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 मन्तव्र् 
िेपाल सरकारको बैंकरको रूपमा िेपाल राष्ट्र बैंकले िेपाल सरकारको साथै िेपाल सरकारले 
तोककदर्दएको अन्र् सरकारी निकार्हरूको खाता सञ्चालि गिे गरेको छ । मलुकुमा आएको राजिैनतक 
पररवतािसाँगै रे्दिको िासकीर् प्रणाली संघीर् स्वरूपमा रूपान्तरण भएको तथा सोही अिरुूप िेपाल 
सरकारको संघ, प्ररे्दि र स्थािीर् तहमा गरी गठि भएका तीिै तहका सरकारी कारोवार सञ्चालि हिु े
खाताहरू तथा सोको सञ्चालि कवनि समेतलार्ा स्पष्ट पािुा जरूरी रे्दशखएको छ । तीिै तहका सरकारी 
खाता सञ्चालि गिा तथा राजस्व संकलि लगार्तका अन्र् सरकारी कारोवार गिा स्वीकृनत प्रर्दाि 
गररएका वाशणज्र् बैंकका िाखा कार्ाालर्हरू तथा अन्र् सम्बशन्ित पक्षहरूलार्ा सरकारी कारोवारसाँग 
सम्बशन्ित कार्ा गर्दाा उत्पन्न हिुे दिकविा निवारण गरै्द सहजता प्रर्दाि गिुा पिे रे्दशखएको र िेपाल 
सरकारको खर्ा प्रणालीमा भएको पररवताि तथा लेखा प्रणालीमा भएका अन्र् सिुारहरूलार्ा समेत 
समावेि गरी निरे्दशिका पररमाजाि गिुा आवश्र्क भएकोले साकवकको सरकारी कारोवार निरे्दशिका 
२०७१ खारेज गरी "िपेाल राष्ट्र बैंक सरकारी कारोवार निरे्दशिका, २०७६" लागू गररएको छ । 

र्स निरे्दशिकामा सरकारी कारोवारको पररर्र्, िेपाल सरकार, प्ररे्दि सरकार तथा स्थािीर् तहमा प्रर्ोग 
हिुे तीिै तहका सरकारी खाताहरू तथा सोको सञ्चालि कवनि, राजस्व तथा सरकारी खाता सञ्चालि 
सम्बन्िी व्र्वस्थाहरू समाकवष्ट छि ्। र्सको साथै निर्नमत रूपमा कवनभन्न सरकारी निकार्हरू तथा र्स 
बैंक समक्ष पेि गिुापिे कववरणहरू तथा वाशणज्र् बैंकहरूका िाखा कार्ाालर्हरू माफा त भएका सरकारी 
कारोवारहरूको लेखांकि तथा कहसाब नमलाि कवनि, वाकषाक कहसाब नमलाि गिे व्र्वस्था, कवत्तीर् 
व्र्वस्थासाँग सम्बशन्ित कार्ाकवनि र कवकवि गरी र्स निरे्दशिकालार्ा कुल १० वटा पररच्छेर्दहरूमा 
कवभाजि गररएको छ । र्सका साथै, वाशणज्र् बैंकका केन्रीर् कार्ाालर्हरूले आफ्िा सरकारी कारोवार 
गिा स्वीकृनत प्राप्त कवनभन्न िाखाहरू माफा त भएका कारोवारहरूको निर्नमतरूपमा पेि गिुापिे कववरण 
तथा अन्र् आवश्र्क ढााँर्ाहरूलार्ा कवनभन्न ४२ वटा अिसूुर्ीहरूमा समावेि गररएको छ । सरकारी 
कारोवार गिे सम्पूणा वाशणज्र् बैंकका िाखा कार्ाालर्हरू तथा िेपाल सरकारका सम्बशन्ित निकार्का 
कमार्ारीहरूलार्ा आ-आफ्िो कार्ा गिा र्स निरे्दशिकामा भएका व्र्वस्थाहरूले मद्दत नमल्िेछ भने्न कवश्वास 
नलएको छु । 

अन्तमा, र्ो निरे्दशिका तर्ार पारी र्ो प्रारूपमा ल्र्ाउिमा संलग्ि महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्, सरकारी 
कारोवार पिुरावलोकि सनमनतका संर्ोजक लगार्त सम्पूणा सर्दस्र्हरू, िेपाल राष्ट्र बैंक, बैककङ 
कार्ाालर्, सरकारी लेखा फााँटका कमार्ारीहरू तथा र्ो निरे्दशिका तर्ार गिा आवश्र्क रार् सझुाव दर्दर्ा 
र्ोगर्दाि दर्दिहुिु ेसम्पूणा महािभुावहरू तथा निकार्हरूलार्ा िन्र्वार्द दर्दि र्ाहन्छु । 
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िपेाल राष्ट्र बैंक ऐि, २०५८ को र्दफा  ७९ को उपर्दफा (१) को प्रर्ोजिको लानग र्दफा १११ ले दर्दएको अनिकार 
प्रर्ोग गरी िपेाल राष्ट्र बैंकले र्ो निरे्दशिका बिार्ा लागू गरेको छ । 

पररच्छेर्द १  

सरकारी कारोबार पररर्र् 

१.१ पररर्र् 

िेपाल राष्ट्र बैंक ऐि, २०५८ को र्दफा ५ को उपर्दफा १(छ) बमोशजम िेपाल राष्ट्र बैंक 
िेपालको केन्रीर् बैंक तथा िेपाल सरकार, प्ररे्दि सरकार र स्थािीर् तहको बैंकर समेत भएकोले र्स 
बैंकले िेपाल सरकार वा िेपाल सरकारले तोककदर्दएको अन्र् सरकारी निकार्को लानग खाता खोली 
कारोबार सञ्चालि गर्दाछ । र्सरी खाता खोली बैंकले रकम जम्मा नलि,े भकु्तािी दर्दि,े खाता सञ्चालि 
गिे तथा अन्र् बैंककङ्ग सेवा प्रर्दाि गिे जस्ता कार्ा गरै्द आएको छ । साथै, र्स बैंकले तोकेको सता 
पालिा गिे गरी आवश्र्कता अिसुार वाशणज्र् बैंकहरूलाई सरकारी कारोबार गिा अिमुनत प्रर्दाि गिा 
सक्र्दछ । खाता सञ्चालि गिे प्रकिर्ा महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को सहमनतमा र्स बैंकले 
तोकेबमोशजम हिुे गर्दाछ । सरकारी कारोबार संघीर् व्र्वस्था अिरुूप तीिै तहका लानग अिकुुल हिु े
गरी बैंककङ्ग के्षर माफा त सम्पार्दि गिा र सम्पादर्दत कार्ा र्थाथा रूपमा प्रनतनबशम्बत गिे उद्दशे्र्ले 
सरकारी खाताहरूलाई वैज्ञानिक र आिनुिक ढङ्गबाट व्र्वस्थापि गरी सञ्चालि गिे प्रर्ास गररएको  

छ । 

प्रर्नलत व्र्वस्था बमोशजम िेपाल सरकारको निरे्दिि अिसुार बैंकहरूमा खोनलिे तीिै तहका 
खाताहरूलाई मूलतः साङ्कनेतक रूपमा “क”, “ख” र “ग” गरी िमिः िेपाल सरकार, प्ररे्दि सरकार र 
स्थािीर् तह गरी तीि भागमा कवभाजि गररएको छ । िेपाल सरकारको केन्रीर् सशञ्चत कोष खाता, 
सरकारी कार्ाालर् खाता, आकशस्मक कोष खाता, निकासा खर्ा खाता, वैरे्दशिक सहार्ता खाता, कवत्तीर् 
व्र्वस्था प्रानप्त खाता “क” समहु अन्तगात रहिेछि ्। त्र्सैगरी “ख” खाता अन्तगात प्ररे्दि सरकारको 
सशञ्चत कोष खाता, सो अन्तगातका सरकारी कार्ाालर् खाता, आकशस्मक कोष खाता, निकासा खर्ा खाता, 
वैरे्दशिक सहार्ता खाता, कवत्तीर् व्र्वस्था प्रानप्त खाता रहिे छि ्। “ग” खाता अन्तगात स्थािीर् तह 
(महािगरपानलका, उप-महािगरपानलका, िगरपानलका, गाउाँपानलका) को राजस्व तथा अिरु्दाि खाता, खर्ा 
खाता, िरौटी तथा कार्ासञ्चालि कोष खाता, सशञ्चत कोष तथा कवभाज्र् कोष खाता र अन्र् कोष 
खाताहरू रहिेछि।् 

साङ्केनतक अक्षरको आिारबाट िै िेपाल सरकार, प्ररे्दि सरकार र स्थािीर् तहका खाताहरू 
छुकििे भएकोले प्रत्रे्क खाताको िीषाक अगानड उपरोक्त साङे्कनतक अक्षरहरू अनिवार्ा रूपमा प्रर्ोग गिुा 
पर्दाछ ।  

१.२ सरकारी कारोबारमा प्रर्ोग हिु ेखाताहरू 

१.२.१ िपेाल सरकार “क” खाताहरू 

क-१ केन्रीर् सशञ्चत कोष खाता 
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क-१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त खाता  

क-१.२ कवत्तीर् प्रानप्त / आम्र्दािी खाता 
 क-१.२.१ सेर्र नबिी प्रानप्त खाता 
 क-१.२.२ ऋण (सााँवा) कफताा प्रानप्त खाता 
 क-१.२.३ आन्तररक ऋण प्रानप्त खाता 
 क-१.२.४ वैरे्दशिक ऋण प्रानप्त खाता 
 क-१.२.५ अनिकवकषा (Overdraft) खाता 
क-१.३ निकासा खर्ा खाता 
क-१.४ सशञ्चत कोष नमलाि खाता 

क-२ िेपाल सरकार खर्ा तथा कोष खाता 
क-२.१ बजेट खर्ा खाता- कवजोर वषा 
क-२.२ बजेट खर्ा खाता- जोर वषा 
क-२.३ िरौटी खाता 
क-२.४ कविेष खाता (ऋण) 
क-२.५ कविेष खाता (अिरु्दाि) 
क-२.६ कवकवि खाता 
क-२.७ कार्ासञ्चालि कोष तथा अन्र् खाता – सरकारी निकार् 

क-२.८ मूल्र् अनभवृकि कर कोष खाता 
क-२.९ भन्सार कोष खाता 
क-२.१० अन्र् खाता – संस्थाि, सनमनत, पररषद् तथा बोडा 

क-३ आकशस्मक कोष खाता 
 क-३.१ आकशस्मक कोष खाता 
क-४ कवभाज्र् कोष खाता 

क-४.१ संघीर् कवभाज्र् कोष खाता 
क-४.१.१ संघीर् कवभाज्र् कोष खाता – मूल्र् अनभवृकि कर तथा अन्तःिलु्क 

 क-४.१.२ संघीर् कवभाज्र् कोष खाता – रोर्ल्टी 
क-४.२ प्ररे्दि कवभाज्र् कोष खाता 
क-४.२.१ प्ररे्दि कवभाज्र् कोष खाता – मूल्र् अनभवृकि कर तथा अन्तःिलु्क 

क-४.२.२ प्ररे्दि कवभाज्र् कोष खाता – रोर्ल्टी 
क-४.३ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता 
क-४.३.१ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता – मूल्र् अनभवृकि कर तथा अन्तःिलु्क 

क-४.३.२ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता – रोर्ल्टी 
क-५ उिार तथा राहत कोष खाता 

क-५.१ प्रिािमन्री राहत कोष खाता 
क-५.२ प्राकृनतक प्रकोप उिार तथा राहत कोष खाता 

क-६ खारेज गररएको 
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क-७ वैरे्दशिक सहार्ता आम्र्दािी खाता 
क-७.१ संर्कु्त राज्र् अमेररका खाता 
क-७.२ भारतीर् खाता 
क-७.३ िेर्दरल्र्ाण्ड खाता 
क-७.४ र्रुोकपर्ि र्नुिर्ि खाता 
क-७.५ संर्कु्त अनिराज्र् खाता 
क-७.६ शस्वट्जरल्र्ाण्ड खाता 
क-७.७ र्नुिसेफ खाता 
क-७.८ र्िुेस्को िोराड तथा एनडकव खाता 
क-७.९ कवश्व स्वास््र् संगठि खाता 
क-७.१० डेिमाका  खाता 
क-७.११ जापाि खाता 
क-७.१२ क्र्ािडा खाता 
क-७.१३ कवकवि खाता 
क-७.१४ र्.ुएि.नड.पी. खाता 
क-७.१५ बैरे्दशिक ऋण खाता सबै राष्ट्र ( सोिभिाा खाता) 
क-७.१६ कफिल्र्ाण्ड खाता 
क-७.१७ वैरे्दशिक अिरु्दाि खाता (िोिभिाा खाता) 
क-७.१८ जमािी खाता 
क-७.२२ शर्ि सहर्ोग खाता 
क-७.२३ िेपाल िाशन्त कोष खाता 
क-७.२४ िेपाल स्वास््र् के्षर कार्ािम (र्दोश्रो) खाता 
क-७.२५ राकष्ट्रर् पिुनिामााण कोष खाता (अिरु्दाि अमेररकी डलर)  

क-७.२६ राकष्ट्रर् पिुनिामााण कोष खाता (अिरु्दाि िेपाली मरुा) 
क-७.२७ राकष्ट्रर् पिुनिामााण कोष खाता (वैरे्दशिक ऋण अमेररकी डलर) 
क-७.२८ राकष्ट्रर् पिुिामााण कोष खाता (वैरे्दशिक ऋण िेपाली मरुा) 
क-७.२९ राकष्ट्रर् पिुनिामााण कोष खाता (अिरु्दाि र्रुो मरुा) 
क-७.३० अनिम िगर्द ऋण खाता 

क-८ कहसाब नमलाि खाता 
क-८.१ बैंकगत राजस्व कहसाब नमलाि खाता 
क-८.२ बैंकगत खर्ा कहसाब नमलाि खाता 
क-८.३ बैंकगत अन्र् कहसाब नमलाि खाता 

१.२.२ प्ररे्दि सरकार “ख” खाताहरू 

ख-१ प्ररे्दि सशञ्चत कोष खाता 
ख-१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त खाता  

ख-१.२ कवत्तीर् प्रानप्त आम्र्दािी खाता 
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 ख-१.२.१ सेर्र नबिी प्रानप्त 

 ख-१.२.२ ऋण (सााँवा) कफताा प्रानप्त 

 ख-१.२.३ आन्तररक ऋण प्रानप्त 

 ख-१.२.४ वैरे्दशिक ऋण प्रानप्त 

ख-१.३ निकािा खर्ा खाता 
ख-१.४ सशञ्चत कोष नमलाि खाता 

ख-२ प्ररे्दि खर्ा तथा कोष खाता 
ख-२.१ बजेट खर्ा खाता- कवजोर वषा 
ख-२.२ बजेट खर्ा खाता- जोर वषा 
ख-२.३ िरौटी खाता 
ख-२.४ कविेष खाता (ऋण) 
ख-२.५ कविेष खाता (अिरु्दाि) 
ख-२.६ कवकवि खाता 

ख-३ आकशस्मक कोष खाता 
ख-३.१ प्ररे्दि आकशस्मक कोष खाता 

ख-४ कवभाज्र् कोष खाता 
ख-४.१ प्ररे्दि कवभाज्र् कोष खाता 
ख-४.२ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता 

ख-५ कहसाब नमलाि खाता 
ख-५.१ प्ररे्दि राजस्व कहसाव नमलाि खाता  

ख-५.२ प्ररे्दि खर्ा कहसाव नमलाि खाता  

ख-५.३ प्ररे्दि िरौटी कहसाब नमलाि खाता 
ख-५.४ प्ररे्दि कवकवि तथा अन्र् कोष कहसाब नमलाि खाता 

१.२.३ स्थािीर् तह “ग” खाताहरू 

ग-१ स्थािीर् तह राजस्व खाता 
ग-१.१ आन्तररक राजस्व खाता 
ग-१.२ बााँडफााँटबाट प्राप्त राजस्व खाता 
ग-१.३ आन्तररक अिरु्दाि खाता 
ग-१.४ वैरे्दशिक सहार्ता अिरु्दाि खाता 
ग-१.५ कवत्तीर् व्र्वस्था तथा ऋण खाता 
 ग-१.५.१ सेर्र नबिी प्रानप्त 

 ग-१.५.२ ऋण (सााँवा) कफताा प्रानप्त 

 ग-१.५.३ आन्तररक ऋण प्रानप्त 

 ग-१.५.४ वैरे्दशिक ऋण प्रानप्त 

ग-२ स्थािीर् तह खर्ा खाता 
ग-२.१ र्ालू खर्ा खाता- कवजोर वषा 
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ग-२.२ र्ालू खर्ा खाता- जोर वषा 
ग-२.३ पुाँजीगत खर्ा खाता- कवजोर वषा 
ग-२.४ पुाँजीगत खर्ा खाता- जोर वषा 
ग-२.५ कवत्तीर् व्र्वस्था खर्ा खाता- कवजोर वषा 
ग-२.६ कवत्तीर् व्र्वस्था खर्ा खाता- जोर वषा 
ग-२.७ कवकवि खर्ा खाता 

ग-३ स्थािीर् तह िरौटी खाता 
ग-४ स्थािीर् तह कोष खाता 

ग-४.१ स्थािीर् तह सशञ्चत कोष खाता 
ग-५ स्थािीर् तह कवकवि कोष खाता 

ग-५.१ स्थािीर् तह कवकवि कोष खाता 
ग-६ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता 

ग-६.१ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता 
ग-७ स्थािीर् तह आकशस्मक कोष खाता 

ग-७.१ स्थािीर् तह आकशस्मक कोष खाता 
ग-७.२ स्थािीर् तह प्रकोप व्र्वस्थापि कोष खाता 

ग-८ बैंकगत स्थािीर् तह कहसाब नमलाि खाता 
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पररच्छेर्द २ 

िपेाल सरकार खाताहरू र सञ्चालि कवनि 

िेपाल सरकार अन्तगातका खाताहरू मध्रे् महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िामबाट सञ्चालि 
हिुे तथा कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्र् सरकारी कार्ाालर्को िामबाट सञ्चालि हिुे गरी 
र्दईु ककनसमका खाताहरू पर्दाछि ्। क-१ िेपाल सरकार केन्रीर् सशञ्चत कोष खाता, क-३ आकशस्मक 
कोष खाता, क-४ कवभाज्र् कोष खाता, क-७ वैरे्दशिक सहार्ता आम्र्दािी खाता महालेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्को िामबाट िेपाल राष्ट्र बैंक वा सरकारी कारोबार गिे अिमुनतप्राप्त बैंकमा खाता खोली 
सञ्चालि गररन्छि।् त्र्स्तै, क-२ िेपाल सरकार खर्ा खाता, क-५ उिार तथा राहत कोष खाता कोष 
तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्र् सरकारी कार्ाालर्को िामबाट सरकारी कारोबार गिा 
अिमुनतप्राप्त बैंकमा खाता खोली सञ्चालि गररन्छि।् "क" समहुका खाताहरूको कववरण र सञ्चालि 
कवनि निम्िािसुार हिुछे । 

खाताहरूको िाम 

क-१ केन्रीर् सशञ्चत कोष खाता 
क-१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त खाता  

क-१.२ कवत्तीर् प्रानप्त / आम्र्दािी खाता 
 क-१.२.१ सेर्र नबिी प्रानप्त 

 क-१.२.२ ऋण (सााँवा) कफताा प्रानप्त 

 क-१.२.३ आन्तररक ऋण प्रानप्त 

 क-१.२.४ वैरे्दशिक ऋण प्रानप्त 

 क-१.२.५ अनिकवकषा (Overdraft) 

क-१.३ निकासा खर्ा खाता 
क-१.४ सशञ्चत कोष नमलाि खाता 

क-२ िेपाल सरकार खर्ा तथा कोष खाता 
क-२.१ बजेट खर्ा खाता – कवजोर वषा 
क-२.२ बजेट खर्ा खाता – जोर वषा 
क-२.३ िरौटी खाता 
क-२.४ कविेष खाता (ऋण) 
क-२.५ कविेष खाता (अिरु्दाि) 
क-२.६ कवकवि खाता 
क-२.७ कार्ासञ्चालि कोष तथा अन्र् खाता – सरकारी निकार् 

क-२.८ मूल्र् अनभवृकि कर कोष खाता 
क-२.९ भन्सार कोष खाता 
क-२.१० अन्र् खाता – संस्थाि, सनमनत, पररषर्द तथा बोडा 

क-३ आकशस्मक कोष खाता 
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 क-३.१ आकशस्मक कोष खाता 
क-४ कवभाज्र् कोष खाता 

क-४.१ संघीर् कवभाज्र् कोष खाता 
 क-४.१.१ संघीर् कवभाज्र् कोष खाता – मूल्र् अनभवृकि कर तथा अन्तःिलु्क 

 क-४.१.२ संघीर् कवभाज्र् कोष खाता – रोर्ल्टी 
क-४.२ प्ररे्दि कवभाज्र् कोष खाता 
 क-४.२.१ प्ररे्दि कवभाज्र् कोष खाता – मूल्र् अनभवृकि कर तथा अन्तःिलु्क 

 क-४.२.२ प्ररे्दि कवभाज्र् कोष खाता – रोर्ल्टी 
क-४.३ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता 
 क-४.३.१ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता – मूल्र् अनभवृकि कर तथा 

अन्तःिलु्क 

 क-४.३.२ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता – रोर्ल्टी 
क-५ उिार तथा राहत कोष खाता 

क-५.१ प्रिािमन्री राहत कोष खाता 
क-५.२ प्राकृनतक प्रकोप उिार तथा राहत कोष खाता 

क-६ खारेज गररएको 
क-७ वैरे्दशिक सहार्ता आम्र्दािी खाता 

क-७.१ संर्कु्त राज्र् अमेररका खाता 
क-७.२ भारतीर् खाता 
क-७.३ िेर्दरल्र्ाण्ड खाता 
क-७.४ र्रुोकपर्ि र्नुिर्ि खाता 
क-७.५ संर्कु्त अनिराज्र् खाता 
क-७.६ शस्वट्जरल्र्ाण्ड खाता 
क-७.७ र्नुिसेफ खाता 
क-७.८ र्िुेस्को िोराड तथा एनडकव खाता 
क-७.९ कवश्व स्वास््र् संगठि खाता 
क-७.१० डेिमाका  खाता 
क-७.११ जापाि खाता 
क-७.१२ क्र्ािडा खाता 
क-७.१३ कवकवि खाता 
क-७.१४ र्.ुएि.नड.पी. खाता 
क-७.१५ बैरे्दशिक ऋण खाता सबै राष्ट्र ( सोिभिाा खाता) 
क-७.१६ कफिल्र्ाण्ड खाता 
क-७.१७ वैरे्दशिक अिरु्दाि खाता (िोिभिाा खाता) 
क-७.१८ जमािी खाता 
क-७.२२ शर्ि सहर्ोग खाता 
क-७.२३ िेपाल िाशन्त कोष खाता 
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क-७.२४ िेपाल स्वास््र् के्षर कार्ािम (र्दोश्रो) खाता 
क-७.२५ राकष्ट्रर् पिुनिामााण कोष खाता (अिरु्दाि अमेररकी डलर)  

क-७.२६ राकष्ट्रर् पिुनिामााण कोष खाता (अिरु्दाि िेपाली मरुा) 
क-७.२७ राकष्ट्रर् पिुनिामााण कोष खाता (वैरे्दशिक ऋण अमेररकी डलर) 
क-७.२८ राकष्ट्रर् पिुनिामााण कोष खाता (वैरे्दशिक ऋण िेपाली मरुा) 
क-७.२९ राकष्ट्रर् पिुनिामााण कोष खाता (अिरु्दाि र्रुो मरुा) 
क-७.३० अनिम िगर्द ऋण खाता 

क-८ कहसाब नमलाि खाता 
क-८.१ बैंकगत राजस्व कहसाब नमलाि खाता 
क-८.२ बैंकगत खर्ा कहसाब नमलाि खाता 
क-८.३ बैंकगत अन्र् कहसाब नमलाि खाता 

२.१ क-१ केन्रीर् सशञ्चत कोष खाता 
िेपाल सरकारको सशञ्चत कोषलाई प्रत्र्क्ष असर गिे प्रकारका खाताहरू केन्रीर् सशञ्चत कोष 

अन्तगात पर्दाछि।् र्ो खाताको समहुलाई िेपाल सरकारको सशञ्चत कोष समेत भनिन्छ । र्स खातामा 
रहेको मौज्र्दातले िेपाल सरकारको बजेटरी शस्थनत रे्दखाउाँछ । क-१.२ कवत्तीर् प्रानप्त / आम्र्दािी खाता, 
क-१.३ निकासा खर्ा खाता र क-१.४ सशञ्चत कोष नमलाि खाता िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्मा 
मार खोनलन्छ र र्सको सञ्चालि महालेखा निर्न्रक कार्ाालर् माफा त हनु्छ । क-१.१ राजस्व, 

अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त खाता महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा िेपाल राष्ट्र बैंक सकहत िेपाल 
सरकारको राजस्व सङ्कलि गिा अिमुनतप्राप्त वाशणज्र् बैंकहरूमा खोनलन्छ । र्ो खाताको सञ्चालि 
आवश्र्कतािसुार महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्, कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा सम्बशन्ित 
कार्ाालर् समेतले तोककएको अनिकार नभर रही गिा सक्िेछि।् 

२.१.१ क-१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त खाता 
कर राजस्व (११००० मूल िीषाक), अिरु्दाि (१३००० मूल िीषाक), गैरकर राजस्व 

(१४००० मूल िीषाक), अन्र् कवकवि प्रानप्त (१५००० मूल िीषाक) र बााँडफााँट हिुे राजस्व (३३००० 
मूल िीषाक) को रकम र्ो खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । िेपाल सरकारको राजस्व सङ्कलि गिा अिमुनत 
प्राप्त प्रत्रे्क बैंकहरूले महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा रकम जम्मा मार गिा नमल्िे (Non-

operative) प्रकृनतको खाता खोल्ि ु पिेछ । र्ो राजस्व खाता राजस्वको कारोबार गिा अिमुनत प्राप्त 
प्रत्रे्क बैंकको केन्रीर् कार्ाालर्मा मार खोनलन्छ । र्ो खातामा रकम जम्मा गर्दाा कार्ाालर् कोड, 

राजस्व िीषाक, आनथाक वषा, रकम, प्ररे्दि तथा स्थािीर् तहको िाम, नमनत तथा बझुाउिे व्र्शक्त वा 
फमाको कववरण (प्र्ाि िं., भकु्तािीकताा संकेत िं., ठेगािा, िाम आदर्द) स्पष्ट बशुझि ेगरी उल्लेख भएको 
राजस्व र्दाशखला भौर्र माफा त मार गिुा पर्दाछ । र्स्तो खातामा अिमुनत प्राप्त कार्ाालर्को राजस्व जम्मा 
गिाको लानग बैंकको जिुसकैु िाखाबाट राजस्व व्र्वस्थापि सूर्िा प्रणालीमा समेत रकम प्रकवकष्ट गरी 
रकम जम्मा गिा सककन्छ । राजस्व खातामा रकम जम्मा गिे सम्बन्िी कवस्ततृ ब्र्ाख्र्ा पररच्छेर्द ५ मा 
गररएको छ ।  
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२.१.२ क-१.२ कवत्तीर् प्रानप्त / आम्र्दािी खाता 
र्स खातामा िेपाल सरकारले कवनभन्न स्वरे्दिी संस्थाहरू, कवरे्दिी सरकार वा अन्तरााकष्ट्रर् 

संघसंस्थाहरूमा गरेको ऋण लगािीको सााँवा कफताा प्राप्त रकम, िेपाल सरकारबाट खररर्द गररएको 
स्वरे्दिी कवत्तीर्, व्र्ापाररक, औद्योनगक, सेवामूलक र अन्र् संस्थाका िरे्रका साथै कवरे्दिी संस्थाको िरे्र 
नबिीबाट प्राप्त रकम, िेपाल सरकारलाई वाह्य स्रोतबाट प्राप्त हिुे बहपुशक्षर् र दिपक्षीर् ऋणका साथै 
टे्रजरी नबल, राकष्ट्रर् बर्तपर, िागररक बर्तपर, कवकास ऋणपर, कविेष ऋणपर जस्ता ऋणपरहरू जारी 
गरी सरकारले प्राप्त गिे रकमहरू जम्मा गिुा पर्दाछ । र्ो खाता महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा 
िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्मा खोनलिेछ तथा र्ो एकल खाता निरन्तर रूपमा र्ालू रहिेछ । 
आनथाक वषाको समानप्त पनछ र्ो खातामा रहेको मौज्र्दात रकम िर्ााँ आनथाक वषाको श्रावण १ गते क-
१.४ सशञ्चत कोष नमलाि खातामा ट्रान्सफर गरी कहसाब नमलाि गिुा पर्दाछ । र्स खाता अन्तगात 
निम्िािसुारका सहार्क खाताहरू रहन्छि ्। 

क-१.२.१ सेयर बिक्री प्राबि खाता 

क-१.२.२ ऋण (सााँवा) फिताा प्राबि खाता 

क-१.२.३ आन्तररक ऋण प्राबि खाता 

क-१.२.४ वैदेबिक ऋण प्राबि खाता  

क-१.२.५ अबिबवकर्ा (Overdraft) खाता 

 

२.१.२.१ क-१.२.१ सेर्र नबिी प्रानप्त 

र्ो खाता महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा सशञ्चत कोष रहेको िेपाल राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग 
कार्ाालर्मा मार खोनलन्छ । र्स खातामा िेपाल सरकारले कवनभन्न निकार्, संस्थाि तथा संगठिमा 
आफ्िो के्षरानिकार नभर रही गररएको िेर्र लगािी वापतको रकम कफताा भकु्तािी प्राप्त हुाँर्दा जम्मा गिुा 
पर्दाछ । 

२.१.२.२ क-१.२.२ ऋण (सााँवा) कफताा प्रानप्त 

र्ो खाता महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा सशञ्चत कोष रहेको िेपाल राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग 
कार्ाालर्मा मार खोनलन्छ । र्स खातामा िेपाल सरकारले कवनभन्न निकार्, संस्थाि तथा संगठि तथा 
र्ोजिाहरूमा गरेको ऋण लगािी वापतको रकम सााँवा कफताा भकु्तािी प्राप्त हुाँर्दा जम्मा गिुा पर्दाछ । 

२.१.२.३ क-१.२.३ आन्तररक ऋण प्रानप्त 

र्ो खाता महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा सशञ्चत कोष रहेको िेपाल राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग 
कार्ाालर्मा मार खोनलन्छ । िेपाल सरकारले कवनभन्न उपकरण माफा त उठाएको ऋणको रकम र्ो 
खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । 

२.१.२.४ क-१.२.४ वैरे्दशिक ऋण प्रानप्त 

र्ो खाता महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा सशञ्चत कोष रहेको िेपाल राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग 
कार्ाालर्मा मार खोनलन्छ । िेपाल सरकारले प्राप्त गिे वैरे्दशिक ऋण वापतको रकम र्ो खातामा 
जम्मा गिुा पर्दाछ ।  
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२.१.२.५ क-१.२.५ अबिबवकर्ा (Overdraft) खाता  

र्ो खाता महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा सशञ्चत कोष रहेको िेपाल राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग 
कार्ाालर्मा मार खोनलन्छ । िेपाल सरकारले संकलि गरेको राजस्व तथा अन्र् प्रानप्तभन्र्दा बजेट खर्ा 
बढी भएमा प्रर्नलत कािूि बमोशजम िेपाल राष्ट्र बैंकसाँग नलिे अनिकवकषा कजाालार्ा र्स खातामा 
लेखांकि गिुा पर्दाछ । 

२.१.३ क-१.३ निकासा खर्ा खाता 
र्ो खाता महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा सशञ्चत कोष रहेको िेपाल राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग 

कार्ाालर्मा मार खोनलन्छ ।र्स खातामा मानसकरूपमा कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्हरूसाँग 
खर्ाको कहसाब नभडाि गरी िेपाल राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग कार्ाालर्ले मारै खर्ा लेखांकि गर्दाछ ।  

िेपाल सरकारको मन्रालर्, कवभाग, अड्डा, अर्दालत, सरकारी कार्ाालर् र कवकास आर्ोजिाहरू 
सञ्चालि गिा आवश्र्क पिे खर्ाको व्र्वस्था बजेटबाट गररएको हनु्छ । बजेटमा र्ालू खर्ा, पुाँजीगत 
खर्ा र कवत्तीर् व्र्वस्था खर्ाको लानग बजेटको छुिाछुिै व्र्वस्था गररएको हनु्छ । हाल कवद्यमाि रहेका 
७७ वटै शजल्लाका कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्हरूले आाँफुले जारी गरेका रे्कहरूको 
रै्दनिकरूपमा बैक स्टेटमेण्टसाँग नभडार्ा बैंकबाट भकु्तािी भएको भोनलपल्ट कार्ाालर् खलेुको दर्दि १२ 
बजे नभर महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को FMIS/TSA मा अनभलेखि गरी प्रणालीमा अद्यावनिक गिुा 
पर्दाछ । तत्पश्चात, प्रत्रे्क कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्हरूले हरेक मकहिाको लानग मकहिा समाप्त 
भएको ५ कार्ादर्दि नभर अिसूुर्ी ९ स.का.फा.िं.४ (मानसक खर्ाको संशक्षप्त कववरण – रे्क भकु्तािी 
भएको आिारमा) र्स बैंकको बैंककङ्ग कार्ाालर्को सरकारी लेखा फााँटमा पठाउि ु पर्दाछ । उक्त 
प्रनतवेर्दि प्राप्त भएपश्चात सरकारी लेखा फााँटले सम्बशन्ित बैंक िाखालार्ा रै्दनिकरूपमा सोिभिाा नलए / 
दर्दएको रकमसाँग नभडार्ा कहसाबनमलाि गिुा पर्दाछ । बैंक र कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को 
कहसाब नभडार्ा क-१.३ निकासा खर्ा खातामा खर्ा लेखी क-८.२ बैंकगत खर्ा कहसाब नमलाि खातामा 
जम्मा गिुा पर्दाछ ।  

२.१.४ क-१.४ सशञ्चत कोष नमलाि खाता 
र्ो खाता िेपाल सरकारको सशञ्चत कोष सम्बन्िी आम्र्दािी खर्ा रकमको अशन्तम समार्ोजि 

खाता हो। र्स खातामा सशञ्चत कोष अन्तगातका क-१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त खाताको 
अनतररक्त क-१.२ कवत्तीर् प्रानप्त / आम्र्दािी खाता र क-१.३ निकासा खर्ा खाताको मौज्र्दात रकम 
महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को आरे्दिािसुार ट्रान्सफर गरी समार्ोजि तथा वाकषाक कहसाब नमलाि गिुा 
पर्दाछ । महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को आरे्दिमा सोिभिाा प्राप्त गिुापिे वा दर्दिपुिे रकम समेत 
समार्ोजि गिुा पर्दाछ । र्स खातामा िगर्द कारोबार हुाँरै्दि । 

२.२ क-२ िपेाल सरकार खर्ा तथा कोष खाता 
िेपाल सरकारको बजेट कार्ाान्वर्िको लानग कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्र् 

सरकारी कार्ाालर्को िाममा सरकारी कारोबार गिा अिमुनत प्राप्त बैंकमा र्ो समहुको खाता खोनलन्छ । 
र्ो खाता अन्तगात निम्िािसुारका खाताहरू रहन्छि ्। 

क-२.१ बजेट खर्ा खाता- कवजोर बषा 
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क-२.२ बजेट खर्ा खाता- जोर बषा  

क-२.३ िरौटी खाता 
क-२.४ कविेष खाता (ऋण) 
क-२.५ कविेष खाता (अिरु्दाि) 
क-२.६ कवकवि खाता 
क-२.७ कार्ा सञ्चालि कोष तथा अन्र् खाता – सरकारी निकार् 

क-२.८ मूल्र् अनभवृकि कर कोष खाता 
क-२.९ भन्सार कोष खाता 
क-२.१० अन्र् खाता – संस्थाि, सनमनत, पररषर्द तथा बोडा 

२.२.१ क-२.१ बजेट खर्ा खाता- कवजोर वषा र क-२.२ बजेट खर्ा खाता- जोर वषा 
कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्का प्रमखु वा निजले अशख्तर्ारी दर्दएको अनिकृत र अको 

कमार्ारीको संर्कु्त र्दस्तखतबाट सञ्चालि हिुे गरी कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा मार 
क-२.१ बजेट खर्ा खाता- कवजोर वषा र क-२.२ बजेट खर्ा खाता- जोर वषा खाताहरू रहिेछि ्। 
उक्त खाताहरू मध्रे् क-२.१ बजेट खर्ा खाता- कवजोर वषा कविम सम्बत अिसुार कवजोर वषाका लानग 
तथा क-२.२ बजेट खर्ा खाता- जोर वषा कविम सम्बत अिसुार जोर वषाका लानग प्रर्ोग गिुा पिेछ । 
र्ो खाता बजेट खर्ा खाता सञ्चालि गिा स्वीकृनत प्राप्त वाशणज्र् बैंकहरूमा र िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग 
कार्ाालर्मा मार रहन्छ । र्ी खाता िनु्र् मौज्र्दातमा सञ्चानलत हिुेछि ्। अथाात,् सरकारी कारोबार 
गिे बैंकले कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले जारी गरेको रे्कको भकु्तािी िनु्र् मौज्र्दात खाताबाट 
गिुा पिेछ । सामान्र्तर्ा र्ी खातामा रकम जम्मा गिा नमल्रै्दि । तर, कारणवि पेश्की खर्ा प्रर्दाि 
भएको रकम वा अन्र् रकम कफताा हिु आएमा आनथाक वषा िसककाँ रै्द त्र्स्तो रकम उक्त खातामा जम्मा 
गिा सककिेछ । साथै, कुिै आनथाक वषाको असार मसान्त पनछ सो आनथाक वषामा र्ाल ुरहेको (नबजोर 
वषाको लानग क-२.१ र जोर वषाको लानग क-२.२) मा कुिै पनि रकम जम्मा गिा नमल्रै्दि ।  

र्स्ता खाताहरूबाट जारी भएका रे्कहरू अको आनथाक वषाको श्रावण मकहिामा ३० दर्दि 
म्र्ार्दनभर साकटिे प्रर्ोजिका लानग सम्बशन्ित को.ले.नि.का.ले असार मसान्तसम्म काकटएका भकु्तािी हिु 
बााँकी रे्कको अिसूुर्ी २१ फारम िं. १ बमोशजमको कववरण सम्बशन्ित बैंकलाई श्रावण ३ गते नभर 
उपलब्ि गराउि ुपर्दाछ । र्सरी प्राप्त हिु आएको कववरण बमोशजमका रे्कहरूलार्ा मार उक्त आ.व. 
का लानग भकु्तािी दर्दि नमल्िे गरी सम्बशन्ित बैंकको प्रणालीमा प्रकवकष्ट गिुा पर्दाछ । र्स खाताबाट जारी 
भएका सबै रे्कको साकटिे नमनत समाप्त भएपनछ बााँकी रहेको रकम सशञ्चत कोषमा र्दाशखला गिुा पर्दाछ 
। र्सरी कारोवार गर्दाा अशघल्लो आनथाक वषाको लानग प्रर्ोग भएको खाताबाट िै कारोवार गिुा पर्दाछ 
भिे र्ाल ुआनथाक वषाको कारोवारका लानग सो आनथाक वषा कविम सम्बत अिसुार जोर वा कवजोर वषा 
जे हो सोही बमोशजमको खातामा कारोवार गिुा पर्दाछ । उर्दाहरणका लानग आनथाक वषा २०७६/७७ का 
लानग उक्त आनथाक वषाको समाप्ती २०७७ असारमा हिेु भएकोले कवजोर वषा तथा २०७७/७८ को लानग 
उक्त आनथाक वषाको समाप्ती २०७८ असारमा हिेु भएकोले जोर वषा मािी सोही बमोशजम कारोवार  
गिुा पिे । 
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२.२.२ क-२.३ िरौटी खाता 
शजल्ला शस्थत िेपाल सरकार अन्तगातका सबै सरकारी कार्ाालर्हरूको िरौटीको कारोबारको 

