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िेपालको िंनवधािको धारा २७ मा िचूिाको हकलाई िागररकको मौनलक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । आफ्िो 
वा िावाजनिक िरोकारको कुि ै पनि नवषयको जािकारी पाउि े िागररकको मौनलक हक कायाान्त्वयिको लानग 
िूचिाको हक िम्बन्त्धी ऐि, २०६४ मा व्यवस्था भएको छ । उक्त ऐिको दफा ५ (३) मा प्रत्येक िावाजनिक निकायले 
प्रत्येक ३/३ मनहिामा आफ्िो कायाालयको िूचिाहरु प्रकाशि गिुा पिे व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थालाई कोष तथा 
लेखा नियन्त्रक कायाालय, निन्त्धुलीले पालिा गद ैआएको छ । 
 यि कायाालयल ेिचूिा अनधकारीको नजम्मेवारी कोष नियन्त्रक श्री िुरेशप्रिाद दाहाललाई क्रदएको छ । यि 
कायाालयबाट िम्पादि भएका / िरोकारवालाहरुबाट माँग भएकाको अद्यावनधक नवषयहरु िूचिा अनधकारी माफा त 
उपलव्ध गराउिे  व्यवस्था गररएको छ । यि कायाालयबाट दनैिक िम्पाक्रदत कामहरुको छोटकरी रुपमा महत्वपूणा 
तथ्याङ्कहरु जस्तै नजल्लाको वार्षाक बजेट/निकािा/खचा/राजश्व अिुली/धरौटी/ख ६ नबनवधका  कारोवारहरु दनैिक 
रुपमा प्रकानशत हुिे व्यवस्था गररएको छ । 
 प्रस्तुत नबवरणमा आ.व. २०७५/०७६ को माघ दनेख चैर मिान्त्तिम्मको िूचिा तथा अन्त्य नबवरणहरु 
िमावेश गररएको छ । यी नबवरणले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय, निन्त्धुलीबाट काम कारवाही िम्बन्त्धमा 
िवािाधारणमा िूचिा प्रवाह हुिे िाथै िूचिामा िवािाधारण िागररकहरुको हकको िुनिनितता प्रदाि गिा यि 
कायाालय िदवै प्रनतवद्ध रहकेो व्यहोरा अिरुोध छ ।  
 अन्त्तमा, यो नबवरण तयार गिा अहम् भूनमका निवााह गिुा हुिे यि कायाालयका कोष नियन्त्रक तथा िमस्त 
िबै िहकमी कमाचारीहरु प्रनत धन्त्यवाद क्रदि चाहन्त्छु । 
 

                                                                      

          प्रमुख कोष नियन्त्रक 
                                             कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय 

                                                      निन्त्धुली 
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१. कायाालयको स्वरुप र प्रकृनत 

       िेपाल िरकारका नजल्ला नस्थत कायाालयहरुलाई रकम निकािा क्रदिे, आन्त्तररक लेखापरीक्षण गिे, नबनियोजि, राजश्व तथा धरौटीको 
एक्रककृत नबवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कायाालयमा पेश गिे उद्देश्यले िरकारी आय-व्यय िञ्चालि कायानवनध नियमावली, २०३८ 
लागु भएपनछ यि कायाालयको स्थापिा आ.व. २०३८/०३९ िालमा भएको हो । 

       िूचिा प्रनवनधमा भएको नवकािलाई आत्मिात् गद ैिावाजनिक नवत्तीय व्यवस्थापिलाई िुदढृ गिे िन्त्दभामा २०६७ श्रावण १ गते दनेख 
इन्त्टरिेट प्रणालीमा आधाररत एकल खाता कोष प्रणाली लागु गरी भुक्तािी कायाालयहरुको माँग अिुिार खचा जिाई चेक जारी गरी रकम 
उपलव्ध गराउिे, धरौटी नहिाब एकल खातामा जम्मा गिे र खचा लेख्ने तथा राजश्व, धरौटी र काया िञ्चालि कोषको नहिाबलाई िमेत एकल 
खातामा जम्मा गिे व्यवस्था भएको छ ।  

१.१ कायाालयको उदे्दश्यः 

 नजल्ला स्तरका िरकारी निकायहरुलाई प्राप्त अनख्तयारीका आधारमा निकािा खचा क्रदिे, 
 दनैिक रुपमा चेक भुक्तािी गरेको रकम र राजश्व आम्दािी बीचको फरक रकमलाई नहिाब नमलाि गरी िरकारी रकमको कारोवार 

