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भसू मका
िेपालको िंववधािको धारा २७ मा िच
ू िाको हकलाई िागररकको मौसलक हकको रुपमा व्यवस्था गरे को
छ । आफ्िो वा िावाजनिक िरोकारको कुिै पनि ववषयको जािकारी पाउिे िागररकको मौसलक हक
कायाान्त्वयिको लाधग िूचिाको हक िम्बन्त्धी ऐि, २०६४ मा व्यवस्था भएको छ । उक्त ऐिको दफा ५

(३) मा प्रत्येक िावाजनिक निकायले प्रत्येक ३/३ मदहिामा आफ्िो कायाालयको िूचिाहरु प्रकाशि गिुा
पिे व्यवस्था गरे को छ । यो व्यवस्थालाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय, सिन्त्धल
ु ीले पालिा गदै
आएको छ ।
यि कायाालयले िूचिा अधधकारीको न्जम्मेवारी कोष नियन्त्रक श्री िुरेशप्रिाद दाहाललाई ददएको
छ । यि कायाालयबाट िम्पादि भएका / िरोकारवालाहरुबाट माँग भएकाको अद्यावधधक ववषयहरु
िूचिा अधधकारी माफात उपलव्ध गराउिे

व्यवस्था गररएको छ । यि कायाालयबाट दै निक िम्पाददत

कामहरुको छोटकरी रुपमा महत्वपूणा तथ्याङ्कहरु जस्तै न्जल्लाको वावषाक बजेट/निकािा/खचा/राजश्व
अिल
ु ी/धरौटी/ख ६ बबववधका कारोवारहरु दै निक रुपमा प्रकासशत हुिे व्यवस्था गररएको छ ।
प्रस्तुत बबवरणमा आ.व. २०७५/०७६ को श्रावण दे खख पौष मिान्त्तिम्मको िूचिा तथा अन्त्य
बबवरणहरु िमावेश गररएको छ । यी बबवरणले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय, सिन्त्धल
ु ीबाट काम
कारवाही िम्बन्त्धमा िवािाधारणमा िूचिा प्रवाह हुिे िाथै िूचिामा िवािाधारण िागररकहरुको हकको
िनु िन्श्चतता प्रदाि गिा यि कायाालय िदै व प्रनतवद्ध रहे को व्यहोरा अिरु ोध छ ।
अन्त्तमा, यो बबवरण तयार गिा अहम ् भसू मका निवााह गिुा हुिे यि कायाालयका कोष नियन्त्रक
तथा िमस्त िबै िहकमी कमाचारीहरु प्रनत धन्त्यवाद ददि चाहन्त्छु ।

प्रमुख कोष नियन्त्रक
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय
सिन्त्धल
ु ी
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कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय
सिन्त्धल
ु ी
१. कायाालयको स्वरुप र प्रकृनत
िेपाल िरकारका न्जल्ला न्स्थत कायाालयहरुलाई रकम निकािा ददिे, आन्त्तररक लेखापरीक्षण गिे, बबनियोजि,
राजश्व तथा धरौटीको एक्रककृत बबवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कायाालयमा पेश गिे उद्दे श्यले िरकारी आय-व्यय
िञ्चालि कायाववधध नियमावली, २०३८ लागु भएपनछ यि कायाालयको स्थापिा आ.व. २०३८/०३९ िालमा भएको हो ।
िूचिा प्रववधधमा भएको ववकािलाई आत्मिात ् गदै िावाजनिक ववत्तीय व्यवस्थापिलाई िुदृढ गिे िन्त्दभामा २०६७
श्रावण १ गते दे खख इन्त्टरिेट प्रणालीमा आधाररत एकल खाता कोष प्रणाली लागु गरी भक्
ु तािी कायाालयहरुको माँग अिि
ु ार
खचा जिाई चेक जारी गरी रकम उपलव्ध गराउिे, धरौटी दहिाब एकल खातामा जम्मा गिे र खचा लेख्ने तथा राजश्व,
धरौटी र काया िञ्चालि कोषको दहिाबलाई िमेत एकल खातामा जम्मा गिे व्यवस्था भएको छ ।