लानग कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा क-२.३ समहुको एकल िरौटी खाता खोल्ि ुपिेछ 
। बैंकले कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा खोनलएको एकल िरौटी खाताको आम्र्दािी 
खर्ाको रै्दनिक कववरण कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्लाई उपलब्ि गराउि ुपिेछ ।  

िरौटी जम्मा गिाका लानग र्ार प्रनत भौर्रको प्रर्ोग गिुा पिेछ । भौर्रमा जिु कार्ाालर्को 
प्रर्ोजिको लानग िरौटी रकम जम्मा गिे हो सो कार्ाालर्को िाम तथा कार्ाालर् कोड िम्बर समेत 
अनिवार्ा उल्लेख गिुा पिेछ । र्ार प्रनत भौर्र मध्रे् पकहलो प्रनत बैंकले आफ्िो प्रर्ोजिको लानग राखी 
र्दोस्रो प्रनत सम्बशन्ित कार्ाालर्लाई, तेस्रो प्रनत रै्दनिक कववरणसाँगै सम्बशन्ित कोष तथा लेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्लाई तथा र्ौथो प्रनत रकम बझुाउिे व्र्शक्त वा निकार्लाई दर्दि ुपर्दाछ । सरकारी कारोबार गिे 
बैंकले र्स खाताको खर्ा (सर्दरस्र्ाहा तथा कफताा) र जम्मा भएको रकमको कववरण कार्ाालर् कोड 
समेत बैंक स्टेटमेण्टमा रे्दशखि ेगरी रै्दनिक रूपमा सम्बशन्ित कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्लाई 
उपलब्ि गराउि ुपर्दाछ । 

र्स खाताबाट िरौटी कफताा गर्दाा अन्र् खातामा वा सर्दरस्र्ाहा गर्दाा राजस्व खातामा रकम 
ट्रान्सफर गिे बाहेक अन्र् खाताहरूमा रकम ट्रान्सफर गिा नमल्रै्दि । तर, भलुवि रकम जम्मा भएको 
अवस्थामा सम्बशन्ित कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को पर सकहत रे्क भकु्तािीको लानग प्राप्त 
भएमा रकम ट्रान्सफर वा रे्क माफा त भकु्तािी गिा सककन्छ । िरौटी खातामा जम्मा गररएको रकम 
किज िहिुे भएकोले प्रत्रे्क आनथाक वषाको लानग छुिै खाता खोल्ि आवश्र्क परै्दि । 

२.२.३ क-२.४ कविषे खाता (ऋण) र क-२.५ कविषे खाता (अिरु्दाि) 
उपरोक्त खाताहरू वैरे्दशिक सहार्ता प्रानप्त प्रर्ोजिका लागी खोनलएको कविेष खाताहरू हिु।् र्ी 

खाताहरू अन्तगात ऋण एवं अिरु्दाि सम्बन्िी कवनभन्न कार्ािम तथा आर्ोजिागत रूपमा कवरे्दिी वा 
स्वरे्दिी मरुा र्दवैुमा खोल्ि सककिछे । र्दात ृ निकार् अिसुार र्सलाई Imprest Account, Special 

Account वा Designated Account पनि भनिन्छ । र्ी खाताहरू किज िहिुे भएकोले प्रत्रे्क आनथाक 
वषाको लानग छुिै खाता खोल्ि आवश्र्क िभएकोले सोही खाता निरन्तर रूपमा र्ालू रहन्छि ्। र्ी 
िीषाक अन्तगातका खाताहरू खोल्ि महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को पूवा स्वीकृनत नलि ुआवश्र्क पर्दाछ 
। र्ी खाताहरूमा जम्मा भएको मौज्र्दातले खामेसम्मको रकम ट्रान्सफर खर्ा गिा सककिछे । र्स्तो 
रकम क-१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त खातामा ट्रान्सफर गर्दाा अिरु्दाि वापतको रकम 
महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को कार्ाालर् कोड ३०५०१३५०३ मा RMIS भौर्र भरी मार जम्मा गिुा 
पर्दाछ । 

सम्बशन्ित र्दात ृनिकार् समक्ष प्रस्ततु गिे माग आवेर्दि फाराम (Withdrawal Application) मा 
हिुे र्दस्तखतको लानग र्दस्तखत िमिुा काडा अथा सशर्विारा प्रमाशणत गिुा पिेछ । क-२.४ कविेष ऋण 
खाता र क-२.५ कविेष अिरु्दाि प्रकृनतको खाताहरू कवनभन्न आर्ोजिाहरूका िाममा िेपाल राष्ट्र बैंकमा 
मार खोल्ि सककन्छ । र्ी खाताहरूको र्दस्तखत िमिुा काडा भिे कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्, 

बबरमहल, काठमाडौंबाट प्रमाशणत गरी िेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता सञ्चालिको लानग पठाउि ुपर्दाछ । 
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कुिै एउटा आर्ोजिामा ऋण तथा अिरु्दाि र्दवैु रहेको अवस्थामा कविषे ऋण खाता र कविषे 
अिरु्दाि खाता छुिाछुिै खोली ऋण बापत प्राप्त हिुे रकम कविेष ऋण खाताबाट र अिरु्दािबाट प्राप्त हिु े
रकम कविेष अिरु्दाि खाताबाट कारोबार गिुा पिेछ । र्स अगावै खोनलएका खाताहरूमा रहेका 
रकमका हकमा आर्ोजिाहरूसाँग त्र्ाकं माग गरी महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले िेपाल राष्ट्र बैंकको 
सहर्ोगमा ऋण तथा अिरु्दािको छुिाछुिै अनभलेख तर्ार गिुा पर्दाछ । र्सरी ऋण र अिरु्दािको र्थाथा 
कहसाब रे्दशखिे गरी िेपाल राष्ट्र बैंक र महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले अनभलेख अद्यावनिक गिुा पिेछ । 

२.२.४ क-२.६ कवकवि खाता, क-२.७ कार्ासञ्चालि कोष तथा अन्र् खाता – सरकारी निकार् र क-
२.१० अन्र् खाता – संस्थाि, सनमनत, पररषर्द तथा बोडा 

मानथ कवनभन्न बुाँर्दाहरूमा उल्लेख गररएका बाहेक कार्ा सञ्चालि कोष ऐि अन्तगातको कुिै 
कोषको कारोबारको लानग वा र्स्तै अन्र् स्वरे्दिी वा कवरे्दिी निकार्बाट प्राप्त हिु आउिे रकम समेत 
जम्मा गिा र्स प्रकृनतको खाताको व्र्वस्था गररएको हो । िेपाल सरकार अन्तगातका कार्ाालर्को 
िाममा बजेट बाकहरका रकम कुिै माध्र्मबाट प्राप्त हिु आएमा त्र्स्तो रकम जम्मा गिा र रे्क जारी 
गरी खर्ा गिा र्ो खाता खोल्ि ु पर्दाछ । र्स समहुका खाताहरू महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को 
निरे्दििािसुार शजल्लामा पनि खोल्ि सककिे र र्सको सञ्चालि कवकवि प्रकिर्ाबाट पनि हिु सक्िे हुाँर्दा 
र्स्ता खाताहरूको सञ्चालि सम्बन्िमा महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्, िेपाल राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग कार्ाालर् 
वा सम्बशन्ित कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त निरे्दििलाई पालिा गिुा पर्दाछ । कुिै 
कार्ाालर्को िाममा बजेट बाकहरका रकम कुिै माध्र्मबाट प्राप्त हिु आएमा शजल्ला भरका सबै सरकारी 
कार्ाालर्हरूको त्र्स प्रकारको रकम जम्मा गिा र खर्ा गिा रे्क जारी गिे प्रर्ोजिको लानग कोष तथा 
लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा एउटा क-२.६ समहुको कवकवि खाता खोल्ि ु पर्दाछ । कवगतमा 
सञ्चालिमा रहेका ख-७ अिरु्दाि खाता - र्ालू खर्ा तथा ख-८ अिरु्दाि खाता - पुाँजीगत खर्ाहरू खारेज 
गररएको छ । र्स्ता खाताहरूमा रकम बााँकी भएमा र्सरी साररएको रकमको मौज्र्दात रे्दशखि ेगरी क-
२.७ कार्ा सञ्चालि कोष तथा अन्र् खाता- सरकारी निकार् मा सािुा पिेछ । त्र्सैगरी, कविेष अवस्थामा 
क-२.६ समहुको कवकवि खाताबाट कारोबार गराउि कदठिार् भई र्स्तै प्रकृनतका कारोबारहरू सरकारी 
कार्ाालर् कै िामबाट खाता खोली सञ्चालि गिुापिे भएमा महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को स्वीकृनतमा 
क-२.७ कार्ासञ्चालि कोष तथा अन्र् खाता- सरकारी निकार् खोली सोही माफा त कारोवार गिुा  
पर्दाछ । र्स्तै प्रकृनतको खाता संस्थाि, सनमनत, पररषर्द तथा बोडालाई आवश्र्क परेमा क-२.१० 
समहुको खाता महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को स्वीकृनतमा कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले 
खोनलदर्दि ुपर्दाछ । 

२.२.५ क-२.८ मूल्र् अनभवकृि कर कोष खाता 
र्स खातामा कवनभन्न व्र्शक्त, सङ्घ, संस्था, औद्योनगक / व्र्ापाररक प्रनतष्ठाि तथा कार्ाालर्हरूले 

मूल्र् अनभवृकि कर बापत बझुाउि ुपिे एकमषु्ठ िरौटी स्वरूप रकम जम्मा गररन्छ । र्ो खाताबाट 
मूल्र् अनभवकृि करको मूल िीषाक अन्तगातको सम्बशन्ित राजश्व शिषाकमा जम्मा गिे तथा कफताा भकु्तािी 
गररिछे । र्ो खाता पनि किज िहिुे र निरन्तर र्ालू रहिे प्रकृनतको भएकोले वषेिी खाता िवीकरण 
गरररहि ुपरै्दि । र्ो खाता आन्तररक राजस्व कवभाग, ठूला करर्दाता कार्ाालर्, मध्र्म स्तरीर् करर्दाता 
कार्ाालर्, आन्तररक राजस्व कार्ाालर्हरू वा करर्दाता सेवा कार्ाालर्हरूको िाममा सञ्चालि हिुछे । र्ो 
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खाता महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को स्वीकृनत नलएर मार खोल्ि सककिे हुाँर्दा खाता सञ्चालि सम्बन्िमा 
महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्, िेपाल राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग कार्ाालर् वा कोष तथा लेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्बाट प्राप्त निरे्दििलाई पालिा गिुा पर्दाछ । 

२.२.६ क-२.९ भन्सार कोष खाता 
र्ो खाता भन्सार सम्बन्िी आर् बझु्िे प्रर्ोजिको लानग भन्सार कार्ाालर्हरूले सञ्चालि गिे गरी 

महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को स्वीकृनतमा खोल्ि सककन्छ । भन्सार कार्ाालर्हरूले भन्सार जााँर्पास 
गर्दाा लाग्ि ेसम्पणुा महसलु बापत सङ्कलि गररएको एकमषु्ठ रकम र्स खातामा जम्मा गिे गररन्छ । 
र्स्तो रकम सङ्कलि गर्दाा सम्बशन्ित बैंकले भन्सार कार्ाालर्हरूले प्रर्ोग गिे ASICUDA SYSTEM मा 
समेत रकम बशुझनलएको जिार्ा आफ्िो बैंककङ्ग नसस्टममा प्रकवकष्ट गिुा पर्दाछ । र्ो खातामा रै्दनिकरूपमा 
जम्मा भएको रकम सशम्बशन्ित भन्सार कार्ाालर्को आरे्दि अिसुार राजस्व र्दाशखला वा कफताा भकु्तािी 
दर्दिपुिेछ । र्ो खाता पनि किज िहिुे र निरन्तर र्ालू रहिे प्रकृनतको भएकोले वषेिी खाता िवीकरण 
गरररहि ुपरै्दि।  

२.३ क-३ आकशस्मक कोष खाता 
२.३.१ क-३.१ आकशस्मक कोष खाता 

िेपाल सरकारले आकशस्मक कार्ाको लानग खर्ा गिा व्र्वस्था गरेको कोष खातालार्ा आकशस्मक 
कोष खाता भनिन्छ । र्स खातामा महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को आरे्दिािसुार रकम जम्मा / खर्ा 
गिुा पर्दाछ । र्ो खाताको वाकषाक कहसाब बन्र्द गिुा परै्दि । आकशस्मक कोष खाता िेपाल राष्ट्र बैंकको 
बैंककङ्ग कार्ाालर्मा मार रहन्छ । 

२.४ क-४ कवभाज्र् कोष खाता 
अन्तर सरकारी कवत्त व्र्वस्थापि ऐि, २०७४ को र्दफा ६ बमोशजम मूल्र् अनभवृकि कर र 

आन्तररक उत्पार्दिबाट उठेको अन्तःिलु्क रकम िेपाल सरकार, प्ररे्दि सरकार र स्थािीर् तह बीर् 
बााँडफााँट गिा तथा र्दफा ७ बमोशजम पवातारोहण, कवद्यतु, वि, खािी तथा खनिज र पािी तथा अन्र् 
प्राकृनतक स्रोतबाट उठेको रोर्ल्टी रकम िेपाल सरकार, प्ररे्दि सरकार र स्थािीर् तह बीर् बााँडफााँट 
गिा िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्मा महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा निम्ि नलशखत तीि 
प्रकारका खाताहरू रहिे छि।् 

 क-४.१ संघीर् कवभाज्र् कोष खाता 
क-४.१.१ संघीर् कवभाज्र् कोष खाता (मूल्र् अनभवृकि कर तथा अन्तःिलु्क) 
क-४.१.२ संघीर् कवभाज्र् कोष खाता (प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी) 

 क-४.२ प्ररे्दि कवभाज्र् कोष खाता 
क-४.२.१ प्ररे्दि कवभाज्र् कोष खाता (मूल्र् अनभवृकि कर तथा अन्तःिलु्क) 
क-४.२.२ प्ररे्दि कवभाज्र् कोष खाता (प्राकृनतक श्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी) 

 क-४.३ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता 
क-४.३.१ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता (मूल्र् अनभवृकि कर तथा अन्तःिलु्क) 
क-४.३.२ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता (प्राकृनतक श्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी) 
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२.४.१ क-४.१ संघीर् कवभाज्र् कोष खाता 

२.४.१.१ क-४.१.१ संघीर् कवभाज्र् कोष खाता – मूल्र् अनभवकृि कर तथा अन्तःिलु्क 

राजस्व सङ्कलि गिे बैकहरूबाट िेपाल सरकारको राजस्व व्र्वस्थापि सूर्िा प्रणाली (RMIS-

Revenue Management Information System) माफा त कवत्तीर् र्दाकर्त्व राजस्व िीषाक अन्तगात 
प्रर्नलत राजस्व संकेत अिसुार तोककएका राजस्व िीषाकहरूमा (राजस्व िीषाक िं. ३३३१० र 
३३३३० अन्तगातका िीषाकहरूमा) मूल्र् अनभवृकि कर तथा अन्तःिलु्क बापत सङ्कनलत बााँडफााँड हिु े
राजस्व रकम रै्दनिक रूपमा (सङ्कलि भएको भोनलपल्ट) मूल्र् अनभवृकि कर तथा अन्तःिलु्कको रकम 
छुकिि े गरी र्स खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । सोही दर्दि र्स खातामा जम्मा भएको रकममध्रे् १५ 
प्रनतित रकम “क-४.२.१ प्ररे्दि कवभाज्र् कोष खाता (मूल्र् अनभवृकि कर तथा अन्तःिलु्क)” मा र १५ 
प्रनतित रकम स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता “क-४.३.१ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता (मूल्र् 
अनभवृकि कर तथा अन्तःिलु्क)” मा ट्रान्सफर गिुापछा । र्सरी रकम ट्रान्सफर गरी बााँकी रहेको ७० 
प्रनतित रकम मध्रे् मूल्र् अनभवृकि कर बापतको रकम राजस्व िीषाक िं. ११४११ (बााँडफााँड भई 
प्राप्त हिुे मूल्र् अनभवृकि कर) र अन्तःिलु्क बापतको राजस्व रकम राजस्व िीषाक िं. ११४२१ 
(बााँडफााँड भई प्राप्त हिु े अन्तःिलु्क) मा लेखाङ्कि हिुे गरी महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को कोड 
३०५०१३५०३ उल्लेख गरी रै्दनिक रूपमा राजस्व व्र्वस्थापि सूर्िा प्रणालीमा समेत प्रकवकष्ट गरी 
संघीर् सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गिुापछा । 

२.४.१.२ क-४.१.२ संघीर् कवभाज्र् कोष खाता (प्राकृनतक श्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी) 
राजस्व सङ्कलि गिे बैकहरूबाट िेपाल सरकारको राजस्व व्र्वस्थापि सूर्िा प्रणाली (RMIS) 

माफा त कवत्तीर् र्दाकर्त्व राजस्व िीषाक अन्तगात प्रर्नलत राजस्व संकेत अिसुार तोककएका िीषाकहरूमा 
(राजस्व िीषाक िं. ३३३६० अन्तगातका ३३३६१, ३३३६२, ३३३६३, ३३३६४ र ३३३६५ 
िीषाकहरू) प्राकृनतक श्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी बापत सङ्कनलत बााँडफााँड हिुे सम्पणुा राजस्व रकम रै्दनिक 
रूपमा (सङ्कलि भएको भोनलपल्ट) र्स खातामा जम्मा गिुापछा । सोही दर्दि र्स खातामा जम्मा भएको 
रकममध्रे् २५ प्रनतित रकम “क-४.२.२ प्ररे्दि कवभाज्र् कोष खाता (प्राकृनतक श्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी)” 
मा र २५ प्रनतित रकम “क-४.३.२ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता (प्राकृनतक श्रोतबाट प्राप्त 
रोर्ल्टी)” मा ट्रान्सफर गिुापछा । 

२.४.२ क-४.२ प्ररे्दि कवभाज्र् कोष खाता 
२.४.२.१ क-४.२.१ प्ररे्दि कवभाज्र् कोष खाता (मूल्र् अनभवकृि कर तथा अन्तःिलु्क) 

क-४.१.१ संघीर् कवभाज्र् कोष खाता (मूल्र् अनभवृकि कर तथा अन्तःिलु्क) मा रै्दनिक रूपमा 
जम्मा भएको रकममध्रे् १५ प्रनतित रकम र्स खातामा रकम ट्रान्सफर गिुापछा । र्स खातामा जम्मा 
भएको रकम मानसक रूपमा महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्बाट कववरणसकहतको पर प्राप्त भए पश्चात ्
िेपाल राष्ट्र बैंकका कार्ाालर्हरूमा रहेको सम्बशन्ित प्ररे्दिको ख-१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त 
खातामा रकम ट्रान्सफर गरी कहसाब नमलाि गिुा पर्दाछ । 
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२.४.२.२ क-४.२.२ प्ररे्दि कवभाज्र् कोष खाता (प्राकृनतक श्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी) 
क-४.१.२ संघीर् कवभाज्र् कोष खाता (प्राकृनतक श्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी खाता) मा जम्मा 

भएको रकममध्रे् २५ प्रनतित रकम र्स खातामा रकम ट्रान्सफर गिुा पर्दाछ । र्स खातामा जम्मा 
भएको रकम वाकषाक रूपमा महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्बाट कववरणसकहतको पर प्राप्त भए पश्चात ्
िेपाल राष्ट्र बैंकका कार्ाालर्हरूमा रहेको सम्बशन्ित प्ररे्दिको ख-१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त 
खातामा रकम ट्रान्सफर गरी कहसाब नमलाि गिुा पर्दाछ ।  

२.४.३ क-४.३ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता 
२.४.३.१ क-४.३.१ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता (मूल्र् अनभवकृि कर तथा अन्तःिलु्क) 

क-४.१.१ संघीर् कवभाज्र् कोष खाता (मूल्र् अनभवृकि कर तथा अन्तःिलु्क) मा रै्दनिक रूपमा 
जम्मा भएको रकममध्रे् १५ प्रनतित रकम र्स खातामा रकम ट्रान्सफर गिुापछा। र्स खातामा जम्मा 
भएको रकम मानसक रूपमा महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्बाट कववरणसकहतको पर प्राप्त भए पश्चात ्
सम्बशन्ित स्थािीर् तहको ग-१.२ बााँडफााँटबाट प्राप्त राजस्व खातामा रकम ट्रान्सफर गरी कहसाब 
नमलाि गिुा पर्दाछ । 

२.४.३.२ क-४.३.२ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता (प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी) 
क-४.१.२ संघीर् कवभाज्र् कोष खाता (प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी) मा जम्मा भएको 

रकममध्रे् २५ प्रनतित रकम र्स खातामा रकम ट्रान्सफर गिुापछा । र्स खातामा जम्मा भएको रकम 
वाकषाक रूपमा महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्बाट कववरणसकहतको पर प्राप्त भए पश्चात ्सम्बशन्ित स्थािीर् 
तहको ग-१.२ बााँडफााँटबाट प्राप्त राजस्व खातामा रकम ट्रान्सफर गरी कहसाब नमलाि गिुा पर्दाछ । 

२.४.४ कवभाज्र् कोषमा रकम जम्मा गिे कार्ाकवनि 

अन्तर सरकारी कवत्त व्र्वस्थापि ऐि २०७४ को र्दफा ६ र ७ बमोशजम मूल्र् अनभवृकि कर, 
आन्तररक उत्पार्दिमा लाग्ि ेअन्तःिलु्क र प्राकृनतक श्रोतबाट प्राप्त हिुे रोर्ल्टी कवभाज्र् कोषमा जम्मा 
गिुापिे प्राविाि अिसुार बैंकहरूले सङ्कलि गरेको बााँडफाड हिुे राजस्व िेपाल सरकारले सञ्चालिमा 
ल्र्ाएको राजस्व व्र्वस्थापि सूर्िा प्रणालीको िेपाल राष्ट्र बैंकलार् प्रर्दाि गररएको Interface मा भएको 
िीषाकगत राजस्व सङ्कलिको रै्दनिक / मानसक कववरण (बााँडफााँट हिु े राजस्वको शिषाकगत कववरण 
(३३००० मार)) ले रे्दखाएको कववरण र राजस्व सङ्कलि गिे बैकहरूले पेि गरेको प्रनतवेर्दि समेतको 
आिारमा िेपाल राष्ट्र बैंकले रै्दनिक रूपमा रे्दहार् बमोशजम नबभाज्र् कोषहरूमा रकम जम्मा गरी कहसाब 
नमलाि गिुा पर्दाछ । 

१. मूल्र् अनभवृकि कर र अन्तःिलु्क (राजस्व िीषाक िं. ३३३१० र ३३३३० अन्तगातका 
िीषाकहरूको) रकम िेपाल राष्ट्र बैंकमा महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा रहेको क-
४.१.१ मूल्र् अनभवकृि कर र अन्तःिलु्कसाँग सम्बशन्ित संघीर् कवभाज्र् कोष खातामा मूल्र् 
अनभवृकि कर र अन्तःिलु्क छुकििे गरी जम्मा गिे । 

२. उक्त कवभाज्र् कोष खाताबाट १५/१५ प्रनतितले हिु आउि े रकम िेपाल राष्ट्र बैंकमा 
महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा रहेको प्ररे्दि मूल्र् अनभवृकि कर र अन्तःिलु्कसाँग 
सम्बशन्ित क-४.२.१ प्ररे्दि कवभाज्र् कोष खाता र क-४.३.१ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष 
खातामा जम्मा गिे । 
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३. मूल्र् अनभवृकि कर र अन्तःिलु्क बापतको रकम सम्बशन्ित प्ररे्दि कवभाज्र् कोष र स्थािीर् तह 
कवभाज्र् कोष खातामा जम्मा गरी बााँकी रहेको ७० प्रनतित रकम मध्रे् मूल्र् अनभवृकि करको 
रकम राजस्व िीषाक िं. ११४११ (बााँडफााँड भई प्राप्त हिुे मूल्र् अनभवृकि कर) मा र 
अन्तःिलु्क बापतको रकम राजस्व िीषाक िं. ११४२१ (बााँडफााँड भई प्राप्त हिुे अन्तःिलु्क) 
मा लेखाङ्कि हिुे गरी महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को कार्ाालर् कोड ३०५०१३५०३ मा 
रै्दनिक रूपमा राजस्व व्र्वस्थापि सूर्िा प्रणालीमा प्रकवकष्ट गिे । 

४. प्राकृनतक श्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी (राजस्व िीषाक िं. ३३३६० अन्तगातका ३३३६१, ३३३६२, 

३३३६३, ३३३६४ र ३३३६५ िीषाकहरू) बापतको रकम िेपाल राष्ट्र बैंकमा महालेखा 
निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा रहेको प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टीसाँग सम्बशन्ित क-४.१.२ 
संघीर् कवभाज्र् कोष खाता- रोर्ल्टी मा जम्मा गिे । 

५. उक्त क-४.१.२ संघीर् कवभाज्र् कोष खाता (प्राकृनतक श्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी खाता) मा जम्मा 
भएको रकम िेपाल राष्ट्र बैंकमा महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा रहेको प्राकृनतक 
श्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टीसाँग सम्बशन्ित क-४.२.२ प्ररे्दि कवभाज्र् कोष खाता- रोर्ल्टी र क-
४.३.२ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता- रोर्ल्टी मा २५/२५ प्रनतितका र्दरले हिु आउि े
रकम जम्मा गिे । 

२.५ क-५ उिार तथा राहत कोष खाता 
महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को स्वीकृनतमा आवश्र्कतािसुार उिार तथा राहत कार्ाको लानग 

सरकारी निकार्को िाममा क-५ उिार तथा राहत कोष अन्तगात खाता खोल्ि ु पर्दाछ । र्ो खाता 
िेपाल राष्ट्र बैंकमा खोनलन्छ । रकम सङ्कलि गिे प्रर्ोजिको लानग भिे आवश्र्कता अिसुार िेपाल राष्ट्र 
बैंक तथा महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को अिमुनत नलर्ा अन्र् सरकारी कारोबार गिा स्वीकृनत प्राप्त 
वाशणज्र् बैंकहरूमा समेत र्स्तो खाता खोल्ि सककन्छ । र्स खातामा जम्मा हिुे गरी बाशणज्र् 
बैंकहरूले सङ्कलि गरेको रकम िेपाल राष्ट्र बैंकलार्ा अिसूुर्ी १ बमोशजमको स.का.फा.िं.१ मा समावेि 
गरी प्रनतवेर्दि गिुा पर्दाछ । र्ो खाताको वाकषाक कहसाब बन्र्द गिुा परै्दि। क-५ उिार तथा राहत कोष 
अन्तगात निम्ि खाताहरू पर्दाछि ्। 

२.५.१ क-५.१ प्रिािमन्री राहत कोष खाता 
सानबकको प्रिािमन्री राहत कोष र्सै समहु अन्तगात सञ्चालि भएको मानििेछ र र्ो कोषको 

सञ्चालि िेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको क-५.१ प्रिािमन्री राहत कोष खाता माफा त गररिेछ । र्ो खाताको 
सञ्चालि प्रिािमन्री तथा मशन्रपररषद्को कार्ाालर्बाट हिुेछ । र्स समहु अन्तगात रकम सङ्कलि गिे 
प्रर्ोजिको लानग महालेखा निर्न्रक कार्ाालर् तथा िेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृनतमा सरकारी कारोबार 
गिा अिमुनतप्राप्त वाशणज्र् बैंकमा समेत रकम जम्मा मार गिा नमल्िे (Non-operative) प्रकृनतको खाता 
खोल्ि सककिेछ । र्स्ता वाशणज्र् बैंकहरूमा खोनलएका खातामा रहेको मौज्र्दात रकम िेपाल राष्ट्र 
बैंकमा रहेको क-५.१ प्रिािमन्री राहत कोषमा मार रकम ट्रान्सफर गिा सककिेछ । िेपाल राष्ट्र 
बैंकमा रहेको र्स कोष खाताको सञ्चालि प्रिािमन्री तथा मशन्रपररषद्को कार्ाालर्का तोककएका 
पर्दानिकारी तथा लेखा प्रमखु वा निजले तोकेका लेखाको कमार्ारीको संर्कु्त र्दस्तखतबाट हिुेछ । 
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२.५.२ क-५.२ प्राकृनतक प्रकोप उिार तथा राहत कोष खाता 
सानबकको प्राकृनतक प्रकोप उिार तथा राहत कोष र्सै समहु अन्तगात सञ्चालि भएको मानििेछ 

र र्ो कोषको सञ्चालि िेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको क-५.२ प्राकृनतक प्रकोप उिार तथा राहत कोष खाता 
माफा त गररिेछ । र्ो खाताको सञ्चालि गहृ मन्रालर्बाट हिुेछ । र्स समहु अन्तगात रकम सङ्कलि 
गिे प्रर्ोजिको लानग महालेखा निर्न्रक कार्ाालर् तथा िेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृनतमा सरकारी 
कारोबार गिा अिमुनतप्राप्त वाशणज्र् बैंकमा समेत रकम जम्मा मार गिा नमल्ि े (Non-operative) 

प्रकृनतको खाता खोल्ि सककिेछ । वाशणज्र् बैंकहरूमा खोनलएका र्स्ता खातामा रहेको मौज्र्दात रकम 
िेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको क-५.२ प्राकृनतक प्रकोप उिार तथा राहत कोषमा मार रकम ट्रान्सफर गिा 
सककिछे । िेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको र्स कोष खाताको सञ्चालि गहृ मन्रालर्का तोककएका 
पर्दानिकारी तथा लेखा प्रमखु वा निजले तोकेको लेखाको कमार्ारीको संर्कु्त र्दस्तखतबाट हिुेछ । 

क-६ खारेज गररएको 
२.६ क-७ वैरे्दशिक सहार्ता आम्र्दािी खाता 

अनिम रूपमा वैरे्दशिक सहार्ता प्राप्त गिा वा िोिभिाा भएका वैरे्दशिक सहार्ता प्राप्त गिे 
प्रर्ोजिको लानग र्ो समहुको खाताहरू खोनलन्छि ्। र्ी खाताहरू िेपाल राष्ट्र बैंकमा रहन्छि।् र्ी 
खाताहरूको सञ्चालि महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले गर्दाछ । र्ो समहु अन्तगात निम्िािसुारका 
खाताहरू रहन्छि ्। 

खाता िं. र्दात ृराष्ट्र वा संस्थाको खाताको िाम खाताको ककनसम 

क-७.१ संर्कु्त राज्र् अमेररका खाता अिरु्दाि खाता 
क-७.२ भारतीर् खाता अिरु्दाि खाता 
क-७.३ िेर्दरल्र्ाण्ड खाता अिरु्दाि खाता 
क-७.४ र्रुोकपर्ि र्नुिर्ि खाता अिरु्दाि खाता 
क-७.५ संर्कु्त अनिराज्र् खाता अिरु्दाि खाता 
क-७.६ शस्वट्जरल्र्ाण्ड खाता अिरु्दाि खाता 
क-७.७ र्नुिसेफ खाता अिरु्दाि खाता 
क-७.८ र्िुेस्को िोराड तथा एनडकव खाता अिरु्दाि खाता 
क-७.९ कवश्व स्वास््र् सङ्गठि खाता अिरु्दाि खाता 
क-७.१० डेिमाका  खाता अिरु्दाि खाता 
क-७.११ जापािी खाता अिरु्दाि खाता 
क-७.१२ क्र्ािडा खाता अिरु्दाि खाता 
क-७.१३ कवकवि खाता अिरु्दाि खाता 
क-७.१४ र्.ुएि.नड.कप. खाता अिरु्दाि खाता 
क-७.१५ सोिभिाा हिुे वैरे्दशिक ऋण खाता सोिभिाा खाता 
क-७.१६ कफिल्र्ाण्ड खाता अिरु्दाि खाता 
क-७.१७ सोिभिाा हिुे वैरे्दशिक अिरु्दाि खाता सोिभिाा खाता 
क-७.१८ जमािी खाता अिरु्दाि खाता 
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क-७.२२ र्ीि कार्ािम सहार्ता खाता अिरु्दाि खाता 
क-७.२३ िेपाल िाशन्त कोष खाता आर्ोजिा खाता 
क-७.२४ िेपाल स्वास््र् के्षर कार्ािम (र्दोस्रो) आर्ोजिा खाता 
क-७.२५ राकष्ट्रर् पिुनिामााण कोष खाता (अमेररकी डलर) अिरु्दाि खाता 
क-७.२६ राकष्ट्रर् पिुनिामााण कोष खाता (िेपाली मरुा) अिरु्दाि खाता 
क-७.२७ राकष्ट्रर् पिुनिामााण कोष खाता (अमेररकी डलर) ऋण खाता 
क-७.२८ राकष्ट्रर् पिुनिामााण कोष खाता (िेपाली मरुा) ऋण खाता 
क-७.२९ वैरे्दशिक सहार्ता अिरु्दाि खाता (र्रुो मरुा) अिरु्दाि खाता 
क-७.३० अनिम िगर्द ऋण खाता ऋण खाता 
क-७.१३ कवकवि खातामा अनिम िगर्द अिरु्दाि वापत प्राप्त भएको रकम समेत समावेि गिुा 

पिेछ । 

क-७.१९ खािेपािी तथा सरसफाई खाता, क-७.२० सबैको लानग शिक्षा खाता, क-७.२१ 
स्वास््र् के्षर कार्ािम खाता खारेज गररएको छ । र्समा रहेको मौज्र्दात रकम महालेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्ले कुिै कारणले कफताा गिुापिे अवस्थामा कफताा गिे गरी हाल राजस्व तथा अिरु्दाि खातामा 
ट्रान्सफर गरी आम्र्दािी बााँध्िे छ । 

 

२.७ क-८ कहसाब नमलाि खाता 
 सरकारी कारोवार गिे वाशणज्र् बैंकहरूसाँग रै्दनिक कहसाबनमलाि गिे प्रर्ोजिका लानग र्स 
अन्तगात रे्दहार् बमोशजमका ३ वटा कवनभन्न कहसाब नमलाि खाताहरू रहन्छि ्।  

२.७.१ क-८.१ बैंकगत राजस्व कहसाब नमलाि खाता 
िेपाल सरकारको सशञ्चत कोष खाता रहेको िेपाल राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग कार्ाालर्मा िेपाल सरकारको 
राजस्व सङ्कलि गिा स्वीकृनत प्राप्त प्रत्रे्क बैंकहरूको िाममा बैंकगत राजस्व कहसाव नमलाि खाता खोल्ि ु
पर्दाछ । रै्दनिकरूपमा सङ्कलि भएको राजस्वको कववरण अिसूुर्ी १ मा भएको स.का.फा.िं. १ बमोशजम 
र्मेल माफा त सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकको केन्रीर् कार्ाालर्ले बैंककङ्ग कार्ाालर् सरकारी लेखा फााँटमा 
पठाउि ु पर्दाछ । साथै, उक्त कववरण िेपाल राष्ट्र बैंकको SIS कार्ाान्वर्ि पश्चात भिे SIS माफा त 
पठाउि ुपिेछ । र्सरी राजस्वको रकम पठाउाँर्दा प्रत्रे्क बैंकको केन्रीर् कार्ाालर्ले RMIS मा सोही 
दर्दिको लानग जम्मा भएको रकम र आफ्िो कोर बैंककङ्ग प्रणालीमा महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को 
िाममा रहेको क-१.१ खातामा जम्मा भएको रकम नभडार्ा मार पठाउि ुपर्दाछ । 

कुिै कारणवि बैंकको कोर बैंककङ्ग प्रणाली र RMIS मा जम्मा भएको रकम फरक रे्दशखएमा सोको 
स्पकष्टकरण सकहत परमाफा त िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्लार्ा जािकारी गराउि ु पर्दाछ । र्स्तो 
फरक के कस्तो कारण भएको हो सोको कहसाब र्थाशिघ्र नमलार् जािकारी समेत दर्दि ुपर्दाछ । 

SIS बाट रै्दनिक राजस्व सङ्कलिको कववरण बैंकबाट प्राप्त गरेपश्चात SIS ले API माफा त महालेखा 
निर्न्रक कार्ाालर्को RMIS बाट त्र्ांक प्राप्त गरी तलुिात्मक प्रनतवेर्दि प्रर्दाि गिेछ । साथसाथै, 

वाशणज्र् बैंकहरूले पठाएको कववरणको आिारमा बैंककङ्ग कार्ाालर्मा रहेको सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकको 
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खाता खर्ा गरी रै्दनिकरूपमा र्स अन्तगात रहेको बैंकगत राजस्व कहसाब नमलाि खातामा जम्मा गिुा 
पर्दाछ । 

प्रत्रे्क मकहिा कवतेको १० कार्ादर्दि नभर रै्दनिकरूपमा बैंकबाट सङ्कलि गररएको रकम RMIS बाट प्राप्त 
प्रनतवेर्दिसाँग नभडार्ा मानसक कहसाब नमलाि गिुा पर्दाछ । कहसाब नमलाि भए बराबरको रकम बैंकगत 
राजस्व कहसाब नमलाि खाताबाट खर्ा गरी मानसकरूपमा क-१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त 
खाता अन्तगात िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्मा एउटा छुिै खाता खोली जम्मा गिुा पर्दाछ । 

 

२.७.२ क-८.२ बैंकगत खर्ा कहसाब नमलाि खाता 
िेपाल सरकारको सशञ्चत कोष खाता रहेको िेपाल राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग कार्ाालर्मा िेपाल सरकारको 
७७ वटै शजल्लाका कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्हरूको बजेट खर्ा खाता सञ्चालि गिा स्वीकृनत 
प्राप्त प्रत्रे्क बैंकहरूको िाममा बैंकगत खर्ा कहसाव नमलाि खाता खोल्िपुर्दाछ । रै्दनिकरूपमा क-२.१ 
र क-२.२ बजेट खर्ा खातामा कुल जम्मा / खर्ा भएको रकमको कववरण अिसूुर्ी १ मा भएको 
स.का.फा.िं.१ बमोशजम र्मेल माफा त सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकको केन्रीर् कार्ाालर्ले बैंककङ्ग कार्ाालर् 
सरकारी लेखा फााँटमा पठाउि ुपर्दाछ । साथै, उक्त कववरण िेपाल राष्ट्र बैंकको SIS कार्ाान्वर्ि पश्चात 
भिे SIS माफा त पठाउि ुपिेछ।  