गिे बैंकहरुलाई िोधभिाा क्रदिे, 
 िरकारी रकम कलम खचा गदाा वा राजश्व अिुल उपर गदाा माँग भएमा कािूिी िल्लाह एवं परामशा क्रदिे, 
 आन्त्तररक लेखापरीक्षण एवं छड्के जाँच र निरीक्षण गरी नवत्तीय अिुशािि र जवाफदनेहतामा अनभबृनद्ध गिे, 
 नजल्ला स्तरीय आम्दािी खचाका एक्रककृत मानिक तथा वार्षाक प्रनतवेदिहरु तयार गरी पेश गिे   र 

 महालेखा नियन्त्रक कायाालय लगायत िेपाल िरकारका केनन्त्िय निकायहरुबाट नजम्मेवारी क्रदएका काया िम्पादि गिे । 

१.२ काया क्षेरः 
 आफ्िो काया क्षेर नभर स्थापिा भई आर्थाक कारोवार गिा िम्बनन्त्धत तालुक कायाालयबाट आर्थाक अनख्तयारी प्राप्त कायाालयहरुको 

िाम, ठेगािा िमेतको लगत राख्नुको िाथै महालेखा नियन्त्रक कायाालयको परामशामा ती कायाालयहरुलाई िंकेत िं. प्रदाि गिे । 
नजल्ला नस्थत िङ्घीय िरकारी कायाालयहरुबाट हुिे आर्थाक कारोवारहरुको नियनमनत रेखदखे तथा निरीक्षण गिे । 

 प्रचनलत कािूि, िीनत निदशेिको अनधिमा रही िरकारी कायाालयहरुलाई आर्थाक कायािञ्चालि िम्बन्त्धी कािूिी राय िल्लाह क्रदि े
। 

 नजल्ला नस्थत िङ्घीय िरकारी कायाालयहरुबाट नबनियोजि, राजश्व र धरौटी रकमको आम्दािी खचाको मानिक तथा वार्षाक 
नबवरण नलई नजल्लागत मास्केवारी तयार गरी तालुक कायाालयमा पेश गिे । 

 नजल्ला नस्थत िङ्घीय िरकारी कायाालयहरुमा भएको नबनियोजि, राजश्व, धरौटी, नजन्त्िी र कायािञ्चालि  कोषमा  भएको 
आर्थाक कारोवारहरुको चौमानिक आन्त्तररक लेखापरीक्षण गरी िो को प्रनतवेदि क्रदिे । 

 नबनियोजि लेखा, तहनबल मौज्दात र बेरुजु फर्छ्यौट िम्बन्त्धमा िरकारी कायाालयहरुको नियनमत निरीक्षण गरी तालुक निकायमा 
प्रनतवेदि क्रदिे । 

 आर्थाक वषा िमाप्त अथाात ् िालतमाम भएपनछ िङ्घीय िरकारी कायाालयहरुलाई निकािा क्रदएको रकमको वार्षाक आर्थाक 
नबवरण प्रमानणत गरी िम्बनन्त्धत निकायमा पठाउिे । 

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

 आर्थाक कारोवार िम्बन्त्धमा आवश्यकता अिुिार परामशा क्रदिे । 

 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय 

 निन्त्धलुी  
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२. कायाालयको काम कताव्य  
    आर्थाक कायानवनध नियमावली, २०६४ बमोनजम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालयको काम कताव्य निम्नािुिार रहकेो छ : 
(क) आफ्िो इलाका नभर रहेको आर्थाक कारोवार गिे कायाालयहरूको लगत तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कायाालयको परामशामा कायाालय 
िंकेत िम्वर क्रदई िोको लगत अद्यावनधक रूपमा राख्ने, 

(ख) महालेखा नियन्त्रक कायाालयको प्रनतनिनधको रूपमा नजल्लाका कायाालयको आर्थाक कारोवारको रेखदखे निरीक्षण गिे, कायाालयहरूलाई 
महालेखा नियन्त्रक कायाालयको िीनत निदशेि र प्रचनलत कािूिको अधीिमा रही राय िल्लाह क्रदिे, 

(ग) कायाालयबाट नवनियोजि, राजस्व र धरौटी रकमको आम्दािी र खचाको मास्केबारी नलई त्यिको नजल्लागत मास्केवारी तयार गरी 
महालेखा नियन्त्रक कायाालयमा पठाउिे, 