१.१ कायाालयको उद्दे श्यः
 न्जल्ला स्तरका िरकारी निकायहरुलाई प्राप्त अन्ख्तयारीका आधारमा निकािा खचा ददिे ,
 दै निक रुपमा चेक भुक्तािी गरे को रकम र राजश्व आम्दािी बीचको फरक रकमलाई दहिाब समलाि गरी िरकारी
रकमको कारोवार गिे बैंकहरुलाई िोधभिाा ददिे,

 िरकारी रकम कलम खचा गदाा वा राजश्व अिुल उपर गदाा माँग भएमा कािूिी िल्लाह एवं परामशा ददिे,
 आन्त्तररक लेखापरीक्षण एवं छड्के जाँच र निरीक्षण गरी ववत्तीय अिुशािि र जवाफदे दहतामा असभबद्ृ धध गिे,
 न्जल्ला स्तरीय आम्दािी खचाका एक्रककृत मासिक तथा वावषाक प्रनतवेदिहरु तयार गरी पेश गिे

र

 महालेखा नियन्त्रक कायाालय लगायत िेपाल िरकारका केन्न्त्िय निकायहरुबाट न्जम्मेवारी ददएका काया िम्पादि
गिे ।

१.२ काया क्षेरः
 आफ्िो काया क्षेर सभर स्थापिा भई आधथाक कारोवार गिा िम्बन्न्त्धत तालुक कायाालयबाट आधथाक अन्ख्तयारी
प्राप्त कायाालयहरुको िाम, ठे गािा िमेतको लगत राख्नक
ु ो िाथै महालेखा नियन्त्रक कायाालयको परामशामा ती
कायाालयहरुलाई िंकेत िं. प्रदाि गिे । न्जल्ला न्स्थत िङ्िीय िरकारी कायाालयहरुबाट हुिे आधथाक कारोवारहरुको
नियसमनत रे खदे ख तथा निरीक्षण गिे ।

 प्रचसलत कािूि, िीनत निदे शिको अधधिमा रही िरकारी कायाालयहरुलाई आधथाक कायािञ्चालि िम्बन्त्धी कािूिी
राय िल्लाह ददिे ।

 न्जल्ला न्स्थत िङ्िीय िरकारी कायाालयहरुबाट बबनियोजि, राजश्व र धरौटी रकमको आम्दािी खचाको मासिक
तथा वावषाक बबवरण सलई न्जल्लागत मास्केवारी तयार गरी तालक
ु कायाालयमा पेश गिे ।

 न्जल्ला न्स्थत िङ्िीय िरकारी कायाालयहरुमा भएको बबनियोजि, राजश्व, धरौटी, न्जन्त्िी र कायािञ्चालि
कोषमा

भएको आधथाक कारोवारहरुको चौमासिक आन्त्तररक लेखापरीक्षण गरी िो को प्रनतवेदि ददिे ।
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 बबनियोजि लेखा, तहबबल मौज्दात र बेरुजु फर्छायौट िम्बन्त्धमा िरकारी कायाालयहरुको नियसमत निरीक्षण गरी
तालक
ु निकायमा प्रनतवेदि ददिे ।

 आधथाक वषा िमाप्त अथाात ् िालतमाम भएपनछ िङ्िीय िरकारी कायाालयहरुलाई निकािा ददएको रकमको वावषाक
आधथाक बबवरण प्रमाखणत गरी िम्बन्न्त्धत निकायमा पठाउिे ।

 िरकारी कोष िञ्चालि, लेखाङ्कि प्रनतवेदि र व्यवस्थापक्रकय नियन्त्रणको माध्यमबाट िावाजनिक ववत्तीय
व्यवस्थापिलाई प्रभावकारी बिाउि भूसमका निवााह गिे ।

 आधथाक कारोवार िम्बन्त्धमा आवश्यकता अिि
ु ार परामशा ददिे ।

२.