SIS बाट रै्दनिक खर्ाको कववरण बैंकबाट प्राप्त गरेपनछ SIS ले API माफा त महालेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्को FMIS/TSA बाट त्र्ांक प्राप्त गरी तलुिात्मक प्रनतवेर्दि प्रर्दाि गिेछ । साथसाथै, बैंकले 
पठाएको कववरणको आिारमा बैंककङ्ग कार्ाालर्मा रहेको सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकको खातामा जम्मा गरी 
रै्दनिकरूपमा र्स अन्तगात रहेको बैंकगत खर्ा कहसाब नमलाि खातामा खर्ा लेखाङ्कि गिुा पर्दाछ । 

प्रत्रे्क मकहिा कवतेको १० कार्ादर्दि नभर रै्दनिकरूपमा बैंकहरूलार् सोिभिाा दर्दर्एको खर्ा 
रकम ७७ वटै शजल्लाका कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्हरूबाट प्राप्त स.का.फा.िं.४ प्रनतवेर्दिसाँग 
नभडार्ा र वाशणज्र् बैंकहरूबाट प्राप्त स.का.फा.िं.५ प्रनतवेर्दिसाँग मानसकरूपमा नभडार्ा कहसाब नमलाि गिुा 
पर्दाछ । र्सरी कहसाब नमलाि भए बराबरको रकम मानसक रूपमा क-१.३ निकासा खर्ा खातामा खर्ा 
लेखी बैंकगत खर्ा कहसाब नमलाि खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । 

 

२.७.३ क-८.३ बैंकगत अन्र् कहसाब नमलाि खाता 
िेपाल सरकारको सशञ्चत कोष खाता रहेको िेपाल राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग कार्ाालर्मा िेपाल 

सरकार अन्तगातका कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्हरू वा अन्र् सरकारी निकार्, संस्थाि, सनमनत, 
पररषद् तथा बोडाको िाममा “क” वगाका खाताहरू सञ्चालि गिा स्वीकृनत प्राप्त प्रत्रे्क बैंकहरूको िाममा 
बैंकगत अन्र् कहसाव नमलाि खाता खोल्िपुर्दाछ । रै्दनिकरूपमा क-२.१ र क-२.२ बजेट खर्ा खातामा 
बाहेक अन्र् “क” वगाका खाताहरूमा कुल जम्मा / खर्ा भएको रकमको कववरण अिसूुर्ी १ मा भएको 
स.का.फा.िं.१ बमोशजम र्मेल माफा त सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकको केन्रीर् कार्ाालर्ले बैंककङ्ग कार्ाालर् 
सरकारी लेखा फााँटमा पठाउि ुपर्दाछ । साथै, उक्त कववरण िेपाल राष्ट्र बैंकको SIS कार्ाान्वर्ि पश्चात 
भिे SIS माफा त पठाउि ुपिेछ। र्सरी बैंकले पठाएको कववरणको आिारमा बैंककङ्ग कार्ाालर्मा रहेको 
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सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकको खाता खर्ा / जम्मा गरी रै्दनिकरूपमा र्स अन्तगात रहेको बैंकगत अन्र् 
कहसाब नमलाि खातामा जम्मा / खर्ा लेखाङ्कि गिुा पर्दाछ । 

प्रत्रे्क मकहिा कवतेको १० कार्ादर्दि नभर रै्दनिकरूपमा बैंकहरूलार्ा सोिभिाा दर्दर्एको वा 
बैंकहरूबाट शखशर्एको रकम वाशणज्र् बैंकहरूबाट प्राप्त स.का.फा.िं.५ प्रनतवेर्दिसाँग मानसक नभडार्ा 
कहसाब नमलाि गरी अध्र्ावनिक गिुा पर्दाछ ।  

 

२.८ खाता सञ्चालि कवनि 

र्स पररच्छेर्द २ मा भएका सबै खाताहरू िेपाल सरकारको भएकोले र्सको सञ्चालि महालेखा 
निर्न्रक कार्ाालर्, कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा सम्बशन्ित सरकारी कार्ाालर् माफा त हनु्छ 
। सरकारी कार्ाालर्हरूको निक्षेप अन्तगात खोनलएका कवनभन्न खाताहरूमा जम्मा भएको रकमले 
खामेसम्म रे्किारा भकु्तािी नलि सक्िे हुाँर्दा ती खाताहरू सञ्चालिको लानग कम्तीमा र्दईुजिा 
आनिकाररक व्र्शक्तबाट सञ्चालि हिु ुजरुरी हनु्छ । खाता सञ्चालकहरूको र्दस्तखत िमिुा काडा बैंकले 
माग गिुा पर्दाछ ।  

क-२ िेपाल सरकार खर्ा तथा कोष खाता समहुको खाताहरू सञ्चालि गिा माग गररएको 
र्दस्तखत िमिुा काडा कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को हकमा सम्बशन्ित शजल्लाका प्रमखु शजल्ला 
अनिकारी र अन्र् सरकारी कार्ाालर्को हकमा सोही शजल्लाका कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्का 
प्रमखुबाट प्रमाशणत गररएको हिु ु पर्दाछ । खाता सञ्चालक पररवताि गिुा परेमा मानथ उल्लेशखत 
अनिकारीहरूबाट प्रमाशणत गररएको र्दस्तखत िमिुा काडा पिु: नलि ुपिेछ । 

त्र्स्तै क-२ िेपाल सरकार खर्ा तथा कोष खाता समहु बाहेकका सबै केन्रीर् स्तरका 
खाताहरूको सञ्चालि महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्बाट हनु्छ । र्स्ता खाताको र्दस्तखत िमिुा महालेखा 
निर्न्रक वा निजले तोकेको पर्दानिकारीबाट प्रमाशणत हिुेछ । 
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पररच्छेर्द ३ 
प्ररे्दि सरकार खाताहरू र सञ्चालि कवनि 

 

प्ररे्दि सरकारको सरकारी कारोबार सञ्चालिको लानग िेपाल राष्ट्र बैंकका तोककएका कार्ाालर्हरू 
र िेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्ररे्दि सरकारको सरकारी कारोबार गिे अिमुनत प्राप्त बैकहरूमा तोककएका 
खाताहरू खोली कारोबार गिा सककिछे । प्रत्रे्क प्ररे्दिको एक सशञ्चत कोष रहिेछ । िेपाल राष्ट्र 
बैंकको निम्िािसुारका कार्ाालर्हरूलाई रे्दहार् बमोशजमका प्ररे्दि सरकारको सशञ्चत कोष तथा सशञ्चत 
कोषमा प्रत्र्क्ष असर पिे खाताहरू सञ्चालि गिा तोककएका छि ्। प्ररे्दि िं. ३ र कणााली प्ररे्दिका 
खाताहरू िेपाल राष्ट्र बैंकको अन्र् प्ररे्दिमा रहेका कार्ाालर्बाट सञ्चालि भएकोले आवश्र्कता अिसार 
िेपाल राष्ट्र बैंकले सूर्िा प्रकेषत गरी कार्ाालर्हरू फेरवर्दल गिा सक्िेछ । 

िपेाल राष्ट्र बैंकका कार्ाालर्हरू प्ररे्दि 

१. िेपाल राष्ट्र बैंक, कवराटिगर प्ररे्दि िं. १ 

२. िेपाल राष्ट्र बैंक, जिकपरु प्ररे्दि िं. २ 
३. िेपाल राष्ट्र बैंक, वीरगि प्ररे्दि िं. ३ 
४. िेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा गण्डकी प्ररे्दि 
५. िेपाल राष्ट्र बैंक, नसिाथािगर प्ररे्दि िं. ५ 
६. िेपाल राष्ट्र बैंक, िेपालगि कणााली प्ररे्दि 
७. िेपाल राष्ट्र बैंक, ििगढी सरूु्दरपशश्चम प्ररे्दि 

प्ररे्दि सरकारका खाताहरूलाई निम्िािसुार कवभाजि गररएको छ । 

ख-१ प्ररे्दि सशञ्चत कोष खाता 
 ख-१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त खाता  

ख-१.२ कवत्तीर् प्रानप्त / आम्र्दािी खाता 
ख-१.२.१ िेर्र नबिी प्रानप्त खाता 

 ख-१.२.२ ऋण (सााँवा) कफताा प्रानप्त खाता 
 ख-१.२.३ आन्तररक ऋण प्रानप्त खाता 
 ख-१.२.४ वैरे्दशिक ऋण प्रानप्त खाता 
ख-१.३ निकासा खर्ा खाता  

ख-१.४ सशञ्चत कोष नमलाि खाता 
ख-२ प्ररे्दि खर्ा तथा कोष खाता 
 ख-२.१ बजेट खर्ा खाता- कवजोर वषा  

ख-२.२ बजेट खर्ा खाता- जोर वषा 
 ख-२.३ िरौटी खाता 
 ख-२.४ कविेष खाता (ऋण) 
 ख-२.५ कविेष खाता (अिरु्दाि) 
 ख-२.६ कवकवि खाता  
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ख-३ आकशस्मक कोष खाता 
 ख-३.१ प्ररे्दि आकशस्मक कोष खाता 
ख-४ कवभाज्र् कोष खाता 
 ख-४.१ प्ररे्दि कवभाज्र् कोष खाता 
 ख-४.२ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता 
ख-५ कहसाब नमलाि खाता 

ख-५.१ प्ररे्दि राजस्व कहसाव नमलाि खाता  

ख-५.२ प्ररे्दि खर्ा कहसाव नमलाि खाता  

ख-५.३ प्ररे्दि िरौटी कहसाब नमलाि खाता 
ख-५.४ प्ररे्दि कवकवि तथा अन्र् कोष कहसाब नमलाि खाता 

 

३.१ ख-१ प्ररे्दि सशञ्चत कोष खाताहरू 

प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले मार सञ्चालि गिे ख-१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त 
बाहेकका खाताहरू सम्बशन्ित प्ररे्दि हेिा तोककएका िेपाल राष्ट्र बैंकको कार्ाालर्मा मार रहिेछि।् ख-
१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त खाताहरू प्ररे्दि सरकारको राजस्व कारोवार गिा अिमुनतप्राप्त 
वाशणज्र् बैंकहरूको प्रारे्दशिक कार्ाालर्मा समेत खोल्िपुर्दाछ । र्ी खाताहरू प्ररे्दिको सशञ्चत कोषमा 
असर गिे प्रकृनतका खाताहरू हिु ्। 

३.१.१ ख-१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त खाता  

प्ररे्दिको सरकारी कारोबार गिा स्वीकृनतप्राप्त वाशणज्र् बैंकहरूले सङ्कलि गरेको राजस्व जम्मा 
मार गिा नमल्ि े(Non-operative) प्रकृनतको खाता प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा खोनलिछे 
। र्ो खाता प्ररे्दिको राजस्व कारोवार गिा स्वीकृनत प्राप्त वाशणज्र् बैंकहरूको प्रारे्दशिक कार्ाालर्हरूमा 
प्ररे्दिगत रूपमा खोल्ि ु पछा । रै्दनिकरूपमा जिुसकैु िाखाबाट सङ्कलि भएतापनि प्ररे्दिगत राजस्व 
छुट्यार्ा सम्बशन्ित प्रारे्दशिक कार्ाालर्मा प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा खोनलएको र्स 
खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । र्स खातामा जम्मा भएको रकमको कववरण वाशणज्र् बैंकहरूले SIS प्रणाली 
माफा त सम्बशन्ित प्ररे्दिको प्ररे्दि सशञ्चत कोष रहेको िपेाल राष्ट्र बैंकको कार्ाालर्हरूमा पठाउि ुपर्दाछ 
। र्ो खाताबाट िगर्द शझक्ि ेकारोबार हुाँरै्दि । र्ो खातामा प्ररे्दिको आन्तररक आर्, कवकवि आम्र्दािी र 
िरौटी रकम सर्दरस्र्ाहा हुाँर्दा प्राप्त हिुे आर् जम्मा गिुा पर्दाछ ।  

३.१.२ ख-१.२ कवत्तीर् प्रानप्त आम्र्दािी खाता  

अन्तर सरकारी कवत्त व्र्वस्थापि ऐि, २०७४ बमोशजम िेपाल सरकार माफा त प्राप्त हिुे प्ररे्दिले 
उठाएको आन्तररक ऋणको रकम, वैरे्दशिक ऋणको रकम तथा प्ररे्दि सरकारले खररर्द गरेको संस्थाको 
िेर्र नबिीबाट प्राप्त रकम तथा प्ररे्दि सरकारले प्रवाह गरेको ऋणको सााँवा कफताा बापतको रकम 
समेत र्ो समहुको खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा खोनलिे र्ी 
खाताहरू निरन्तर रूपमा र्ालू रहिेछि।् आनथाक वषाको अन्त्र्मा र्ो खातामा मौज्र्दात रहेको रकम 
श्रावण १ गते प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को अिरुोि बमोशजम ख -१.४ सशञ्चत कोष नमलाि 
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खातामा ट्रान्सफर गरी कहसाब नमलाि गिुा पर्दाछ । र्ो खाता अन्तगात निम्िािसुारका सहार्क खाताहरू 
रहन्छि ्। 

३.१.२.१ ख-१.२.१ सेर्र नबिी प्रानप्त 

र्ो खाता ७ वटै प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा सशञ्चत कोष रहेको िेपाल राष्ट्र बैंकको 
कार्ाालर्मा मार खोनलन्छ । र्स खातामा प्ररे्दि सरकारले कवनभन्न निकार्, संस्थाि तथा संगठिमा 
आफ्िो के्षरानिकार नभर रही गररएको िेर्र लगािी वापतको रकम कफताा भकु्तािी प्राप्त हुाँर्दा जम्मा गिुा 
पर्दाछ । 

३.१.२.२ ख-१.२.२ ऋण (सााँवा) कफताा प्रानप्त 

र्ो खाता ७ वटै प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा सशञ्चत कोष रहेको िेपाल राष्ट्र बैंकको 
कार्ाालर्मा मार खोनलन्छ । र्स खातामा प्ररे्दि सरकारले कवनभन्न निकार्, संस्थाि तथा संगठि तथा 
र्ोजिाहरूमा आफ्िो के्षरानिकार नभर रही गररएको ऋण लगािी वापतको रकम सााँवा कफताा भकु्तािी 
प्राप्त हुाँर्दा जम्मा गिुा पर्दाछ । 

३.१.२.३ ख-१.२.३ आन्तररक ऋण प्रानप्त 

र्ो खाता ७ वटै प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा सशञ्चत कोष रहेको िेपाल राष्ट्र बैंकको 
कार्ाालर्मा मार खोनलन्छ । अन्तर सरकारी कवत्त व्र्वस्थापि ऐि, २०७४ बमोशजम िेपाल सरकारको 
सहमनतमा प्ररे्दि सरकारले आफ्िो के्षरानिकार नभर रही कवनभन्न उपकरण माफा त उठाएको ऋणको 
रकम र्ो खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । 

३.१.२.४ ख-१.२.४ वैरे्दशिक ऋण प्रानप्त 

र्ो खाता ७ वटै प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा सशञ्चत कोष रहेको िेपाल राष्ट्र बैंकको 
कार्ाालर्मा मार खोनलन्छ । अन्तर सरकारी कवत्त व्र्वस्थापि ऐि, २०७४ बमोशजम िेपाल सरकार 
माफा त प्राप्त हिु ेवैरे्दशिक ऋण वापतको रकम र्ो खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ ।  

३.१.३ ख-१.३ निकासा खर्ा खाता 
र्ो खाता प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा सशञ्चत कोष रहेको िेपाल राष्ट्र बैंकको 

तोककएको कार्ाालर्मा मार खोनलन्छ ।र्स खातामा मानसकरूपमा प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा 
अन्तगातका र्कार्ाहरूसाँग खर्ाको कहसाब नभडाि गरी िेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित कार्ाालर्ले मारै 
खर्ा लेखांकि गर्दाछ ।  

प्ररे्दि सरकार अन्तगातका कार्ाालर् र कवकास आर्ोजिाहरू सञ्चालि गिा आवश्र्क पिे खर्ाको 
व्र्वस्था बजेटबाट गररएको हनु्छ । बजेटमा र्ालू खर्ा, पुाँजीगत खर्ा र कवत्तीर् व्र्वस्था खर्ाको लानग 
बजेटको छुिाछुिै व्र्वस्था गररएको हनु्छ । प्ररे्दि सरकार अन्तगात सरकारी कारोबार गिे बैंकहरूले 
सबै शजल्लाको भकु्तािी केन्रहरूले बजेट खर्ा खाताबाट भकु्तािी गिे गरी जारी गरेका रे्कहरूको रै्दनिक 
रूपमा बैंकले भकु्तािी दर्दएको रकमको ती सरकारी कारोबार गिे बैंकहरूलाई सोिभिाा दर्दि प्ररे्दि लेखा 
निर्न्रक कार्ाालर्हरू वा र्काई कार्ाालर्ले बैंकबाट भकु्तािी भएको भोनलपल्ट कार्ाालर् खलेुको दर्दि 
१२ बजे नभर अिलार्िबाट बैंक स्टेटमेण्टसाँग नभडाई महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को FMIS/TSA मा 
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अनभलेखि र प्रणाली अपडेट गिुा पर्दाछ । प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले प्रत्रे्क शजल्लाको बैंक 
आरे्दिको रूपमा अिसूुर्ी १० प्र.का.फा.िं.४ बमोशजमको कववरण िेपाल राष्ट्र बैंकलार्ा पठाउि ुपर्दाछ । 
िेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित कार्ाालर्ले उशल्लशखत खर्ा व्र्होररिे स्रोतको आिारमा प्ररे्दि सरकारको 
निकासा खातामा खर्ा लेखी सम्बशन्ित बैंकलाई सोिभिाा दर्दाँर्दा खर्ा गररएको सम्बशन्ित बैंकको ख-५.२ 
प्ररे्दि खर्ा कहसाब नमलाि खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । साथै, सोको जािकारी सम्बशन्ित बैंकको केन्रीर् 
कार्ाालर्, प्रारे्दशिक कार्ाालर्, सम्बशन्ित प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्तगातका र्काई 
कार्ाालर्लाई दर्दि ुपर्दाछ । 

३.१.४ ख-१.४ सशञ्चत कोष नमलाि खाता 
र्ो खाता प्ररे्दिको सशञ्चत कोष सम्बन्िी आम्र्दािी खर्ा रकमको अशन्तम समार्ोजि खाता हो। 

र्ो खातामा सशञ्चत कोष अन्तगात ख-१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा अन्र् प्रानप्त खाता, ख-१.२ कवत्तीर् प्रानप्त 
/ आम्र्दािी खाता, ख-१.३ निकासा खर्ा खाताको मौज्र्दात रकम ट्रान्सफर गरी समार्ोजि तथा कहसाब 
नमलाि गिुा पर्दाछ । र्ो खाताबाट रकम शझक्ि ेवा िगर्द जम्मा गिे कारोबार गरराँरै्दि। 

३.२ ख-२ प्ररे्दि खर्ा तथा कोष खाता 
र्ी खाता प्ररे्दि सरकारको सरकारी कारोबार गिा स्वीकृनत प्राप्त वाशणज्र् बैंकमा रहिे गर्दाछि।् 

र्ी खाताको सञ्चालि प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्तगातका र्काई कार्ाालर् माफा त हिुेछ । 

३.२.१ ख-२.१ बजेट खर्ा खाता कवजोर वषा र ख- २.२ बजेट खर्ा खाता जोर वषा 
र्ो खाता ख-२.१ बजेट खर्ा खाता- कवजोर वषा र ख-२.२ बजेट खर्ा खाता- जोर वषा गरी 

र्दरु्ावटा िाममा प्ररे्दिको कवनिर्ोजि तफा को कारोबार गिे बैंकमा खोल्ि ुपछा । उक्त खाताहरू मध्रे् 
ख-२.१ बजेट खर्ा खाता- कवजोर वषा कविम सम्बत अिसुार कवजोर वषाका लानग तथा ख-२.२ बजेट 
खर्ा खाता- जोर वषा कविम सम्बत अिसुार जोर वषाका लानग प्रर्ोग गिुा पिेछ । र्ी खाता प्ररे्दि र 
प्ररे्दि अन्तगातका कार्ाालर्ले प्राप्त अशख्तर्ारी बमोशजमको रकम प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा 
अन्तगातका र्ाकार् कार्ाालर्ले एकल खाता कोष प्रणाली बमोशजम भकु्तािी निकासा गिे प्रर्ोजिको लानग 
खोनलन्छ । र्ी खाता िनु्र् मौज्र्दातमा सञ्चानलत हिुेछि ्। अथाात,् सरकारी कारोबार गिे बैंकले प्ररे्दि 
लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्तगातका र्ाकार् कार्ाालर्ले जारी गरेको रे्कको भकु्तािी िनु्र् मौज्र्दात 
खाताबाट गिुा पिेछ । सामान्र्तर्ा र्ी खातामा रकम जम्मा गिा नमल्रै्दि । तर, कारणवि पेश्की खर्ा 
प्रर्दाि भएको रकम वा अन्र् रकम कफताा हिु आएमा आनथाक वषा िसककाँ रै्द त्र्स्तो रकम उक्त खातामा 
जम्मा गिा सककिछे । साथै, कुिै आनथाक वषाको असार मसान्त पनछ सो आनथाक वषामा र्ाल ुरहेको 
(नबजोर वषाको लानग ख-२.१ र जोर वषाको लानग ख-२.२) मा कुिै पनि रकम जम्मा गिा नमल्रै्दि । 
र्ो खाता रहेको बैंकले प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले जारी गरेको रे्कको भकु्तािी गरी हरेक दर्दि 
उक्त खातामा भएको खर्ा जम्मा तथा भकु्तािीको कववरण प्ररे्दिको सशञ्चत कोष रहेको िेपाल राष्ट्र 
बैकको कार्ाालर्लाई अिसूुर्ी २ बमोशजमको प्र.का.फा.िं. २ मा प्रनतवेर्दि गिुा पछा । उक्त खाताहरू 
मध्रे् ख-२.१ बजेट खर्ा खाता- कवजोर वषा कविम सम्बत अिसुार कवजोर वषाका लानग तथा ख-२.२ 
बजेट खर्ा खाता- जोर वषा कविम सम्बत अिसुार जोर वषाका लानग प्रर्ोग गिुा पिेछ ।  

र्स्ता खाताहरूबाट जारी भएका रे्कहरू अको आनथाक वषाको श्रावण मकहिामा ३० दर्दि 
म्र्ार्दनभर साकटि ेप्रर्ोजिका लानग सम्बशन्ित प्र.ले.नि.का. वा अन्तगातका र्कार्ाले असार मसान्तसम्म 
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काकटएका भकु्तािी हिु बााँकी रे्कको अिसूुर्ी ३६ फारम िं. १ बमोशजमको कववरण सम्बशन्ित बैंकलाई 
श्रावण ३ गते नभर उपलब्ि गराउि ुपर्दाछ । र्सरी प्राप्त हिु आएको कववरण बमोशजमका रे्कहरूलार्ा 
मार उक्त आ.व. का लानग भकु्तािी दर्दि नमल्िे गरी सम्बशन्ित बैंकको प्रणालीमा प्रकवकष्ट गिुा पर्दाछ । 
र्स खाताबाट जारी भएका सबै रे्कको साकटिे नमनत समाप्त भएपनछ बााँकी रहेको रकम सशञ्चत कोषमा 
र्दाशखला गिुा पर्दाछ ।र्सरी कारोवार गर्दाा अशघल्लो आनथाक वषाको लानग प्रर्ोग भएको खाताबाट िै 
कारोवार गिुा पर्दाछ भिे र्ाल ुआनथाक वषाको कारोवारका लानग सो आनथाक वषा कविम सम्बत अिसुार 
जोर वा कवजोर वषा जे हो सोही बमोशजमको खातामा कारोवार गिुा पर्दाछ । उर्दाहरणका लानग आनथाक 
वषा २०७६/७७ लार् उक्त आनथाक वषाको समाप्ती २०७७ असारमा हिेु भएकोले कवजोर वषा तथा 
२०७७/७८ लार् उक्त आनथाक वषाको समाप्ती २०७८ असारमा हिेु भएकोले जोर वषा मािी सोही 
बमोशजम कारोवार गिुा पिेछ । 

३.२.२ ख-२.३ िरौटी खाता 
प्ररे्दि अन्तगातका कार्ाालर्को कामको नसलनसलामा िरौटी, जमाित, अिेष्ट मिी र काििु 

बमोशजम िरौटीमा जम्मा गिुापिे अन्र् रकमहरू जम्मा गिा र्ो खाता खोल्ि ु पछा । र्स खाताबाट 
िरौटी कफताा वा सर्दरस्र्ाहा गर्दाा राजस्व खातामा रकम ट्रान्सफर गिे बाहेक अन्र् खाताहरूमा रकम 
ट्रान्सफर गिा नमल्रै्दि । तर, भलुवि रकम जम्मा भएको अवस्थामा सम्बशन्ित प्ररे्दि लेखा निर्न्रक 
कार्ाालर् वा अन्तगातका र्ाकार् कार्ाालर्को पर सकहत रे्क भकु्तािीको लानग प्राप्त भएमा रकम 
ट्रान्सफर वा रे्क माफा त भकु्तािी गिा सककन्छ । िरौटी खातामा जम्मा गररएको रकम किज िहिु े
भएकोले प्रत्रे्क आनथाक वषाको लानग छुिै खाता खोल्ि ुपरै्दि । 

३.२.३ ख-२.४ कविषे खाता (ऋण) र ख-२.५ कविषे खाता (अिरु्दाि) 
उपरोक्त खाताहरू वैरे्दशिक सहार्ता प्रानप्त प्रर्ोजिका लागी खोनलएका कविषे खाताहरू हिु ्। 

र्ी खाताहरू अन्तगात ऋण एवं अिरु्दाि सम्बन्िी कवनभन्न कार्ािम तथा आर्ोजिागत रूपमा कवरे्दिी वा 
स्वरे्दिी मरुा र्दवैुमा खोल्ि सककिेछ । र्दात ृ निकार् अिसुार र्सलाई Imprest Account, Special 

Account वा Designated Account पनि भनिन्छ । र्ी खाताहरू किज िहिुे भएकोले प्रत्रे्क आनथाक 
वषाको लानग छुिै खाता खोल्ि आवश्र्क छैि। सोही खाता निरन्तर रूपमा र्ालू रहन्छ । र्ी िीषाक 
अन्तगातका खाताहरू खोल्ि महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को पूवा स्वीकृनत नलि आवश्र्क पर्दाछ । र्ी 
खाताहरूमा जम्मा भएको मौज्र्दातले खामेसम्मको रकम ट्रान्सफर खर्ा गिा सककिछे । 

र्ी खाताहरूको र्दस्तखत िमिुा काडा सम्बशन्ित प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्बाट प्रमाशणत 
गरी िेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता सञ्चालिको लानग पठाउि ुपर्दाछ । ख-२.४ कविषे खाता (ऋण) र ख-
२.५ कविषे खाता (अिरु्दाि) िेपाल राष्ट्र बैंकमा मार खोल्ि सककन्छ ।  

कुिै एउटा आर्ोजिामा ऋण तथा अिरु्दाि र्दवैु रहेको अवस्थामा कविषे ऋण खाता र कविषे 
अिरु्दाि खाता छुिाछुिै खोली ऋण बापत प्राप्त हिुे रकम कविेष ऋण खाताबाट र अिरु्दािबाट प्राप्त हिु े
रकम कविेष अिरु्दाि खाताबाट कारोबार गिुा पिेछ ।  
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३.२.४ ख-२.६ कवकवि खाता 
प्ररे्दि अन्तगातका कार्ाालर्को बजेट बाकहरका कुिै माध्र्मबाट प्राप्त हिु आएको रकम जम्मा 

गिा प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले र्ो खाता खोल्िपुछा । र्स खाताबाट रे्क जारी गिा र खर्ा लेख्न 
सककन्छ। 

३.३ ख-३ प्ररे्दि आकशस्मक कोष 

३.३.१ ख-३.१ प्ररे्दि आकशस्मक कोष खाता  

 प्ररे्दि सरकारले आकशस्मक कार्ाका लानग खर्ा गिा काििु बमोशजम व्र्वस्था गरेको कोषलाई 
प्ररे्दि आकशस्मक कोष खाता भनिन्छ । र्स खातामा प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को आरे्दिािसुार 
रकम जम्मा / खर्ा गिुा पर्दाछ । र्ो खाताको वाकषाक कहसाब बन्र्द गिुा परै्दि । र्ो खाता िेपाल राष्ट्र 
बैंकमा मार खोनलन्छ । 

३.४ ख-४ कवभाज्र् कोष खाता 
अन्तर सरकारी कवत्त व्र्वस्थापि ऐि, २०७४ को र्दफा ५ बमोशजम प्ररे्दि सरकारले उठाउि ेर 

प्ररे्दि तथा स्थािीर् तहमा बााँडफााँट गिुापिे राजस्व जम्मा गिा प्ररे्दि सशञ्चत कोष रहेको िेपाल राष्ट्र 
बैंकको कार्ाालर्मा प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा कवभाज्र् कोष खाता खोल्िपुछा । अन्तर 
सरकारी कवत्त व्र्वस्थापि ऐि, २०७४ को र्दफा ५ बमोशजम प्ररे्दि सरकार अन्तगात राजस्व सङ्कलि 
गिे बैंकबाट सङ्कनलत ३३ शिषाक अन्तगातको बााँडफााँड गिुापिे राजस्व (राजस्व िीषाक ३३१६८ सवारी 
सािि कर, राजस्व िीषाक ११६२१ र्ालक अिमुनत पर, राजस्व िीषाक १४२२५ र्ातार्ात क्षेरको 
आम्र्दािी) जम्मा भएको रकम प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को RMIS तथा बैंकको प्रनतवेर्दि बमोशजम 
राजस्व सङ्कलि गरेको भोनलपल्ट र्स खातामा जम्मा गिुा पिेछ । र्सरी प्रत्रे्क मकहिा सङ्कनलत 
राजस्वमध्रे् ६० प्रनतित सम्बशन्ित प्ररे्दि सशञ्चत कोषमा तथा बाकी ४० प्रनतित स्थािीर् तहमा 
बााँडफााँट गरी प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को आरे्दि बमोशजम ट्रान्सफर गिुा पर्दाछ । कवभाज्र् कोष 
खाता अन्तगात ख-४.१ प्ररे्दि कवभाज्र् कोष खाता र ख-४.२ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता 
रहिेछि।् 

३.५ ख-५ कहसाब नमलाि खाता 
प्ररे्दिको सरकारी कारोबार गिे बैकसाँग रै्दनिक कहसाब नमलाि गिा सशञ्चत कोष सञ्चालि गिे 

िेपाल राष्ट्र बैंकको कार्ाालर्ले र्ो खाताको व्र्वस्था गिुापछा । रै्दनिक रूपमा सरकारी कारोबार गिे 
बैंकले प्रनतवेर्दि गरेको अिसूुर्ी २ बमोशजमको प्र.का.फा.िं.१ बमोशजम राजस्व जम्मा र खर्ा भकु्तािीको 
लानग बैंकगत रूपमा निम्िअिसुार सम्बशन्ित खातामा खर्ा/जम्मा गरी खरु्द लेिरे्दिको कहसाब सम्बशन्ित 
बैंकको खातामा खर्ा/जम्मा गिुा पर्दाछ । र्ो खाता निरन्तर र्ालू रहन्छ । 

  ख-५.१ प्ररे्दि राजश्व कहसाव नमलाि खाता  

ख-५.२ प्ररे्दि खर्ा कहसाव नमलाि खाता  

ख-५.३ प्ररे्दि िरौटी कहसाब नमलाि खाता 
ख-५.४ प्ररे्दि कवकवि तथा अन्र् कोष कहसाब नमलाि खाता 
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र्ी खाताहरू प्ररे्दिको सरकारी कारोबार गिे बैंकहरूले समेत प्रारे्दशिक कार्ाालर्मा Mirror Account को 
रूपमा खाता खोली िेपाल राष्ट्र बैंकसाँग रै्दनिक कहसाब नमलाि गिुा पर्दाछ ।  

३.५.१ ख-५.१ प्ररे्दि राजश्व कहसाव नमलाि खाता 
प्ररे्दि सरकारको सशञ्चत कोष खाता रहेको िेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित कार्ाालर्हरूमा प्ररे्दि 

सरकारको राजस्व सङ्कलि गिा स्वीकृनत प्राप्त प्रत्रे्क बैंकहरूको िाममा बैंकगत राजस्व कहसाव नमलाि 
खाता खोल्िपुर्दाछ । रै्दनिकरूपमा सङ्कलि भएको राजस्वको कववरण अिसूुर्ी २ मा भएको प्र.का.फा.िं. 
१ बमोशजम र्मेल माफा त सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकको सम्बशन्ित प्रारे्दशिक कार्ाालर् माफा त िेपाल राष्ट्र 
बैंकको सम्बशन्ित प्ररे्दिका लानग तोककएका कार्ाालर्हरूको सरकारी लेखा फााँटमा पठाउि ुपर्दाछ । 
साथै, उक्त कववरण िेपाल राष्ट्र बैंकको SIS कार्ाान्वर्ि पश्चात भिे SIS माफा त पठाउि ुपिेछ।र्सरी 
राजस्वको रकम पठाउाँर्दा प्रत्रे्क बैंकको प्रारे्दशिक कार्ाालर्ले RMIS मा सोही दर्दिको लानग जम्मा 
भएको रकम र आफ्िो कोर बैंककङ्ग प्रणालीमा सम्बशन्ित प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा 
रहेको ख-१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त खातामा जम्मा भएको रकम नभडार्ा मार पठाउि ु
पर्दाछ । 

कुिै कारणवि बैंकको कोर बैंककङ्ग प्रणाली र RMIS मा जम्मा भएको रकम फरक रे्दशखएमा सोको 
स्पकष्टकरण सकहत परमाफा त िेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित कार्ाालर्लार्ा जािकारी गराउि ु पर्दाछ । 
र्स्तो फरक के कस्तो कारण भएको हो सोको कहसाब र्थाशिघ्र नमलार् जािकारी समेत दर्दि ुपर्दाछ । 

SIS बाट रै्दनिक राजस्वको सङ्कलि बैंकबाट प्राप्त गरेपनछ SIS ले API माफा त महालेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्को RMIS बाट त्र्ांक प्राप्त गरी तलुिात्मक प्रनतवेर्दि प्रर्दाि गिेछ । साथसाथै, बैंकले 
पठाएको कववरणको आिारमा िेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित कार्ाालर्मा रहेको सम्बशन्ित वाशणज्र् 
बैंकको प्रारे्दशिक कार्ाालर्को बैंक खाता खर्ा गरी रै्दनिकरूपमा र्स अन्तगात रहेको बैंकगत प्ररे्दि 
राजस्व कहसाब नमलाि खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । 

प्रत्रे्क मकहिा कवतेको १० कार्ादर्दि नभर रै्दनिकरूपमा बैंकबाट सङ्कलि गररएको रकम RMIS बाट प्राप्त 
प्रनतवेर्दिसाँग नभडार्ा मानसक कहसाब नमलाि गिुा पर्दाछ । कहसाब नमलाि भए बराबरको रकम बैंकगत 
राजस्व कहसाब नमलाि खाताबाट खर्ा गरी मानसकरूपमा ख-१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त 
खाता अन्तगात िेपाल राष्ट्र बैंक, प्ररे्दि सशञ्चत कोष रहेका कार्ाालर्हरूमा एउटा छुिै खाता खोली जम्मा 
गिुा पर्दाछ । 

३.५.२ ख-५.२ प्ररे्दि खर्ा कहसाव नमलाि खाता  
प्ररे्दि सरकारको सशञ्चत कोष खाता रहेको िेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित कार्ाालर्हरूमा प्ररे्दि 

सरकारको ७७ वटै शजल्लाका प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्हरू र अन्तगातका र्कार्हरूको बजेट 
खर्ा खाता सञ्चालि गिा स्वीकृनत प्राप्त प्रत्रे्क बैंकहरूको िाममा बैंकगत खर्ा कहसाव नमलाि खाता 
खोल्िपुर्दाछ । रै्दनिकरूपमा ख २.१ वा ख २.२ बजेट खर्ा खातामा कुल जम्मा / खर्ा भएको 
रकमको कववरण अिसूुर्ी २ मा भएको प्र.का.फा.िं.१ बमोशजम र्मेल माफा त सम्बशन्ित वाशणज्र् 
बैंकको सम्बशन्ित प्रारे्दशिक कार्ाालर् माफा त िेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित प्ररे्दिका लानग तोककएका 
कार्ाालर्हरूको सरकारी लेखा फााँटमा पठाउि ुपर्दाछ । साथै, उक्त कववरण िेपाल राष्ट्र बैंकको SIS 

कार्ाान्वर्ि पश्चात भिे SIS माफा त पठाउि ुपिेछ। 
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SIS बाट रै्दनिक खर्ाको कववरण बैंकबाट प्राप्त गरेपनछ SIS ले API माफा त महालेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्को FMIS/TSA बाट त्र्ांक प्राप्त गरी तलुिात्मक प्रनतवेर्दि प्रर्दाि गिेछ । साथसाथै, बैंकले 
पठाएको कववरणको आिारमा िेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित कार्ाालर्मा रहेको सम्बशन्ित वाशणज्र् 
बैंकको प्रारे्दशिक कार्ाालर्को बैंक खाता जम्मा गरी रै्दनिकरूपमा र्स अन्तगात रहेको बैंकगत खर्ा 
कहसाब नमलाि खातामा खर्ा लेखाङ्कि गिुा पर्दाछ । 

प्रत्रे्क मकहिा कवतेको १० कार्ादर्दि नभर रै्दनिकरूपमा बैंकहरूलार् सोिभिाा दर्दर्एको खर्ा रकम ७७ 
वटै शजल्लाका प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्हरू र अन्तगातका र्कार्ाहरूबाट प्राप्त प्र.का.फा.िं.४ 
प्रनतवेर्दिसाँग नभडार्ा र वाशणज्र् बैंकहरूबाट प्राप्त प्र.का.फा.िं.५ प्रनतवेर्दिसाँग मानसकरूपमा नभडार्ा कहसाब 
नमलाि गिुा पर्दाछ । र्सरी कहसाब नमलाि भए बराबरको रकम मानसक रूपमा ख-१.३ निकासा खर्ा 
खातामा खर्ा लेखी बैंकगत खर्ा कहसाब नमलाि खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । 

३.५.३ ख-५.३ प्ररे्दि िरौटी कहसाब नमलाि खाता 
प्ररे्दि सरकारको सशञ्चत कोष खाता रहेको िेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित कार्ाालर्हरूमा प्ररे्दि 