(घ) नजल्लानस्थत िरकारी कायाालयहरू लगायत महालेखा नियन्त्रक कायाालयले तोक्रकक्रदएको वा अन्त्य प्रचनलत कािूि वा िेपाल िरकारको 
निणायबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालयले आन्त्तररक लेखा परीक्षण गिे गरी तोक्रकएकोमा त्यस्ता निकायहरू िमेतको राजस्व, 

नवनियोजि, धरौटी, नजन्त्िी र प्रचनलत कािूि बमोनजम खडा भएको काया िञ्चालि कोषको आन्त्तररक लेखापरीक्षण गिे, 

(ङ)) यि नियमावली बमोनजम कायाालयलाई क्रदएको अनख्तयारी र बजेट बाँडफाँड बमोनजम निकािा क्रदिे रकमको कायाालयगत र गोश्वारा 
लेखा राख्ने, निकािा क्रदिे र निकािा क्रदईएको रकमको नववरण बैङ्कबाट प्रमानणत गराई महालेखा नियन्त्रक कायाालयमा पठाउिे, 

(च) िाल तमाम भएपनछ कायाालयहरूलाई क्रदएको निकािा रकमको वार्षाक आर्थाक नववरण बिाई महालेखा नियन्त्रक कायाालय र 
िम्बनन्त्धत कायाालयको तालुक नवभागमा पठाउिे, 

(छ) कायाालयहरूले आर्थाक वषाको अन्त्तमा बाँकी रहकेो नवनियोजि रकम िनञ्चत कोष दानखल गरे वा िगरेको जाँच गिे र िगरेको भए 
दानखल गराउिे, 

(ज राजस्व लेखा र दानखला तथा धरौटी लेखा फछ्र्यौट िम्बन्त्धमा आवश्यकतािुिार कायाालयको निरीक्षण गरी िोको प्रनतवेदि महालेखा 
नियन्त्रक कायाालयमा र िम्बनन्त्धत कायाालयको तालुक नवभागमा पठाउिे र तत्िम्बन्त्धमा प्राप्त निदशेि बमोनजम गिे, 
(झ) नवनियोजि लेखा, तहनबल मौज्दात र बेरुजु फछ्र्यौट िम्बन्त्धमा कायाालयहरूको निरीक्षण गरी निरीक्षण प्रनतवेदि महालेखा नियन्त्रक 

कायाालयमा र िम्बनन्त्धत कायाालयको तालुक नवभागमा पठाउिे र तत्िम्बन्त्धमा महालेखा नियन्त्रक कायाालयबाट प्राप्त निदशेि बमोनजम गिे, 

(ञ) कायाालयहरूको निररक्षण गदाा स्रेस्ता दरुुस्त िरहकेो वा नहिानमिा भएको वा पेश गिुा पिे प्रनतवेदिहरू नियनमत रूपमा पेश िगरेको वा 
यि नियमावली बमोनजम गिुा पिे अन्त्य काम िगरेको पाइएमा कायाालयको बैङ्क खाता रोक्का गरी तालुक कायाालयमा जािकारी क्रदिे, 
(ट) महालेखा नियन्त्रक कायाालयले िमय िमयमा तोक्रक क्रदएका अन्त्य कायाहरू गिे । 
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३.कायाालयमा रहिे कमाचारी िंख्या र काया नववरण 

 ३.१ िंगठिात्मक िंरचिाः 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.२ कमाचारी िंख्या : 

नि.िं. पद श्रेणी दरबन्त्दी िंख्या पदपूर्ता िंख्या 
१ प्रमुख कोष नियन्त्रक राजपरांक्रकत नितीय  १ १ 

२ कोष नियन्त्रक राजपरांक्रकत तृतीय १ १ 
३ लेखापाल राजपर अिंक्रकत प्रथम ४ ३ 
४ टा.िा.िु. राजपर अिंक्रकत प्रथम ०    १ फानजल 
५ िह-लेखापाल राजपर अिंक्रकत नितीय १ १ 
६ हलुका िवारी चालक श्रेणी नबनहि १ १  करार 
७ कायाालय िहयोगी श्रेणी नबनहि ३ ३ 

 

 

 

 

 