कायाालयको काम कताव्य
आधथाक कायाववधध नियमावली, २०६४ बमोन्जम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालयको काम कताव्य निम्िािुिार रहे को

छ :
(क) आफ्िो इलाका सभर रहे को आधथाक कारोवार गिे कायाालयहरूको लगत तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कायाालयको
परामशामा कायाालय िंकेत िम्वर ददई िोको लगत अद्यावधधक रूपमा राख्ने,
(ख) महालेखा नियन्त्रक कायाालयको प्रनतनिधधको रूपमा न्जल्लाका कायाालयको आधथाक कारोवारको रे खदे ख निरीक्षण गिे,
कायाालयहरूलाई महालेखा नियन्त्रक कायाालयको िीनत निदे शि र प्रचसलत कािूिको अधीिमा रही राय िल्लाह ददिे,
(ग) कायाालयबाट ववनियोजि, राजस्व र धरौटी रकमको आम्दािी र खचाको मास्केबारी सलई त्यिको न्जल्लागत मास्केवारी
तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कायाालयमा पठाउिे,
(ि) न्जल्लान्स्थत िरकारी कायाालयहरू लगायत महालेखा नियन्त्रक कायाालयले तोक्रकददएको वा अन्त्य प्रचसलत कािूि वा

िेपाल िरकारको निणायबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालयले आन्त्तररक लेखा परीक्षण गिे गरी तोक्रकएकोमा त्यस्ता
निकायहरू िमेतको राजस्व, ववनियोजि, धरौटी, न्जन्त्िी र प्रचसलत कािूि बमोन्जम खडा भएको काया िञ्चालि कोषको
आन्त्तररक लेखापरीक्षण गिे,

(ङ)) यि नियमावली बमोन्जम कायाालयलाई ददएको अन्ख्तयारी र बजेट बाँडफाँड बमोन्जम निकािा ददिे रकमको
कायाालयगत र गोश्वारा लेखा राख्ने, निकािा ददिे र निकािा ददईएको रकमको वववरण बैङ्कबाट प्रमाखणत गराई महालेखा
नियन्त्रक कायाालयमा पठाउिे,
(च) िाल तमाम भएपनछ कायाालयहरूलाई ददएको निकािा रकमको वावषाक आधथाक वववरण बिाई महालेखा नियन्त्रक
कायाालय र िम्बन्न्त्धत कायाालयको तालुक ववभागमा पठाउिे,
(छ) कायाालयहरूले आधथाक वषाको अन्त्तमा बाँकी रहे को ववनियोजि रकम िन्ञ्चत कोष दाखखल गरे वा िगरे को जाँच गिे र
िगरे को भए दाखखल गराउिे,
(ज राजस्व लेखा र दाखखला तथा धरौटी लेखा फछ्र्यौट िम्बन्त्धमा आवश्यकतािि
ु ार कायाालयको निरीक्षण गरी िोको

प्रनतवेदि महालेखा नियन्त्रक कायाालयमा र िम्बन्न्त्धत कायाालयको तालुक ववभागमा पठाउिे र तत्िम्बन्त्धमा प्राप्त निदे शि
बमोन्जम गिे,

(झ) ववनियोजि लेखा, तहबबल मौज्दात र बेरुजु फछ्र्यौट िम्बन्त्धमा कायाालयहरूको निरीक्षण गरी निरीक्षण प्रनतवेदि
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय, सिन्त्धुली

5

महालेखा नियन्त्रक कायाालयमा र िम्बन्न्त्धत कायाालयको तालक
ु ववभागमा पठाउिे र तत्िम्बन्त्धमा महालेखा नियन्त्रक
कायाालयबाट प्राप्त निदे शि बमोन्जम गिे,

(ञ) कायाालयहरूको निररक्षण गदाा स्रेस्ता दरु
ु स्त िरहे को वा दहिासमिा भएको वा पेश गिुा पिे प्रनतवेदिहरू नियसमत रूपमा

