्रक कायाालय सुरे्खत 

२ आन्तररक रािश्व कायाालय सुरे्खत 

  जम्मा कार्ाफलर् संखर्ााः २ 

क्र.सं. गहृ मन्त्रालर् अन्त्तगफत कायाालयको नाम ठेगाना 

१ जिल्ला प्रशासन कायाालय सुरे्खत 

२ ईलाका प्रशासन कायाालय बाबबयाचौर, सुरे्खत 

३ कारागार कायाालय सुरे्खत 

४ कर्ााली प्रदेश प्रहरी कायाालय सुरे्खत 

५ कर्ााली प्रदेश सशथर प्रहरी गर् मुतयालय सुरे्खत 

६ कर्ााली प्रदेश ट्राकिक कायाालय सुरे्खत 

७ जिल्ला ट्राकिक कायाालय सुरे्खत 

८ जिल्ला प्रहरी कायाालय सुरे्खत 
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९ ईलाका प्रहरी कायाालय बाबबयाचौर, सुरे्खत 

१० ईलाका प्रहरी कायाालय निन्चू, सुरे्खत 

११ ईलाका प्रहरी कायाालय लेकवेशी, सुरे्खत 

१२ ईलाका प्रहरी कायाालय बादेपपपल, सुरे्खत 

१३ नेपाल प्रहरी आवाशशय माध्यशमक पवद्यालय सुरे्खत 

१४ सशथर प्रहरी बल नेपाल,  बाहहनी मुतयालय  

सुरे्खत नं. ६ बाहहनी 
बाङ्गेशसमल, सुरे्खत 

१५ सशथर प्रहरी बल नेपाल, रक्तकाली गर् हेड 

क्वार्ार सुरे्खत नं. ३२ गर् 

बाङ्गेशसमल, सुरे्खत 

१६ मद्दती तिा सेवा गुल्म सुरे्खत 

  जम्मा कार्ाफलर् संखर्ााः १६ 

क्र.सं. रक्षा मन्त्रालर् अन्त्तगफत कायाालयको नाम ठेगाना 

१ नयााँ सबुि गर् कपासे, सुरे्खत 

२ पजश्चम कमाण्डको कायाालय ननमारे, सुरे्खत 

३ उत्तरपजश्चम थिपनत सेवा ननमारे, सुरे्खत 

४ उत्तरपजश्चम ई.एम.ई.गर् ननमारे, सुरे्खत 

५ श्री नं. ३ ईन्रे्लीिेन्स गर् ननमारे, सुरे्खत 

६ पवनायक दल गर् ननमारे, सुरे्खत 

७ बरपुरा दल गुल्म ननमारे, सुरे्खत 

८ श्री नं. ४ किल्ड एम्बुलेन्स गुल्म ननमारे, सुरे्खत 

९ श्री नं. २ रािदल गर् एयरपोर्ा, सुरे्खत 

१० कालीबक्स गर् (ई.) एयरपोर्ा, सुरे्खत 

११ पजश्चम एयर वेश एयरपोर्ा, सुरे्खत 

१२ सैननक आवाशशय महापवद्यालय मंगलगढी, सुरे्खत 

१३ उत्तरपजश्चम पतृना ताशलम शशक्षालय लेर्खिसाा, सुरे्खत 

  जम्मा कार्ाफलर् संखर्ााः १३ 

क्र.सं. भूमम व्र्वस्र्ा, सहकारी तर्ा गररबी निवारण 

मन्त्रालर् अन्त्तगफत 

कायाालयको नाम ठेगाना 

१ मालपोत कायाालय सुरे्खत 
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२ नापी कायाालय सुरे्खत 

३ मालपोत कायाालय मेहेलकुना 
४ नापी कायाालय मेहेलकुना 
  जम्मा कार्ाफलर् संखर्ााः ४ 

क्र.सं. कृषि तर्ा पशुपन्त्छी षवकास मन्त्रालर् अन्त्तगफत कायाालयको नाम ठेगाना 

१ पशुपंक्षी रोग अन्वेषर् प्रयोगशाला सुरे्खत 

२ र्खाद्य प्रपवधध तिा गुर् ननयन्रर् डडशििन  

कायाालय 

सुरे्खत 

३ प्रधानमन्री कृपष आधुननकीकरर् पररयोिना, पररयोिना 
कायाान्वयन ईकाइ 

सुरे्खत 

४ कृपष क्षेर पवकास कायाक्रम, कायाक्रम  

समन्वय कायाालय 

सुरे्खत 

  जम्मा कार्ाफलर् संखर्ााः ४ 

क्र.सं. प्रधािमन्त्री तर्ा मन्त्रीपररिदको कार्ाफलर् अन्त्तगफत कायाालयको नाम ठेगाना 