४. कायाालयबाट प्रदाि गररिे िेवा  

प्रमुख कोष नियन्त्रक 

रा.प.नितीय (प्रशािि/लेखा)- १ 

कोष नियन्त्रक 

रा.प.तृतीय (प्रशािि/लेखा)- १ 

लेखापाल 

रा.प.अि.ंप्रथम (प्रशािि/लेखा)- २ 

लेखापाल 

रा.प.अि.ंप्रथम (प्रशािि/लेखा)- २ 
 

िह-लेखापाल (रा.प.अि.ंनितीय)-१ 
हलुका िवारी चालक - १ 

कायाालय िहयोगी (श्रेणी नबनहि)-३ 

प्रशािि फाँट नबनियोजि फाँट आन्त्तररक       
लेखापरीक्षण फाँट 
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 िागररक वडापर 

५.  िेवा प्रदाि गिे शाखाहरु र नजम्मेवार पदानधकारी : 

शाखा पद नजम्मेवार पदानधकारी िम्पका  िम्बर 
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नबनियोजि / आ.ले.प. लेखापाल श्री उत्तम भट्टराई ९८४४०९६५६७ 

,,                   ,, ,, श्री जय प्रकाश चानलिे ९८५४०४७३३३ 

,,                   ,, ,, श्री नजवमणी दवेकोटा ९८५४४१०७३ 

,,                   ,, ,, श्री पुरुषोत्तम बराल ९८५११६८५२० 

फानजल टा.िा.िु. श्री रमेश कुमार श्रेष्ठ ९८४४०९४४७६ 

प्रशािि फाँट िह-लेखापाल श्री हरर प्रिाद ढकाल ९८१०१६९०५५ 
,,          ,, ह. ि. चा. श्री परशुराम खरी ९८४४०९४४१३ 
,,          ,, का. ि. श्री यादविाथ चौलागाई ९८४४०४०४५१ 
,,          ,, ,, श्री रत्न बहादरु वाईवा ९८६१४८०२१८ 
,,          ,, ,, श्री राम बहादरु श्रेष्ठ  

 

६. िेवा प्राप्त गिा लाग्ने दस्तुर र अवनध  

निवृत्तभरण अनधकार-पर हराएमा वा 
अन्त्य कारणले िानिि गएमा 

निजामती क्रकताब खािा तथा निवृत्तभरण 
व्यवस्थापि कायाालयको िीनत, नियम तथा निदेशि 
बमोनजम । 

पनहलो पटक    रु. 
३००/००  र त्यिपनछ 

प्रत्येक पटक रु. ५००/०० 
१ क्रदि नभर तोक्रकए बमोनजम 

 

 अन्त्य िबै िेवा निशलु्क प्रदाि गररिे । 

७. निणाय गिे प्रक्रिया र अनधकारी 

     यि कायाालयबाट प्रदाि गररिे िेवा प्राप्त गिा तोक्रकएबमोनजमको प्रक्रिया पुरा गरर निवेदि क्रदिुपिेछ । प्राप्त 
निवेदिको आधारमा िम्बनन्त्धत शाखाबाट प्रक्रिया पुरा भए िभएको हरेर निणायको लानग प्रमुख कोष नियन्त्रक िमक्ष 
पेश गिुापिेछ ।  

१। िूचिा मागकतााले आफूल ेमाग गरेको िूचिा िनहतको नववरण उल्लेख गरी कायाालयको िूचिा अनधकारीलाई 
िम्बोधि गरी निवेदि क्रदिु पिे ।  

२। निवेदकले माग गररएकोिूचिा तत्काल उपलब्ध गराउि ििक्रकिे प्रकृनतको भएमा िूचिा अनधकारीले कारण 
िनहत िूचिा उपलब्ध गराउिे िमय तोकी िोको जािकारी निवेदकलाई गराइिेछ । 

 ३। िूचिा अनधकारी िमक्ष माग गररएको िूचिा आफूभन्त्दा मानथल्लो तहबाट निणाय गराउिु पिे भएमा िो को 
जािकारी िूचिा मागकताालाई तत्काल गराई १५ क्रदिनभर िूचिा माग निवेदि उपर भएको निणाय उपलब्ध 
गराइिेछ । 

 ४। िूचिा मागकतााले माग गरेको नववरण स्थलगत भ्रमणबाट क्रदि िक्रकिे अवस्था भएमा िूचिा अनधकारीलाई 
स्थलगत भ्रमण गरी प्रनतवेदि पेश गिा लगाउि िक्रकिेछ । 