पेश िगरे को वा यि नियमावली बमोन्जम गिुा पिे अन्त्य काम िगरे को पाइएमा कायाालयको बैङ्क खाता रोक्का गरी तालुक
कायाालयमा जािकारी ददिे,

(ट) महालेखा नियन्त्रक कायाालयले िमय िमयमा तोक्रक ददएका अन्त्य कायाहरू गिे ।

३.कायाालयमा रहिे कमाचारी िंख्या र काया वववरण
३.१ िंगठिात्मक िंरचिाः
प्रमुख कोष नियन्त्रक
रा.प.द्ववतीय (प्रशािि/लेखा)- १

कोष नियन्त्रक
रा.प.तत
ृ ीय (प्रशािि/लेखा)- १

प्रशािि फाँट

आन्त्तररक

बबनियोजि फाँट

लेखापरीक्षण फाँट
िह-लेखापाल (रा.प.अिं.द्ववतीय)-१
हलक
ु ा िवारी चालक - १

लेखापाल
रा.प.अिं.प्रथम (प्रशािि/लेखा)- २

लेखापाल
रा.प.अिं.प्रथम (प्रशािि/लेखा)- २

कायाालय िहयोगी (श्रेणी बबदहि)-३

३.२ कमाचारी िंख्या :
सि.िं.

पद

१

प्रमुख कोष नियन्त्रक

२

कोष नियन्त्रक

३

लेखापाल

४

टा.िा.िु.

५

िह-लेखापाल

६

हलुका िवारी चालक

७

कायाालय िहयोगी

श्रेणी

दरबन्त्दी िंख्या

पदपूनता िंख्या

राजपरांक्रकत द्ववतीय

१

राजपरांक्रकत तत
ृ ीय

१

१

राजपर अिंक्रकत प्रथम

४

३

राजपर अिंक्रकत प्रथम

०

राजपर अिंक्रकत द्ववतीय

१

श्रेणी बबदहि

१

श्रेणी बबदहि

३

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय, सिन्त्धुली

१

१ फान्जल
१
१

करार
३

6

४. कायाालयबाट प्रदाि गररिे िेवा
 िागररक वडापर

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय, सिन्त्धुली
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५.

िेवा प्रदाि गिे शाखाहरु र न्जम्मेवार पदाधधकारी :
शाखा

पद

न्जम्मेवार पदाधधकारी

िम्पका िम्बर

बबनियोजि / आ.ले.प.

लेखापाल

श्री उत्तम भट्टराई

९८४४०९६५६७

,,

,,

,,

श्री प्रकाश न्त्यौपािे

९८४१५०७७७०

,,

,,

,,

श्री परु
ु षोत्तम बराल

९८५११६८५२०

फान्जल

टा.िा.िु.

प्रशािि फाँट

िह-लेखापाल

,,

,,

ह. ि. चा.

,,

,,

का. ि.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

श्री रमेश कुमार श्रेष्ठ

९८४४०९४४७६

श्री हरर प्रिाद ढकाल

९८१०१६९०५५

श्री परशुराम खरी

९८४४०९४४१३

श्री यादविाथ चौलागाई

९८४४०४०४५१

श्री रत्ि बहादरु वाईवा

९८६१४८०२१८

श्री राम बहादरु श्रेष्ठ

६. िेवा प्राप्त गिा लाग्िे दस्तरु र अवधध
निजामती
निवत्त
ृ भरण अधधकार-पर हराएमा वा
अन्त्य कारणले िासिि गएमा

क्रकताब

खािा

तथा

निवत्त
ृ भरण

व्यवस्थापि कायाालयको िीनत, नियम तथा
निदे शि बमोन्जम ।

पदहलो पटक
३००/००

रु.

र त्यिपनछ

प्रत्येक पटक रु.