सरकारको ७७ वटै शजल्लाका प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्तगातका र्कार्हरूको िरौटी खाता 
सञ्चालि गिा स्वीकृनत प्राप्त प्रत्रे्क बैंकहरूको िाममा बैंकगत िरौटी कहसाव नमलाि खाता खोल्िपुर्दाछ 
। रै्दनिकरूपमा ख-२.३ िरौटी खातामा कुल जम्मा / खर्ा भएको रकमको कववरण अिसूुर्ी २ मा 
भएको प्र.का.फा.िं.१ बमोशजम र्मेल माफा त सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकको सम्बशन्ित प्रारे्दशिक कार्ाालर् 
माफा त िेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित प्ररे्दिका लानग तोककएका कार्ाालर्हरूको सरकारी लेखा फााँटमा 
पठाउि ु पर्दाछ । साथै, उक्त कववरण िेपाल राष्ट्र बैंकको SIS कार्ाान्वर्ि पश्चात भिे SIS माफा त 
पठाउि ुपिेछ। र्सरी बैंकले पठाएको कववरणको आिारमा िेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित कार्ाालर्मा 
रहेको सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकको प्रारे्दशिक कार्ाालर्को बैंक खाता जम्मा / खर्ा गरी रै्दनिकरूपमा र्स 
अन्तगात रहेको बैंकगत िरौटी कहसाब नमलाि खातामा जम्मा / खर्ा लेखाङ्कि गिुा  
पर्दाछ । 

प्रत्रे्क मकहिा कवतेको १० कार्ादर्दि नभर रै्दनिकरूपमा बैंकहरूलार् सोिभिाा दर्दर्एको वा बैंकहरूबाट 
शखशर्एको रकम वाशणज्र् बैंकहरूबाट प्राप्त प्र.का.फा.िं.५ प्रनतवेर्दिसाँग मानसकरूपमा नभडार्ा कहसाब 
नमलाि गिुा पर्दाछ ।  

३.५.४ ख-५.४ प्ररे्दि कवकवि तथा अन्र् कोष कहसाब नमलाि खाता 
प्ररे्दि सरकारको सशञ्चत कोष खाता रहेको िेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित कार्ाालर्हरूमा प्ररे्दि 
सरकारको ७७ वटै शजल्लाका प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्हरू र अन्तगातका र्कार् तथा अन्र् 
निकार्हरूको ख २.१, ख २.२ र ख २.३ बाहेकका “ख” वगाका खाताहरू सञ्चालि गिा स्वीकृनत प्राप्त 
प्रत्रे्क बैंकहरूको िाममा बैंकगत कवकवि तथा अन्र् कोष कहसाव नमलाि खाता खोल्िपुर्दाछ । 
रै्दनिकरूपमा र्ी खाताहरूमा कुल जम्मा / खर्ा भएको रकमको कववरण अिसूुर्ी २ मा भएको 
प्र.का.फा.िं.१ बमोशजम र्मेल माफा त सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकको सम्बशन्ित प्रारे्दशिक कार्ाालर् माफा त 
िेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित प्ररे्दिका लानग तोककएका कार्ाालर्हरूको सरकारी लेखा फााँटमा पठाउि ु
पर्दाछ । साथै, उक्त कववरण िेपाल राष्ट्र बैंकको SIS कार्ाान्वर्ि पश्चात भिे SIS माफा त पठाउि ु
पिेछ। र्सरी बैंकले पठाएको कववरणको आिारमा िपेाल राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित कार्ाालर्मा रहेको 
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सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकको प्रारे्दशिक कार्ाालर्को बैंक खाता जम्मा / खर्ा गरी रै्दनिकरूपमा र्स 
अन्तगात रहेको बैंकगत कवकवि तथा अन्र् कोष कहसाब नमलाि खातामा जम्मा / खर्ा लेखाङ्कि गिुा 
पर्दाछ । 

प्रत्रे्क मकहिा कवतेको १० कार्ादर्दि नभर रै्दनिकरूपमा बैंकहरूलार् बैंकहरूलार् सोिभिाा दर्दर्एको वा 
बैंकहरूबाट शखशर्एको रकम वाशणज्र् बैंकहरूबाट प्राप्त प्र.का.फा.िं.५ प्रनतवेर्दिसाँग मानसक नभडार्ा 
कहसाब नमलाि गिुा पर्दाछ ।  

 

३.६ प्ररे्दि सरकारको खाताको सञ्चालि 

प्ररे्दि सरकारको केन्रबाट सञ्चालि हिुे खाताहरूको सञ्चालि प्ररे्दि लेखा निर्न्रकको 
कार्ाालर्ले गिेछ । प्ररे्दि सशञ्चत कोष अन्तगातका िपेाल राष्ट्र बैंकमा रहि ेख-१.१ राजस्व, अिरु्दाि 
तथा कवकवि प्रानप्त खाता, ख-१.२ कवत्तीर् प्रानप्त / आम्र्दािी खाता, ख-१.३ निकासा खर्ा खाता, ख-१.४ 
सशञ्चत कोष नमलाि खाता, ख-३ आकशस्मक कोष खाता, ख-४ कवभाज्र् कोष खाता र ख-५ कहसाब 
नमलाि खाता प्ररे्दि लेखा प्रमखु र निजले तोकेको अनिकृतको संर्कु्त र्दस्तखतबाट सञ्चालि हिुेछ । 
प्ररे्दि सरकारको शजल्लास्तरमा सञ्चालि हिुे खाताहरू प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् अन्तगातका र्काई 
कार्ाालर्ले गिेछि ्। ख-२.१ बजेट खर्ा खाता कवजोर वषा, ख-२.२ बजेट खर्ा खाता जोर वषा, ख-
२.३ िरौटी खाता, ख-२.४ कविेष खाता (ऋण), ख-२.५ कविेष खाता (अिरु्दाि) तथा ख-२.६ कवकवि 
खाता अन्तगातका खाताहरू प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्तगातका र्काई कार्ाालर् प्रमखु र 
निजले तोकेको अनिकृतको संर्कु्त र्दस्तखतबाट सञ्चालि हिुेछ । 

३.७ सरकारी कारोबार गिे बैंकसाँगको कहसाब नमलाि 

प्ररे्दिको सरकारी कारोबार गिे बैंकमा जम्मा हिु आएको प्ररे्दिको खातामा रहेको रकम र खर्ा 
खाताबाट भएको खर्ा रकम रै्दनिक रूपमा सम्बशन्ित बैंकको प्रनतवेर्दिको आिारमा सशञ्चत कोष सञ्चालि 
गिे बैंकले कहसाब नमलाि गिुापछा । र्सरी कहसाब नमलाि गर्दाा एकल खाता कोष प्रणाली बमोशजम 
प्ररे्दिको खातामा जम्मा हिु आएको रकम सम्बशन्ित बैंकको खाता खर्ा गरी प्ररे्दिको खातामा जम्मा 
गिुापछा भिे िनु्र् मौज्र्दातको खर्ा खाताबाट खर्ा भएको रकम सम्बशन्ित बैंकको खातामा जम्मा 
गिुापछा। र्सरी रै्दनिक रूपमा कहसाब नमलाि तथा िोिभिाा गरेको जािकारी प्ररे्दि लेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्लाई दर्दिपुछा ।  
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पररच्छेर्द ४ 
स्थािीर् तह खाताहरू तथा सञ्चालि कवनि 

 

स्थािीर् तह अन्तगात महािगरपानलका, उपमहािगरपानलका, िगरपानलका र गाउाँपानलकाको 
आनथाक कारोबार सञ्चालि गिा “ग” खाता सम्बन्िी सरकारी कारोबार गिा स्वीकृनत प्राप्त बैंक िाखाहरूले 
निम्ि बमोशजमको स्थािीर् तह “ग” समहुको खाताहरू सम्बशन्ित कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्बाट 
नसफाररस तथा र्दस्तखत प्रमाशणत भई आएपनछ खोली दर्दि ुपर्दाछ । खर्ा िभई बााँकी हिुे रकम आनथाक 
वषा अन्त हिु ु अगावै सम्बशन्ित स्थािीर् तहले रे्क काटेर कफताा गिुापिे भएकोले र्ी खाताहरूमा 
आनथाक वषाको अन्त्र्मा बााँकी रहेको रकम किज हुाँरै्दि। 

ग-१ स्थािीर् तह राजस्व खाताहरू 

ग-१.१ आन्तररक राजस्व खाता 
ग-१.२ बााँडफााँटबाट प्राप्त राजस्व खाता 
ग-१.३ आन्तररक अिरु्दाि खाता 
ग-१.४ वैरे्दशिक सहार्ता अिरु्दाि खाता 
ग-१.५ कवत्तीर् व्र्वस्था तथा ऋण खाता 
 ग-१.५.१ सेर्र नबिी प्रानप्त 

 ग-१.५.२ ऋण (सााँवा) कफताा प्रानप्त 

 ग-१.५.३ आन्तररक ऋण प्रानप्त 

 ग-१.५.४ वैरे्दशिक ऋण प्रानप्त 

ग-२ स्थािीर् तह खर्ा खाताहरू 

ग-२.१ र्ालू खर्ा खाता - कवजोर वषा 
ग-२.२ र्ालू खर्ा खाता - जोर वषा 
ग-२.३ पुाँजीगत खर्ा खाता - कवजोर वषा 
ग-२.४ पुाँजीगत खर्ा खाता - जोर वषा 
ग-२.५ कवत्तीर् व्र्वस्था खर्ा खाता - कवजोर वषा 
ग-२.६ कवत्तीर् व्र्वस्था खर्ा खाता - जोर वषा 
ग-२.७ कवकवि खर्ा खाता 

ग-३ स्थािीर् तह िरौटी खाता 
ग-४ स्थािीर् तह कोष खाता 

ग-४.१ स्थािीर् तह सशञ्चत कोष खाता 
ग-५ स्थािीर् तह कवकवि कोष खाता 

ग-५.१ स्थािीर् तह कवकवि कोष खाता 
ग-६ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता 

ग-६.१ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता 
ग-७ स्थािीर् तह आकशस्मक कोष खाता 

ग-७.१ स्थािीर् तह आकशस्मक कोष खाता 
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ग-७.२ स्थािीर् तह प्रकोप व्र्वस्थापि कोष खाता 
ग-८ स्थािीर् तह बैंकगत कहसाब नमलाि खाता 

 

४.१ ग-१ स्थािीर् तह राजस्व खाताहरू 

स्थािीर् तहले प्राप्त गिे सबै प्रकारका राजस्व, अिरु्दाि तथा कवत्तीर् व्र्वस्था बापतको रकमहरू 
सरुुमा र्स समहु अन्तगातका खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । र्ी खाताहरू रकम जम्मा गिा मार नमल्ि े
तर खर्ा लेख्न िनमल्ि े खाता (Nonoperative Accounts) हिु ् । वषाको अन्त्र्मा ग-१ अन्तगातका 
खाताहरूबाट रकम ग-४.१ स्थािीर् तह सशञ्चत कोष खातामा ट्रान्सफर गरी कहसाब नमलाि गिुा पर्दाछ 
। र्सरी ट्रान्सफर गर्दाा खाता सञ्चालकहरूको संर्कु्त र्दस्तखतको बैंक आरे्दि बमोशजम गिुा पर्दाछ । 
र्सको खाता सञ्चालकका रूपमा सम्बशन्ित स्थािीर् तहका कार्ाकारी प्रमखु र आनथाक प्रिासि 
िाखाको प्रमखु रहिछेि ्।  

४.१.१ ग-१.१ आन्तररक राजस्व खाता 
स्थािीर् तहले प्राप्त गिे प्रर्नलत राजस्व संकेत अिसुार सम्पणुा कर (राजस्व संकेत ११ बाट 

सरुु हिुे राजस्व िीषाकहरू) तथा गैरकर (राजस्व संकेत १४ बाट सरुु हिुे राजस्व िीषाकहरू) 
राजस्वहरू र्स समहुको खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । प्रर्नलत कािूिले स्थािीर् तहको के्षरानिकार नभर 
रहेका राजस्वका स्रोतहरूबाट प्राप्त हिुे राजस्व रकम र्स खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । साथै, स्थािीर् 
तहलाई बेरुजू तथा गत वषाको िगर्द मौज्र्दात तथा अन्र् प्रानप्त वापत प्राप्त हिुे (राजस्व संकेत १५ बाट 
सरुु हिुे राजस्व िीषाकहरू) सम्पणुा रकम समेत र्सै खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । र्ी खाताहरूको लानग 
रे्कबकु जारी गिुापरै्दि । 

४.१.२ ग-१.२ बााँडफााँटबाट प्राप्त राजस्व खाता 
अन्तर सरकारी कवत्त व्र्वस्थापि ऐि, २०७४ को र्दफा ५, ६ र ७ को व्र्वस्था बमोशजम 

स्थािीर् तहलाई राजस्व बााँडफााँट पश्चात ् प्राप्त हिु े रकम र्स खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । िेपाल 
सरकारबाट प्राप्त हिु ेमूल्र् अनभवृकि कर तथा आन्तररक उत्पार्दिमा सङ्कलि भएको अन्तिलु्क बााँडफााँट 
गरी स्थािीर् तहमा पठार्एको रकम, प्राकृनतक स्रोतको उपर्ोगमा सङ्कलि हिु े रोर्ल्टी बााँडफााँट गरी 
स्थािीर् तहमा पठार्एको रकम, प्ररे्दि तहबाट र्ातार्ात के्षरमा सङ्कलि हिुे राजस्व बााँडफााँट गरी 
स्थािीर् तहमा पठार्एको रकम, घरजग्गा रशजषे्ट्रसि र्दस्तरु बााँडफााँट गरी स्थािीर् तहलाई प्राप्त रकम 
तथा स्थािीर् तह आफैं ले सङ्कलि गरी बााँडफााँट पश्चात ् प्राप्त गिे राजस्व रकमलाई र्स खातामा 
बााँडफााँट पश्चात ्प्राप्त हिुे राजस्व िीषाकमा लेखाङ्कि गरी जम्मा गिुा पर्दाछ । 

४.१.३ ग-१.३ आन्तररक अिरु्दाि खाता 
स्थािीर् तहले िेपाल सरकार, प्ररे्दि सरकार तथा अन्र् स्थािीर् तह तथा अन्र् संस्था वा 

व्र्शक्तबाट प्राप्त गिे सम्पणुा अिरु्दाि र्स खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । िेपाल सरकारबाट प्राप्त हिु े
कवत्तीर् समािीकरण अिरु्दाि, ससता अिरु्दाि, समपरुक अिरु्दाि तथा कविषे अिरु्दाि, प्ररे्दि सरकारबाट प्राप्त 
हिुे कवत्तीर् समािीकरण अिरु्दाि, ससता अिरु्दाि, समपरुक अिरु्दाि तथा कविेष अिरु्दाि र अन्र् स्थािीर् 
तहबाट प्राप्त हिुे ससता अिरु्दाि, समपरुक अिरु्दाि तथा कविेष अिरु्दाि वापतको मलु शिषाक १३००० 
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अन्तगातका राजस्व िीषाकहरूको रकम र्ो खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । र्ो खातामा सशञ्चत कोषबाट 
खर्ा हिुे गरी अन्र् संस्था वा व्र्शक्तबाट प्राप्त अिरु्दािको रकम समेत जम्मा गिुा पर्दाछ । 

४.१.४ ग-१.४ वैरे्दशिक सहार्ता अिरु्दाि खाता 
िेपाल सरकारको स्वीकृनतमा बहपुक्षीर् तथा दिपक्षीर् रूपमा प्राप्त वैरे्दशिक सहार्ता वापतको 

रकम र्स खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । र्स्तो रकम राजस्व िीषाक १३१११ (दिपक्षीर् वैरे्दशिक र्ालू 
अिरु्दाि), राजस्व िीषाक १३२११ (अन्तरााकष्ट्रर् अन्तर सरकारी संस्थाबाट प्राप्त र्ालू अिरु्दाि), राजस्व 
िीषाक १३२१२ (अन्तरााकष्ट्रर् गैर सरकारी संस्थाबाट प्राप्त र्ालू अिरु्दाि) मध्रे् उपर्कु्त िीषाकमा भौर्र 
भरी जम्मा गिुा पर्दाछ । 

४.१.५ ग-१.५ कवत्तीर् व्र्वस्था तथा ऋण खाता 
िेपाल सरकारको स्वीकृनतमा स्थािीर् तहले कवनभन्न आर्ोजिामा लगािी गरेको िेर्र कविी 

वापत प्राप्त हिुे रकम तथा अन्र् आन्तररक तथा वाह्य ऋणको कफताा भकु्तािी वापतको रकम र्स 
समहुको खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । र्स खाता अन्तगात आवश्र्कता अिसुार निम्िािसुारका खाताहरू 
खोल्ि सककन्छ। र्ी खाताहरूमा आनथाक बषाको अन्त्र्मा रहेको मौज्र्दात रकम िर्ााँ आ.व. को श्रावण 
१ गते ग-४.१ स्थािीर् तह सशञ्चत कोष खातामा ट्रान्सफर गिुा पर्दाछ । 

४.१.५.१ ग-१.५.१ िरे्र नबिी प्रानप्त 

र्ो खाता प्रत्रे्क स्थािीर् निकार्को िाममा उक्त स्थािीर् निकार्को खाता रहेको वाशणज्र् 
बैंकमा खोनलन्छ । र्स खातामा स्थािीर् तहले कवनभन्न निकार्, संस्थाि तथा संगठिमा आफ्िो 
के्षरानिकार नभर रही गररएको िरे्र लगािी वापतको रकम कफताा भकु्तािी प्राप्त हुाँर्दा जम्मा गिुा पर्दाछ 
। 

४.१.५.२ ग-१.५.२ ऋण (सााँवा) नबिी प्रानप्त 

र्ो खाता प्रत्रे्क स्थािीर् तहको िाममा उक्त स्थािीर् तहको सशञ्चत कोष खाता रहेको वाशणज्र् 
बैंकमा खोनलन्छ । र्स खातामा स्थािीर् तहले कवनभन्न निकार्, संस्थाि तथा संगठि तथा र्ोजिाहरूमा 
आफ्िो के्षरानिकार नभर रही गररएको ऋण लगािी वापतको रकम सााँवा कफताा भकु्तािी प्राप्त हुाँर्दा जम्मा 
गिुा पर्दाछ । 

४.१.५.३ ग-१.५.३ आन्तररक ऋण प्रानप्त 

र्ो खाता प्रत्रे्क स्थािीर् तहको िाममा उक्त स्थािीर् तहको सशञ्चत कोष खाता रहेको वाशणज्र् 
बैंकमा खोनलन्छ । अन्तर सरकारी कवत्त व्र्वस्थापि ऐि, २०७४ बमोशजम िेपाल सरकारको सहमनतमा 
स्थािीर् तहले आफ्िो के्षरानिकार नभर रही कवनभन्न उपकरण माफा त उठाएको आन्तररक ऋणको रकम 
र्ो खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । 

४.१.५.४ ग-१.५.४ वैरे्दशिक ऋण प्रानप्त 

र्ो खाता प्रत्रे्क स्थािीर् तहको िाममा उक्त स्थािीर् तहको सशञ्चत कोष खाता रहेको वाशणज्र् 
बैंकमा खोनलन्छ । अन्तर सरकारी कवत्त व्र्वस्थापि ऐि, २०७४ बमोशजम िेपाल सरकार माफा त प्राप्त 
हिुे वैरे्दशिक ऋण वापतको रकम र्ो खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । 
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४.२ ग-२ स्थािीर् तह खर्ा खाताहरू 

स्थािीर् तहको खर्ाको लानग रे्दहार्का कार्ासञ्चालि स्तरका खाताहरू खोल्ि ु पर्दाछ । र्ी 
खाताहरू आनथाक वषाभरी निरन्तर र्ालू रहन्छि ्र वषाको अन्त्र्मा िनु्र् गरी आगामी आनथाक वषाको 
लानग िवीकरण गरेर मार सञ्चालि गररन्छि ्।  

४.२.१ ग-२.१ र्ालू खर्ा खाता - कवजोर वषा तथा ग-२.२ र्ालू खर्ा खाता - जोर वषा 
स्थािीर् तहले र्ालू प्रकृनतको खर्ाको लानग ग-२.१ र्ालू खर्ा खाता - कवजोर वषा तथा ग-

२.२ र्ालू खर्ा खाता - जोर वषा गरी र्दरु्ावटा र्ालू खर्ा खाता खोल्ि ुपर्दाछ । उक्त खाताहरू मध्रे् 
ग-२.१ र्ालू खर्ा खाता - कवजोर वषा कविम सम्बत अिसुार कवजोर वषाका लानग तथा ग-२.२ र्ालू 
खर्ा खाता - जोर वषा कविम सम्बत अिसुार जोर वषाका लानग प्रर्ोग गिुा पिेछ । र्ी खाताहरूमा 
सशञ्चत कोषको अवस्था, बजेट तथा कार्ािम हेरी र्ौमानसक खर्ा बराबरको रकम सशञ्चत कोष खाताबाट 
ट्रान्सफर गिुा पर्दाछ । सामान्र्तर्ा र्ी खातामा रकम जम्मा गिा नमल्रै्दि । तर, कारणवि पेश्की खर्ा 
प्रर्दाि भएको रकम वा अन्र् रकम कफताा हिु आएमा आनथाक वषा िसककाँ रै्द त्र्स्तो रकम उक्त खातामा 
जम्मा गिा सककिेछ । र्ालू आ.व.को असार मसान्तमा र्स्ता खाताहरूमा बााँकी रहेको रकम मध्रे् 
सिता अिरु्दाि, कविषे अिरु्दाि र समपूरक अिरु्दािबाट प्राप्त रकम सम्बशन्ित सरकारलाई कफताा गिा रे्क 
जारी गिुा पर्दाछ भिे समािीकरण अिरु्दाि, राजस्व बााँडफााँट र आन्तररक स्रोत, ऋण रकम सशञ्चत कोषमा 
कफताा पठाउि ुपर्दाछ । 

साथै, कुिै आनथाक वषाको असार मसान्त पनछ सो आनथाक वषामा र्ाल ुरहेको (नबजोर वषाको 
लानग ग-२.१ र जोर वषाको लानग ग-२.२) मा कुिै पनि रकम जम्मा गिा नमल्रै्दि । र्ो खाता रहेको 
वाशणज्र् बैंकले सम्बशन्ित स्थािीर् तहले जारी गरेको रे्कको भकु्तािी गरी हरेक दर्दि उक्त खातामा 
भएको खर्ा / जम्मा तथा भकु्तािीको कववरण सम्बशन्ित बैंकको प्रिाि कार्ाालर् माफा त िेपाल राष्ट्र 
बैकको बैंककङ्ग कार्ाालर्, सरकारी लेखा फााँटलाई स.का.फा.िं.१ मा प्रनतवेर्दि गिुापछा । उक्त खाताहरू 
मध्रे् ग-२.१ र्ालू खर्ा खाता कवजोर वषा कविम सम्बत अिसुार कवजोर वषाका लानग तथा ग-२.२ 
र्ालू खर्ा खाता जोर वषा कविम सम्बत अिसुार जोर वषाका लानग प्रर्ोग गिुा पिेछ ।  

र्स्ता खाताहरूबाट जारी भएका रे्कहरू अको आनथाक वषाको श्रावण मकहिामा ३० दर्दि 
म्र्ार्दनभर साकटि ेप्रर्ोजिका लानग अशघल्लो आनथाक वषाको लानग प्रर्ोग भएको खाताबाट िै कारोवार 
गिुा पर्दाछ भिे र्ाल ुआनथाक वषाको कारोवारका लानग सो आनथाक वषा कविम सम्बत अिसुार जोर वा 
कवजोर वषा जे हो सोही बमोशजमको खातामा कारोवार गिुा पर्दाछ । उर्दाहरणका लानग आनथाक वषा 
२०७६/७७ लार् उक्त आनथाक वषाको समाप्ती २०७७ असारमा हिु े भएकोले कवजोर वषा तथा 
२०७७/७८ लार् उक्त आनथाक वषाको समाप्ती २०७८ असारमा हिु े भएकोले जोर वषा मािी सोही 
बमोशजम कारोवार गिुा पिेछ । 

४.२.२ ग-२.३ पुाँजीगत खर्ा खाता - कवजोर वषा तथा ग-२.४ पुाँजीगत खर्ा खाता - जोर वषा 
स्थािीर् तहले पुाँजीगत प्रकृनतको खर्ाको लानग ग-२.३ पुाँजीगत खर्ा खाता - कवजोर वषा तथा 

ग-२.४ पुाँजीगत खर्ा खाता - जोर वषा गरी र्दरु्ावटा पुाँजीगत खर्ा खाता खोल्ि ुपर्दाछ । उक्त खाताहरू 
मध्रे् ग-२.३ पुाँजीगत खर्ा खाता - कवजोर वषा तथा ग-२.४ पुाँजीगत खर्ा खाता - जोर वषा कविम 
सम्बत अिसुार जोर वषाका लानग प्रर्ोग गिुा पिेछ । र्ी खाताहरूमा सशञ्चत कोषको अवस्था, बजेट तथा 
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कार्ािम हेरी र्ौमानसक खर्ा बराबरको रकम सशञ्चत कोष खाताबाट ट्रान्सफर गिुा पर्दाछ । 
सामान्र्तर्ा र्ी खाताहरूमा रकम जम्मा गिा नमल्रै्दि । तर, कारणवि पेश्की खर्ा प्रर्दाि भएको रकम 
वा अन्र् रकम कफताा हिु आएमा आनथाक वषा िसककाँ रै्द त्र्स्तो रकम उक्त खातामा जम्मा गिा सककिछे 
। र्सरी बााँकी रहेको रकममध्रे् सिता अिरु्दाि, कविषे अिरु्दाि र समपूरक अिरु्दािबाट प्राप्त रकम 
सम्बशन्ित सरकारलाई कफताा गिा रे्क जारी गिुा पर्दाछ भिे समािीकरण अिरु्दाि, राजस्व बााँडफााँट र 
आन्तररक स्रोत, ऋण रकम सशञ्चत कोषमा कफताा पठाउि ुपर्दाछ । 

साथै, कुिै आनथाक वषाको असार मसान्त पनछ सो आनथाक वषामा र्ाल ुरहेको (नबजोर वषाको 
लानग ग-२.३ र जोर वषाको लानग ग-२.४) मा कुिै पनि रकम जम्मा गिा नमल्रै्दि । र्ो खाता रहेको 
वाशणज्र् बैंकले सम्बशन्ित स्थािीर् तहले जारी गरेको रे्कको भकु्तािी गरी हरेक दर्दि उक्त खातामा 
भएको खर्ा / जम्मा तथा भकु्तािीको कववरण सम्बशन्ित बैंकको प्रिाि कार्ाालर् माफा त िेपाल राष्ट्र 
बैकको बैंककङ्ग कार्ाालर्, सरकारी लेखा फााँटलाई स.का.फा.िं.१ मा प्रनतवेर्दि गिुापछा । उक्त खाताहरू 
मध्रे् ग-२.३ पुाँजीगत खर्ा खाता कवजोर वषा कविम सम्बत अिसुार कवजोर वषाका लानग तथा ग-२.४ 
पुाँजीगत खर्ा खाता जोर वषा कविम सम्बत अिसुार जोर वषाका लानग प्रर्ोग गिुा पिेछ ।  

र्स्ता खाताहरूबाट जारी भएका रे्कहरू अको आनथाक वषाको श्रावण मकहिामा ३० दर्दि 
म्र्ार्दनभर साकटि ेप्रर्ोजिका लानग अशघल्लो आनथाक वषाको लानग प्रर्ोग भएको खाताबाट िै कारोवार 
गिुा पर्दाछ भिे र्ाल ुआनथाक वषाको कारोवारका लानग सो आनथाक वषा कविम सम्बत अिसुार जोर वा 
कवजोर वषा जे हो सोही बमोशजमको खातामा कारोवार गिुा पर्दाछ । उर्दाहरणका लानग आनथाक वषा 
२०७६/७७ लार् उक्त आनथाक वषाको समाप्ती २०७७ असारमा हिु े भएकोले कवजोर वषा तथा 
२०७७/७८ लार् उक्त आनथाक वषाको समाप्ती २०७८ असारमा हिु े भएकोले जोर वषा मािी सोही 
बमोशजम कारोवार गिुा पिेछ । 

४.२.३ ग-२.५ कवत्तीर् व्र्वस्था खर्ा खाता - कवजोर वषा तथा ग-२.६ कवत्तीर् व्र्वस्था खर्ा खाता - 
जोर वषा 

स्थािीर् तहले कवत्तीर् व्र्वस्थापि गिे प्रर्ोजिका खर्ा लेख्नका लानग ग-२.५ कवत्तीर् व्र्वस्था 
खर्ा खाता - कवजोर वषा तथा ग-२.६ कवत्तीर् व्र्वस्था खर्ा खाता - जोर वषा गरी र्दरु्ावटा कवत्तीर् 
व्र्वस्था खर्ा खाता खोल्ि ुपर्दाछ । उक्त खाताहरू मध्रे् ग-२.५ कवत्तीर् व्र्वस्था खर्ा खाता - कवजोर 
वषा कवजोर वषाका लानग तथा ग-२.६ कवत्तीर् व्र्वस्था खर्ा खाता - जोर वषा कविम सम्बत अिसुार 
जोर वषाका लानग प्रर्ोग गिुा पिेछ । स्थािीर् तहले िेपाल सरकारको स्वीकृनतमा नलएको ऋणको 
सावा भकु्तािी गर्दाा र्स खाताबाट भकु्तािी गिुा पर्दाछ । स्थािीर् तहले ऋणको सााँवा भकु्तािीको भकु्तािी 
कार्ातानलका अिसुार बजेट व्र्वस्था गरी सोही अिसुार सशञ्चत कोषबाट र्स खातामा ट्रान्सफर गिुा 
पर्दाछ । साथै, कुिै आनथाक वषाको असार मसान्त पनछ सो आनथाक वषामा र्ाल ुरहेको (नबजोर वषाको 
लानग ग-२.५ र जोर वषाको लानग ग-२.६) मा कुिै पनि रकम जम्मा गिा नमल्रै्दि । र्ो खाता रहेको 
वाशणज्र् बैंकले सम्बशन्ित स्थािीर् तहले जारी गरेको रे्कको भकु्तािी गरी हरेक दर्दि उक्त खातामा 
भएको खर्ा / जम्मा तथा भकु्तािीको कववरण सम्बशन्ित बैंकको प्रिाि कार्ाालर् माफा त िेपाल राष्ट्र 
बैकको बैंककङ्ग कार्ाालर्, सरकारी लेखा फााँटलाई स.का.फा.िं.१ मा प्रनतवेर्दि पेि गिुापछा । उक्त 
खाताहरू मध्रे् ग-२.५ पुाँजीगत खर्ा खाता कवजोर वषा कविम सम्बत अिसुार कवजोर वषाका लानग तथा 
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ग-२.६ पुाँजीगत खर्ा खाता जोर वषा कविम सम्बत अिसुार जोर वषाका लानग प्रर्ोग गिुा  
पिेछ ।  

र्स्ता खाताहरूबाट जारी भएका रे्कहरू अको आनथाक वषाको श्रावण मकहिामा ३० दर्दि 
म्र्ार्दनभर साकटि ेप्रर्ोजिका लानग अशघल्लो आनथाक वषाको लानग प्रर्ोग भएको खाताबाट िै कारोवार 
गिुा पर्दाछ भिे र्ाल ुआनथाक वषाको कारोवारका लानग सो आनथाक वषा कविम सम्बत अिसुार जोर वा 
कवजोर वषा जे हो सोही बमोशजमको खातामा कारोवार गिुा पर्दाछ । उर्दाहरणका लानग आनथाक वषा 
२०७६/७७ लार् उक्त आनथाक वषाको समाप्ती २०७७ असारमा हिु े भएकोले कवजोर वषा तथा 
२०७७/७८ लार् उक्त आनथाक वषाको समाप्ती २०७८ असारमा हिु े भएकोले जोर वषा मािी सोही 
बमोशजम कारोवार गिुा पिेछ । 

माथी उल्लेशखत ६ वटै खर्ा खाताहरूबाट असार मसान्तसम्ममा काकटएका रे्कहरू रे्कको 
म्र्ार्द रहेसम्म र्स भकु्तािी गिे प्रर्ोजिका लानग सम्बशन्ित स्थािीर् तहले असार मसान्तसम्म काकटएका 
भकु्तािी हिु बााँकी रे्कको अिसूुर्ी ४२ फारम िं. १ बमोशजमको कववरण सम्बशन्ित बैंकलाई श्रावण ३ 
गते नभर उपलब्ि गराउि ुपर्दाछ । र्सरी प्राप्त हिु आएको कववरण बमोशजमका रे्कहरूलार्ा मार उक्त 
आ.व. का लानग भकु्तािी दर्दि नमल्िे गरी सम्बशन्ित बैंकको प्रणालीमा प्रकवकष्ट गिुा पर्दाछ । र्स 
खाताबाट जारी भएका सबै रे्कको साकटि े नमनत समाप्त भएपनछ बााँकी रहेको रकम सशञ्चत कोषमा 
र्दाशखला गिुा पर्दाछ । 

४.२.४ ग-२.७ कवकवि खर्ा खाता 
मानथ उल्लेख गररएका बाहेक अन्र् स्वरे्दिी वा कवरे्दिी निकार्बाट कविषे प्रर्ोजिको लानग प्राप्त 

हिुे रकम जम्मा गिा र्स प्रकृनतको खाताको व्र्वस्था गररएको हो । स्थािीर् तहको िाममा बजेट 
बाकहरका रकम कुिै माध्र्मबाट प्राप्त हिु आएमा त्र्स्तो रकम जम्मा गिा र रे्क जारी गरी खर्ा गिा 
र्ो खाता खोल्ि ुपर्दाछ ।  

४.३ ग-३ स्थािीर् तह िरौटी खाता 
स्थािीर् तह अन्तगातका कार्ाालर्को कामको नसलनसलामा िरौटी, जमाित, अिेष्ट मिी र काििु 

बमोशजम िरौटीमा जम्मा गिुापिे अन्र् रकमहरू जम्मा गिा र्ो खाता खोल्िपुछा । र्स खाताबाट िरौटी 
कफताा वा सर्दरस्र्ाहा गर्दाा राजस्व खातामा रकम ट्रान्सफर गिे बाहेक अन्र् खाताहरूमा रकम ट्रान्सफर 
गिा नमल्रै्दि । तर, भलुवि रकम जम्मा भएको अवस्थामा सम्बशन्ित स्थािीर् तहको पर सकहत रे्क 
भकु्तािीको लानग प्राप्त भएमा रकम ट्रान्सफर वा रे्क माफा त भकु्तािी गिा सककन्छ । िरौटी खातामा 
जम्मा गररएको रकम किज िहिुे भएकोले प्रत्रे्क आनथाक वषाको लानग छुिै खाता खोल्ि ुपरै्दि । 

४.४ ग-४ स्थािीर् तह कोष खाता 
४.४.१ ग-४.१ स्थािीर् तह सशञ्चत कोष खाता 

र्ो खाता सम्बशन्ित स्थािीर् तहको सम्पणुा आम्र्दािी / खर्ाको शस्थनत रे्दशखिे केन्रीर् मूल 
खाता हो। स्थािीर् तहहरूलाई िेपाल सरकारबाट प्राप्त हिुे अिरु्दाि तथा अन्र् जिुसकैु स्रोतबाट प्राप्त 
हिुे आम्र्दािी रकम र्स खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । र्सै खाताबाट स्थािीर् तहहरूलाई स्वीकृत 
कार्ािम तथा बजेट बााँडफााँट अिसुार कार्ा सञ्चालिको लानग आवश्र्क पिे रकम ग-२.१ वा ग-२.२, 
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ग-२.३ वा ग-२.४ र ग-२.५ वा ग-२.६ खातामा निकासा दर्दि ुवा रकम ट्रान्सफर गिुा पर्दाछ । ग-२ 
समहुको खाताहरूमा रकम ट्रान्सफर गर्दाा खाता सञ्चालकहरूको संर्कु्त र्दस्तखतको बैंक आरे्दि 
बमोशजम सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकहरूले ट्रान्सफर गररदर्दि ुपर्दाछ । 

४.५ ग-५ स्थािीर् तह कवकवि कोष खाता 
४.५.१ ग-५.१ स्थािीर् तह कवकवि कोष खाता 

स्थािीर् तहमा कवनभन्न उद्दशे्र्को लानग खोनलएका खाताहरू र्स समहु अन्तगात खोनलएको 
मानििेछ । सो बाहेक अन्र् खाताहरू खोल्ि आवश्र्क परेमा स्थािीर् तहको पररषर्दको निणार् र 
महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को स्वीकृनत आवश्र्क पर्दाछ । र्ी खाताहरू निरन्तर र्ालू रहन्छि।् तर, 
निशश्चत उद्देश्र् परुा भएपनछ र्ो समहु अन्तगातको कुिै खाता आवश्र्क िपिे भएमा सम्बशन्ित स्थािीर् 
तहको अिरुोिमा कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को नसफाररस प्राप्त भएपनछ सो खाता बन्र्द गरी 
र्समा रहेको रकम ग-४.१ स्थािीर् तह सशञ्चत कोष खातामा ट्रान्सफर गररदर्दि ुपर्दाछ । 

४.६ ग-६ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता 
४.६.१ ग-६.१ स्थािीर् तह कवभाज्र् कोष खाता 

स्थािीर् तहमा सङ्कलि हिुे बााँडफााँट गिुापिे राजस्व र्स खातामा जम्मा गिुापछा । निर्मािसुार 
स्थािीर् तह तथा सम्बशन्ित प्ररे्दिका लानग बााँडफााँट भएपनछ सम्बशन्ित तहमा रकम जम्मा गिा मार 
र्स खाताबाट खर्ा गररिेछ । 

४.७ ग-७ स्थािीर् तह आकशस्मक कोष खाता 
र्ो खातामा स्थािीर् तहमा हिुे आपतकानलि तथा प्रकोप व्र्वस्थापिका लानग प्राप्त रकम जम्मा 

गिुापछा। र्स समहु अन्तगात निम्ि र्दईु प्रकारका खाता खोल्ि सककन्छ। 

१. ग-७.१ स्थािीर् तह आकशस्मक कोष खाता 
२. ग-७.२ स्थािीर् तह प्रकोप व्र्वस्थापि कोष खाता 

४.८ ग-८ स्थािीर् तह कहसाव नमलाि खाता 
स्थािीर् तहको सरकारी कारोबार गिे बैकसाँग रै्दनिक कहसाब नमलाि गिे प्रर्ोजिका लानग र्स 

अन्तगात रे्दहार् बमोशजमको एउटा कहसाब नमलाि खाता रहन्छ । 

४.८.१ ग-८.१ स्थािीर् तह कहसाव नमलाि खाता 

िेपाल सरकारको सशञ्चत कोष खाता रहेको िेपाल राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग कार्ाालर्मा स्थािीर् तहको “ग” 
वगाका खाताहरू सञ्चालि गिा स्वीकृनत प्राप्त प्रत्रे्क बैंकहरूको िाममा बैंकगत स्थािीर् तह कहसाव 
नमलाि खाता खोल्ि ुपर्दाछ । रै्दनिकरूपमा सम्पणुा “ग” वगाका खाताहरूमा कुल जम्मा / खर्ा भएको 
रकमको कववरण अिसूुर्ी १ मा भएको स.का.फा.िं.१ बमोशजम र्मेल माफा त सम्बशन्ित वाशणज्र् 
बैंकको केन्रीर् कार्ाालर्ले बैंककङ्ग कार्ाालर् सरकारी लेखा फााँटमा पठाउि ु पर्दाछ । साथै, उक्त 
कववरण िेपाल राष्ट्र बैंकको SIS कार्ाान्वर्ि पश्चात भिे SIS माफा त पठाउि ु पिेछ। र्सरी बैंकले 
पठाएको कववरणको आिारमा बैंककङ्ग कार्ाालर्मा रहेको सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकको बैंक खाता 
खर्ा/जम्मा गरी रै्दनिकरूपमा र्स अन्तगात रहेको बैंकगत स्थािीर् तह कहसाब नमलाि खातामा जम्मा / 
खर्ा लेखाङ्कि गिुा पर्दाछ । 
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प्रत्रे्क मकहिा कवतेको १० कार्ादर्दि नभर रै्दनिकरूपमा बैंकहरूलार् सोिभिाा दर्दर्एको वा बैंकहरूबाट 
शखशर्एको रकम वाशणज्र् बैंकहरूबाट प्राप्त अिसूुर्ी १३ स.का.फा.िं.६ प्रनतवेर्दिसाँग मानसक नभडार्ा 
कहसाब नमलाि गरी अध्र्ावनिक गिुा पर्दाछ ।  
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पररच्छेर्द ५ 
राजस्व तथा सरकारी खाता सञ्चालि सम्बन्िी व्र्वस्था 