 ५। यिरी भ्रमण गरीिकेपनछ भ्रमणमा खरटिे पदानधकारीले माग िूचिाको िम्बन्त्धमा प्रनतवेदि पेश गिुापिेछ ।  

६। प्राप्त प्रनतवेदिका आधारमा निणाय गराउि आवश्यक भए निणाय गराई र निणाय गराउि आवश्यक िभए िोझै 
िूचिा अनधकारीले आवश्यकता अिुिारको िूचिा मागकताालाई उपलब्ध गराइिेछ ।  
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७। ऐि, नियम तथा निदनेशकाले िूचिा प्रवाह गिा िनमल्िे, गोप्य रहिे भिी तोक्रकएको नवषयमा िूचिा प्रवाह गररिे 
छैि ।  

८। अन्त्य नवषयको निणाय नवषयको कायाप्रकृनत अिुिार रटप्पणी, िमूह प्रनतवेदि, छलफल आक्रदका आधारमा हुि 
िके्नछ।     

निणाय गिे अनधकारी 

 प्रमुख कोष नियन्त्रक  

 

८.निणाय उपर उजुरी िनु्ने अनधकारी 

 प्रमुख कोष नियन्त्रक  

९. िम्पादि गरेको कामको नववरण 

२०७५ माघ देनख २०७६ चैर मिान्त्तिम्म िम्पाक्रदत कायाहरुको नबवरणः 

९.१: नबनियोजि िम्बन्त्धी कायाहरुः 
 अनख्तयारी प्रनवष्टी -३५ वटा 
 कायाालयहरुको दस्तखत प्रमानणत – २५ 

 भुक्तािी आदशे दताा- ६९४ ( ५४८ िंघ र १४६ प्रदेश ) 
 भुक्तािी आदशेको दस्तखत जाँच - ६९४ 

 नवदु्यतीय माध्यमबाट भुक्तािी (Electronic  Fund  Transfer)- (िंघ तफा को ५२० वटा भुक्तानि आदेशको ) 
 जारी गरेको भुक्तािी आदेश िंख्या - ६९४ 

 नबदु्यतीय माध्यमबाट चेक जारी (EFT) िंख्या - २५०० वटा 
 जारी चेकको िंख्या  - ५३०८ 

 कारोवार गरेका कायाालय िंख्या (िङ्घीय) - ३० 

 दैनिक बैंक स्टेटमेन्त्ट प्रानप्त र कम्प्युटर प्रनवष्टी- २०७५ चैर मिान्त्तिम्म 

 

९.२: राजश्व िम्बन्त्धी कायाः 
 दैनिक राजश्व आम्दािी बाँध्न े– २०७५ चैर मिान्त्तिम्म  
 दैनिक बैंक प्रनतवेदि प्रानप्त नभडाि – २०७५ चैर मिान्त्तिम्म 

 मानिक फाँटवारी प्रानप्त र नभडाि – २०७५ चैर मिान्त्तिम्म 

 मानिक बैंक Reconcelation काया – २०७५ चैर मिान्त्तिम्म 

९.३: धरौटी िम्बन्त्धी कायाः 
 भुक्तािी आदशे दताा र भुक्तािी आदेश िंख्या – ६८/६८ वटा 
 जारी चेकको िंख्या – ४६ वटा 
 दैनिक बैंक स्टेटमेन्त्ट प्रानप्त र कम्प्युटर प्रनवष्टी – २०७५ चैर मिान्त्तिम्म । 
 मानिक फाँटवारी प्रानप्त र नभडाि काया -२०७५ चैर मिान्त्तिम्म । 
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९.४ : कायािञ्चालि कोष िम्बन्त्धी कायाः 
 भुक्तािी आदशे दताा र भुक्तािी िंख्या – ४२   
 जारी चेकको िंख्या- ८५  वटा 
 दैनिक बैंक स्टेटमेन्त्ट प्रानप्त र कम्प्युटर प्रनवष्टी - २०७५ चैर मिान्त्तिम्म 

 

९.५ दैनिक / मानिक प्रनतवेदि काया 
 दैनिक  Day close  काया - २०७५ चैर मिान्त्तिम्म भैिकेको 
 दैनिक बैंक प्रनतवेदि नभडाि काया - २०७५ चैर मिान्त्तिम्म भिैकेको  
 भुक्तािी हुि बाँकी चेकको नबवरण तयार -२०७५ चैर मिान्त्तिम्म भैिकेको 
 मानिक कोषको अवस्था नबवरण तयार - २०७५ चैर मिान्त्तिम्म भैिकेको 
 मानिक बैंक िोधभिाा प्रनतवेदि िेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउिे काया-२०७५ चैर मिान्त्तिम्म भैिकेको 