१ ददि सभर

तोक्रकए बमोन्जम

५००/००



अन्त्य िबै िेवा निशल्
ु क प्रदाि गररिे ।

७. निणाय गिे प्रक्रिया र अधधकारी
यि कायाालयबाट प्रदाि गररिे िेवा प्राप्त गिा तोक्रकएबमोन्जमको प्रक्रिया पुरा गरर निवेदि
ददिुपिेछ । प्राप्त निवेदिको आधारमा िम्बन्न्त्धत शाखाबाट प्रक्रिया पुरा भए िभएको हे रर निणायको
लाधग प्रमुख कोष नियन्त्रक िमक्ष पेश गिप
ुा िेछ ।
निणाय गिे अधधकारी
प्रमख
ु कोष नियन्त्रक

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय, सिन्त्धुली
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८.निणाय उपर उजरु ी िन्त्
ु िे अधधकारी
प्रमुख कोष नियन्त्रक

९. िम्पादि गरे को कामको वववरण
२०७५ श्रावण दे खख २०७५ पौष मिान्त्तिम्म िम्पाददत कायाहरुको बबवरणः
९.१: बबनियोजि िम्बन्त्धी कायाहरुः

 अन्ख्तयारी प्रववष्टी -१६० वटा
 कायाालयहरुको दस्तखत प्रमाखणत – ४०
 भक्
ु तािी आदे श दताा- ८२५ ( ७३६ िंि र ८९ प्रदे श )
 भक्
ु तािी आदे शको दस्तखत जाँच - ८२५
 ववद्यत
ु ीय माध्यमबाट भक्
ु तािी (Electronic Fund Transfer)- (िंि तफाको ६४३ वटा भक्
ु तानि आदे शको
)
 जारी गरे को भक्
ु तािी आदे श िंख्या - ८२५
 बबद्यत
ु ीय माध्यमबाट चेक जारी (EFT) िंख्या -२१०० वटा
 जारी चेकको िंख्या - ६२०८
 कारोवार गरे का कायाालय िंख्या (िङ्िीय) - ३०
 दै निक बैंक स्टे टमेन्त्ट प्रान्प्त र कम्प्यट
ु र प्रववष्टी- २०७५ पौष मिान्त्तिम्म

९.२: राजश्व िम्बन्त्धी कायाः

 दै निक राजश्व आम्दािी बाँध्िे – २०७५ पौष मिान्त्तिम्म
 दै निक बैंक प्रनतवेदि प्रान्प्त सभडाि – २०७५ पौष मिान्त्तिम्म
 मासिक फाँटवारी प्रान्प्त र सभडाि – २०७५ पौष मिान्त्तिम्म
 मासिक बैंक Reconcelation काया – २०७५ पौष मिान्त्तिम्म
९.३: धरौटी िम्बन्त्धी कायाः

 भक्
ु तािी आदे श दताा र भक्
ु तािी आदे श िंख्या – १८/१८ वटा
 जारी चेकको िंख्या – ४१ वटा
 दै निक बैंक स्टे टमेन्त्ट प्रान्प्त र कम्प्यट
ु र प्रववष्टी – २०७५ पौष मिान्त्तिम्म ।
 मासिक फाँटवारी प्रान्प्त र सभडाि काया -२०७५ पौष मिान्त्तिम्म ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय, सिन्त्धुली
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९.४ : कायािञ्चालि कोष िम्बन्त्धी कायाः

 भक्
ु तािी आदे श दताा र भक्
ु तािी िंख्या – ५९/५९
 जारी चेकको िंख्या- ८१ वटा
 दै निक बैंक स्टे टमेन्त्ट प्रान्प्त र कम्प्यट
ु र प्रववष्टी - २०७५ पौष मिान्त्तिम्म
९.५ दै निक / मासिक प्रनतवेदि काया

 दै निक Day close काया - २०७५ पौष मिान्त्तिम्म भैिकेको
 दै निक बैंक प्रनतवेदि सभडाि काया - २०७५ पौष मिान्त्तिम्म भैिकेको
 भक्
ु तािी हुि बाँकी चेकको बबवरण तयार -२०७५ पौष मिान्त्तिम्म भैिकेको
 मासिक कोषको अवस्था बबवरण तयार - २०७५ पौष मिान्त्तिम्म भैिकेको
 मासिक बैंक िोधभिाा प्रनतवेदि िेपाल राष्र बैंकमा पठाउिे काया-२०७५ पौष मिान्त्तिम्म भैिकेको
९.६ : आन्त्तररक लेखापरीक्षण कायाः