५.१ क-१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त खाता 
िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्बाट राजस्व सङ्कलि गिे अिमुनत प्राप्त वाशणज्र् बैंकले िेपाल 

सरकार अन्तगातका सरकारी कार्ाालर्को िाममा प्राप्त हिुे राजस्व जम्मा गिे प्रर्ोजिको लानग आफ्िो 
केन्रीर् कार्ाालर्मा महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा रकम जम्मा गिा मार नमल्िे (Non-

operative Accounts) खाता खोल्ि ुपर्दाछ । प्ररे्दि सरकारको राजस्व सङ्कलि गिे प्रर्ोजिको लानग 
सम्बशन्ित प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा वाशणज्र् बैंकको प्रारे्दशिक कार्ाालर्हरूमा रकम 
जम्मा गिा नमल्िे राजस्व खाता रहिेछ । बैंकले आफ्िो िाखा वा काउन्टर माफा त स्वीकृनत प्राप्त 
सरकारी कार्ाालर्को मार िेपाल सरकारले प्रर्ोगमा ल्र्ाएको राजस्व व्र्वस्थापि सूर्िा प्रणाली 
(Revenue Management Information System – RMIS) मा समेत राजस्व भौर्रको अनभलेख प्रकवष्ट 
गरी राजस्व सङ्कलि गिुा पिेछ । 

सम्बशन्ित सरकारी कार्ाालर् र कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्लाई सङ्कनलत राजस्वको 
प्रनतवेर्दि कार्ाालर् रहेको शजल्लाशस्थत िाखा वा काउन्टर माफा त उपलब्ि गराउि ु पिेछ । र्सरी 
कववरण उपलब्ि गराउाँर्दा सम्बशन्ित कार्ाालर्को िाममा आफ्िै िाखा वा काउन्टरबाट उठेको र अन्र् 
िाखाबाट उठेको राजस्वको कववरण तर्ार गरी पेस गिुा पिेछ । महालेखा निर्न्रक कार्ाालर् र िेपाल 
राष्ट्र बैंकलाई सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकको केन्रीर् कार्ाालर्माफा त रै्दनिक रूपमा प्रनतवेर्दि गिुा पर्दाछ । 

रकम जम्मा गिा मार नमल्िे खाता भएतापनि भौर्रमा उशल्लशखत कववरणहरू संिोिि गिे वा 
ट्रान्सफर गिे प्रर्ोजिाथा र्ो खाता सञ्चालकहरू महालेखा निर्न्रक कार्ाालर् / प्ररे्दि लेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्बाट तोककएका पर्दानिकारीहरू हिुेछि।् र्ो खाताका सञ्चालकहरूको र्दस्तखत िमिुा काडा 
िेपाल सरकारको हकमा महालेखा निर्न्रकबाट तथा प्ररे्दि सरकारको हकमा सम्बशन्ित प्ररे्दि लेखा 
निर्न्रक कार्ाालर्का प्ररे्दि लेखा निर्न्रकबाट प्रमाशणत भई आउि ुपिेछ । त्र्सरी खोनलएको एकल 
राजस्व खाता आगामी वषाहरूमा र्थावत र्ालू रहिेछ । आनथाक वषाको पकहलो दर्दि अशघल्लो आनथाक 
वषाको कहसाब नमलाि गररसकेपनछ मार र्स्तो खाताबाट कारोबार सरुु गिुा पर्दाछ । 

सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकले कार्ाालर्को कोड िम्बर र कार्ाालर्को िाम सकहतको कववरण 
करर्दाता / सेवािाहीले स्पष्ट बझु्िे गरी कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्साँग समेत समन्वर् गरी 
राजस्व सङ्कलि गिे बैंक िाखा वा काउन्टर बाकहर टााँस्िे व्र्वस्था गिुा पिेछ । िेपाल सरकार 
अन्तगात रहिे कार्ाालर्को कोड ९ अंकको हिुेछ भि ेप्ररे्दि सरकार अन्तगात रहिे कार्ाालर्को कोड 
१० अंकको हिुेछ । सो मध्रे् प्ररे्दिको हकमा पनछल्लो अंकले प्ररे्दि जिाउिेछ । 

५.२ सशञ्चत कोषमा राजस्व र्दाशखला गिे सम्बन्िी व्र्वस्था 
िेपाल सरकारले कािूि बमोशजम उठाउिे सबै प्रकारको कर, सेवा उपलब्ि गराएवापतको िलु्क 

एवं लगािीबाट प्राप्त मिुाफा, ब्र्ाज, अिरु्दाि तथा प्राप्त हिुे अन्र् राजस्व रकम िेपाल सरकारको सशञ्चत 
कोषमा र्दाशखला हिुे व्र्वस्था छ । कािूिले तोकेकोमा बाहेक त्र्स्तो रकम सशञ्चत कोषमा र्दाशखला 
िभई खर्ा गिुा हुाँरै्दि। सशञ्चत कोषमा र्दाशखला हिुे सबै प्रकारका राजस्व रकम महालेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्को परामिामा िेपाल राष्ट्र बैंक तथा िेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका वाशणज्र् बैंकहरूले सङ्कलि 
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गिेछि।् राजस्व सङ्कलि गिे वाशणज्र् बैंकले आफ्िो बैंकमा राजस्व सङ्कलि गिे प्रर्ोजिको लानग 
खोनलएको एकल राजस्व खातामा जम्मा भएको रकम सङ्कलि गरेको भोनलपल्ट रै्दनिक रूपमा िेपाल 
राष्ट्र बैंकशस्थत केन्रीर् सरकार क-१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा अन्र् प्रानप्त खातामा जम्मा गिा िेपाल राष्ट्र 
बैंकमा प्रनतवेर्दि गिुा पर्दाछ । ९ अङ्कको कार्ाालर् कोड भएका िेपाल सरकारका कार्ाालर्हरूमा जम्मा 
हिु आएको राजस्व िेपाल सरकारको राजस्व तथा अिरु्दाि खातामा तथा १० अङ्कको कार्ाालर् कोड 
भएका प्ररे्दि सरकारका कार्ाालर्हरूमा जम्मा हिु आएको राजस्व सम्बशन्ित प्ररे्दिको राजस्व तथा 
अिरु्दाि खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । 

५.३ राजस्व िीषाक वगीकरण 

सामान्र् रूपमा राजस्व िीषाक भन्नाले आिार िीषाक, मूल िीषाक र उपिीषाक समेत बशुझन्छ 
। राजस्व सङ्केत िम्बरको अन्त्र्मा ३ वटा िून्र् भएका राजस्व िीषाकलाई आिार िीषाक, सङ्केत 
िम्बरको अन्त्र्मा २ वटा िून्र् भएका राजस्व िीषाकलाई मूल िीषाक, सङ्केत िम्बरको अन्त्र्मा एउटा 
मार िनु्र् भएका राजस्व िीषाकलाई िीषाक र अन्त्र्मा १ रे्दशख ९ सम्म अङ्क भएका राजस्व 
िीषाकलाई उपिीषाक भनिन्छ । राजस्व रकम उपिीषाकमा मार जम्मा गिा नमल्छ। जस्तै: १११११, 

११४१५ आदर्द । 

११ बाट सरुु भएका राजस्व मूल िीषाक र उपिीषाकहरू कर राजस्वका उपिीषाकहरू हिु ्। 
१३ बाट सरुु भएका राजस्व मूल िीषाक िीषाक र उपिीषाकहरू अिरु्दाि उपिीषाकहरू हिु ्। १४ 
बाट सरुु भएका राजस्व मूल िीषाक, िीषाक र उपिीषाकहरू गैरकर राजस्वका उपिीषाकहरू हिु ्। 
१५ बाट सरुु भएका राजस्व उपिीषाकहरू बेरुजू (१५१११) निकासा कफताा (१५११२) र अिरु्दाि 
कफताा (१५११३) उपिीषाकहरू हिु ्। कर् शिषाकमा जम्मा भएको राजस्व सम्बशन्ित तहको सरकारको 
राजस्व तथा अिरु्दाि खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । ३३ बाट सरुु भएका राजस्व मूल िीषाक, िीषाक र 
उपिीषाकहरू बााँडफााँट हिु े राजस्वका उपिीषाकहरू रहेका छि।् र्स उपिीषाकहरूमा जम्मा भएका 
राजस्व रकम सम्बशन्ित तहको कवभाज्र् कोषमा जम्मा गिुा पिेछ । राजस्व िीषाकको वगीकरण, 

व्र्ाख्र्ा तथा अन्र् व्र्वस्था िेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको एकीकृत आनथाक सङे्कत तथा वगीकरण र 
व्र्ाख्र्ा बमोशजम हिुेछ । 

५.४ राजस्व भौर्रः 
िेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हिुे राजस्व भौर्र अिसूुर्ी २४ मा उशल्लशखत िमिुा 

बमोशजम २ प्रनत हिुछे । र्सलाई र्दाशखला फाराम (Deposit Slip) भनििछे । र्दाशखला फाराम छपाई 
गर्दाा ८ अङ्कको फारम िम्बर रहिे गरी छपाई गिुा पिेछ । राजस्व रकम जम्मा गिे व्र्शक्त वा 
संस्थाले सो भौर्रमा उल्लेख भएका सबै कववरण भरी तोककएको बैंकमा जम्मा गिुा पिेछ । कवद्यतुीर् 
प्रणालीबाट राजस्व बझुाउि ेकरर्दाता वा जम्माकतााले राजस्व व्र्वस्थापि सूर्िा प्रणालीमा निदर्दाष्ट गरे 
बमोशजमको कववरण भिुापिेछ । सम्पणुा कववरण भररसकेपनछ सोको छपाई प्रनत आफैँ ले वा बैंकमा गई 
निकाल्ि सककिछे । बैंकले रकम बशुझनलई सहीछाप गरेपनछ मार सो छपाई प्रनत भौर्र प्रमाशणत हिुछे 
। 

राजस्व भौर्रमा उशल्लशखत कववरण र सो कववरण भिे तररका 
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ि.सं. कववरण व्र्ाख्र्ा 
१ राजस्व खाता रहेको बैंकको िाम भौर्र छपाएको बैंकको िाम प्रस्टसाँग छाकपएको हिुपुिे 

२ खाता िं. बैंकमा रहेको राजस्व खाता िम्बर प्रस्टसाँग छाकपएको 
हिुपुिे 

३ र्दाशखला फाराम (Deposit Slip) 

िं. 
र्दाशखला फाराम भर्दाा भौर्र िम्बर छाकपएको भौर्र मार 
प्रर्ोग गिे 

४ नमनत बैंकमा रकम जम्मा गरेको दर्दिको नमनत लेख्न े
५ राजस्व सङ्कलि भएको प्ररे्दि प्राकृनतक स्रोतको उपर्ोगमा लाग्िे रोर्ल्टी वापतको 

राजस्वको हकमा र्ो महल अनिवार्ा खलुाउि ुपिेछ । 
६ शजल्ला प्राकृनतक स्रोतको उपर्ोगमा लाग्िे रोर्ल्टी वापतको 

राजस्वको हकमा र्ो महल अनिवार्ा खलुाउि ुपिेछ । 
७ स्थािीर् तह प्राकृनतक स्रोतको उपर्ोगमा लाग्िे रोर्ल्टी वापतको 

राजस्वको हकमा र्ो महल अनिवार्ा खलुाउि ुपिेछ । 
८ प्रर्ोजि के प्रर्ोजिको लानग राजस्व र्दाशखला गररएको हो, सो 

उल्लेख गिुा पिेछ । 
९ कार्ाालर् कोड राजस्व र्दाशखला हिुे सरकारी कार्ाालर्को कोड िम्बर 

लेख्नपुर्दाछ । 
१० कार्ाालर्को िाम राजस्व र्दाशखला हिुे सरकारी कार्ाालर्को िाम र ठेगािा 

लेख्न ुपर्दाछ । 
११ राजस्व िीषाक िं. िेपाल सरकार एकीकृत आनथाक सङे्कत तथा वगीकरण र 

व्र्ाख्र्ाले वगीकरण गरे अिसुार जम्मा गिे राजस्व 
उपिीषाक लेख्नपुर्दाछ। 

१२ र्दाशखला भएको रकम रु. अङ्कमा र 
अक्षरमा 

पछानडबाट िम नमलाई अङ्क लेख्न ेकोठाहरूमा अङ्कबाट र 
अक्षरमा लेख्नपुिे कोठामा अक्षरमा लेख्न ुपर्दाछ । 

१३ आर् वषा र्समा जिु आनथाक वषाको राजस्व बझुाउि ुपिे हो सोही 
आनथाक वषा लेख्न ुपर्दाछ । 

१४ स्रोतमा कर किी र्समा करर्दाताले आर्कर वापत जम्मा गिा लागेको रकम 
स्रोतमा अनिम कर किी (TDS) हो होर्ि सो कोठामा 
शर्न्ह लगाउि ुपर्दाछ । 

१५ भकु्तािीको प्रकार र्समा राजस्व र्दाशखला िगर्द, रे्क, कवद्यतुीर् ट्रान्सफर वा 
अन्र् कुि माध्र्मबाट हो सोमा शर्ह्न लगाउि ुपर्दाछ । 

१६ रे्क/ड्राफ्ट िं. र्समा राजस्व र्दाशखला रे्कबाट भएमा रे्क िं. लेख्नपुर्दाछ 
। 

१७ जारी गिे बैंक र िाखा र्समा राजस्व र्दाशखला रे्कबाट भएमा रे्क जारी गिे 
बैंकको िाम र िाखा समेत उल्लेख गिुा पर्दाछ । 

१८ र्दाशखला गिे फमा / व्र्शक्तको र्समा राजस्व र्दाशखला गिे फमा वा व्र्शक्तको िाम 
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िाम लेख्नपुर्दाछ । 
१९ ठेगािा / फोि िं. समेत र्समा राजस्व र्दाशखला गिे फमा वा व्र्शक्तको ठेगािा र 

फोि िं. लेख्नपुर्दाछ । 
२० भ्र्ाट / प्र्ाि िं. र्समा राजस्व र्दाशखला गिे फमा वा व्र्शक्तको भ्र्ाट मा 

समेत र्दताा भएमा भ्र्ाट िं. र सो िभएमा प्र्ाि िम्बर 
लेख्नपुर्दाछ । 

 

५.५ राजस्व रकम जम्मा गर्दाा ध्र्ाि दर्दिपुिे कुराहरू 
 राजस्व रकम अिसूुर्ी २४ अिसुारको सक्कलै र्दईु प्रनत भौर्र वा राजस्व व्र्वस्थापि सूर्िा 

प्रणालीबाट नसशजात भौर्रबाट गिुा पर्दाछ । र्स्तो भौर्रलाई र्दाशखला फाराम (Deposit Slip) 

भनिन्छ। राजस्व रकम जम्मा गिे व्र्शक्त वा संस्थाले सो भौर्रमा उल्लेख भएका सबै कववरण भरी 
तोककएको बैंकमा रकम जम्मा गिुा पर्दाछ । र्दवैु प्रनत भौर्रमा आठ अङ्कको एउटै िम्बर छकपएको 
हिु ुपर्दाछ । एउटै भौर्रको कवनभन्न प्रनतहरूमा िम्बर िछाकपएको वा िम्बर फरक परेको भौर्रबाट 
राजस्व रकम बशुझनलि ुहुाँरै्दि । 

 करर्दाता / सेवािाही / जम्माकतााले राजस्व रकम र्दाशखला गर्दाा जिु कार्ाालर्बाट सेवा नलिपुिे वा 
फरफारक गराउिपुिे हो सोही कार्ाालर्मा तोककए बमोशजम िगरै्द वा सोही कार्ाालर्को िाममा 
लेखाङ्कि हिुे गरी सरकारी कारोबार गिे बैंकमा खोनलएको एकल राजस्व खातामा रकम जम्मा गिुा 
पर्दाछ । 

 जम्माकतााले एकल राजस्व खातामा रकम जम्मा गरेको नमनतले एक वषानभर सम्बशन्ित 
कार्ाालर्बाट सेवा नलई सक्ि ुपिेछ । र्दर्द सेवा नलि िर्ाहेमा त्र्स्तो रकम जम्मा गरेको एक वषा 
नभरै जम्मा गरेको प्रमाण सकहत जम्मा भएको कार्ाालर्मा रकम कफतााको लानग निवेर्दि दर्दि ुपिेछ 
। एक वषा िाघी पेस हिु आएको भौर्र सेवा नलिे वा रकम कफतााको प्रर्ोजि लानग मान्र् हिुे छैि 
। 

 करर्दाता वा सेवािाहीले कुिै कार्ाालर्को िाममा एकल राजस्व खातामा जम्मा गरेको रकमको 
भौर्र हराएमा, िष्ट भएमा वा र्ोरी भएमा जिु कार्ाालर्को िाममा रकम जम्मा भएको हो सोही 
कार्ाालर्मा निवेर्दि दर्दि ु पिेछ । सो निवेर्दिको आिारमा कार्ाालर्ले उक्त भौर्र कार्ाालर्मा 
अगानड िै पेस भर्सकेको छ / छैि अनभलेखबाट जााँर् गरी एकल राजस्व खातामा उक्त 
निवेर्दिकतााबाट रकम जम्मा भए / िभएको र्ककि गरी राजस्व व्र्वस्थापि सूर्िा प्रणालीमा 
भएको अनभलेखको आिारमा प्रनतनलकप भौर्र तर्ार गरी दर्दिपुिेछ । र्दर्द कवद्यतुीर् माध्र्मबाट 
रकम जम्मा गरेको भए करर्दाता वा जम्माकताा आफैँ ले पिुः कप्रन्ट गिा सक्िेछ । 

 करर्दाताबाट राजस्व भौर्रमा उशल्लशखत सबै कववरण भिा लगाई रकम बशुझनलि ुपर्दाछ । तर, भ्र्ाट 
िं. / प्र्ाि िं. िभएका व्र्शक्त वा संस्थाले राजस्व रकम र्दाशखला गर्दाा भ्र्ाट िं. / प्र्ाि िं. 
उल्लेख हिु िसक्िे हुाँर्दा भ्र्ाट िं / प्र्ाि िं. उल्लेख िभए पनि रकम बशुझनलि ुपर्दाछ । र्सरी 
रकम बझुी नलएपनछ राजस्व व्र्वस्थापि सूर्िा प्रणालीमा प्रकवकष्ट िगरेसम्म सेवा प्राप्त गिा िसक्ि े
भएकोले नसस्टममा प्रकवकष्ट िभएसम्म जम्माकतााले राजस्व जम्मा गरेको ठहररिे छैि।  
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 कुिै कारणवि राजस्व व्र्वस्थापि सूर्िा प्रणाली (RMIS) मा समस्र्ा आएर तत्काल प्रकवष्ट गिा 
सक्िे अवस्था िभएमा उक्त प्रणालीमा समस्र्ा आएको प्रमाशणत गरी रकम जम्माकतााले बझुाउि 
ल्र्ाएको रकम िगरै्द बशुझनलिे व्र्वस्था गिुा पर्दाछ । र्सरी िगर्द बझु्र्दा राजस्व रकम नलएको 
निस्सा स्वरूप बैंकको सािारण जम्मा भौर्रमा प्रमाशणत गररदर्दि ुपर्दाछ । साथै, RMIS सञ्चालि हिु े
नबशत्तकै उक्त कारोबार प्रकवकष्ट गिुा पर्दाछ । कर राजस्व जम्मा गिे समर्मा RMIS प्रकवकष्ट िगरी 
जम्माकताालाई कफताा दर्दि ु हुाँरै्दि। तर, RMIS मा प्रकवष्ट गरेपश्चात प्रणालीबाट नसशजात भौर्र 
जम्माकताालार्ा दर्दाँर्दा निस्सास्वरूप पकहला प्रर्दाि गररएको भौर्र कफताा नलएर मार दर्दि ुपर्दाछ ।  

 राजस्व कारोबारको रै्दनिक बैंक स्टेटमेन्ट अिसूुर्ी 18 बमोशजमको कार्ाालर्गत राजस्व 
आम्र्दािीको रै्दनिक कववरण अिसुार राजस्व रकम जम्मा भएको कार्ाालर्को िाम र कोड िं. 
अिसुारका प्रत्रे्क सरकारी कार्ाालर्हरूलाई राजस्व उठाउि स्वीकृनत प्राप्त बैंकको केन्रीर् 
कार्ाालर्ले RMIS र CBS मा नभडार्ा कहसाब नमलाि गरी सम्बशन्ित िाखा माफा त उपलब्ि गराउि ु
पिेछ । रै्दनिक बैंक स्टेटमेन्टको अन्त्र्मा अशघल्लो दर्दिसम्मको कुल राजस्व रकम र आजसम्मको 
कुल जम्मा राजस्व रकम समेत खलुाउि ुपिेछ । कववरण उपलब्ि गराउाँर्दा जम्माकतााले बैंकमा 
उपशस्थत भई रे्क वा िगर्दबाट जम्मा गरेको रकमको साथसाथै कवद्यतुीर् माध्र्मबाट जम्मा गरेको 
राजस्व रकमको कववरण समेत समावेि गरी उपलब्ि गराउि ुपिेछ । र्स्तो कववरणहरू राजस्व 
सङ्कलि गिा स्वीकृनत प्राप्त वाशणज्र् बैंकका शजल्लाशस्थत िाखाहरूबाटै उपलब्ि गराउिे व्र्वस्था 
नमलाउि ुपिेछ । 

 राजस्व सङ्कलि गिा स्वीकृनत प्राप्त वाशणज्र् बैंकको िाखा कार्ाालर्ले कार्ाालर्गत राजस्व 
आम्र्दािीको मानसक कववरण मकहिा समाप्त भएको ३ कार्ादर्दि नभर रूपमा कोष तथा लेखा 
निर्न्रक कार्ाालर्लाई उपलब्ि गराउि ु पिेछ । राजस्व व्र्वस्थापि सूर्िा प्रणाली कम्प्र्टुर 
सफ्टवेर्रमा आिाररत प्रणाली भएकोले प्रत्रे्क दर्दि कारोबार समाप्त भर्सकेपनछ कारोबार बन्र्द गरी 
कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्मा रै्दनिक रूपमा प्रनतवेर्दि गिुा पिेछ । उक्त प्रनतवेर्दिहरू 
सम्बशन्ित बैंकको र्न्टरिेट बैंककङ्ग माफा त समेत उपलव्ि गराउि सककिेछ । 

 करर्दाता वा सेवािाहीले एक भौर्रबाट एक भन्र्दा बढी कार्ाालर्को राजस्व, राजस्व िीषाक र आर् 
वषाको लानग रकम जम्मा गिुा हुाँरै्दि। अथाात,् राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्दाा एउटा भौर्रबाट 
एक आर् वषाको एउटा करर्दाताको तफा बाट एउटा राजस्व िीषाकको रकम मार जम्मा गिा 
सककिछे । तर, कार्ाालर्ले स्रोतमा करकिी गरेको रकम वा आन्तररक राजस्व कार्ाालर्हरूले 
िगरै्द सङ्कलि गरेको राजस्व रकम एउटै भौर्रबाट समेत बैंक र्दाशखला गिा सककिेछ । त्र्स्तो 
भौर्रको साथमा करर्दाताको कववरणसकहतको सूर्ी संलग्ि रहि ुपिेछ । साथै, राजस्व व्र्वस्थापि 
सूर्िा प्रणालीबाट नसशजात भौर्रबाट भिे एउटा र्दाशखला फारामबाट एक भन्र्दा बढी राजस्व 
िीषाकको रकम जम्मा गिा सककिछे । 

५.६ राजस्वको भौर्र परीक्षण गिुापिे 

राजस्व बझुाउि पेि भएका सबै प्रनत भौर्र बुाँर्दा ५.४ र ५.५ मा लेशखए बमोशजम दठक छ / 
छैि भिी तोककएको कमार्ारीले परीक्षण गरी वशुझनलि ु पर्दाछ । सामान्र्तर्ा रु. १०,०००।- 
(अक्षरेपी रूपैर्ााँ र्दि हजार) भन्र्दा कम राजस्व रकम सरकारी कार्ाालर्ले िै बझुीनलि सक्िेछ । 
कार्ाालर् पररसर वा िशजकै रहेको वाशणज्र् बैंकको िाखाले रु. १०,०००।- (अक्षरेपी रूपैर्ााँ र्दि 
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हजार) भन्र्दा कम राजस्व रकम पनि जम्माकतााबाट बझुाउि आएमा बशुझनलिपुिेछ । त्र्स्तै, 

सरकारी कार्ाालर्ले िगरै्द सङ्कलि गरेको राजस्व रकम रु.१०,०००।- (अक्षरेपी रूपैर्ााँ र्दि 
हजार) भन्र्दा कम भएपनि बशुझनलि ु पर्दाछ । राजस्वको रकम बशुझनलाँर्दा प्रत्रे्क प्रनत भौर्रमा 
राजस्व रकम बझु्िे कमार्ारीले रातो मसीिारा अंक र अक्षर र्दवैुमा रकम लेखी िगर्द बशुझनलएको 
निस्सा स्वरुप र्दस्तखत गरेर सो भौर्र प्रमाशणत गररदर्दि सम्बशन्ित अशख्तर्ार प्राप्त अनिकृत समक्ष 
पेि गिुा पर्दाछ । 

५.७ राजस्व भौर्र प्रमाशणत गररदर्दि े

राजश्व सङ्कलि गिे बैंकले राजस्व भौर्रमा उल्लेशखत सवै कववरण भिा लगाई रकम बशुझनलि ु
पर्दाछ । र्सरी रकम बशुझनलए पनछ RMIS मा प्रकवष्टी गरी उक्त प्रणालीबाट उत्पादर्दत भौर्र िं. राखी 
एकप्रनत भौर्र जम्माकताालार्ा उपलब्ि गराउि ुपिेछ भिे अको प्रनत भौर्र बैंकले आाँफै राख्नपुिेछ । 
Online Portal बाट जम्मा हिु आएका राजश्व रकम जााँर् गरी RMIS बाट नसशजात भौर्र जम्माकताालार् 
उपलब्ि गराउि ुपिेछ र अको भौर्र बैंकले आफै राख्नपुिेछ ।  

कुिै प्राकवनिक कारणले राजस्व व्र्वस्थापि सूर्िा प्रणालीबाट कप्रन्ट हिु िसकेको अवस्थामा 
जम्माकतााले भरेको भौर्रमा िै सहीछाप लगार् दर्दि ुपिेछ । तर, प्रणालीमा प्रकवष्टी िगरेसम्म सेवा प्राप्त 
गिा िसक्िे भएकोले प्रणालीमा प्रकवष्टी िभएसम्म जम्माकतााले राजस्व जम्मा गरेको ठहररिे छैि । 

५.८ भौर्र हराएमा वा िष्ट भएमा प्रनतनलकप दर्दि े

करर्दाता वा सेवािाहीले कुिै कार्ाालर्को िामवाट एकल राजस्व खातामा जम्मा गरेको रकमको 
भौर्र हराएमा, िष्ट भएमा वा र्ोरी भएमा जिु कार्ाालर्को िामवाट रकम जम्मा भएको हो सोही 
कार्ाालर्मा निवेर्दि दर्दिपुिेछ । सो निवेर्दिका आिारमा कार्ाालर्ले उक्त भौर्र कार्ाालर्मा अगानड िै 
पेि भईसकेको छ / छैि अनभलेखवाट जााँर् गरी कार्ाालर्मा पेि िभएको र सेवा समेत प्रर्दाि िभएको 
भिी पठाएको परको आिारमा एकल राजस्व खातामा उक्त निवेर्दिकताावाट रकम जम्मा भए / 
िभएको र्ककि गरी राजस्व व्र्वस्थापि सरु्िा प्रणालीमा भएको अनभलेखको आिारमा प्रनतनलकप भौर्र 
तर्ार गरी दर्दिपुिे छ ।  

र्दर्द कवद्यतुीर् माध्र्मबाट रकम जम्मा गरेको भए करर्दाता वा जम्माकताा आफैले पिुः कप्रन्ट 
गिा सक्िेछि ्। 

५.९ भौर्रमा उशल्लशखत कववरण संिोिि गिे 

बैंकले भौर्रमा भएको कववरण प्रणालीमा प्रनबष्टी गर्दाा गल्ती भई प्रणालीमा संसोिि गिुापरेको 
खण्डमा संसोिि गिुापिे भौर्र कार्ाालर्ले आम्र्दािी जिाई िसकेको र बैंकले सो दर्दिको रै्दनिक 
कारोबार वन्र्द (Day Close) िगरेको भए बैंकको RMIS को तोककएको सपुरर्जुरले िै कववरण संसोिि 
गिा सक्िेछ । तर, भौर्र आम्र्दािी जिाई सकेको वा कारोबार बन्र्द भैसकेको अवस्थामा संिोििका 
लानग सम्बशन्ित कार्ाालर्मा अिरुोि गिुा पिेछ । र्स्तो संसोििको लानग अिरुोि प्राप्त भएपश्चात 
सम्बशन्ित कार्ाालर्ले उक्त भौर्र अिलक (Unlock) को माध्र्मबाट संसोििको स्वीकृनत दर्दिपुिेछ । 
र्स्तो स्वीकृनत प्राप्त भएपनछ सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकले उक्त कववरण संसोिि गिा सक्िेछ । RMIS मा 
जम्मा गिे भौर्र भर्दाा जम्माकतााको गल्तीले भरेको कववरण संसोिि गिुा परेको अवस्थामा भि े
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सम्बशन्ित कार्ाालर्को स्वीकृनत आवश्र्क पिेछ । तर, र्दाशखला फारम (Deposit Slip) मा उल्लेशखत 
रकम र नमनत संसोिि गिा सककि ेछैि भिे रकम र्दाशखला हिुे कार्ाालर् संसोिि गिुा परेमा कोष तथा 
लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को स्वीकृनत नलिपुिे छ । तर, राजश्व िीषाक संिोिि गिुापर्दाा सम्बशन्ित 
कार्ाालर् आाँफैले गिा सक्िछे भि ेकार्ाालर् कोड िै संिोिि गिुा पिे भएमा सम्बशन्ित कोष तथा लेखा 
निर्न्रक कार्ाालर्ले गिुा पिेछ । र्स्तो कार्ा प्ररे्दि सरकार मातहतका कार्ाालर्का हकमा सम्बशन्ित 
प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्तगातका र्कार्ा कार्ाालर्ले गिा सक्िेछि ्। साथै, सरकारको तह 
िै फरक पिे गरी कार्ाालर् कोड संिोिि गिुा पिे भएमा महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले मार र्स्तो 
संिोिि गिा सक्िेछ । 

५.१० रै्दनिक बैंक स्टेटमेन्ट उपलब्ि गराउि े

राजस्व कारोबारको अिसूुर्ी १८ अिसुारको रै्दनिक राजस्वको स्टेटमेण्ट रकम जम्मा भएको 
कार्ाालर्को िाम र कोड िम्बर अिसुारका प्रत्रे्क सरकारी कार्ाालर्हरुले RMIS बाट प्रनतवेर्दि प्राप्त 
गिा सक्िेछि ्। 

उक्त प्रनतवेर्दिमा जम्माकतााले बैंकमा उपशस्थत भर्ा रे्क वा िगर्दबाट जम्मा गरेको रकमको 
साथसाथै कवद्यतुीर् माध्र्मबाट जम्मा गरेको राजस्व रकमको कववरण समेत समावेि गरी कुल राजस्व 
फरक परेमा त्र्स्तो कववरणहरु राजस्व सङ्कलि गिा शस्वकृनत प्राप्त वाशणज्र् बैंकको शजल्ला शस्थत 
िाखाहरुबाटै कहसाव नमलाि गिे व्र्वस्था नमलाउि ुपिेछ । 

राजस्व व्र्वस्थापि सूर्िा प्रणाली कम्प्र्टुर सफ्टवेर्रमा आिाररत प्रणाली भएकोले प्रत्रे्क दर्दि 
कारोवार समाप्त भैसकेपनछ कारोवार वन्र्द (Day Close) गरी िेपाल सरकारको हकमा िेपाल राष्ट्र बैंक 
र सम्बशन्ित कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्मा अिसुरु्ी  1 स.का.फा.िं.१ को ढााँर्ामा तथा 
प्ररे्दिको हकमा प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् र िेपाल राष्ट्र बैंकको प्ररे्दिशस्थत तोककएको 
कार्ाालर्लार्ा अिसुरु्ी  २ प्र.का.फा.िं.१ बमोशजमको ढााँर्ामा रै्दनिक रुपमा प्रनतवेर्दि गिुा पिेछ । 

५.११ मानसक प्रनतवेर्दि 

राजस्व सङ्कलि गिे बैंकले अिसूुर्ी ७ अिसुारको राजस्व आम्र्दािीको िीषाकगत मानसक 
कववरण स.का.फा.िं.३ प्रनतवेर्दि RMIS बाट निकाली बैंक शस्थत एकल राजस्व खातासंग नभडार्ा 
सम्बशन्ित कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्, महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्, र िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग 
कार्ाालर्लाई मकहिा कवतेको ७ दर्दि नभर पठाउि ु पिेछ । कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले 
अिसूुर्ी ३5 अिसुारको शजल्लागत राजस्व आम्र्दािीको मानसक कववरणसाँग राजस्व आम्र्दािी गिे प्रत्रे्क 
कार्ाालर्को प्रनतवेर्दि नभडार्ा अिसुरु्ी ९ बमोशजम स.का.फा.िं.4 (कारोबारको संशक्षप्त मानसक कववरण) 
तथा अिसूुर्ी ७ स.का.फा.िं.३ को शिषाकगत कववरण समेत नभडाि गरी शजल्ला भरी उठेको कुल 
राजस्व रकम समेत उल्लेख गरी िेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउिपुिेछ । साथै सोही अिरुूपको प्ररे्दिगत 
कववरण सम्बशन्ित प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् र िेपाल राष्ट्र बैंकको प्ररे्दिशस्थत तोककएको 
कार्ाालर्लार्ा प्रनतवेर्दि गिुा पिेछ । 
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५.१२ राजस्व खातामा जम्मा भएको रकम कफताा िहिु े

राजस्व खाता जम्मा खाता भएकोले र्ो खातामा कुिै व्र्शक्त, कम्पिी, संघ संस्था, कार्ाालर्बाट 
जम्मा भएको रकम कफताा भकु्तािी दर्दि नमल्रै्दि । तर, सोही दर्दि सेवा िनलर्किै कफताा गिुापिे भएमा 
कारोवार वन्र्द गिुा अगावै सेवा नलए / िनलएको र्ककि गरी सेवा िनलएको निशश्चत भएमा र्दोश्रो प्रनत 
भौर्र शखर्ी सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंक आाँफैले कफताा दर्दि ुपिेछ । कारोवार बन्र्द भैसकेको अवस्थामा 
भिे सम्बशन्ित राजस्व आजाि गिे कार्ाालर्ले राजस्व कफतााको कारवाही अशघ बढार्ा सोही बमोशजम 
कफताा दर्दि ुपिेछ । 

५.१३ राजस्व व्र्वस्थापि सूर्िा प्रणाली (RMIS) 

राजस्व व्र्वस्थापि सूर्िा प्रणाली (Revenue Management Information System) महालेखा 
निर्न्रक कार्ाालर्ले राजस्व सङ्कलिको लेखाजोखा राख्न सञ्चालिमा ल्र्ाएको सूर्िा प्रकवनि मा आिाररत 
Web-based प्रणाली हो । राजस्व सङ्कलि गिे बैंक िाखाहरुले राजस्व र्दाशखला फाराम (Deposit 

Slip) मा उल्लेशखत कववरण प्रकवष्ट गिुापिे तथा अन्र् निकार्हरुले आाँफुसाँग सम्बशन्ित प्रनतवेर्दिहरु हेिा 
र राजस्व आजाि गिे कार्ाालर्हरुले आफ्िो कार्ाालर्को िाममा जम्मा भएको राजस्व आम्र्दािी बााँध्ि 
सक्िे व्र्वस्था उक्त प्रणालीमा छ । र्स प्रणाली अन्तगात तपिीलमा उल्लेख भए बमोशजम िेपाल 
सरकार तथा प्ररे्दि सरकारले उठाउिे राजस्व बझु्िे / बझुाउिे कार्ा गिुा पर्दाछ । 

१. राजस्व सङ्कलिको लानग अिसूुर्ी २४ बमोशजमको २ प्रनत राजस्व र्दाशखला फारम (Deposit Slip) 

भरी रकम सकहत जम्माकतााले राजस्व बझु्िे बैंकमा बझुाउि ुपिेछ । र्सरी रकम प्राप्त गरेपनछ बैंकले 
र्दाशखला फारममा भरेको कववरण नसस्टममा प्रकवष्ट गरी नसस्टमबाट नसजािा भएको भौर्र संकेत िम्बर 
सकहतको कववरण प्रमाशणत गरी सक्कल प्रनत जम्माकताालाई दर्दिे र सो को १ प्रनत आफ्िो अनभलेखको 
लानग बैंकमा राख्न ुपिेछ ।  

२. कर राजस्व जम्मा गिे करर्दाताले आफुले बैंकमा बझुाए अिसुारको राजस्व सम्बशन्ित आन्तररक 
राजस्व कार्ाालर् वा करर्दाता सेवा कार्ाालर्मा आम्र्दािी भर्ो / भएि भिी समर्मै र्ककि गिुा पिेछ । 

३. राजस्व आजाि गिे कार्ाालर्को समेत र्स प्रणालीमा पहुाँर् हिुे भएकोले बैंकले प्रणालीमा प्रकवष्ट 
गरेको कववरण सम्बशन्ित कार्ाालर्ले पनि आफ्िो कार्ाालर्बाटै हेिा सक्िेछि ्। सम्बशन्ित कार्ाालर्ले 
करर्दाताहरुलार्ा सेवा प्रर्दाि गर्दाा प्रणालीमा राजश्व रकम जम्मा भएको भौर्र र्ककि गरी मार सेवा 
प्रर्दाि गिुा पर्दाछ । सम्बशन्ित कार्ाालर्ले आवश्र्क राजस्वको कववरण प्रणालीबाटै प्राप्त गिुा पिेछ ।  