१ राजरट्रय अनुसन्धान कर्ााली प्रदेश कायाालय सुरे्खत 

२ राजरट्रय अनुसन्धान जिल्ला कायाालय सुरे्खत 

  जम्मा कार्ाफलर् संखर्ााः २ 

क्र.सं. राष्ट्रिर् र्ोजिा आर्ोग अन्त्तगफत कायाालयको नाम ठेगाना 

१ तथ्याङ्क कायाालय (सुर्खेत, दैलेर्ख र काशलकोर्) सुरे्खत 

२ कर्ााली प्रदेश िनगर्ना कायाालय सुरे्खत 

  जम्मा कार्ाफलर् संखर्ााः २ 

क्र.सं. सञ्चार तर्ा सूचिा प्रषवधध मन्त्रालर् अन्त्तगफत कायाालयको नाम ठेगाना 

१ हुलाक ननदेशनालय सुरे्खत 

  जम्मा कार्ाफलर् संखर्ााः १ 

क्र.सं. संघीर् माममला तर्ा स्र्ािीर् षवकास  

मन्त्रालर् अन्त्तगफत 

कायाालयको नाम ठेगाना 

१ जिल्ला समन्वय सशमनतको कायाालय सुरे्खत 

२ थिानीय पूवााधार पवकास आयोिना सुरे्खत 

  जम्मा कार्ाफलर् संखर्ााः २ 

क्र.सं. उद्र्ोग,वाणणज्र् तर्ा आपूनत फ मन्त्रालर् अन्त्तगफत कायाालयको नाम ठेगाना 

१ िूकम्प मापन केन्र सुरे्खत 
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२ नाप तौल तिा गुर्थतर कायाालय सुरे्खत 

  जम्मा कार्ाफलर् संखर्ााः २ 

क्र.सं. मशक्षा,षवज्ञाि तर्ा प्रषवधध मन्त्रालर् अन्त्तगफत कायाालयको नाम ठेगाना 

१ सुरे्खत मेडडकल कलेि पूवााधार पवकास  

आयोिना 
सुरे्खत 

२ शशक्षा पवकास तिा समन्वय ईकाइ सुरे्खत 

  जम्मा कार्ाफलर् संखर्ााः २ 

क्र.सं. भौनतक पूवाफधार तर्ा र्ातार्ात मन्त्रालर्  

अन्त्तगफत 

कायाालयको नाम ठेगाना 

१ सडक डडशििन कायाालय सुव्वाकुना, सुरे्खत 

२ संघीय सडक सुपररवेक्षर् तिा अनुगमन  

कायाालय 

सुरे्खत 

३ मदन िण्डारी रािमागा सुरे्खत 

  जम्मा कार्ाफलर् संखर्ााः ३ 

क्र.सं. शहरी षवकास मन्त्रालर् अितफगत कायाालयको नाम ठेगाना 

१ शहरी पवकास तिा िवन ननमाार् पविाग,  

संघीय आयोिना कायाान्वय ईकाइ 

सुरे्खत 

  जम्मा कार्ाफलर् संखर्ााः १ 

क्र.सं. श्रम,रोजगार तर्ा सामाष्ट्जक सुरक्षा मन्त्रालर् 

अन्त्तगफत 

कार्ाफलर्को िाम ठेगािा 

१ श्रम तिा रोिगार कायाालय सुरे्खत 

  जम्मा कार्ाफलर् संखर्ााः १ 

क्र.सं. उजाफ, जलस्रोत तर्ा मसचंाई मन्त्रालर् अन्त्तगफत कार्ाफलर्को िाम ठेगािा 

१ िेरी बबई डाईिसान वहुउद्देश्यीय आयोिना सुरे्खत 

  जम्मा कार्ाफलर् संखर्ााः १ 

क्र.सं. खािेपािी मन्त्रालर् अन्त्तगफत कार्ाफलर्को िाम ठेगािा 

१ संघीय र्खानेपानी तिा ढल व्यवथिापन  

आयोिना 
सुरे्खत 

  जम्मा कार्ाफलर् संखर्ााः १ 

कूल जम्मा कार्ाफलर् संखर्ााः ६५ 

पुिश्चाः ममनत २०७८/१२/३० गत ेसम्म अद्र्ावधधक गररएको ।  
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5.२ जिल्ला जथर्त थर्ानीय तहहरुः 
  

क्र.सं. 