 २०७५/०७६ को प्रथम चौमासिक अवधधको िंि तफाका ३० वटा कायाालयहरुको आन्त्तररक लेखापरीक्षण
िम्पन्त्ि ।

 प्रथम चौमासिक आन्त्तररक लेखापरीक्षण प्रनतवेदि कम्प्यट
ु र प्रववष्टी ।
९.७ : तलबी प्रनतवेदि पाररतः
 न्जल्ला न्स्थत २५ वटा िरकारी कायाालयहरुको तलबी प्रनतवेदि पाररत गररएको ।
९.८ : निववृ त्तभरण िम्बन्त्धी कायाः

 जंगी र निजामती तफाका निवत्त
ृ भरण िम्बन्त्धी ४६ को काया गररएको िाथै अन्त्य िेवा (सशक्षक/प्रहरी
आददको) िमेत ४६ जिा निवत्त
ृ भरकको बैंक दहिाब समलाि गरी बैंकिँग पराचार गरे को ।
९.९ : तलब स्केल समलािः

 जिपद प्रहरी तफा न्जल्ला न्स्थत बबसभन्त्ि प्रहरी यनु िटबाट अिरु ोध भै आए अिि
ु ार तलब स्केल समलाि
र पराचार ।
९.१० : प्रनतनिधधत्वः
न्जल्ला न्स्थत ववसभन्त्ि कायाालयमा प्रनतनिधध मागेको िमयमा ।

१०. कायाालय प्रमुख र िूचिा अधधकारीको िाम र पदः
कायाालय प्रमुख

िूचिा अधधकारी

प्रमुख कोष नियन्त्रक
कोष नियन्त्रक

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय, सिन्त्धुली

श्री लाल बहादरु काकी
श्री िुरेशप्रिाद दाहाल

मोबाइल िं.- ९८५४०४१७६६
मोबाइल िं.- ९८४४०४२२०६

10

११. ऐि नियम ववनियम वा निदे सशकाको िूधच
 िेपालको िंववधाि
 निजामती िेवा ऐि, २०४९
 आधथाक कायाववधध ऐि, २०५५
 िाबाजनिक खररद ऐि, २०५५
 निजामती िेवा नियमावली, २०५०
 भ्रमण खचा नियमावली, २०६४
 आधथाक कायाववधध नियमावली, २०६४

 िावाजनिक खररद नियमावली, २०६४
 आ.ले.प. निदे सशका, २०७३
 एकल खाता कोष प्रणाली िंचालि निदे सशका, २०७३

१२. २०७५/०७६ को पौष मिान्त्तिम्मको आधथाक बबवरण
१२.१ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय, सिन्त्धुलीः
सि.िं.
१

बजेट उपशीषाक िं.

वावषाक बजेट रु.

खचा रु.

३,७०,०००/००

००/००

००/००

३०५०१५३ को.ले.नि.का.हरु

६९,१२,१८३/००

२८,२६,२६८/५०

२८२६२६८/५०

३

३०५०१५४ को.ले.नि.का.हरु

५४,१०,०००/००

०/००

०/००

५

६०१०१३३ उपदाि

३,४७,०७४/००

३,४७,०७४/००

३,४७,०७४/००

६

६०१०१४३ िंधचत बबदा

३०,२१,८६६/००

३०,२१,८६६/००

३०,२१,८६६/००

७

६०१०१८३ औषधध उपचार

३८,४९,७११/००

३८,४९,७११/००

३८,४९,७११/००

२

३०१८०१३ रा.प.ु नि.प्रा.कोष

निकािा रु.