४. र्ो प्रणाली सञ्चालिका लानग कवनभन्न प्रकारका User हरुको आवश्र्कता पर्दाछ । महालेखा 
निर्न्रक कार्ाालर्ले सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकका केन्रीर् कार्ाालर्को लानग INFINITE USER को 
लानग आवश्र्क Username तथा Password उपलव्ि गराउिेछ भिे सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकको 
केन्रीर् कार्ाालर्को INFINITE USER ले िाखा कार्ाालर्को लानग Super User र Normal User का 
लानग छुिाछुिै रुपमा उपलब्ि गराउिे छ । Super User साँग कुिै कारोवारको Approval को तथा 
Normal User लार्ा कुिै कारोवार Create गिे अशख्तर्ारी हिुेछ । त्र्सैगरी, सम्बशन्ित निकार्ले 
नलशखत रुपमा अिरुोि गरे पश्चात उक्त प्रणाली सञ्चालिका लानग आवश्र्क पिे Username तथा 
Password कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को लानग महालेखा निर्न्रक कार्ाालर् र अन्र् 
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कार्ाालर्हरुको लानग सम्बशन्ित कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले उपलब्ि गराउिे छ । साथै, 

प्ररे्दि शस्थत कार्ाालर्हरूका लानग आवश्र्क पिे त्र्स्तो User Name तथा Password सम्बशन्ित प्ररे्दि 
लेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले उपलव्ि गराउिछे । 

५.१४ कवद्यतुीर् भकु्तािी प्रणालीबाट राजस्व जम्मा गिे सम्बन्िी व्र्वस्था 
क. करर्दाता वा सेवािाहीले कार्ाालर् वा बैंकमा उपशस्थत भएर राजस्व र्दाशखला गिूाको सिा िेपाल 

सरकारले उपलब्ि गराएको अिलार्ि कवद्यतुीर् पोटाल (rajaswa.fcgo.gov.np) माफा त राजस्व 
बझुाउि सक्िेछि ्। र्सरी राजश्व र्दाशखला गर्दाा िेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको Gateway वा 
Payment Processor तथा कवद्यतुीर् साििको प्रर्ोग गरी समेत रकम बझुाउि सककिे छ । 

ख. कवद्यतुीर् माध्र्मबाट राजस्व र्दाशखला गर्दाा र्दाशखला गिेको खाताबाट रकम घकटसकेको तर 
तोककएको राजस्व खातामा रकम जम्मा हिु िसकेको अवस्थामा जिु निकार्को कारणले गर्दाा 
समर्मै रकम जम्मा हिु िसकेको हो सो निकार् िै शजम्मेवार हिुेछ । 

ग. सरकारी कारोवार गिे स्वीकृनत पाएका बैंकमा राजस्व रकम जम्मा गर्दाा वा उक्त बैंकमा रहेको 
सेवािाहीको खाताबाट सोही बैंकमा रहेको राजस्व खातामा रकम ट्रान्सफर गर्दाा कुिै िलु्क नलि 
पार्िे छैि । तर, करर्दाता वा सेवािाहीको खाता रहेको बैंकबाट राजस्व खाता रहेको बैंकमा 
कवद्यतुीर् वा अन्र् कुिै माध्र्मबाट रकम जम्मा गर्दाा कहसाब नमलाि गिे निकार् ले सेवा िलु्क 
नलिे ब्र्वस्था रहेको भए त्र्स्तो िलु्क सेवािाही वा करर्दाता स्वरं्ले ब्र्होिुापिे छ । र्सरी 
िलु्क नलंर्दा त्र्स्तो निकार्ले नलि ेिलु्क महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्बाट स्वीकृत र्दरभन्र्दा बढी 
िहिुे गरी सावाजनिक रुपमा प्रकािि गरेको हिु ुपर्दाछ र राजस्व भकू्तािी गर्दाा प्राप्त हूिे र्दाशखला 
फाराममा समेत खरु्द राजस्व र सेवा िलु्क छूकििे ब्र्वस्था गररएको हिु ुपर्दाछ । 

५.१५ सरकारी कार्ाालर्को खाता सञ्चालि सम्बन्िी व्र्वस्था  

५.१५.१ सरकारी खाता खोल्िःे 
५.१५.१.१ िपेाल सरकारका खाताः 

क-२.१, क-२.२, क-२.३, क-२.६ खाता कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा मार 
खोनलिे एकल खाताहरू हिु ्। िर्ााँ खाता खोल्िको लानग कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को पर 
अनिवार्ा हिुेछ । क-२.३, क-२.४, क-२.५, क-२.६, क-२.७, क-२.८, क-२.९ तथा क-२.१० 
खाताहरू निरन्तर र्ालू रहिे प्रकृनतका खाताहरू हिु ् । िर्ााँ खाता खोलेको जािकारी सम्बशन्ित 
कार्ाालर् र कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्लाई दर्दि ुपर्दाछ । उपरोक्त खाताहरूलाई खाता िम्बर 
प्रर्दाि गर्दाा िमबि रूपमा दर्दि ुपर्दाछ । 

५.१५.१.२ प्ररे्दि सरकारका खाताः 
ख-२.१, ख-२.२, ख-२.३, ख-२.६ खाता सम्बशन्ित प्ररे्दिको लानग प्ररे्दि लेखा निर्न्रक 

कार्ाालर्को िाममा मार खोनलिे एकल खाताहरू हिु ्। प्ररे्दि सरकार अन्तगात िर्ााँ खाता खोल्िको 
लानग प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को पर अनिवार्ा हिुेछ । ख-२.३, ख-२.४, ख-२.५, ख-२.६, 

खाताहरू निरन्तर र्ालू रहिे प्रकृनतका खाताहरू हिु ्। ख-२.४ कविेष खाता (ऋण) र ख-२.५ कविेष 
खाता (अिरु्दाि) खाता महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को स्वीकृनतमा िेपाल राष्ट्र बैंकमा मार खोल्ि 
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सककन्छ । िर्ााँ खाता खोलेको जािकारी सम्बशन्ित कार्ाालर् र प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् लाई 
दर्दि ुपर्दाछ । उपरोक्त खाताहरूलाई खाता िम्बर प्रर्दाि गर्दाा िमबि रूपमा दर्दि ुपर्दाछ । 

५.१५.१.३ स्थािीर् तहका खाताः 
ग-२.१, ग-२.२, ग-२.३, ग-२.४, ग-२.५, ग-२.६, ग-२.७ खाता सम्बशन्ित स्थािीर् तहको 

िाममा उक्त स्थािीर् तहको खाता सञ्चालि गिा स्वीकृनत प्राप्त”क”वगाका वाशणज्र् बैंकमा मार खोनलि े
एकल खाताहरू हिु ्। िर्ााँ खाता खोल्िको लानग सम्बशन्ित स्थािीर् तहको पर अनिवार्ा हिुछे । ख-
२.३, ख-२.४, ख२.५, ख-२.६ र ग-२.७ खाताहरू निरन्तर र्ालू रहिे प्रकृनतका खाताहरू हिु ्। 
स्थािीर् निकार्को खाता खोल्ि स्वीकृनत प्राप्त वाशणज्र् बैंकले सम्बशन्ित स्थािीर् तहको खाता खोल्र्दा 
र्स निरे्दशिकाको पररच्छेर्द ४ मा उल्लेशखत सम्पणुा खाताहरू अनिवार्ा खोल्िपुिेछ । िर्ााँ खाता 
खोलेको जािकारी सम्बशन्ित कार्ाालर् र प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् लाई दर्दि ुपर्दाछ । उपरोक्त 
खाताहरूलाई खाता िम्बर प्रर्दाि गर्दाा िमबि रूपमा दर्दि ुपर्दाछ । 

५.१५.२ खाता सञ्चालक तथा र्दस्तखत िमिुा प्रमाशणत गिे 
सरकारी कार्ाालर्हरूको क-२ िेपाल सरकार खर्ा तथा कोष खाता अन्तगात खोनलएका कवनभन्न 

खाताहरूमा रे्किारा भकु्तािी नलि सक्िे हुाँर्दा ती खाताहरू सञ्चालिको लानग कम्तीमा र्दईु जिा 
आनिकाररक सञ्चालक हिु ु जरुरी हनु्छ । खाता सञ्चालकहरूको र्दस्तखत िमिुा काडा सम्बशन्ित 
सरकारी कारोवार गिे बैंकले माग गिुा पर्दाछ । माग गररएको र्दस्तखत िमिुा काडा कोष तथा लेखा 
निर्न्रक कार्ाालर्को हकमा सम्बशन्ित शजल्लाका प्रमखु शजल्ला अनिकारीले तथा अन्र् सरकारी 
कार्ाालर्को हकमा सोही शजल्लाको कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्का प्रमखुबाट प्रमाशणत गररएको 
हिु ुपर्दाछ भिे प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् तथा अन्तगातका र्कार्ाको हकमा सम्बशन्ित कोष तथा 
लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को प्रमखुले प्रमाशणत गिुापिे छ । प्ररे्दिमा रहेका कार्ाालर्हको हकमा प्ररे्दि 
लेखा निर्न्रक कार्ाालर्का प्रमखुले प्रमाशणत गिुापिे छ । खाता सञ्चालक पररवताि गिुा परेमा मानथ 
लेशखएका अनिकारीहरूबाट प्रमाशणत गररएको र्दस्तखत िमिुा काडा पिुः प्राप्त गिुापिे छ । 

५.१५.३ रे्क कवतरण गिे र रे्कको अवनि 
खाता सञ्चालकहरूको अिरुोिमा प्रत्रे्क खाताको लानग बैंकले छुिाछुिै रे्कबकु कवतरण गिुा 

पर्दाछ । बैंकबाट कवतरण गररएको रे्कबकु राम्ररी जााँर्ी रे्कबकुको िम्बर सम्बशन्ित खातामा स्पष्ट 
बशुझिे गरी र्ढाउि ु पर्दाछ । सरकारी कोषबाट भकु्तािीको लानग शखशर्एको रे्कको भकु्तािी अवनि 
सम्बशन्ित कार्ाालर्ले रे्क जारी गरेको नमनतले ३० दर्दि सम्म मार हिुेछ । उक्त म्र्ार्द िाघी आएको 
रे्कको भकु्तािी दर्दि नमल्रै्दि । जस्तैः कुिै आनथाक वषाको असार मसान्तको दर्दि काकटएको रे्क साउि 
२९ गतेसम्म मार भकु्तािी दर्दि सककन्छ । 

५.१६ सरकारी कार्ाालर् खाताबाट रकम भकु्तािी सम्बन्िी व्र्वस्था 

५.१६.१ रे्कबाट रकम भकु्तािी व्र्वस्था 
सरकारी खाताहरूबाट रकम भकु्तािी गर्दाा A/c Payee रे्क माफा त वा सोझै बैक खातामा जम्मा 

गरी भकु्तािी दर्दिपुिे छ । तर, कविषे पररशस्थतीमा सम्बशन्ित प्ररे्दि लेखा निर्न्रकको कार्ाालर्, कोष 
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तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा रे्क जारी गिे कार्ाालर् माफा त कविेष कारण उल्लेख गरी पर 
माफा त अिरुोि भर्ा आएमा िगरै्द समेत भकु्तािी दर्दि सककिेछ । 

५.१६.२ कवद्यतुीर् भकु्तािी प्रणाली सम्बन्िी व्र्वस्था 
िेपाल सरकारबाट A/c Payee रे्क माफा त हिुे भकु्तािी रे्कको सिा सम्बशन्ित व्र्शक्त, फमा वा 

संस्थाको बैंक खातामा सोझै जम्मा हिुे गरी Nepal Clearing House Limited(NCHL)ले सञ्चालिमा 
ल्र्ाएको Inter Bank Payment System वा Government Integrated Data Center(GIDC) ले 
सञ्चालिमा ल्र्ाएको National Payment Gateway वा िेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालिमा ल्र्ाएको Real 

Time Gross Settlement (RTGS) वा र्स्तै ककनसमका िेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृनत प्राप्त अन्र् 
भकु्तािी प्रणाली माफा त भकु्तािी आरे्दि प्राप्त भएमा कवद्यतुीर् माध्र्मबाट भकु्तािी दर्दि े कारोबार 
सीमासम्मको लानग बैंकले भकु्तािी दर्दि ुपिेछ । कुिै कारणवि गलत व्र्शक्तको खातामा रकम जम्मा 
हिु गएको अवस्थामा सो रकम कफताा गिाको लानग सम्बशन्ित कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर् / 
प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्तगातका र्कार्ाबाट अिरुोि भई आएको खण्डमा भकु्तािी दर्दि े
बैंकले रकम जम्मा भएको बैंकलाई तत्काल सो रकम रोक्का राखी कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर् 
/ प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्तगातका र्कार्ाको अिरुोि बमोशजम कफताा गिे व्र्वस्थाको 
लानग आवश्र्क कारबाही अशघ बढाउि ुपिेछ । सम्बशन्ित बैंकबाट रकम कफताा प्राप्त भएपनछ भकु्तािी 
दर्दिे बैंकले सम्बशन्ित खातामा जम्मा गरी कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर् / प्ररे्दि लेखा निर्न्रक 
कार्ाालर् वा अन्तगातका र्कार्ालाई जािकारी गराउि ु पर्दाछ । सरकारी कारोबारको कहसाब ककताब 
नछटो छररतो रूपमा अद्यावनिक राख्न े र प्रनतवेर्दि गिे व्र्वस्थाका लानग Online Reporting गिा 
सरकारी कारोबार गिे बैंक, कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्, प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा 
अन्तगातका र्कार्ा, सरकारी कार्ाालर् तथा स्थािीर् तहले निम्ि बमोशजम व्र्वस्था नमलाउि ुपर्दाछ ।  

५.१६.२.१ सरकारी कारोबार गिे बैंकहरूले गिुापिे कार्ा: 
१. िेपाल राष्ट्र बैंक लगार्त सरकारी कारोबारको स्वीकृनत नलर्ा कारोवार गिे सम्पणुा”क”वगाका वाशणज्र् 

बैंकहरूले आ-आफ्िो बैंकमा खाता रहेका प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्, कोष तथा लेखा 
निर्न्रक कार्ाालर्, अन्र् सरकारी कार्ाालर्हरू तथा स्थािीर् तहका सबै प्रकारका खाताहरूको 
स्टेटमेन्ट हेिा मार सककि ेगरी र्न्टरिेट बैंककङ्गमा View Only Access को व्र्वस्था नमलाउि ुपिे 
।  

२. िेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउिे स.का.फा.िं.१ र प्र.का.फा.िं.१ कववरण रै्दनिक रूपमा पठाउि ुपिेछ । 
साथै, र्स बैंकको सपुरीवेक्षकीर् सूर्िा प्रणाली (Supervisory Information System - SIS) लागू 
भए पश्चात ् सरकारी कारोबारको कववरण सम्बन्िी तर्ार पाररएका फारामहरू तानलका १ 
बमोशजमको ढााँर्ामा रै्दनिक कारोबार र रकुट सच्र्ाउि े प्रर्ोजिको लानग तानलका २ बमोशजमको 
ढााँर्ामा पठाउि ुपिे। 

५.१६.२.२ कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्हरूले गिुापिे कार्ा: 
१. कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले आफ्िो बैंक खाता सञ्चालि भएको बैंकबाट सबै प्रकारका 

खाताहरूको स्टेटमेन्ट हेिा मार सककिे गरी र्न्टरिेट बैंककङ्गमा View Only Access को सकुविाको 
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लानग सम्बशन्ित बैंकसाँग कार्ाालर्को आनिकाररक र्मेल वा परार्ार माफा त आवश्र्क पिे 
र्जुरिेम र पासवडा लगार्तका कववरण माग गिे । 

२. र्जुरिेम र पासवडा प्राप्त भएपश्चात र्न्टरिेट बैंककङ्ग माफा त प्राप्त बैंक स्टेटमेन्टको आिारमा एकल 
कोष खाता लगार्त "क-२" समहुका सबै खाताहरूमा के कनत रकम जम्मा भएको हो र कुि कुि 
रे्कको भकु्तािी भएको हो सो र्ककि गरी हरेक दर्दि मध्र्ाह्न १२ बजेनभर अशघल्लो दर्दि जम्मा 
तथा भकु्तािी भएका रकम रुजू गरी उक्त कववरण TSA/FMIS मा अद्यावनिक गिे । 

५.१६.२.३ महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्हरूले गिुापिे कार्ा: 
महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले सरकारी कोषको कहसाब नमलाि तथा कोषको शस्थनत तर्ार गिा िेपाल 
राष्ट्र बैंकलार्ा सरकारी कारोवारको कहसाब राख्न सञ्चालिमा ल्र्ाएको TSA, FMIS र RMIS मा रहेको 
त्र्ाङ्क तथा कारोबार कववरण िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्, सरकारी लेखा फााँटलाई रे्दहार्को 
कववरण सकहत र्स बैंकको SIS प्रणालीमा Application Programming Interface (API) माफा त सोझै 
नलि सक्िे गरी आवश्र्क व्र्वस्था नमलाउि े। 

१. बैंक कोड, बैंकको िाम, िाखा कोड, िाखाको िाम 

२. काटेको रे्क र भकु्तािी भैसकेको रे्कको कववरण 

३. िेपाल राष्ट्र बैंकलार्ा आवश्र्क पिे राजस्व सम्बन्िी कववरण 

४. िरौटी र कार्ा सञ्चालि कोषको कववरण 

५. आवश्र्कता अिसुार अन्र् कववरणहरू 

५.१६.३ रकम जम्मा गर्दाा प्रर्ोग गिे भौर्र 
िेपाल सरकारका कार्ाालर्को क-२.१ बजेट खर्ा खाता – कवजोर वषा, क-२.२ बजेट खर्ा 

खाता – जोर वषा, क-२.३ िरौटी खाता, क-२.६ कवकवि खाता र क-२.७ कार्ा सञ्चालि कोष तथा 
अन्र् खातामा रकम जम्मा गर्दाा अिसूुर्ी २६ अिसुारको ४ प्रनत भौर्र प्रर्ोग गिुा पर्दाछ । िेपाल 
सरकार अन्तगातका सरकारी कार्ाालर् र स्थािीर् तहका अन्र् खाताहरूमा रकम जम्मा गिा र्दईु प्रनत 
भौर्र (अिसूुर्ी 27 अिसुारको) प्रर्ोग गिुा पिेछ । 

प्ररे्दि सरकारका कार्ाालर्को ख-२.१ बजेट खर्ा खाता – कवजोर वषा, ख-२.२ बजेट खर्ा खाता 
– जोर वषा, ख-२.३ िरौटी खाता र ख-२.६ कवकवि खाता मा रकम जम्मा गिुा पर्दाा अिसूुर्ी 40 
अिसुारको ४ प्रनत भौर्र प्रर्ोग गिुा पर्दाछ ।प्ररे्दि सरकार अन्तगातका कार्ाालर्का अन्र् खाताहरूमा 
रकम जम्मा गिा अिसूुर्ी ४१ अिसुारको र्दईु प्रनत भौर्र प्रर्ोग गिा सककिछे । 

५.१६.४ बजेट खर्ा खाता को रकम िरौटी खातामा सािा िनमल्ि े
क-२.१ बजेट खर्ा खाता – कवजोर वषा, क-२.२ बजेट खर्ा खाता – जोर वषा मा रहेको 

मौज्र्दात रकम क-२.३ िरौटी खातामा सािा नमल्रै्दि । तर, सम्बशन्ित कार्ाालर्बाट ठेकेर्दारको रनिङ 
नबलको किा िरौटी रकम जम्मा गिुापिे भिी सम्बशन्ित खाताको रे्क सकहत खाता सञ्चालकहरूको 
र्दस्तखत साथ पर प्राप्त भएमा क-२.३ िरौटी खातामा सािा सककिछे । र्सरी सम्बशन्ित कार्ाालर्ले 
अिरुोि गर्दाा सम्बशन्ित प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर् माफा त 
रे्कमा र्दरपीठ गरी िरौटी रकम समेत उल्लेख गरी पठाउिपुिे छ । 
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५.१६.५ सरकारी खाताको कववरण (स्टेटमेन्ट) दर्दि े
सम्बशन्ित बैंकले मानथ उल्लेख गररएका सम्पणुा सरकारी खाताहरूको मानसक कववरण 

(स्टेटमेन्ट) मकहिा नबतेको ५ कार्ादर्दि नभर अनभलेख प्रर्ोजिका लानग सम्बशन्ित कार्ाालर्लाई 
उपलब्ि गराउि ु पर्दाछ । उपरोक्त मानसक कववरण फरक परेमा सम्बशन्ित कार्ाालर्ले सम्बशन्ित 
बैंकलाई अकवलम्ब जािकारी दर्दई र्ककि गिुा पर्दाछ । कुिै कार्ाालर्लाई मकहिाको बीर्मा बैंक कववरण 
(स्टेटमेन्ट) आवश्र्क परेमा वा पकहले पठाई सककएको कववरण पिुः माग भएमा सम्बशन्ित 
कार्ाालर्बाट परिारा अिरुोि भई आएमा माग भएको कववरण उपलब्ि गराउि ुपिेछ । साथै, प्रत्रे्क 
मकहिा समाप्त भएको पााँर् कार्ादर्दि नभर क-२.१ रे्दशख क-२.१० सम्मका खाताहरूको कार्ाालर्गत 
मौज्र्दात कववरण प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् तथा कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्लाई अनिवार्ा 
रूपमा उपलब्ि गराउि ुपर्दाछ । 

५.१६.६ प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्बाट फारम िं. १ प्राप्त 
गिे 

सम्बशन्ित निकार्हरूले असार मसान्तसम्म काटेका रे्कहरुमध्रे् भकु्तािी हिु बााँकी रे्कको 
कववरणका लानग कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले क-२.१ बजेट खर्ा खाता – कवजोर वषा वा क-
२.२ बजेट खर्ा खाता – जोर वषा का लानग अिसूुर्ी २१ अिसुारको फाराम िं. १, प्ररे्दि लेखा 
निर्न्रक कार्ाालर् ले ख-२.१ बजेट खर्ा खाता – कवजोर वषा वा ख-२.२ बजेट खर्ा खाता – जोर वषा 
का लानग अिसूुर्ी ३६ अिसुारको फाराम िं. १ तर्ार गरी सम्बशन्ित बैंकहरूमा श्रावण ३ गते नभर 
पगु्िे गरी पठाउि ुपिेछ । र्सरी प्राप्त हिु आएको कववरण बमोशजमका रे्कहरूलार्ा मार उक्त आ.व. 
का लानग भकु्तािी दर्दि नमल्ि ेगरी सम्बशन्ित बैंकको प्रणालीमा प्रकवष्ट गिुा पर्दाछ । 

५.१६.७ अशघल्लो आनथाक वषाको रे्क भकु्तािी गिे 
अशघल्लो आनथाक वषाको आषाढ मसान्तसम्ममा कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले क-२.१ 

बजेट खर्ा खाता – कवजोर वषा वा क-२.२ बजेट खर्ा खाता – जोर वषा तथा प्ररे्दि लेखा निर्न्रक 
कार्ाालर् ले ख-२.१ बजेट खर्ा खाता – कवजोर वषा वा ख-२.२ बजेट खर्ा खाता – जोर वषा खाताबाट 
भकु्तािी हिुे गरी काकटएका रे्कहरू मध्रे् भकु्तािी हिु बााँकी रे्कहरूको भकु्तािी अशघल्लो आ.व. जोर 
वषा वा कवजोर वषा मध्रे् जिु हो सोही खाताबाट भकु्तािी दर्दि ुपिेछ । श्रावण ३ गतेपनछ भकु्तािीको 
लानग पेस हिु आएका रे्कहरूको हकमा कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा प्ररे्दि लेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्बाट प्राप्त भएको फाराम िम्बर १ मा समावेि भएका रे्कहरूको मार भकु्तािी दर्दि नमल्िेछ । 

५.१६.८ खर्ा खाताको बाकषाक कहसाब नमलाि गिे 
बजेट खर्ा खाता श्रावण २९ गते सम्म मार र्ालू रहिेछ । श्रावि ३० गतेका दर्दि अशघल्लो 

आ.व. मा सञ्चालिमा रहेको खर्ा खातामा रहेको कुल खर्ालाई बुाँर्दा ८.२ बमोशजम सरकारी कारोबार 
गिे वाशणज्र् बैंकका िाखाहरूले आफ्िो बैंकको केन्रीर् कार्ाालर्मा ट्रान्सफर गिे र केन्रीर् 
कार्ाालर्ले आफ्िा िाखाहरूबाट वाकषाक कहसाब नमलाि गरेको रकम केन्रीर् कार्ाालर् शस्थत सरकारी 
कार्ाालर् कहसाब नमलाि खातामा ट्रान्सफर गरी बाकषाक कहसाब नमलाि गिुा पर्दाछ । र्सरी बाकषाक 
कहसाब नमलाि गरेको रकम स.का.फा.िं.१ मा समावेि गिुा हरैु्दि । र्सरी कहसाब नमलाि गरी सकेपनछ 
उक्त खाताहरूमा कुिै रकमको गलत कारोबार भएको पार्एमा वा खर्ा रकम फरक रे्दशखि आएमा 
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त्र्स्ता रकमको हकमा महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्बाट पूवा स्वीकृनत नलई मार कहसाब नमलाि गिुा 
पर्दाछ । तर, श्रावण ३० गते खाता बन्र्दी गिुा अगावै त्र्स्तो गल्ती भएको रकम फेला परेमा आन्तररक 
कहसाब नमलाि गिा सककिेछ । 

५.१६.९ खाता हेिा दर्दि े
मानथ लेशखए बमोशजमका सबै ककनसमका सरकारी खाताहरू महालेखा निर्न्रक कार्ाालर् र 

कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्का प्रमखु, प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्का अनिकृत कमार्ारी वा 
अन्र् अशख्तर्ार प्राप्त अनिकारीले हेिा र्ाहेमा वा निजको आरे्दिमा उक्त कार्ाालर्बाट प्रमाशणत गररएको 
पररर्र् पर नलई आउिे अनिकृत कमार्ारीलाई हेिा दर्दि ुपर्दाछ । 

५.१७ राजस्व तथा बजेट खर्ा खाता र्ाल ुरहि ेअवनि 

राजस्व खाता र बजेट खर्ा खाताहरु एक आनथाक वषासम्म मार र्ाल ु रहिेछि ्। आनथाक 
वषाको अशन्तम कारोबार पनछ िर्ााँ आनथाक वषाको िरुु दर्दि अथाात श्रावण १ गतेका दर्दि र्स 
निरे्दशिकाको बुाँर्दा ८.१ र ८.२ बमोशजम कहसाव नमलाि गरी िर्ााँ आनथाक वषाको कारोबार िरुु गिुा 
पर्दाछ । 
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पररच्छेर्द ६ 

निर्नमत कववरण पेि गिे 

  बैंकहरुले नछटो छररतो र भरपर्दो सािििारा तोककएको निकार्मा निदर्दाष्ट ढााँर्ा अिसुारको 
(अिसूुर्ी ’क’ मा उल्लेख भए बमोशजम) सरकारी खाता कारोबारको कववरण तोककएको समर्नभर 
अनिवार्ा रुपमा पठाउि ुपर्दाछ ।  

६.१ रै्दनिक कववरण 

 सरकारी कारोबार गिे वाशणज्र् बैंकहरुले रे्दहार् बमोशजमको रै्दनिक कारोबार कववरण पठाउिपुिेछ 
। 

(क) सरकारी कारोबार गिे वाशणज्र् बैंकका केन्रीर् कार्ाालर्हरुले आफ्िा िाखाहरुले क र 
ग समहुको खातामा गरेको सरकारी कारोबार को अिसूुर्ी १ बमोशजमको एकीकृत रै्दनिक 
कववरण तर्ार गरी िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्, सरकारी लेखा फााँटको र्मेल ठेगािा 
centacc@nrb.org.np मा कारोबार भएको भोनलपल्ट मध्र्ान्ह १२ बजे नभर पठाउि ु
पिेछ । 

(ख) क-२.१ बजेट खर्ा खाता- कवजोर वषा वा क-२.२ बजेट खर्ा खाता- जोर वषा को 
अिसूुर्ी 16 अिसुारको रै्दनिक कववरण कारोबार सककएपनछ जम्मा भएको भए १ प्रनत 
जम्मा भौर्र सकहत रै्दनिक कारोबारको कववरण कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्लाई 
पठाउि ुपिेछ । 

(ग) क-२.३ िरौटी खाताको अिसूुर्ी 17 अिसुारको रै्दनिक कववरण भौर्र सकहत सम्बशन्ित 
शजल्लाको कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्लाई पठाउि ुपिेछ ।  

(घ) अिसूुर्ी 18 अिसुारको कार्ाालर्गत राजस्व आम्र्दािीको रै्दनिक कववरण सम्बशन्ित 
राजस्व आजाि गिे कार्ाालर्लाई पठाउि ुपिेछ । 

(ङ) अिसूुर्ी 19 अिसुारको िीषाकगत राजस्व आम्र्दािीको रै्दनिक कववरण सम्बशन्ित 
शजल्लाको कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्लाई दर्दि ुपिेछ । 

(र्) िेपाल राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग कार्ाालर्मा रहेका िपेाल सरकारका खाताहरुको कववरण 
महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउि ुपिेछ । 

(छ) िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्ले अिसूुर्ी 28 बमोशजमको कवत्तीर् प्रानप्त / 
आम्र्दािीको कारोबारको रै्दनिक कववरण रकम जम्मा गरेको र्दोस्रो र तेश्रो प्रनत भौर्र 
संलग्ि राखी िमिः सम्बशन्ित कार्ाालर् र महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्लाई पठाउि ु
पर्दाछ । 

६.२ मानसक कववरण 

 सरकारी कारोबार गिे बैंकहरुले रे्दहार् बमोशजमका मानसक कारोबार कववरण पठाउि ुपिेछ । 
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(क) सरकारी कारोबार गिे वाशणज्र् बैंकका केन्रीर् कार्ाालर्ले आफ्िो सरकारी कारोबार गिे 
िाखाहरुले गरेको सरकारी कारोबारको अिसूुर्ी 3 अिसुारको स.का.फा.िं. २ तर्ार 
गरी मकहिा नबतेको ३ कार्ादर्दि नभर िेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी लेखा फााँटको र्मेल 
ठेगािा centacc@nrb.org.np मा पठाउि ुपिेछ । 

(ख) सरकारी कारोबार गिे वाशणज्र् बैंकका िाखाहरुले अिसूुर्ी 20 बमोशजमको कार्ाालर्गत 
राजस्व आम्र्दािीको मानसक कववरण सम्बशन्ित शजल्लाको कोष तथा लेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्लाई, अिसूुर्ी 7 बमोशजमको स.का.फा.िं. ३ िीषाकगत राजस्वको मानसक 
कववरण, अिसूुर्ी ११ बमोशजमको स.का.फा.िं. ५ िेपाल सरकारका खाताहरूको कववरण 
र अिसूुर्ी १३ बमोशजमको स.का.फा.िं. ६ स्थािीर् तहको खाताको कववरण िेपाल राष्ट्र 
बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्को सरकारी लेखा फााँट, सम्बशन्ित शजल्लाको कोष तथा लेखा 
निर्न्रक कार्ाालर्, महालेखा निर्न्रक कार्ाालर् र आफ्िो केन्रीर् कार्ाालर्मा मकहिा 
कवतेको ३ कार्ादर्दि नभर पठाउि ुपिेछ । साथै, नछटोछररतोको लानग उपरोक्त कववरणहरु 
र्मेल माफा त समेत पठाउि ुपिेछ । 

(ग) सबै कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्हरुले िेपाल राष्ट्र बैंक बैंककङ्ग कार्ाालर्को 
सरकारी लेखा फााँटलाई बैंक आरे्दिको मानसक कववरण स.का.फा.िं.4 मकहिा कवतेको ७ 
कार्ादर्दि नभर पठाउि ुपिेछ । सरकारी लेखा फााँटले उक्त कववरण प्राप्त भएको नमनतले 
३ कार्ादर्दि नभर सरकारी कारोबार गिे बैंकहरुलाई बैंक आरे्दि अिसुारको रकम 
सोिभिाा दर्दएको जािकारी स्वरुप अिसूुर्ी ९ अिसुारको निकासा खाताको मानसक 
कववरण स.का.फा.िं.४ तर्ार गरी कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्हरुलाई पठाउि ु
पिेछ ।र्सरी सम्बशन्ित कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्हरुलार्ा सोिभिाा दर्दएको 
जािकारी दर्दिपूुवा वाशणज्र् बैंकहरूसाँग निकासाको कहसाब अनिवार्ा नमलाउि ुपिेछ ।  

(घ) िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्ले अिसूुर्ी 29 र 30 बमोशजम कवत्तीर् प्रानप्त / 
आम्र्दािीको मानसक कववरण मकहिा कवतेको ३ कार्ादर्दि नभर सम्बशन्ित कार्ाालर्, कोष 
तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर् र महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को ऋण िाखामा पठाउि ु
पर्दाछ । 

६.२.१ स.का.फा.िं.३ राजस्व वगीकरणः 

  स.का.फा.िं.३ (अिसूुर्ी 7) राजस्व खातामा जम्मा भएको िीषाकगत कवस्ततृ राजस्व 
कववरण फारम हो । र्स कववरणको राजस्व संकेत िं. र िाम पनछ गत मकहिाको मौज्र्दात, र्ाल ु
मकहिाको जम्मा र र्स मकहिाको मौज्र्दात गरी तीि महलहरु छि ्। ती तीि महलहरुमध्रे् 
पकहलो महलमा अशघल्लो मकहिाको अन्तसम्मको मौज्र्दात रकम राख्न ु पर्दाछ । तर श्रावण 
मकहिाको कववरण भर्दाा अशघल्लो मकहिा पिे आषाढ मकहिाको कववरण राख्न ु हुाँरै्दि । र्दोश्रो 
महलमा जिु मकहिाको कववरण तर्ार गररएको छ सो मकहिा भरीमा जम्मा भएको रकम उल्लेख 
गिुा पर्दाछ । तेश्रो महलमा पकहलो र र्दोश्रो महलको रकमको जोड राख्न ुपर्दाछ । र्ो कववरण 
भर्दाा जिु िीषाक उपिीषाकको रकम हो तल मानथ िपिे गरी सम्बशन्ित िीषाक उपिीषाकमा भिुा 
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पर्दाछ । र्ो फारमको तल्लो भागमा जम्मा राजस्व तथा अिरु्दािको हरफमा राजस्व िीषाक 
१११११ रे्दशख १४५३१ सम्मको कुल रकम लेख्न ुपर्दाछ । त्र्सभन्र्दा मनुि बेरुज ूर गत बषाको 
िगर्द मौज्र्दात हरफमा १५१११ र ३२१२१ िीषाकको कुल रकम लेख्न ु पर्दाछ । अशन्तम 
हरफमा राजस्व, अिरु्दाि र कवकवि प्रानप्त तीिै हरफको कुल जोड उल्लेख गिुा पर्दाछ । उल्लेशखत 
जोड रकम ठाडो र तेसो र्दवैुनतरवाट नमल्ि ुपर्दाछ । उक्त अिसूुर्ी बमोशजमको कववरण राजस्व 
सूर्िा व्र्वस्थापि प्रणालीबाट िै प्राप्त हिुे भएकोले उक्त प्रणालीमा रहेको प्रनतवेर्दि बमोशजम िै 
हिुे भएकोले सोमा पररमाजाि भएमा सोही बमोशजम हिुेछ । 

 सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकहरूले आफ्िा िाखाहरू माफा त जम्मा हिु आएका राजस्व रकम राजस्व 
व्र्वस्थापि सूर्िा प्रणालीको सम्बशन्ित प्रनतवेर्दिसाँग आफ्िो कोर बैंककङ्ग प्रणालीसाँग नभडार्ा 
प्रमाशणत गरी पठाउि ुपर्दाछ । 

६.२.२ स.का.फा.िं 4 िपेाल सरकार खर्ाको कववरणः 

  अिसूुर्ी 9 अिसुारको स.का.फा.िं. 4 बजेट निकासा खाताहरुमा खर्ा लेशखएका 
कारोबार रकमको कववरण फारम हो । र्स फारममा क-१.३ निकासा खर्ा खाता अन्तगात र्ाल ु
खर्ा निकासाको श्रोत अिसुार क-१.३.१.१ िेपाल सरकारको श्रोत, क-१.३.१.२ सोिभिाा हिु े
वैरे्दशिक अिरु्दाि, क-१.३.१.३ िगर्द वैरे्दशिक अिरु्दाि, क-१.३.१.४ सोिभिाा हिुे वैरे्दशिक ऋण 
र क-१.३.१.५ िगर्द वैरे्दशिक ऋण पर्दाछ । क-१.३.२ निकासा खाता पूजीगत खर्ा अन्तगात 
क-१.३.२.१ िेपाल सरकारको श्रोत, क-१.३.२.२ सोिभिाा हिुे वैरे्दशिक अिरु्दाि, क-१.३.२.३ 
िगर्द वैरे्दशिक अिरु्दाि, क-१.३.२.४ सोिभिाा हिुे वैरे्दशिक ऋण र क-१.३.२.५ िगर्द वैरे्दशिक 
ऋण पर्दाछ । त्र्सैगरी क-१.३.३ निकासा खाता कवत्तीर् व्र्वस्था खर्ा अन्तगात क-१.३.३.१ 
िेपाल सरकारको श्रोत, क-१.३.३.२ सोिभिाा हिु ेवैरे्दशिक अिरु्दाि, क-१.३.३.३ िगर्द वैरे्दशिक 
अिरु्दाि, क-१.३.३.४ सोिभिाा हिुे वैरे्दशिक ऋण र क-१.३.३.५ िगर्द वैरे्दशिक ऋण पर्दाछ । 
िीषाक महलपनछ गत मकहिासम्मको खर्ा महलमा श्रावण मकहिा बाहेक अरु मकहिाको कववरण 
भर्दाा जिु मकहिाको कववरण तर्ार गिे हो सो मकहिाको अशघल्लो मकहिाको अन्त्र्सम्मको खर्ा 
रकम उल्लेख गिुा पर्दाछ । र्स मकहिाको निकासा महल अन्तगात खर्ा र जम्मा र्दईु महल छि ्
। ती महलमा सोही मकहिा भररमा कारोबार भई खर्ा / जम्मा भएका रकम सम्बशन्ित िीषाक 
तथा उपिीषाकमा तल मानथ िपिे गरी दठक हरफमा उल्लेख गिुा पर्दाछ । र्स मकहिासम्मको 
खर्ा महलमा अशघल्लो महलहरुमा रे्दखार्एका रकमको जोड रकम (गत मकहिा सम्मको खर्ा + 
र्स मकहिाको निकासा खर्ा - र्स मकहिाको निकासा जम्मा) उल्लेख गरी कुल जोड महलमा 
सबै महलको जोड रकम उल्लेख गिुा पर्दाछ । उल्लेशखत जोड रकम ठाडो तेसो र्दवैु तफा वाट 
नमल्ि ुपर्दाछ ।  

 कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्तगातका र्कार्ाबाट 
सोिभिाा प्रनतवेर्दि प्राप्त गरी सरकारी कारोवार गिे सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकहरूले आफ्िो 
िाखाबाट भएको निकासा खर्ा रकम आफ्िो कोर बैंककङ्ग प्रणालीसाँग नभडार्ा प्रमाशणत गरी पठाउि ु
पर्दाछ । 
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६.२.३ स.का.फा.िं.5 सरकारी कार्ाालर् क-२ र क-५ खाताको मौज्र्दात कववरण 