 स्थानीय तहको नाम ठेगाना 

१ चौकुन ेगाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय चौकुन े

२ पञ्चपरुी नगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायिय बालबयाचौर 

३ बराहताि गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय बड्डीचौर 

४ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायिय वीरेन्द्रनगर 

५ लचङगाड गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय लचङगाड 

६ िेकबेशी नगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायिय कल्याण 

७ भेरीगङगा नगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायिय लिन्द्च ू

८ गभुायकोट नगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायिय मेहिेकुना 

९ लसम्ता गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय लसम्ता 

कूि स्थानीय तहको संखयााः ९ 

पनुश्चाः लमलत २०७८/१२/३० गते सम्म अद्यावलिक गररएको ।  

 
 

6.२०७८ श्रावण महहना देखी देखी २०७८ चैर मसान्त्तसम्म सम्पाददत कायथहरुः 
 

6.1 वाहषथक एहककृत प्रनतवेदन पेशः 
 

आनर्थक कायथहवनध तर्ा हवत्तीय उत्तरदाहयत्व ननयमावली २०७७, को ननयम ७४ बमोजिम आनर्थक बषथ 
०७८।०७9 को यस जिल्लाको बाहषथक एहककृत हवत्तीय हववरणहरु महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा 
पेश गररएको छ ।उक्त हववरण अनसुार  आनर्थक बषथ ०७७।०७८ मा यस जिल्लाको आयव्यय यस 
प्रकार रहेको नर्यो । 
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निनियोजि तर्ा   ( रु हजारमा ) 

बजटे प्रकार बार्षाक बजटे खर्ा खर्ा प्रनतशत 

र्ालु २५६५९१८८ २३०८५५१२ ८९.९६ 

पुुँनजगत ४९०६८३६ ३६८८३०९ ७५.१६ 

जम्मा ३०५६६०२४ २६७७३८२१ ८७.५९ 

धरौटी तर्ा      ( रु हजारमा ) 

यस बषाको आय फर्ताा बाुँकी 

११०५७६८ ११५९७६ ९८९७९२ 

कायासरं्ालि कोष िा निनिध खाता तर्ा  (रु हजारमा ) 

        

यस बषाको आय खर्ा बाुँकी 

११४५८२७ ६१६७०८ ५२९११९ 

राजस्ि आय (रु हजारमा ) 

यस बषाको आय खर्ा बाुँकी 

                              १७०५११८ ० १७०५११८ 
 
 
 

6.२. आ.व.२०७८/२०७९ को तेस्रो रैमानसक सम्मको हवननयोिन भएको बिेट र ननकासा (रु हिारमा): 
 

बजटे प्रकार बार्षाक बजटे खर्ा खर्ा प्रनतशत 

र्ालु २६९०३४२० १५६१७७२८ ५८.०५ 

पुुँनजगत ९४००४७३ १८६२३९६ १९.८१ 

जम्मा ३६३०३८९३ १७४८०१२४ ४८.१५ 
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6.३ आ.व.२०७८/२०७९ को तेस्रो रैमानसक सम्मको  हवत्तीय हथतान्त्तरणको अवथर्ा (रु हिारमा):- 
 

अिदुािको  प्रकार बार्षाक बजटे हस्तान्त्तरण भएको रकम हस्तान्त्तरण प्रनतशत 

समानिकरण अिुदाि ११३१५३०० ८४८६१०० ७५.०० 

समपुरक अिुदाि ८५२२०० २५०० ०.२९ 

निशेष अिुदाि ७४३५०० १९२०० २.५८ 

सशता अिुदाि( र्ाल)ु ५१०१८०० २१३७७०० ४१.९० 

सशता अिुदाि( पुुँनजगत) २५०५५०० ११९९१०० २३.८० 

िम्मा २०५१८३०० ११८४४६०० ५७.७३ 

6.४ आ.व.२०७८/२०७९ को तेस्रो रैमानसक सम्म तलवी प्रनतवेदन पाररत भएका कायाथलयको अवथर्ा:- 
 

कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलय सखेुतबाट २०७८ साल पौष मसान्त्तसम्म सखेुत जिल्लामा रहेका ७४ 