 

९.६ : आन्त्तररक लेखापरीक्षण कायाः 
 २०७५/०७६ को दोस्रो चौमानिक अवनधको िंघ तफा का ३० वटा कायाालयहरुको आन्त्तररक लेखापरीक्षण िम्पन्न । 

९.७ : तलबी प्रनतवेदि पाररतः 
 नजल्ला नस्थत २५ वटा िरकारी कायाालयहरुको तलबी प्रनतवेदि पाररत गररएको । 

९.८ : निवृनत्तभरण िम्बन्त्धी कायाः 
 जंगी र निजामती तफा का निवृत्तभरण िम्बन्त्धी १४ को काया गररएको िाथै अन्त्य िेवा (नशक्षक/प्रहरी आक्रदको) िमेत  

१४ जिा निवृत्तभरकको बैंक नहिाब नमलाि गरी बैंकिँग पराचार गरेको । 

९.९ : तलब स्केल नमलािः 
 जिपद प्रहरी तफा  नजल्ला नस्थत नबनभन्न प्रहरी युनिटबाट अिरुोध भै आए अिुिार तलब स्केल नमलाि र  पराचार । 

९.१० : प्रनतनिनधत्वः  
नजल्ला नस्थत नवनभन्न कायाालयमा प्रनतनिनध मागेको िमयमा । 

९.११ :  भुकम्प निकािा िम्बन्त्धी नववरण २०७५ चैर मिान्त्तिम्म 

पहिलो हिस्ता लाभग्रािी संख्या दोस्रो हिस्ता लाभग्रािी 
संख्या 

तेस्रो हिस्ता 
लाभग्रािी संख्या 

हििासा रिम 
रु िजारमा 

िैहियत 

५३४२ ३३५३ ७५०३ १३५५३५०  
 

१०. कायाालय प्रमुख र िचूिा अनधकारीको िाम र पदः 

कायाालय प्रमुख प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री लाल बहादरु काकी मोबाइल िं.- ९८५४०४१७६६ 

िूचिा अनधकारी कोष नियन्त्रक श्री िुरेशप्रिाद दाहाल मोबाइल िं.- ९८४४०४२२०६ 
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११. ऐि नियम नवनियम वा निदनेशकाको िूनच 

 िेपालको िंनवधाि 

 निजामती िेवा ऐि, २०४९ 

 आर्थाक कायानवनध ऐि, २०५५ 

 िाबाजनिक खररद ऐि, २०५५ 

 निजामती िेवा नियमावली, २०५० 

 भ्रमण खचा नियमावली, २०६४ 

 आर्थाक कायानवनध नियमावली, २०६४ 

 िावाजनिक खररद नियमावली, २०६४ 

 आ.ले.प. निदनेशका, २०७३ 

 एकल खाता कोष प्रणाली िंचालि निदनेशका, २०७३ 

१२. २०७५/०७६ को चैर मिान्त्तिम्मको आर्थाक नबवरण  
१२.१ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय, निन्त्धुलीः 
नि.िं. बजेट उपशीषाक िं. वार्षाक बजेट रु. निकािा रु. खचा रु. 

१ ३०१८०१३ रा.पु.नि.प्रा.कोष ३,७०,०००/०० १,७०,०६४/०० १,७०,०६४/०० 

२ ३०५०१५३ को.ले.नि.का.हरु ७०,४७,१८३/०० ३९,५९,११२/७५ ३९,५९,११२/७५ 

३ ३०५०१५४ को.ले.नि.का.हरु ५४,१०,०००/०० ०/०० ०/०० 

५ ६०१०१३३ उपदाि  (अथा) ३,४७,०७४/०० ३,४७,०७४/०० ३,४७,०७४/०० 
६ ६०१०१४३ िंनचत नबदा  (अथा) ४८,४६,१३२/०० ४८,४६,१३२/०० ४८,४६,१३२/०० 
७ ६०१०१८३ औषनध उपचार  (अथा) ५३,६१,४८०/०० ५३,६१,४८०/०० ५३,६१,४८०/०० 
८ ३०५०२१३ आ रा का २,८०,०००/०० १,३५,४१७/०० १,३५,४१७/०० 