(अथा)
(अथा)
(अथा)

१२.२ न्जल्ला न्स्थत िरकारी कायाालय (िंि) को बजेट र खचा बबवरण
कायाालय िंख्याः- ३०
अन्ख्तयारी (रु.हजारमा)

खचा (रु.हजारमा)

खचा %

चालु खचा तफाः

६६९५३६३

२९५११७४

४४ %

पँन्ू जगत खचा तफाः

९४४११६

२११२९२

२३ %

 राजश्व अिुली (रु. हजारमा ) - ११९९२६

 धरौटी मौज्दात (रु. हजारमा ) - १०००८४
 कायािञ्चालि कोष मौज्दात (रु. हजारमा ) – ११४४५६
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय, सिन्त्धुली
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१२.३ न्जल्ला न्स्थत िरकारी कायाालयहरु (प्रदे श) को बजेट र खचा बबवरण
कायाालय िंख्याः- १३

चालु खचा तफाः

पँन्ू जगत खचा तफाः

अन्ख्तयारी (रु.हजारमा)

खचा (रु.हजारमा)

खचा %

२३८४९७

४००२८

१६%

६९०९६४

४७७३८

७%

 राजश्व अिुली रु. २९३८५२३.००
 धरौटी मौज्दात रु. ५०१२०.००
 कायािञ्चालि कोष मौज्दात रु. ००

१२.४ न्जल्ला न्स्थत स्थािीय तहहरुको निकािा बबवरण
स्थािीय तहको िंख्याः-

९
सशषाक

निकािा (रु. हजारमा)

ववत्तीय िमानिकरणः

२६६११

४७६४००

िशता अिद
ु ािः

२६६१२

१०४२६७५

१३. तोक्रकएबमोन्जम अन्त्य कायाहरु
 महालेखा नियन्त्रक कायाालयले िमय िमयमा तोक्रक ददएका अन्त्य कायाहरू गिे गररएको ।

१४. आ. व. २०७४।०७५ को दहिाब समलािको अवस्था
यि आ.व. २०७५।०७६ को प्रथम चौमासिक अवधधमा गत आ.व. को आधथाक कारोबारको आन्त्तररक लेखापरीक्षण िम्पन्त्ि
गरी निम्िािि
ु ारको अन्न्त्तम प्रनतवेदि तयार गरर महालेखा नियन्त्रक कायाालयमा पेश गररएको

:

 निकािा ददएको कायाालय िंख्या : ५८ वटा

 आन्त्तररक लेखापरीक्षण गररएको कायाालय िंख्या : ५६ वटा


ववनियोजि तफाको कुल निकािा /खचा : ११२३०५०२ (रु हजारमा )






चालु खचा: ९८७३०२३ (रु हजारमा )

पन्ु जगत खचा : १३५७४७९ (रु हजारमा )

कुल राजश्व िंकलि : ३०३३९५ (रु हजारमा )

धरौटी मौज्दात बाँकी रु : ८५५२० (रु हजारमा )

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय, सिन्त्धुली
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कायािच
ं ालि कोषमा मौज्दात बाँकी रकम रु : २२९२६१ (रु हजारमा )

१५. कायाालयको वेविाइट
 यि कायाालयको वेविाइट dtcosindhuli.gov.np रहेको छ ।

१६.कायाालयमा प्राप्त भएको वैदेसशक िहायता, ऋण, अिुदाि एवं िम्झौता िम्बन्त्धी वववरण
 िभएको

१७. िावाजनिक निकायले िञ्चालि गरे को कायािम र िोको प्रनतवेदि
 िभएको

१८.िावाजनिक निकायले वगीकरण तथा िंरक्षण गरे को िूचिाको िामावली
 िबै िच
ू िा खल
ु ा रे हेको

१९.कायाालयमा परे को िूचिा माग िम्बन्त्धी निवेदि र िच
ू िा ददइएको ववषय
 माग िभएको

२०. िावाजनिक निकायका िूचिाहरु अन्त्यर प्रकाशि भएको वा हुिे भए िोको वववरण
 िभएको

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय
सिन्त्धल
ु ी

फोि िं.: ०४७-५२०१४०, ०४७-५२०२६६

E-mail : sindhuli.dtco@fcgo.gov.np
website : dtcosindhuli.gov.np

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय, सिन्त्धुली
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