  अिसूुर्ी ११, स.का.फा.िं. ५, सरकारी कार्ाालर् खाता क-२ र क-५ समहुका खाताको 
कारोबार कववरण फाराम हो । क-२.१ बजेट खर्ा खाता- कवजोर वषा वा क-२.२ बजेट खर्ा 
खाता- जोर वषा खाताको श्रावण २९ गतेसम्मको खर्ा रकम भर्दाा गत मकहिाको बैंक मौज्र्दात 
महलमा कुिै रकम राख्न ु हुाँरै्दि । क-२.३ रे्दशख क-२.१० सम्म र क-५.1 तथा क-५.२ 
खाताहरूको भि ेश्रावण मकहिाको कववरण भर्दाा अशघल्लो मकहिासम्मको मौज्र्दात महलमा आषाढ 
मकहिासम्मको मौज्र्दात रकम राख्न ु पर्दाछ । श्रावण बाहेक अन्र् मकहिाको कववरण भर्दाा गत 
मकहिाको बांकी महलमा सबै खाताहरुको अशघल्लो मकहिासम्मको बांकी मौज्र्दात रकम राख्न ु
पर्दाछ । मकहिा भररको खर्ा महलमा त्र्स मकहिाको कुल खर्ा र जम्मा तफा  सोही मकहिाको 
कुल जम्मा रकम सम्बशन्ित खाताको हरफमा तल मानथ िपिे गरी एउटै हरफमा उल्लेख गिुा 
पर्दाछ । र्स मकहिाको बााँकी मौज्र्दात महलमा अशघल्लो मकहिासम्मको बांकी रकममा र्ाल ु
मकहिाको खर्ालाई घटाउि े र जम्मालाई जोड गरी उल्लेख गिुा पर्दाछ । क-२.१ बजेट खर्ा 
खाता- कवजोर वषा वा क-२.२ बजेट खर्ा खाता- जोर वषा खाताको मिुी प्रत्रे्क महलको जोड 
राख्न ेर त्र्स पनछ क-२.३ रे्दशख क-२.१० सम्म र क-५.1 तथा क-५.२ खाताहरूको तल छुिै 
सबै महलको जोड रकम उल्लेख गिे । त्र्सरी लेशखएका जोड रकम ठाडो र तेसो र्दवैु नमल्ि ु
पर्दाछ । आन्तररक कहसाव नमलाि वापत र्स मकहिामा भएको खर्ा÷जम्मालाई सोही महलमा 
रे्दखाउि ुपर्दाछ । फारमको अशन्तम तल्लो हरफ कुल जम्मामा सबै महलको जोड रकम उल्लेख 
गिे र त्र्सरी लेशखएका जोड रकम ठाडो र तेसो र्दवैु तफा वाट नमल्ि ुपिेछ । साउि २९ गते 
सम्म क-२.१ बजेट खर्ा खाता- कवजोर वषा वा क-२.२ बजेट खर्ा खाता- जोर वषा खातामा 
भएको को खर्ा रकम केशन्रर् कार्ाालर्मा ट्रान्सफर गरेको रकम आन्तररक कहसाब नमलाि 
भएकोले त्र्स्तो रकम स.का.फा.िं.१ मा प्रनतवेर्दि भएको हिुहुुाँरै्दि ।  

  ६.२.४ स.का.फा.िं.6 स्थािीर् तह ग समहुको खाताको मौज्र्दात कववरण 

  अिसूुर्ी 13 अिसुारको स.का.फा.िं.6 स्थािीर् तहको ग.१ रे्दशख ग.७ समहु सम्मका 
खाताको कारोबार कववरण फाराम हो । र्ो फारामको अशघल्लो मकहिासम्मको मौज्र्दात महलमा 
अशघल्लो मकहिासम्मको बााँकी रकम राख्न ुपर्दाछ । मकहिा भररको खर्ा महलमा त्र्स मकहिाको 
कुल खर्ा र जम्मा तफा  सोही मकहिाको कुल जम्मा रकम सम्बशन्ित िीषाकको हरफमा तल 
मानथ िपिे गरी एउटै हरफमा उल्लेख गिुा पर्दाछ । र्स मकहिाको बााँकी मौज्र्दात महलमा 
अशघल्लो मकहिासम्मको बााँकी रकममा र्ाल ुमकहिाको खर्ा रकमलाई घटाउिे र जम्मा रकमलाई 
जोड गरी उल्लेख गिुा पर्दाछ । आन्तररक कहसाव नमलाि वापत र्स मकहिामा भएको खर्ा / 

जम्मालाई सोही महलमा रे्दखाउि ु पर्दाछ । फारमको अशन्तम तल्लो हरफ कुल जम्मामा सबै 
महलको जोड रकम उल्लेख गिे र त्र्सरी लेशखएका जोड रकम ठाडो र तेसो र्दवैु तफा वाट 
नमल्ि ुपिेछ ।  
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६.३ वाकषाक कववरण 

  सरकारी कारोबार गिे बैंक िाखाहरुले रे्दहार्का खाताहरुको वाकषाक कववरण तर्ार गरी 
िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्को सरकारी लेखा फााँट, सम्बशन्ित कोष तथा लेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्, प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्तगातका र्कार्ाहरूमा र महालेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्मा पठाउि ुपिेछ । 

६.३.१ क-२.३ िरौटी खाता, क-२.४ कवकवि खाता रे्दशख  क-२.१० अन्र् खाता – संस्थाि, 

सनमनत, पररषद् तथा बोडाको मौज्र्दात कववरण 

  प्रत्रे्क आनथाक वषाको अन्त्र्मा क-२.३ िरौटी खाता, क-२.४ कवकवि खाता रे्दशख  क-
२.१०  अन्र् खाता – संस्थाि, सनमनत, पररषद् तथा बोडा खाताहरुको छुिाछुिै कार्ाालर्गत कववरण 

िर्ााँ आनथाक वषाको श्रावण मसान्तनभर अिसूुर्ी 22 र अिसूुर्ी 23 बमोशजम तर्ार गरी 
सम्बशन्ित निकार्हरुमा पठाउि ु पर्दाछ । उक्त कववरणमा खाता िम्वर, कार्ाालर्को िाम र 
मौज्र्दात रकम उल्लेख गिुा पर्दाछ । साथै, कुल जोड रकम स.का.फा.िं.5 मा उल्लेशखत 
सम्बशन्ित खाताको मौज्र्दातसाँग अनिवार्ा रुपमा नभड्िपुर्दाछ ।  

६.४ साप्ताकहक तथा मानसक मौज्र्दात कववरण  

  िेपाल सरकारको केन्रीर् कोषको शस्थनत सम्बन्िी जािकारी र्थासमर्मा प्राप्त गिे 
प्रर्ोजिका लानग प्रत्रे्क ििुवारसम्मको साप्ताकहक मौज्र्दात कववरण आउाँर्दो आईतवार तथा 
प्रत्रे्क मकहिाको मसान्तको मौज्र्दात कववरण अको मकहिाको १ गते स.का.फा.िं ७ अिसूुर्ी १4 
मा दर्दर्एको िमिुा अिसुार सरकारी कारोबार गिे वाशणज्र् बैंकको केन्रीर् कार्ाालर्ले एकीकृत 
रुपमा तर्ार गरी िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्को सरकारी लेखा फााँटमा र्मेल माफा त 
पठाउि ुपिेछ । त्र्स्तै महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले समेत प्रत्रे्क ििुबारसम्मको साप्तकहक 
तथा प्रत्रे्क मकहिाको अशन्तम दर्दिसम्मको मानसक स्रोतगत खर्ाको कववरण एकीकृत रुपमा 
िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्को सरकारी लेखा फााँटलाई साप्ताकहक कववरण आउाँर्दो 
आईतवारसम्ममा तथा मानसक कववरण अको मकहिाको १ गते सम्ममा पठाउि ुपिेछ । 

६.५ प्ररे्दि सरकारको कववरण 

  प्ररे्दि सरकारको सरकारी कारोबार गिे बैंक िाखाहरुले रे्दहार्का खाताहरुको वाकषाक 
कववरण तर्ार गरी िेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित प्ररे्दि हेिा तोककएको कार्ाालर्, सम्बशन्ित प्ररे्दि 
लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्तगातका र्कार्ा र महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउि ु 
पिेछ । 

 ६.५.१ रै्दनिक कववरण 

(क) प्ररे्दि सरकारको कारोवार गिे सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकले अिसूुर्ी 2 अिसुार 
प्र.का.फा.िं.१ (रै्दनिक कारोबार कववरण) प्ररे्दि सशञ्चत कोष सञ्चालि गिे िेपाल राष्ट्र 
बैंकको तोककएको कार्ाालर्लाई पठाउि ुपर्दाछ । र्सरी कववरण पठाउाँर्दा कारोबार भएको 
भानलपल्ट १२ बजेनभर पठार्सक्िपुर्दाछ ।  
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(ख) अिसूुर्ी 33 अिसुारको कार्ाालर्गत राजस्व आम्र्दािीको रै्दनिक कववरण सम्बशन्ित 
राजस्व आजाि गिे कार्ाालर्लाई पठाउि ुपर्दाछ । 

(ग) अिसुरु्ी 34 अिसुारको िीषाकगत राजस्व आम्र्दािीको रै्दनिक कववरण सम्बशन्ित प्ररे्दि 
लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्तगातका र्काई कार्ाालर्लाई पठाउि ुपर्दाछ । 

(घ) प्ररे्दि ख-२.१ बजेट खर्ा खाता कवजोर वषा वा ख-२.२ बजेट खर्ा खाता जोर वषा को 
अिसूुर्ी 31 अिसुारको रै्दनिक कारोबार कववरण भौर्र सकहत सम्बशन्ित प्ररे्दि लेखा 
निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्तगातका र्काई कार्ाालर्लाई पठाउि ुपर्दाछ । 

  (ङ) ख-२.३ िरौटी खाताको अिसूुर्ी 32 अिसुारको रै्दनिक कारोबार कववरण सम्बशन्ित 
प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्तगातका र्काई कार्ाालर्लाई पठाउि ुपर्दाछ । 
  

 ६.५.२ मानसक कववरण 

(क) प्ररे्दि सरकारको खाता सञ्चालि गिे वाशणज्र् बैंकको प्रारे्दशिक कार्ाालर्ले आफ्िा 
िाखाहरुले गरेको प्ररे्दि सरकार कारोबारको अिसूुर्ी 5 र अिसूुर्ी ६ बमोशजमको 
िमिः प्र.का.फा.िं.२ र प्र.का.फा.िं.२(क) तर्ार गरी मकहिा नबतेको ३ कार्ादर्दि नभर 
प्ररे्दि सशञ्चत कोष रहिे िपेाल राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित प्ररे्दि हेिा तोककएको कार्ाालर् 
पठाउि ुपर्दाछ । 

(ख) प्ररे्दिको सरकारी कारोबार गिे वाशणज्र् बैंकका िाखाहरुले अिसूुर्ी 35 बमोशजमको 
कार्ाालर्गत राजस्व आम्र्दािीको मानसक कववरण सम्बशन्ित शजल्लाको प्ररे्दि लेखा 
निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्तगातका र्कार्ाहरूलाई, अिसूुर्ी ८ बमोशजमको प्र.का.फा.िं. ३ 
िीषाकगत राजस्वको मानसक कववरण, अिसूुर्ी १2 बमोशजमको प्र.का.फा.िं. ५ प्ररे्दि 
सरकारको खाताहरूको मानसक मौज्र्दात कववरण िेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित 
कार्ाालर्को सरकारी लेखा फााँट, सम्बशन्ित शजल्लाको प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा 
अन्तगातका र्काई कार्ाालर् र आफ्िो केन्रीर् कार्ाालर्मा मकहिा कवतेको ३ कार्ादर्दि 
नभर पठाउि ुपिेछ । साथै, नछटोछररतोको लानग उपरोक्त कववरणहरु र्मेल माफा त समेत 
पठाउि ुपिेछ । 

६.५.३ वाकषाक कववरण 

 प्ररे्दि सरकारको कारोबार गिे वाशणज्र् बैंकका िाखा कार्ाालर्हरूले प्रत्रे्क आनथाक बषाको 
अन्त्र्मा प्ररे्दि ख-२.३ िरौटी खाताको कार्ाालर्गत कववरण िर्ााँ आनथाक बषाको श्रावण 
मसान्तनभर तर्ार गरी सम्बशन्ित निकार्मा पठाउि ुपर्दाछ । 

६.५.४ साप्ताकहक तथा मानसक मौज्र्दात कववरण  

  प्ररे्दि सरकारको कोषको शस्थनत सम्बन्िी जािकारी र्थासमर्मा प्राप्त गिे प्रर्ोजिका 
लानग प्रत्रे्क ििुवारसम्मको साप्ताकहक मौज्र्दात कववरण आउाँर्दो आईतवारसम्ममा तथा प्रत्रे्क 
मकहिाको मसान्तको मौज्र्दात कववरण अको मकहिाको १ गतेसम्ममा अिसूुर्ी 15 बमोशजमको 
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प्र.का.फा.िं 7 मा दर्दर्एको िमिुा अिसुार प्ररे्दि सरकारको सरकारी कारोबार गिे वाशणज्र् 
बैंकको केन्रीर् कार्ाालर्ले एकीकृत रुपमा तर्ार गरी प्ररे्दि सरकारको सशञ्चत कोष रहिे िेपाल 
राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित प्ररे्दि हेिा तोककएको कार्ाालर्मा पठाउि ुपिेछ । त्र्स्तै सम्बशन्ित प्ररे्दि 
लेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले समेत प्रत्रे्क ििुबारसम्मको साप्तकहक तथा प्रत्रे्क मकहिाको अशन्तम 
दर्दिसम्मको मानसक स्रोतगत खर्ाको कववरण एकीकृत रुपमा िेपाल राष्ट्र बैंकको सोही 
कार्ाालर्लार्ा साप्ताकहक कववरण आउाँर्दो आईतवारसम्ममा तथा मानसक कववरण अको मकहिाको १ 
गते सम्ममा पठाउि ुपिेछ । 

६.६ अन्र् कववरण माग गिा सक्ि े

 िेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्, प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा कोष तथा लेखा 
निर्न्रक कार्ाालर्ले आवश्र्कता अिसुारको थप कववरण माग गिा सक्िेछि ्। त्र्सरी माग 
गररएका कववरणहरु सरकारी कारोबार गिे वाशणज्र् बैंकहरूले नििााररत समर्नभर तर्ार गरी 
पठाउि ुपिेछ । 
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पररच्छेर्द ७ 

वाशणज्र् बैंकका िाखाहरु माफा त भएका सरकारी कारोबारको लेखाकंि तथा कहसाव नमलाि कवनि 

७.१ बाशणज्र् बैंकले रै्दनिक र मानसक कहसाब नमलािका लानग प्रनतवेर्दि पठाउिपुिे व्र्वस्था  

७.१.१ स.का.फा.िं. १ को व्र्वस्थाः  

 सरकारी कारोबार गिे वाशणज्र् बैंकका िाखाहरुले प्रत्रे्क दर्दि गरेको सरकारी कारोबारको 
लेिरे्दिको कहसाव नमलाि रै्दनिक रुपमा केन्रीर् स्तरमा गिुा पर्दाछ । त्र्सको लानग सरकारी 
कारोबारमा संलग्ि वाशणज्र् बैंकका केन्रीर् कार्ाालर्ले िाखाहरुबाट प्रत्रे्क दर्दिको कारोबार 
कववरण प्राप्त गरी वा आफ्िो कोर बैंककङ्ग प्रणाली माफा त अिसूुर्ी १ को ढााँर्ामा Excel Format 

मा एकीकृत स.का.फा.िं. १ तर्ार गरी कारोबार भएको भोनलपल्ट मध्र्ान्ह १२ बजेनभरमा 
िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्, सरकारी लेखा फााँटको र्मेल ठेगािा centacc@nrb.org.np 

मा पठाउि ुपिेछ । 

 मानसक वा वाकषाक कहसाव नमलािको नसलनसलामा भएका आन्तररक कारोबार कहसाव नमलािको 
लानग मार भएको हुाँर्दा ती रकम स.का.फा.िं. १ मा उल्लेख गिा नमल्रै्दि । जस्तैः कुिै 
मकहिाको अन्त्र् पनछ मानसक कहसाव अको मकहिाको १ गते वा वाकषाक कहसाव नमलािको हकमा 
श्रावण १ गतेका दर्दि अशघल्लो मकहिा वा आनथाक वषाको राजस्व एवं बेरुजू खाताको मौज्र्दात 
प्रिाि कार्ाालर् / केन्रीर् कार्ाालर्मा ट्रान्सफर गर्दााको रकम , श्रावण २९ गते पश्चात 
सम्बशन्ित खर्ा खाताहरूमा रहेको खरु्द खर्ा रकम प्रिाि कार्ाालर् / केन्रीर् कार्ाालर्मा 
ट्रान्सफर गर्दााको कारोबार स.का.फा.िं. १ मा उल्लेख गिा नमल्रै्दि । र्सैगरी सरकारी कार्ाालर् 
र स्थािीर् निकार्का खाताहरुवीर् गल्तीको कारणले रकमान्तर गर्दाा गररएको खर्ा / जम्मा 
कारोबारलाई पनि स.का.फा.िं १ मा उल्लेख गिा नमल्रै्दि । 

 र्स बैंकको Supervisory Information System लागू भए पश्चात सरकारी कारोवारको 
स.का.फा.िं. १ प्रनतवेर्दि SIS मा तानलका १ बमोशजम प्रनतवेर्दि गिुा पर्दाछ । तानलका १ मा 
भरेर पठाएको कववरणमा कुिै गल्ती भएमा तानलका २ मा वास्तकवक हिुपुिे खर्ा र जम्मा र्दवैु 
खण्डमा भरी पिुः पठाउि ुपर्दाछ । र्सरी तानलका १ र तानलका २ बाट प्रनतवेर्दि गरेपनछ मार 
सरकारी कारोवार गिे बैंकसंग रै्दनिक खरु्द लेिरे्दिको कारोवार हिुेछ । 

७.१.२ प्र.का.फा.िं. १ को व्र्वस्थाः  

 प्ररे्दि सरकार तथा सो अन्तगातका कार्ाालर्हरूको खाता सञ्चालि गिे वाशणज्र् बैंकहरुले अफ्िो 
प्रारे्दशिक कार्ाालर् माफा त आफ्िो बैंकबाट भएको रै्दनिक कारोबार कववरण कारोबार भएको 
भोनलपल्ट मध्र्ान्ह १२ बजेनभर सम्बशन्ित प्ररे्दि सरकारको सशञ्चत कोष रहिे िेपाल राष्ट्र बैंकको 
कार्ाालर्मा अिसूुर्ी 2 बमोशजमको प्र.का.फा.िं.१ पठाउि ुपर्दाछ । र्सरी बैंकहरुबाट कववरण 
प्राप्त भएपश्चात सशञ्चत कोष रहिे िेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित कार्ाालर्ले जम्मा / खर्ा को 
कुल जोड निकाली जम्मा तफा  बढी भएमा उक्त रकम सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकको प्रारे्दशिक 
कार्ाालर्को खाता खर्ा गरी सरकारी कारोवार जम्मा प्राप्त गिे र र्र्दी खर्ा बढी भएमा सम्बशन्ित 
वाशणज्र् बैंकको सोही खातामा जम्मा गरी िोिभिाा दर्दि ु पर्दाछ । र्सरी रै्दनिक रुपमा कहसाब 
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नमलाि तथा िोिभिाा गरेको जािकारी सम्बशन्ित प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर्लाई दर्दि ु 
पर्दाछ । 

७.१.३ स.का.फा.िं. २ को व्र्वस्थाः  

 स.का.फा.िं. १ को आिारमा गरेको लेिरे्दि कारोबार रकम दठक भए / िभएमा , कुिै गल्ती 
वा कववरण छुट भएमा कहसाव नमलाि गिा अिसूुर्ी 3 अिसुारको स.का.फा.िं.२ को व्र्वस्था 
भएको हो । सम्बशन्ित बैंकको केन्रीर् कार्ाालर्ले आफ्िो सबै सरकारी कारोबार गिे बैंक 
िाखाहरूको अिसूुर्ी 3 बमोशजमको एकीकृत स.का.फा.िं. २ Excel Format मा तर्ार गरी 
िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्, सरकारी लेखा फााँटको र्मेल ठेगािा centacc@nrb.org.np 

मा पठाउि ुपिेछ । र्सरी स.का.फा.िं. २ तर्ार गर्दाा कुल खर्ा र जम्मा राजस्व खाताका लानग 
स.का.फा.िं. ३, सरकारी कार्ाालर्का खाताको लानग स.का.फा.िं. 5 र स्थािीर् तहको खाताको 
लानग स.का.फा.िं. 6 साँग नभडाि हिुे गरी पठाउि ुपिेछ । 

 िर्ााँ आनथाक वषा िरुु भएपनछ गत आ.व.सम्म जम्मा भएको क-१.१ राजस्व अिरु्दाि तथा अन्र् 
प्रानप्त खाताको मौज्र्दात रकम श्रावण १ गते केन्रमा सारेको रकम, क-२.१ बजेट खर्ा खाता 
कवजोर वषा वा क-२.२ बजेट खर्ा खाता जोर वषा बाट श्रावण २९ गतेसम्ममा भएको कुल खर्ा 
रकमलाई श्रावण ३० गते सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकको केन्रीर् कार्ाालर्मा सारेको कारोवार 
स.का.फा.िं. २ मा समावेि गिुापरै्दि । 

७.१.४ प्र.का.फा.िं. २ को व्र्वस्थाः  

 प्ररे्दि सरकारको खाता सञ्चालि गिे वाशणज्र् बैंकले आफ्िो प्रारे्दशिक कार्ाालर् माफा त मानसक 
रूपमा रै्दनिक कारोबारको िाखागत एकीकृत कववरण सम्बशन्ित प्ररे्दिको कारोवार हेिा तोककएको 
िेपाल राष्ट्र बैंकको कार्ाालर्मा अिसूुर्ी 5 बमोशजमको प्र.का.फा.िं.२ पठाउि ुपिेछ । र्सरी 
प्र.का.फा.िं.२ प्राप्त भएपनछ िेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बशन्ित कार्ाालर्ले प्र.का.फा.िं. १ मा छुट 
भएका वा गल्ती भएका कारोबार सच्र्ाउि ेर प्र.का.फा.िं. १ र २ बीर् फरक रकम सोिभिाा 
कहसाब नमलाि गिुा पर्दाछ । उपर्ुाक्त बमोशजमका प्र.का.फा.िं. १ र २ िेपाल राष्ट्र बैंकले 
प्रर्ोगमा ल्र्ाउिे SIS प्रणाली लागू भएपश्चात सोही प्रणाली माफा त कववरण प्राप्त गरी कहसाब 
नमलाि गिुा पर्दाछ । उपर्ुाक्त प्र.का.फा.िं.२ मानसकरूपमा वाशणज्र् बैंकहरूले सम्बशन्ित प्ररे्दि 
लेखा निर्न्रक कार्ाालर्लार्ा समेत पठाउि ुपर्दाछ । 

७.२ रै्दनिक सोिभिाा लेिरे्दि कहसाब सम्बन्िी व्र्वस्थाः 

 सरकारी कारोबार गिे वाशणज्र् बैंकका केन्रीर् कार्ाालर्ले सरकारी कारोबार गिे आफ्िा सबै 
िाखाहरुबाट बांडफांड हिु े र िहिुे राजस्व खाता, सरकारी कार्ाालर् “क” समहु खाताको कुल 
रै्दनिक कारोबार, स्थािीर् तह “ग” समहु खाताको रै्दनिक कारोबारको रकम समावेि गरी अिसूुर्ी 
१ बमोशजमको रै्दनिक कारोबार कववरण स.का.फा.िं.१ िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्, सरकारी 
लेखा फााँट को र्मेल ठेगािा centacc@nrb.org.np मा कारोबार भएको भोनलपल्ट मध्र्ान्ह १२ 
बजेनभर पठाउिपुिेछ । उक्त अिसूुर्ी १ बमोशजम स.का.फा.िं १ को कववरण प्राप्त गरेपश्चात 
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सरकारी लेखा फााँटले उक्त कववरणको आिारमा फेहररस्त बिाई कुल जोड अिसुार भौर्र पास 
गिुा पर्दाछ । भौर्रमा खर्ा / जम्मा र्दवैु पंशक्तको खरु्द कारोबार निकाल्र्दा खर्ा वढी भएमा बढी 
भए जनत रकम सम्बशन्ित बैंकको केन्रीर् कार्ाालर्को खातामा जम्मा गररदर्दिे र खरु्द कारोवार 
जम्मा बढी भएमा बढी भए जनत रकम बैंक खातामा खर्ा लेखी बाशणज्र् बैंकसंग रै्दनिक कहसाब 
नमलाि गिुा पर्दाछ । रै्दनिक कववरण स.का.फा.िं.१ समर्मा प्राप्त िभएमा वा गल्ती भएमा 
स.का.फा.िं.२ प्राप्त भएपनछ छुट वा फरक रकमको कहसाब नमलाि गिुा पर्दाछ । 

 

७.३ कहसाब नमलाि खाता सम्बन्िी ब्र्वस्था 

 िेपाल राष्ट्र बैंक र बाशणज्र् बैंकहरू वीर् सरकारी कारोवारको रै्दनिक तथा मानसक कहसाब 
नमलािका लानग रे्दहार् अिसुार िेपाल राष्ट्र बैंकमा सरकारी कारोवार गिे बैंकहरुको बैकगत 
कहसाब नमलाि खाताहरु हिुेछि ्। त्र्सैगरी बाशणज्र् बैंकहरुमा पनि िेपाल राष्ट्र बैंक कहसाब 
नमलाि खाताहरु रहिेछि ्। 

 १. केन्रीर् सरकार (राजस्व) खाता  

 २. सरकारी कार्ाालर् खाता 

 ३. स्थािीर् तह खाताहरू 

  वाशणज्र् बैंकहरूमा रहेका उपर्ुाक्त खाताहरूको कारोबार र्न्टरिेट बैंककङ्ग माफा त 
अिगुमि गिे अनिकार िपेाल राष्ट्र बैंकलाई हिुेछ । वाशणज्र् बैंकहरूले सम्पणुा सरकारी 
खाताहरूको कारोबार कववरण मार हेिा सक्िे गरी र्न्टरिेट बैंककङ्ग सेवा उपलब्ि गराउि ु 
पिेछ । 

७.४ कारोबार परीक्षण गरी जािकारी दर्दिपुिेः 

 सरकारी कारोवार गिे वाशणज्र् बैंकका केन्रीर् कार्ाालर्हरूले बुाँर्दा ७.२ मा उल्लेशखत कारोबार 
रकम आ-आफ्िो अनभलेखसाँग रुजू गरी एक मकहिानभर िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्, 

सरकारी लेखा फााँटलाई जािकारी गराउि ुपर्दाछ । 
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पररच्छेर्द ८ 

वाकषाक कहसाव नमलाि गिे व्र्वस्था 
 

८.१  िपेाल सरकारका राजस्व खाताहरु बन्र्द गिे कवनिः 
 सरकारी कारोबार गिे बैंकहरुमा खोनलएका केन्रीर् सरकार अन्तगातका खाताहरुमा आनथाक 
वषाको अन्तमा रहेको मौज्र्दात िर्ां आनथाक वषाको िरुु हिुे दर्दि अथाात ्श्रावण १ गतेका दर्दि र्स 
पररच्छेर्दमा उल्लेख भए बमोशजम कहसाव नमलाि गरी िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्को सरकारी लेखा 
फााँट, महालेखा निर्न्रक कार्ाालर् र सम्बशन्ित कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्लाई जािकारी 
गराउि ुपर्दाछ । 

 साथै, प्ररे्दिको हकमा िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्को सरकारी लेखा फााँट, िेपाल राष्ट्र 
बैंकको सम्बशन्ित प्ररे्दिका लानग तोककएको कार्ाालर्, सम्बशन्ित प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा 
अन्तगातका र्कार्ा तथा महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्लाई जािकारी गराउि ुपर्दाछ । 

८.१.१ िपेाल राष्ट्र बैंकको काठमाडौंशस्थत बैंककङ्ग कार्ाालर्को लानगः 
 र्स कार्ाालर्ले आफिो कार्ाालर्मा रहेको िेपाल सरकारको क-१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा 
कवकवि प्रानप्त खाता, क-१.२ कवत्तीर् प्रानप्त / आम्र्दािी खाताको मौज्र्दात रकम क-१.४ सशञ्चत कोष 
नमलाि खातामा ट्रान्सफर गिुा पिेछ ।  

८.१.२ वाशणज्र् बैंकहरुको लानगः 
 सरकारी कारोबार गिे वाशणज्र् बैंकका केन्रीर् कार्ाालर्हरूले असार मसान्तमा रहेको क.१.१ 
राजस्व, अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त खाता, क.१.२ कवत्तीर् प्रानप्त / आम्र्दािी खाताको मौज्र्दात रकम 
श्रावण १ गते आफ्िो बैंकमा रहेको केन्रीर् सरकार कहसाब नमलाि खातामा ट्रान्सफर गिुा पर्दाछ । 

८.२ सरकारी कार्ाालर् अन्तगातका खर्ा खाताहरु वन्र्द गिे कवनिः 
 र्स निरे्दशिकाको बुाँर्दा २.२.१ बमोशजम क-२.१ बजेट खर्ा खाता- कवजोर वषा वा क-२.२ 
बजेट खर्ा खाता- जोर वषा मा आनथाक वषाको समानप्तपनछ श्रावण २९ गते सम्म अशघल्लो आनथाक 
वषाका लानग भएको कुल खर्ा रकम निम्िािसुार कहसाव नमलाि गिुा पिेछ । 

८.२.१ िपेाल राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग कार्ाालर्को लानग 

 िेपाल राष्ट्र बैंक, बैककङ कार्ाालर्, सरकारी लेखा फााँटले सरकारी कारोवार गिे सम्पणुा वाशणज्र् 
बैंकहरूको क-२.१ बजेट खर्ा खाता- कवजोर वषा वा क-२.२ बजेट खर्ा खाता- जोर वषा मा श्रावण 
२९ गते सम्म भएको कुल खर्ा रकम लाई सम्बशन्ित कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को मानसक 
सोिभिााको बैंक आरे्दि अिूसार क.१.३ निकासा खर्ा खातामा खर्ा लेखेको रकम साँग नभडाई महालेखा 
निर्न्रक कार्ाालर्को बाकषाक कहसाब नमलाि गिे पर प्राप्त भएपनछ क.१.४ सशञ्चत कोष कहसाब नमलाि 
खातामा ट्रान्सफर गरी अशन्तम कहसाब नमलाि गिुा पर्दाछ ।  
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८.२.२ वाशणज्र् बैंकहरुको लानग  

 सरकारी कारोबार गिे वाशणज्र् बैंकहरुले आफ्िो िाखामा रहेको खर्ा खाताबाट श्रावण २९ 
गतेसम्ममा भएको कुल खर्ा रकमलाई भार १ गते आफ्िो केन्रीर् कार्ाालर्मा सारी उक्त खर्ा 
खाताहरु िनु्र् गिुा पिेछ । बैंकको केन्रीर् कार्ाालर्ले िाखाहरुबाट ट्रान्सफर भई आएको क-२.१ 
बजेट खर्ा खाता- कवजोर वषा वा क-२.२ बजेट खर्ा खाता- जोर वषा खाताको रकम केन्रीर् 
कार्ाालर्शस्थत सरकारी कार्ाालर् खर्ा कहसाब नमलाि खातामा सािुापर्दाछ । 

८.३. प्ररे्दि सरकारका खाता बन्र्द गिे कवनि 

 प्ररे्दिको सरकारी कारोबार गिे बैंकहरुमा खलेुका प्ररे्दि सरकार अन्तगातका खाताहरुमा 
आनथाक वषाको अन्तमा रहेको मौज्र्दात िर्ां आनथाक वषाको िरुु हिुे दर्दि अथाात ्श्रावण १ गतेका दर्दि 
र्स पररच्छेर्दमा उल्लेख भए बमोशजम कहसाव नमलाि गरी िेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्, 

प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्तगातका र्कार्ा तथा सम्बशन्ित कोष तथा लेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्लाई जािकारी गराउि ुपर्दाछ । 

८.३.१ प्ररे्दि सशञ्चत कोष रहि ेिपेाल राष्ट्र बैंकका तोककएका कार्ाालर्हरूका लानगः 
 प्ररे्दि सशञ्चत कोष रहिे िेपाल राष्ट्र बैंकका तोककएका कार्ाालर्हरूले आफ्िो कार्ाालर्मा रहेको 
प्ररे्दि सरकारको ख-१.१ राजस्व, अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त खाता, ख-१.२ कवत्तीर् प्रानप्त / आम्र्दािी 
खाताको मौज्र्दात रकम ख-१.४ सशञ्चत कोष नमलाि खातामा सम्बशन्ित प्ररे्दि लेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्को पर प्राप्त भएपश्चात रकम ट्रान्सफर गरी वाकषाक कहसाब नमलाि गिुा पर्दाछ ।  

८.३.२ वाशणज्र् बैंकहरुको लानग 

प्ररे्दि सरकारको कारोबार गिे वाशणज्र् बैंकका िाखाहरुले असारमसान्तमा रहेको ख-१.१ 
राजस्व, अिरु्दाि तथा कवकवि प्रानप्त खाता को मौज्र्दात श्रावण १ गते आफ्िो सम्बशन्ित प्ररे्दिको प्रारे्दशिक 
कार्ाालर्मा रहेको कहसाब नमलाि खातामा सािुापिेछ । साथै, आफ्िो िाखामा रहेको ख-२.१ बजेट 
खर्ा खाता- कवजोर वषा वा ख-२.२ बजेट खर्ा खाता- जोर वषा खातामा श्रावण २९ गतेसम्ममा भएको 
कुल खर्ा रकमलाई भार १ गते आफ्िो प्रारे्दशिक कार्ाालर्मा रहेको खातामा सारी उक्त खाता िनु्र् 
गिुा पिेछ । साथै, बैंकको प्रारे्दशिक कार्ाालर्ले िाखाहरुबाट ट्रान्सफर भई आएको बजेट खर्ा खाताको 
रकम प्रारे्दशिक कार्ाालर्शस्थत प्ररे्दि खर्ा कहसाब नमलाि खातामा जम्मा गिुा पर्दाछ । 
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पररच्छेर्द ९ 

कवत्तीर् व्र्वस्था सम्बन्िी कार्ाकवनि 

९.१ कवत्तीर् प्रानप्त / आम्र्दािी खाता  

 िेपाल सरकारको ऋण तथा लगािी व्र्वस्थापि, आन्तररक ऋण र िेर्रमा लगािी, आन्तररक 
तथा वैरे्दशिक ऋण प्रानप्त, ऋणको सांवा भकु्तािी तथा वाह्य लगािी रकमको कहसावलाई िेपाल 
सरकारको आनथाक कवत्तीर् संकेत तथा वगीकरण अन्तगात लेखांकि गररन्छ । िपेाल सरकारले कवनभन्न 
स्वरे्दिी संस्थाहरु, कवरे्दिी सरकार वा अन्तरााकष्ट्रर् संघसंस्थाहरुमा गरेको ऋण लगािीको सांवा कफताा प्राप्त 
रकम, िेपाल सरकारबाट खररर्द गररएको स्वरे्दिी कवत्तीर्, व्र्ापाररक, औद्योनगक, सेवामलुक र अन्र् 
संस्थाका िरे्रका साथै कवरे्दिी संस्थाको िेर्र कविीबाट प्राप्त रकम, िेपाल सरकारलाई बाह्य श्रोतबाट 
प्राप्त हिुे बहपुक्षीर् र दिपक्षीर् ऋणका साथै टे्रजरी कवल, राकष्ट्रर् बर्तपर, िागररक बर्तपर, कवकास 
ऋणपर, कविेष ऋणपर जस्ता ऋणपरहरु जारी गरी सरकारले प्राप्त गिे रकमहरु महालेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्को िाममा िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्मा खोनलएको निम्िािसुार क-१.२ कवत्तीर् प्रानप्त / 
आम्र्दािी खाता अन्तगात रकम जम्मा मार हिुे (Non-Operative) खातामा रे्दहार्का कवत्तीर् संकेतहरु 
उल्लेख गरी अिसूुर्ी 25 बमोशजमको भौर्रबाट रकम जम्मा गिुा पिेछ । 

क-१.२ कवत्तीर् प्रानप्त र आम्र्दािी खाता 
क-१.२.१  सेर्र नबिी प्रानप्त 

क-१.२.२  ऋण (सााँवा) कफताा प्रानप्त 

क-१.२.३  आन्तररक ऋण प्रानप्त 

क-१.२.४  वैरे्दशिक ऋण प्रानप्त 

क-१.२.५  अनिकवकषा (Overdraft) 

 संकेत   िीषाक 

 ३२०००  कवत्तीर् सम्पशत्त 

 ३२१४७  अन्तर सरकारी ऋण लगािी कफताा 
 ३२१४८  संस्थािवाट ऋण लगािी कफताा 
 ३२१४९  अन्र् संस्थावाट ऋण लगािी कफताा 
 ३२१५६  संस्थािमा िेर्र लगािी कफताा 
 ३२१५७  संस्थािमा िेर्र लगािी कविी 
 ३२१५८  अन्र् संस्थामा िेर्र लगािी कफताा 
 ३२१५९  अन्र् संस्थामा िेर्र लगािी कविी 
 ३२२४२  वैरे्दशिक ऋण लगािी कफताा 
 ३२२५८  वैरे्दशिक िेर्र कविी 
 ३२२५९  वैरे्दशिक िेर्र लगािी कफताा  

 ३३०००  र्दाकर्त्व 

 ३३१४१ ऋणपर माफा त प्राप्त ऋण (िेपाल सरकारको टे्रजरी कवल्स, बर्त ऋणपर, 

कवकास ऋणपर लगार्त कवनभन्न ऋणपर ) 
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 ३३१४२

    

अन्र् आन्तररक सरकारबाट प्राप्त ऋण 

 ३३१४३  अन्र् संस्थाहरुबाट ऋण प्राप्त 

 ३३१४४  अनिकवकषा (Overdraft) 

 ३३२४१  वैरे्दशिक ऋण प्रानप्त 

९.२ कवत्तीर् संकेतमा रकम जम्मा गिे भौर्र 

  कवत्तीर् संकेतहरुमा रकम जम्मा गिे भौर्र अिसूुर्ी 25 मा उल्लेशखत िमिुा 
बमोशजमको पहेंलो रंगको ४(र्ार) प्रनत हिु ु पिेछ । सो भौर्रमा रे्दहार् अिसुारको कववरण 
भिुापिेछ । 

 कवत्तीर् भौर्रमा उल्लेशखत कववरण र सो कववरण भिे तररका 

१.  बैंकको िाम र िाखा   रकम जम्मा गिे बैंक र सो बैंकको 
िाखाको िाम तथा ठेगािा उल्लेख गिे 

२.  बैंक कोड िम्बर   रकम बशुझ नलिे बैंकको कोड िम्बर 
उल्लेख गिे । 

३.  भौर्र िम्बर  आठ (८) अंकको िम्बर भएको भौर्र 
बैंकले िै छाप्ि ेहुाँर्दा केही गिुािपिे । 
(िम्बर िभएको भौर्र प्रर्ोग गिा िहिुे) 