 

 

१२.२ नजल्ला नस्थत िरकारी कायाालय (िंघ) को बजेट र खचा नबवरण 

कायाालय िंख्याः- ३० 

 

 

   

 

 

 राजश्व अिुली (रु. हजारमा ) - १९०१३६ 

 धरौटी मौज्दात (रु. हजारमा ) - १०२९१० 

 कायािञ्चालि कोष मौज्दात (रु. हजारमा ) –  १५६३९५ 

                                            
 

 

१२.३ नजल्ला नस्थत िरकारी कायाालयहरु (प्रदेश) को बजेट र खचा नबवरण 

 

कायाालय िंख्याः- १३ 

 

  

  

 

 अनख्तयारी (रु.हजारमा) खचा (रु.हजारमा)  खचा % 

चालु खचा तफा ः ६९०५६७३ ४६८४१०१ ६८ % 

पूँनजगत खचा तफा ः             १२०५५४६  ४८४९५७ ४० % 

 अनख्तयारी (रु.हजारमा) खचा (रु.हजारमा)  खचा % 

चालु खचा तफा ः ३२२३१३ ७६६१३ २४% 

पूँनजगत खचा तफा ः             ७७१२८६ ९४०९६ १३% 
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 राजश्व अिुली रु. ६१९६८५० .०० 

 

 धरौटी मौज्दात रु.  ९९०५४६५.०० 

 

 कायािञ्चालि कोष मौज्दात रु. २५५३०००.० 

 

 १२.४ नजल्ला नस्थत स्थािीय तहहरुको निकािा नबवरण 

स्थािीय तहको िंख्याः-  ९  
     नशषाक    निकािा (रु. हजारमा) 
नवत्तीय िमानिकरणः २६६११ ६५२४५० 
िशता अिुदािः २६६१२ ११०९२५५ 

 

१३. तोक्रकएबमोनजम अन्त्य कायाहरु 

 महालेखा नियन्त्रक कायाालयले िमय िमयमा तोक्रक क्रदएका अन्त्य कायाहरू गिे गररएको । 
 

१४. आ. व. २०७४।०७५ को नहिाब नमलािको अवस्था 

  यि आ.व. २०७५।०७६ को प्रथम चौमानिक अवनधमा गत आ.व. को आर्थाक कारोबारको आन्त्तररक लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी 
निम्नािुिारको अनन्त्तम प्रनतवेदि तयार गरर महालेखा नियन्त्रक कायाालयमा पेश गररएको : 
 निकािा क्रदएको कायाालय िंख्या :  ५८ वटा 
 आन्त्तररक लेखापरीक्षण गररएको कायाालय िंख्या : ५६ वटा 
 नवनियोजि तफा को कुल निकािा /खचा : ११२३०५०२ (रु हजारमा ) 
 चालु खचा: ९८७३०२३ (रु हजारमा ) 
 पुनजगत खचा : १३५७४७९  (रु हजारमा ) 

 कुल राजश्व िंकलि : ३०३३९५ (रु हजारमा ) 
 धरौटी मौज्दात बाँकी रु : ८५५२० (रु हजारमा ) 
 कायािंचालि कोषमा मौज्दात बाँकी रकम रु : २२९२६१ (रु हजारमा ) 

 

१५. कायाालयको वेविाइट 

 यि कायाालयको वेविाइट dtcosindhuli.gov.np रहकेो छ । 
१६.कायाालयमा प्राप्त भएको वैदनेशक िहायता, ऋण, अिुदाि एवं िम्झौता िम्बन्त्धी नववरण 

 िभएको  
   १७. िावाजनिक निकायले िञ्चालि गरेको कायािम र िोको प्रनतवेदि  

 िभएको  
   १८.िावाजनिक निकायले वगीकरण तथा िंरक्षण गरेको िूचिाको िामावली 

 िबै िूचिा खुला रेहकेो 
 

   १९.कायाालयमा परेको िूचिा माग िम्बन्त्धी निवेदि र िूचिा क्रदइएको नवषय  
 माग िभएको 

   २०. िावाजनिक निकायका िूचिाहरु अन्त्यर प्रकाशि भएको वा हुिे भए िोको नववरण  
 िभएको 
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कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय 

       निन्त्धुली 
फोि िं.: ०४७-५२०१४०, ०४७-५२०२६६ 

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

website : dtcosindhuli.gov.np 
 