कायाथलय (संघ र थर्ानीय तह )  मध्ये यस कायाथलयबाट तलबी प्रनतवेदन पाररत गनुथपने ६१ वटा कयाथलय 

मध्ये यस अवनधमा तलवी प्रनतवेदन पाररत गनथका लानग पेश भएका ननम्नानसुारका कायाथलयहरुको तलवी 

प्रनतवेदन पाररत भएको अवथर्ा छ । िसमध्येः 

 ननिामती तफथ ः ३३ वटा कायाथलय 

 नेपाल प्रहरी तफथ ः १६ वटा कायाथलय 

 राहष्ट्रय अनसुन्त्धान तफथ ः २ वटा कायाथलय  

 थर्ानीय तह तफथ ः ३ वटा रहेका छन ्। 

 

 

6.५ आ.व.२०७८/२०७९ को तेस्रो रैमानसक सम्म ननवतृ्तभरण शाखाबाट सम्पादन भएका कामको हववरण:- 

 

क. पाररवाररक ननवतृ्तीभरण तफथ  सम्पादन भएका कामको हववरणः 

1.ननिामती तफथ ः १९ िना 
2.जशक्षक तफथ ः १६ िना 
३.प्रहरी तफथ ः ६ िना 
४.नेपाली सेना तफथ ः १२ िना 
ख. ननवतृ्तीभरण अनधकार परको प्रनतनलपी प्रदान तफथ  सम्पादन भएका कामको हववरणः 
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1.ननिामती तफथ ः २५ िना 
2.जशक्षक तफथ ः ४२ िना 
३.प्रहरी तफथ ः ११ िना 
ग. ७५/८५ वषे र्प सहुवधा तफथ  सम्पादन भएका कामको हववरणः 

1.ननिामती तफथ ः १४ िना 
2.जशक्षक तफथ ः ८ िना 
३.प्रहरी तफथ ः ४ िना 
४.नेपाली सेना तफथ ः ३० िना 
 

6.६ आ.व.२०७८/२०७९ को तेस्रो रैमानसक सम्म जिल्ला जथर्त सरकारी कायाथलयलाई ननकासा कायम 
गररएको अर्थ बिेटको हववरणः 

                                                                                                                                                       

रु हजारमा 

क्र.सं. अथा बजेटको प्रकार निकासा रकम कैफर्यत 

१ उपदाि ५२६५.०० 

कुल २५२ जिालाई उपदाि, 

संवित विदा ि औषवि 

उपिािको िकम भुक्तािीको 

लावि विकास कायम िरिएको । 

२ संनर्त निदा १०४२५२.०० 

३ औषनध उपर्ार १४८६८०.०० 

िम्मा ननकासा रकम २५८२१६.०० 

 
 

6.७ आ.व.२०७८/२०७९ को तेस्रो रैमानसक सम्म जिल्ला जथर्त सरकारी कायाथलयहरुको रैमानसक 
आन्त्तररक लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको हववरणः 
 

आनर्थक कायथहवनध तर्ा हवत्तीय उत्तरदाहयत्व ऐन तर्ा ननयमावलीको प्रावधानमा रहेर यस कायाथलयले आ.व. 
२०७८/७९ को ६० वटा कायाथलयहरुको दोस्रो चौमानसकसम्मको  आन्त्तररक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको 
छ । 

 
 

६.७ कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलय, सखेुतको आ.व. २०७८/०७९ को तेस्रो चौमानसक सम्मको 
खचथको अवथर्ाः 

                                                                                                                                  

रु हजारमा 

बजेट प्रकार िार्षाक बजेट खर्ा प्रनतशत 

र्ालुखर्ा ९६९३.०० ६९७२.०० ७१.९२ 

पुुँनजगतखर्ा ८६००.०० ३९७.०० ४.६१ 

जम्मा १८२९३.०० ७३६९.०० ४०.२८ 
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6.8 थर्ानीय तहका आन्त्तररक लेखापरीक्षकहरुको क्षमता हवकास सम्वन्त्धी दईु ददन ेतानलम  सम्पन्नः 
कणााली प्रदशेका जुम्ला, मुगु ,कानलकोट ,सुखेत र जाजरकोट नजल्लाका  छिोटमा परेका केही स्थािीय तहमा कायारत 

आन्त्तररक लेखापरीक्षकहरुको सहभानगतामा सुखेत नजल्ला नस्थत शुभ होटलमा दईु फदिे क्षमता निकास तानलम 

कायाक्रम सञ्चालि र सम्पन्न भएको नथयो । 

 
 

 