४.  र्दाशखला नमनत   रकम बैंकमा जम्मा गरेको दर्दिको नमनत 
उल्लेख गिे । 

५.  रकम र्दाशखला हिुे कार्ाालर्को िामः 
कोड िम्बरः  

रकम र्दाशखला हिुे कार्ाालर्को िाम लेख्न े

रकम र्दाशखला हिुे कार्ाालर्को कोड िं. 
लेख्न े

६.  खाता िम्बर  जम्मा गिे प्रर्ोजिको लानग कोष तथा 
लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा 
खोनलएको कवत्तीर् प्रानप्त / आम्र्दािी खाता 
िम्बर उल्लेख गिे । 

७.  र्दाशखला भएको रकम (रु. मा) 
अंकमाः 
अक्षरमाः 

बैंकमा जम्मा गररि ेरकम अंक र 
अक्षरमा उल्लेख गिे । 

८.  संकेत िम्बरः  रकम जम्मा गिा र्ाहेको कवत्तीर् 
वगीकरणसाँग सम्बशन्ित कवत्तीर् संकेत िं. 
उल्लेख गिे । 

९.  वापत  ऋण लगािी, सााँवा कफताा, िेर्र नबिी 
आदर्द के वापतको रकम जम्मा गरेको हो 
सो उल्लेख गिे । 

१०. आर् बषा  जम्मा हिुे रकम जिु आर् वषाको हो 
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सोही आर् वषा लेख्न े। 
११. ऋण िं (वैरे्दशिक)   र्दात ृनिकार्बाट प्राप्त भएको ऋण 

रकममा ऋण सम्झौतामा उल्लेशखत 
िम्बर उल्लेख गिे । 

१२ ऋण िं (आन्तररक)  आन्तररक ऋण प्राप्त गर्दाा सम्वशन्ित ऋण 
िं. र आन्तररक ऋण लगािी भएको 
रकम कफताा प्राप्त भएकोमा त्र्स्तो ऋण 
लगािी सम्झौताको िम्बर उल्लेख गिे । 

१३. र्दात ृनिकार्को िाम   र्दात ृनिकार्बाट प्राप्त भएको ऋण 
रकममा सम्झौतामा उल्लेख भएको र्दात ृ
निकार्को िाम लेख्न े। 

१४. आर्ोजिा / कार्ािम / प्रर्ोजि को 
िाम  

ऋण सम्झौता अिसुारको आर्ोजिा / 
कार्ािम / प्रर्ोजि को िाम लेख्न े। 

१५. र्दाशखला गिे कार्ाालर् / संस्था / 
आर्ोजिाको  

िामः 
ठेगािाः 
भ्र्ाट / प्र्ाि िम्बरः  

मोबार्ल िं / टेनलफोि िम्बरः 
 

  

रकम र्दाशखला गिे कार्ाालर् / संस्था / 
आर्ोजिाको िाम , ठेगािा, भ्र्ाट / प्र्ाि 
िं. उल्लेख गिे ।  

रकम जम्मा गिेको मोवार्ल िं / 
टेनलफोि िं अनिवार्ा उल्लेख गिे । 

 

९.३ भौर्र र रकम बशुझनलि े

कवत्तीर् संकेत अन्तगातको रकम जम्मा गिाको लानग जम्माकतााबाट भौर्रमा उल्लेशखत सबै 
नबवरणहरु भिा लगाई बैंकले रकम बशुझनलि ु पर्दाछ । तर, भ्र्ाट िं. / प्र्ाि िं. िभएका संस्थाले 
त्र्स्तो रकम जम्मा गर्दाा भ्र्ाट िं. / प्र्ाि िं. उल्लेख हिु िसक्िे हुाँर्दा भ्र्ाट िं. / प्र्ाि िं. उल्लेख 
िभए पनि रकम बशुझ नलि ुपर्दाछ । रकम बझेुर र्दस्तखत र छाप लगाईसकेपनछ ४ प्रनत भौर्र छुट्याई 
तपसील बमोशजम गिुा पिेछ । 

 पकहलो प्रनत भौर्र बैंकले आफ्िो अनभलेखको लानग राख्न े। 

 र्दोश्रो प्रनत भौर्र रै्दनिक बैंक स्टेटमेन्टसाथ रकम जम्मा हिुे कार्ाालर्लाई उपलव्ि गराउिे । 

 तेश्रो प्रनत भौर्र रै्दनिक बैंक स्टेटमेन्टसाथ प्ररे्दिको हकमा सम्बशन्ित प्ररे्दि लेखा निर्न्रक 
कार्ाालर् वा िेपाल सरकारको हकमा सम्बशन्ित कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्मा  
पठाउिे । 

 र्ौथो प्रनत भौर्र रकम जम्माकताालाई दर्दिे । 



७६ 
 
 

९.४ भौर्रको कववरण संिोिि गिे 

बैंकमा र्दाशखला भएको रकम र नमनत वाहेक भलुवि अन्र् कववरणहरु (कवत्तीर् संकेत िं., कार्ाालर्को 
कोड िं., आर् वषा, जम्माकतााको िाम, ठेगािा, स्थार्ी लेखा िं., प्र्ाि िं. आदर्द) फरक पिा गएमा 
सम्बशन्ित जम्माकतााले पषु्टट्यााँई सकहत प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा कोष तथा लेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्मा निवेर्दि दर्दि ुपिेछ । र्स्तो निवेर्दिको आिारमा रकम जम्मा हिु ेकार्ाालर्मा पेि भएको 
भौर्र समेत संलग्ि गरी संिोििका लानग बैंकमा पठाउि ुपर्दाछ । बैंकले प्ररे्दिको हकमा सम्बशन्ित 
प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा िेपाल सरकारको हकमा कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को 
परको आिारमा आफ्िो अनभलेखमा संिोिि गरी संिोनित स्टेटमेन्ट सम्बशन्ित कार्ाालर्लार्ा समेत 
उपलव्ि गरार्ा रकम जम्मा हिुे कार्ाालर्मा पठाउि ुपिेछ । र्स्तो कार्ा सोही आनथाक बषा नभर र 
सम्बशन्ित आनथाक बषा नभर सम्पन्न हिु िसकेमा अको आनथाक बषाको असोज मकहिानभर संिोिि गरी 
कहसाव नमलाि गररसक्ि ुपिेछ । 

९.५ भौर्र हराएमा वा िष्ट भएमाः 
कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्को िाममा कवत्तीर् प्रानप्त / आम्र्दािी खातामा जम्मा गरेको रकमको 
भौर्र हराएमा वा िष्ट भएमा सम्बशन्ित कार्ाालर् / जम्माकतााले सम्बशन्ित कोष तथा लेखा निर्न्रक 
कार्ाालर्मा निवेर्दि दर्दि ु पिेछ । सो निवेर्दिका आिारमा प्ररे्दिको हकमा सम्बशन्ित प्ररे्दि लेखा 
निर्न्रक कार्ाालर् वा िेपाल सरकारको हकमा कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर्ले सम्बशन्ित 
बैंकबाट प्राप्त भएको बैंक स्टेटमेन्ट र भौर्र नभडार्ा रकम जम्मा भएको प्रमाशणकरणका लानग सम्बशन्ित 
बैंकलाई पर लेख्न ुपिेछ । सो कार्ाालर्बाट पर प्राप्त भएपनछ सम्बशन्ित बैंकले उक्त रकम जम्मा भए 
/ िभएको र्ककि गरी सोको जािकारी कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर् र सम्बशन्ित कार्ाालर् / 
जम्माकताालाई दर्दि ु पिेछ । र्सरी बैंकबाट प्राप्त रकम जम्मा भएको जािकारीको परको आिारमा 
सम्बशन्ित कार्ाालर्ले कैकफर्त जिाई आम्र्दािी बााँध्ि ुपिेछ । 

९.६ बैंक स्टेटमेन्ट उपलब्ि गराउि े

सम्बशन्ित कार्ाालर्लाई र कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर् अिसूुर्ी 28 बमोशजमको कवत्तीर्  
प्रानप्त / आम्र्दािीको संकेतगत रै्दनिक कारोबारको कववरण रकम जम्मा गरेको िमिः र्दोस्रो र तेश्रो प्रनत 
भौर्र संलग्ि गरी पठाउि ुपिेछ । 

९.७ मानसक प्रनतवेर्दि गिे 

कवत्तीर् प्रानप्त / आम्र्दािीको अिसूुर्ी 29 कार्ाालर्गत कवत्तीर् प्रानप्त / आम्र्दािीको मानसक कववरण र 
30 अिसुारको मानसक कववरण मकहिा सककएको ३ कार्ादर्दि नभर सम्बशन्ित कार्ाालर्, कोष तथा लेखा 
निर्न्रक कार्ाालर् र महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को ऋण िाखामा पठाउि ु पिेछ । साथै, उक्त 
कववरणहरू प्ररे्दिको हकमा सम्बशन्ित कार्ाालर्, प्ररे्दि लेखा निर्न्रक कार्ाालर् र सम्बशन्ित प्ररे्दिको 
आनथाक मानमला तथा र्ोजिा मन्रालर्मा पठाउि ुपिेछ ।  
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पररच्छेर्द १० 

कवकवि 

१०.१ खाता खोल्ि िपार्ि े

  र्स निरे्दशिकाको पररच्छेर्द २, ३ र ४ मा उल्लेख भएबमोशजम खोल्ि ुपिे िेपाल सरकार तथा 
प्ररे्दि सरकार अन्तगातका सरकारी कार्ाालर्, कवकास आर्ोजिा, सनमनत, संघ संस्थाहरुको िाममा 
सरकारी कार्ाालर्, प्ररे्दि खाता तथा स्थािीर् तह खाता अन्तगातका खाता बाहेक र्ल्ती खाता 
लगार्तका अन्र् खाता खोल्ि पाईिे छैि । साथै, िेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृनत िनलर्कि कुिै पनि 
खाता खोल्ि पार्िे छैि । र्स्तो स्वीकृनत नलाँर्दा िेपाल राष्ट्र बैंकले महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को 
सहमनत अनिवार्ा नलिपुिेछ । 

१०.२ भौर्रको प्रनतनलकप दर्दि े

  सरकारी खातामा रकम जम्मा गरेको भौर्र हराएको अबस्थामा भौर्रको प्रनतनलकपको लानग 
सम्बशन्ित सरकारी कार्ाालर्बाट अि’रोि भई आएमा बैंकले सो भौर्रको प्रनतनलकप बिाई “प्रनतनलकप” 

भने्न िब्र्द लेखी वा भौर्र बमोशजम जम्मा गरेको रकम सकहतको नलशखत जािकारी उपलव्ि गराउि ु

पर्दाछ । सम्बशन्ित कार्ाालर् बाहेक अन्र् व्र्शक्त, कम्पिी संघ / संस्थाले माग गरेमा प्रनतनलकप दर्दर्ि े
छैि । 

१०.३ सरकारी कारोबार पिुरावलोकि सनमनतको व्र्वस्थाः  

 सरकारी कारोबारको नसलनसलामा आर्पिे कवकवि समस्र्ाहरुको कवषर्मा सम्बशन्ित निकार्का 
प्रनतनिनिहरुवीर् एक आपसमा छलफल गरेर सोको समािाि गिा िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्का 
कार्ाकारी निरे्दिकको संर्ोजकत्वमा िेपाल राष्ट्र बैंकका गभिारको स्वीकृनतमा सरकारी कारोबारमा 
संलग्ि निकार् महालेखा निर्न्रक कार्ाालर् र िेपाल राष्ट्र बैंकका प्रनतनिनिहरु र आवश्र्कता अिसुार 
आमशन्रत सर्दस्र्हरु रहिे गरी रे्दहार् बमोशजमको सरकारी कारोबार पिुरावलोकि सनमनतको व्र्वस्था 
गिुा पिेछ । र्स सनमनतको सशर्वालर्को कार्ा सरकारी लेखा फााँटले गिेछ । सनमनतले सरकारी 
कारोबारमा आर्परेका कार्ागत तथा प्रकिर्ागत समस्र्ाहरुमा छलफल गरी वािा व्र्विाि र दिकविा 
अन्त्र् गिे र सरकारी कारोबार गिा अि’मनत दर्दि तथा सरकारी कारोबार सम्बन्िी अन्र् िीनतगत 
कवषर्मा आवश्र्क व्र्वस्था गिा रार् तथा नसफाररि पेि गिा सक्िेछ । 

 सरकारी कारोबार पिुरावलोकि सनमनत 

 कार्ाकारी निरे्दिक, बैंककङ्ग कार्ाालर्    संर्ोजक 

 कार्ाकारी निरे्दिक, कवत्त व्र्वस्थापि कवभाग   सर्दस्र् 

 निरे्दिकहरू, बैंककङ्ग कार्ाालर्    सर्दस्र् 

 प्रनतनिनि, महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्, कोष प्रिासि िाखा सर्दस्र् 

 निरे्दिक (बैंककङ्ग कार्ाालर्, सरकारी लेखा फााँट)  सर्दस्र्-सशर्व 

 आवश्र्कता अिसुार र्स सनमनतमा आमशन्रत सर्दस्र्हरु राख्न सककन्छ । 
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१०.४ सरकारी कारोबार गिा स्वीकृनत नलि े/ दर्दि,े कारोबार बन्र्द गिे तथा स्वीकृनत रद्द गिे व्र्वस्था 
 सरकारी कार्ाालर् तथा स्थािीर् तहका गाउाँपानलका र िगरपानलकाबाट सरकारी कारोबार 
सञ्चालिका लानग वाशणज्र् बैंकहरुको िाखा माग भई आएमा “क” बगाको वाशणज्र् बैंकहरुले सरकारी 
कारोबार गिा िेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृनत नलिपुिेछ । र्स्तो स्वीकृनत प्रर्दाि गर्दाा रे्दहार्को प्रकिर्ा र 
िता परुा गरी महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को सहमनतमा िेपाल राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग कार्ाालर् माफा त 
“क” बगाको वाशणज्र् बैंकलार्ा मार प्रर्दाि गररिेछ । सरकारी कारोबार गिा स्वीकृनत प्राप्त वाशणज्र् 
बैंकका िाखाले स्वीकृनत परमा लेशखए बमोशजमको मार खाता खोली सरकारी कारोबार गिुा पिेछ । 
साथै, सरकारी कारोबार गिे वाशणज्र् बैंकका उक्त िाखाहरुलाई आवश्र्क परेमा सरकारी कारोबार 
बन्र्द गिा स्वीकृनत प्रर्दाि गिा सककिछे । 

१०.४.१ सरकारी कारोबार गिा स्वीकृनत प्रर्दाि गिे आिारहरुः 
(क) सरकारी कारोबारको लानग बैंक सेवा नलि र्ाहि ेसम्बशन्ित सरकारी कार्ाालर् तथा स्थािीर् 

तहले हाल कार्म भएको केन्रमा वा केन्रको िशजक रहेका बैंक िाखालाई नसफाररि गरी 
िेपाल राष्ट्र बैंकलाई अिरुोि गिुा पिेछ । 

(ख) सरकारी कारोबारका लानग बैंककङ्ग सेवा दर्दि ईच्छुक बैंकले िेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोककएको 
मापर्दण्डहरुको अनििमा रही तोककएको अवनिनभर र्सु्त र्दरुुस्त रुपमा सेवा प्रर्दाि गिे 
प्रनतविता सकहत िेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष अिरुोि गिुा पिेछ । 

(ग) सरकारी कारोबारका लानग बैंककङ्ग सेवा दर्दिे बैंकको िाखा वा एक्सटेन्सि काउन्टर सम्बशन्ित 
सरकारी कार्ाालर्ले नसफाररस गरेको शजल्ला वा स्थािीर् तहमा स्थापिा भएको हिुपुिेछ । 

१०.४.२ सरकारी कारोबार गिा स्वीकृनत प्राप्त बैंकहरुको स्वीकृनत रद्द गिे आिारहरुः 
 रे्दहार्को अवस्थामा सरकारी कारोबार गिा स्वीकृनत प्राप्त बैंकको स्वीकृनत रद्द गिा सककिेछ । 

(क) सरकारी कारोबारका लानग स्वीकृनत प्राप्त गरेका बैंकहरुले स्वीकृनत प्राप्त भएको नमनतले ३० 
दर्दि नभर कारोबार सञ्चालि गिुा पिेछ । उक्त अवनिनभर कारोबार सञ्चालि गिा िसकेमा 
कारण सकहत िेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेर्दि दर्दिपुरे्दछ । र्सरी निवेर्दि प्राप्त भएपश्चात 
मिानसब कारणको आिारमा बढीमा ३० दर्दिको म्र्ार्द थप गिा सककिछे । म्र्ार्द थप भएको 
नमनतले ३० दर्दिनभर कारोबार सञ्चालि िगरेको अवस्थामा ७ दर्दिको म्र्ार्द दर्दई सम्बशन्ित 
बैंकलाई स्पकष्टकरण सोनििछे । बैंकबाट प्राप्त स्पकष्टकरण सन्तोषजिक िरे्दशखएमा स्वीकृनत 
रद्दको प्रकिर्ा अगानड बढाईिेछ । 

(ख) सरकारी कार्ाालर् वा स्थािीर् तहले मिानसब कारण सकहत कारोबार बन्र्द गिा अिरुोि गरेमा 
वा सम्बशन्ित बैंक िाखाले एकपटक कारोबार सञ्चालि गरी लगातार एक वषासम्म कारोबार 
िगरी निशष्टकृर् रहेमा । 

(ग) बैंकबाट प्रर्दाि गररएको सेवा प्रभावकारी िभएमा वा िेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निरे्दिि 
अिरुुप भएको िपार्एमा । 

(घ) स्वीकृनतप्राप्त गरेको बैंकले कवकवि कारणले आाँफुले कारोबार सञ्चालि गिा िसकेको अवस्थामा 
आपसी सहमती गरी अको वाशणज्र् बैंकलाई स्वीकृनत प्रर्दाि गिा र्स बैंक समक्ष अिरुोि गिा 
सक्िेछ । र्दईु बैंकबीर् सहमनत गरी एउटा बाशणज्र् बैंकले गरै्द आएको सरकारी कारोबार 
अको बाशणज्र् बैंकले गिा र्ाहेको अवस्थामा सम्बशन्ित सरकारी कार्ाालर् वा स्थािीर् तहको 
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समेत सहमनत नलिपुिेछ । र्दईु बैंकबीर्को सहमनत र सम्बशन्ित सरकारी कार्ाालर् वा 
स्थािीर् तहको नसफाररिको आिारमा प्रस्ताकवत वाशणज्र् बैंकलाई स्वीकृनत प्रर्दाि गररिेछ । 

(ङ) सरकारी कारोबार गिा प्रर्दाि गररएको स्वीकृनत पर रद्द गरी अको वाशणज्र् बैंकलाई स्वीकृनत 
प्रर्दाि गिे अवस्थामा आवश्र्कता अिसुार वाशणज्र् बैंक िाखाको स्थलगत निरीक्षण समेत 
गिा सककिेछ । 

(र्) बुंर्दा िं. १०.४.२ को ख, र ग को आिारमा सरकारी कारोबार गिे स्वीकृनत रद्द गर्दाा 
बैकशल्पक व्र्वस्था समेत गरी सरकारी कारोबार पिुरावलोकि सनमनतको नसफाररस र 
महालेखा निर्न्रक कार्ाालर्को सहमनतमा गभिारको स्वीकृनत नलिपुिेछ । 

१०.५ वाशणज्र् बैंकहरुलाई कनमिि तथा अन्र् खर्ाको व्र्वस्था  

 वाशणज्र् बैंकहरुलाई िेपाल राष्ट्र बैंकको प्रनतनिनि भई सरकारी कारोबार गरे वापत प्रर्दाि गररि े
कनमिि तथा अन्र् खर्ाको व्र्वस्था सम्बशन्ित निकार्वीर् समन्वर् कार्म गरी िेपाल राष्ट्र बैंकले 
निणार् गरे बमोशजम हिुेछ ।  

१०.६ सरकारी रकम स्थािान्तरण गर्दाा कुिै पनि िलु्क नलि िपाउि े 

 सरकारी कार्ाालर्हरुको अिरुोिमा सरकारी कारोबार गिे बैंकका जिुसकैु िाखाबाट सरकारी 
कारोबार गिे अको बैंकका जिुसकैु िाखामा सरकारी कारोबार सम्बन्िी रकम स्थािान्तरण गर्दाा 
सरकारी कारोबार गिे बैंकका कुिै पनि िाखाहरुले िलु्क नलि पार्िे छैि । 

१०.७ कारोवारको जािकारी दर्दि ेतथा रकम जम्मा गिे 

 अर्दालत वा अन्र् कुिै निकार्को आरे्दिबाट खाता खर्ा गिुापिे अवस्थामा सम्बशन्ित 
कार्ाालर्लार्ा जािकारी गराउि ु पिेछ । साथै, कोष तथा लेखा निर्न्रक कार्ाालर् वा प्ररे्दि लेखा 
निर्न्रक कार्ाालर् वा अन्तगातका र्कार्ाबाट जारी गररएको रे्क खर्ा गरी राजस्व खातामा वा कमार्ारी 
सञ्चर् कोष, िागररक लगािी कोषको खातामा रकम जम्मा गिुापिे अवस्थामा सम्बशन्ित पक्षले रे्कको 
पछाडी र्दरपीठ िगरेको भएतापनि रकम जम्मा गिा वािा पगेुको मानििछैेि । 

१०.८ पररपर गिे 

 सरकारी कारोबार सम्बन्िमा समर् समर्मा िेपाल राष्ट्र बैंकले पररपर गिा सक्िेछ । सो 
पररपरलाई सरकारी कारोबार गिे सबै बैंक िाखाहरुले पालिा गिुा पिेछ । 

१०.९ निरे्दशिका संिोिि गिा सक्ि े

 र्ो निरे्दशिका आवश्र्कता अिसुार संिोिि गिा सककिे छ । निरे्दशिकाको अिसूुशर् महालेखा 
निर्न्रक कार्ाालर्को सहमनतमा सरकारी कारोबार पिुरावलोकि सनमनतले आफैं ले संिोिि गिा  
सक्िेछ । 

१०.१०  दिकविा परेमा परार्ार गिे 

 सरकारी कारोबार निरे्दशिका तथा कार्ाकवनि सम्बन्िी कुिै प्रकारको दिकविा भएमा वा थप 
व्र्ाख्र्ाको आवश्र्कता परेमा िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्को सरकारी लेखा फााँटमा लेखी पठाउि ु
पिेछ । र्सरी प्राप्त पर उपर ५ कार्ादर्दि नभर स्पष्ट गरी जवाफ पठाउिपुिेछ ।  
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१०.११ निरीक्षणको व्र्वस्था 
 सरकारी कारोबार सम्बन्िमा आवश्र्कता अिसुार िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्ले समर् 
समर्मा सरकारी कारोबार गिे बैंक िाखाहरुको निरीक्षण गरी रे्दशखएका कैकफर्त सिुार गिा आवश्र्क 
निरे्दिि दर्दिसक्िेछ । 

१०.१२ वाकषाक कहसाव तर्ारी गिे व्र्वस्था 
 िेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्को सरकारी लेखा फााँटले िेपाल सरकारको हरेक आनथाक 
वषाको सरकारी कारोबार सम्बन्िी वाकषाक कारोबारको कहसाव (िेपाल सरकारको कोषको शस्थनत) नमलाि 
तथा नभडाि गरी अशन्तम कहसाव तर्ार पारेर सम्बशन्ित निकार्मा पेि गरी सोको मान्र्ता पर 
(Confirmation Letter) नलि ेव्र्वस्था गिुा पिेछ । 

 प्ररे्दि सशञ्चत कोष रहिे िेपाल राष्ट्र बैंकको तोककएको कार्ाालर्ले समेत प्ररे्दि सरकारको हरेक 
आनथाक वषाको सरकारी कारोबार सम्बन्िी वाकषाक कारोबारको कहसाव (प्ररे्दि सरकारको कोषको शस्थनत) 
नमलाि तथा नभडाि गरी अशन्तम कहसाब तर्ार गरी सम्बशन्ित निकार्मा पेि गरी सोको मान्र्तापर 
(Confirmation Letter) नलि ेव्र्वस्था गिुा पिेछ । 

 साथै, स्थािीर् तहको सशञ्चत कोष रहिे सम्बशन्ित वाशणज्र् बैंकले सम्बशन्ित स्थािीर् तहको हरेक 
आनथाक वषाको सरकारी कारोबार सम्बन्िी वाकषाक कारोबारको कहसाव (प्ररे्दि सरकारको कोषको शस्थनत) 
नमलाि तथा नभडाि गरी अशन्तम कहसाब तर्ार गरी सम्बशन्ित स्थािीर् तहमा पेि गरी सोको मान्र्तापर 
(Confirmation Letter) नलिे व्र्वस्था गिुा पिेछ । सम्बशन्ित बैंकले त्र्स्तो कववरण सम्बशन्ित प्ररे्दि 
लेखा निर्न्रक कार्ाालर् , महालेखा निर्न्रक कार्ाालर् तथा िेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत पेि गिुा  
पिेछ ।  

१०.१३ कारबाही गिा सककि े

 सरकारी कारोबार गिे बैंक िाखाहरुले सरकारी कारोबारका कववरणहरु निर्नमत रुपमा िपठाएमा 
तथा सरकारी कारोबारका सम्बन्िमा कवद्यमाि ऐि, कािूि, निर्म, निरे्दशिका, पररपर आदर्दले गरेको 
व्र्वस्था बमोशजम कार्ा गरेको िपाईएमा ती बैंक िाखाहरुलाई िेपाल राष्ट्र बैंक ऐि, २०५८ को र्दफा 
९९ र १०० तथा बैंक तथा कवत्तीर् संस्था सम्बन्िी ऐि २०७३ को र्दफा १०० बमोशजम कारबाही 
गिा सककिेछ । 

१०.१४ खारेजी र बर्ाउः 
 र्ो निरे्दशिका लागू भएपनछ सरकारी कारोवार निरे्दशिका, २०७१ स्वतः खारेज हिुेछ । सरकारी 
कारोवार निरे्दशिका, २०७१ बमोशजम भए / गरेका काम कारवाहीहरु र्सै निरे्दशिका बमोशजम भए / 
गरेको मानििेछ । 
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cg";'rL æsÆ 

;/sf/L sf/f]af/ ;DaGwL cgÚ;ÒrLx? / ljj/)f e/L k&fpg] ;do tflnsf 

cgÚ;ÒrL gDj/ kmf/d gDj/ k&fpgÚ kg]{ sfof{no cjlw  k&fpgÚ kg]{ lbg s}lkmot 

1 

 

;=sf=kmf=g+ 1 g]=/f=a}+s a}+ls+u sfof{no, 

;/sf/L n]vf kmf+̂   

 

b}lgs sf/f]af/ ldltsf] 

ef]lnkN^;Dd 12M00 

ah] leq 

;DalGwt a}+ssf] s]Gb|Lo sfof{non] 

PsLs[t ?kdf k&fpg] 

2 

 

k|=sf=kmf=g+ 1 g]=/f=a}+ssf] ;DalGwt 

sfof{nosf] ;/sf/L n]vf kmf+̂  

b}lgs sf/f]af/ ldltsf] 

ef]lnkN^;Dd 12M00 

ah] leq 

;DalGwt a}+ssf] k|fb]lzs sfof{non] 

PsLs[t ?kdf k&fpg] 

16, 17  sf]=n]=lg=sf= b}lgs sf/f]af/ ePsf] lbg ;DalGwt a}+ssf] zfvf sfof{non] 

k&fpg] 

18  ;DalGwt sfof{no b}lgs sf/f]af/ ePsf] lbg ;DalGwt a}+ssf] zfvf sfof{non] 

k&fpg] 

3 ;=sf=kmf=g+= 2 g]=/f=a}+s a}+ls+u sfof{no, 

;/sf/L n]vf kmf+̂  

dfl;s dlxgf ljt]sf] 3 sfo{lbg 

leq 

;DalGwt a}+ssf] s]Gb|Lo sfof{non] 

PsLs[t ?kdf k&fpg] 

4 k|=sf=kmf=g+= 2 g]=/f=a}+ssf] ;DalGwt 

sfof{nosf] ;/sf/L n]vf kmf+̂  

dfl;s dlxgf ljt]sf] 3 sfo{lbg 

leq 

;DalGwt a}+ssf] k|fb]lzs sfof{non] 

PsLs[t ?kdf k&fpg] 

9 ;=sf=kmf=g+= 4 g]=/f=a}+s a}+ls+u sfof{no, 

;/sf/L n]vf kmf+̂  / sf]if 

tyf n]vf lgoGqs sfof{no 

dfl;s dlxgf ljt]sf] 3 sfo{lbg 

leq 

sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{non] 

g]=/f=a}+s a}+ls+u sfof{no, ;/sf/L 

n]vf kmf+^df k&fpg] 

10 k|=sf=kmf=g+= 4 g]=/f=a}+ssf] ;DalGwt 

sfof{nosf] ;/sf/L n]vf kmf+̂  

/ k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no 

jf cGtu{tsf OsfO{ 

dfl;s dlxgf ljt]sf] 3 sfo{lbg 

leq 

k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no jf 

cGtu{tsf OsfO{n] g]=/f=a}+ssf] 

;DalGwt sfof{nosf] ;/sf/L n]vf 

kmf+̂ df k&fpg] 
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7 

11 

13 

 

;=sf=kmf=g+ 3 

;=sf=kmf=g+ 5 

;=sf=kmf=g+ 6 

 

g]=/f=a}+s a}+ls+u sfof{no, 

;/sf/L n]vf kmf+̂  / sf]if 

tyf n]vf lgoGqs sfof{no 

tyf dxfn]vf lgoGqs sfof{no 

dfl;s dlxgf ljt]sf] 10 

sfo{lbg leq 

;DalGwt a}+ssf] s]Gb|Lo sfof{non] 

Ps};fy k&fpg] 

8 

12 

k|=sf=kmf=g+ 3 

k|=sf=kmf=g+ 5 

g]=/f=a}+ssf] ;DalGwt 

sfof{nosf] ;/sf/L n]vf kmf+̂  

/ k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no 

jf cGtu{tsf OsfO{ 

dfl;s dlxgf ljt]sf] 10 

sfo{lbg leq 

;DalGwt a}+ssf] k|fb]lzs sfof{non] 

Ps};fy k&fpg] 

21 

36 

42 

kmf/d g+= 1 ;DalGwt a}+s zfvfdf jflif{s >fj)f 3 ut];Dd sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no,  

k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no jf 

cGtu{tsf OsfO{ / :yfgLo txjf^ 

a}+sn] k|fKt ug]{  

22 

23 

 dxfn]vf lgoGqs sfof{no tyf 

sf]if tyf n]vf lgoGqs 

sfof{no  

jflif{s >fj)f d;fGt leq ;DalGwt a}+ssf] s]Gb|Lo sfof{non] 

Ps};fy k&fpg] 

37 

38 

 k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no 

jf cGtu{tsf OsfO{ 

jflif{s >fj)f d;fGt leq ;DalGwt a}+ssf] k|fb]lzs sfof{non] 

Ps};fy k&fpg] 

14 ;=sf=kmf=g+ 7 

 

g]=/f=a}+s a}+ls+u sfof{no, 

;/sf/L n]vf kmf+̂  

;fKtflxs 

/ dfl;s 

cfOtaf/  

/ 1 ut] 

zÚqmaf/sf] cfOtaf/  

d;fGtsf] 1 ut] 

15 k|=sf=kmf=g+ 7 

 

g]=/f=a}+ssf] ;DalGwt 

sfof{nosf] ;/sf/L n]vf kmf+̂  

;fKtflxs 

/ dfl;s 

cfOtaf/  

/ 1 ut] 

zÚqmaf/sf] cfOtaf/  

d;fGtsf] 1 ut] 
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 cgÚ;ÒrL 1  

;=sf=kmf=g+= 1 
.............................Bank 

Consolidated Sa.Ka.Form No.1 of Government Transaction 
Transaction Date : 20…./…… 

Bank -
Code 

Branch 
Name 

Ka.1.1 
Debit 

(A) 

Ka 1.1 
Credit 

(B) 

Ka 2.1 -
2.2 Debit 

(C) 

Ka 2.1 -
2.2 

Credit 
(D) 

Other Ka 
Account 
- Debit 

(E) 

Other Ka 
Account 
- Credit 

(F) 

Total Ga 
Account 
- Debit 

(G) 

Total Ga 
Account - 

Credit 
(H) 

50% Ga 
Account - 

Debit 
(I) 

50% Ga 
Account - 

Credit 
(J) 

Receivable/(Payab
le) 

(A+C+E+I-B-D-F-J) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Total            

-of] kmf/fd a}+ssf] s]Gb|Lo sfof{non] Letter Head / Excel Format df Od]n dfkm{t k&fpgÚ kg]{ PsLs[t b}lgs sf/f]af/ ljj/)f_ 

 

==============    ===============      ================ 

tof/ ug]{      kmf+^ k|d"v     zfvf÷ljefuLo k|d"v 
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 cgÚ;ÒrL 2  

प्र=sf=kmf=g+=1 
.............................Bank 

Consolidated Pra.Ka.Form No.1 of Government Transaction 
Province Name :  

Transaction Date : 20…./…… 

Bank -
Code 

Branch 
Name 

Kha.1.1 
Debit 

(A) 

Kha 1.1 
Credit 

(B) 

Kha 2.1 -
2.2 Debit 

(C) 

Kha 2.1 -
2.2 

Credit 
(D) 

Kha 2.3 - 
Debit 

(E) 

Kha 2.3 - 
Credit 

(F) 

Other Kha 
Account - 

Debit 
(G) 

Other Kha 
Account - 

Credit 
(H) 

Receivable/(Payable) 
(A+C+E+G-B-D-F-H) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Total          

-of] kmf/fd a}+ssf] k|fb]lzs sfof{non] Letter Head / Excell Format df Od]n dfkm{t k&fpgÚ kg]{ PsLs[t b}lgs sf/f]af/ ljj/)f_ 

 

==============     ===============      ================ 

tof/ ug]{      kmf+^ k|d"v     zfvf÷ljefuLo k|d'v
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cgÚ;ÒrL 3 

;=sf=kmf=g+= 2 

.............................Bank 

Consolidated Sa.Ka.Form No.2 of Government Transaction 

Year/Month : 20…./…… 

Branch_ 
code 

Branch 
Name 

Ka.1.1 
Debit 

 

Ka 1.1 
Credit 

 

Ka 2.1 
-2.2 

Debit 
 

Ka 2.1 
-2.2 

Credit 
 

Other Ka 
Account - 

Debit 
 

Other Ka 
Account - 

Credit 
 

Total Ga 
Account - 

Debit 
(G) 

Total Ga 
Account - 

Credit 
(H) 

50% Ga 
Account - 

Debit 
(I) 

50% Ga 
Account - 

Credit 
(J) 

receivable/payable 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Total            

-a}+ssf] s]Gb|Lo sfof{non] PsLs[t ?kdf Excel Format df Od]n dfkm{t k&fpgÚ kg]{ dfl;s ljj/)f_ 

 

==============        ===============                            ================ 

tof/ ug]{               kmf+^ k|d"v                      zfvf÷ljefuLo k|d"v 
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cgÚ;ÒrL 4 

;=sf=kmf=g+=2-s_ 

  

.............................Bank  

…………………….Branch 

Branch Code ………….. 

 Sa.Ka.Form No.2-Ka of Government Transaction 

Year/Month : 207…./…… 

Date 
Ka.1.1 
Debit 

 

Ka 1.1 
Credit 

 

Ka 2.1 -
2.2 Debit 

 

Ka 2.1 -
2.2 Credit 

 

Other 
Ka 

Account 
- Debit 

 

Other 
Ka 

Account 
- Credit 

 

Total Ga 
Account 
- Debit 

(G) 

Total Ga 
Account 
- Credit 

(H) 

50% Ga 
Account 
- Debit 

(I) 

50% Ga 
Account 
- Credit 

(J) 

receivable/payable 

            

            

            

            

            

This Month Total            

Previous Month Total            

Grand Total Upto This 

Month 
           

 

 

 

                   ==============                     ===============                   ================ 

tof/ ug]{                 kmf+^ k|d"v    zfvf÷ljefuLo k|d"v 
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cgÚ;ÒrL 5 

k|=sf=kmf=g+= 2 

.............................Bank 

Consolidated Pra.Ka.Form No.2 of Government Transaction 

Year/Month : 20…./…… 

Bank -
Code 

Branch 
Name 

Kha.1.1 
Debit 

(A) 

Kha 1.1 
Credit 

(B) 

Kha 2.1 -
2.2 Debit 

(C) 

Kha 2.1 -
2.2 Credit 

(D) 

Kha 2.3 
- Debit 

(E) 

Kha 2.3 - 
Credit 

(F) 

Other Kha 
Account - 

Debit 
(G) 

Other Kha 
Account - 

Credit 
(H) 

Receivable/(Payable) 
(A+C+E+G-B-D-F-H) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Total          

-a}+ssf] s]Gb|Lo sfof{non] PsLs[t ?kdf Excel Format df Od]n dfkm{t k&fpgÚ kg]{ dfl;s ljj/)f_ 

 

==============        ===============                            ================ 

tof/ ug]{               kmf+^ k|d"v                      zfvf÷ljefuLo k|d"v 
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cgÚ;ÒrL 6 

k|=sf=kmf=g+=2-s_ 

  

.............................Bank  

…………………….Branch 

Branch Code ………….. 

Pra.Ka.Form No.2-Ka of Government Transaction 

Year/Month : 207…./…… 

Date Kha.1.1 
Debit 

(A) 

Kha 1.1 
Credit 

(B) 

Kha 2.1 -
2.2 Debit 

(C) 

Kha 2.1 -
2.2 Credit 

(D) 

Kha 2.3 
- Debit 

(E) 

Kha 2.3 
- Credit 

(F) 

Other Kha 
Account - 

Debit 
(G) 

Other Kha 
Account - 

Credit 
(H) 

Receivable/(Payable) 
(A+C+E+G-B-D-F-H) 

          

          

          

          

          

This Month Total          

Previous Month Total          

Grand Total Upto This 

Month 
         

 

 

 

                   ==============                     ===============                   ================ 

tof/ ug]{                 kmf+^ k|d"v    zfvf÷ljefuLo k|d"v
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cgÚ;ÒrL 7 

;=sf=kmf=g+=3  

============== a}+s 

a}+s sf]* g+========= 

207====;fn=====================dlxgfsf] zLif{sut /fh:j ljj/)f 

/fh:j lzif{s 

;+s]t g+= 
/fh:j lzif{ssf] gfd ut dlxgfsf] 

df}Hbft 

rfnÒ dlxgfsf] o; dlxgfsf] 

df}Hbft vr{ hDdf 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      

 hDdf /fh:j, cgÚbfg tyf ljljw k|flKt     

gf]^M g]kfn ;/sf/sf] nflu hÚghÚg zLif{s rfnÚ % ;f]xL ;f]xL zLif{s dfq /fvL of] ljj/)f k&fpg ;lsg]% . of] k|ltj]bg 

/fh:j Joj:yfkg ;'rgf k|)ffnL dfkm{t jfl)fHo a}+sn] cf+km} lgsfNg ;Sg]% . 

 

 

==============    ===============     ================ 

tof/ ug]{     kmf+^ k|d"v     zfvf k|d"v 
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cgÚ;ÒrL 8 

k|=sf=kmf=g+=3  

============== a}+s 

a}+s sf]* g+========= 

207====;fn=====================dlxgfsf] zLif{sut /fh:j ljj/)f 

/fh:j lzif{s 

;+s]t g+= 
/fh:j lzif{ssf] gfd 

ut dlxgfsf] 

df}Hbft 

rfnÒ dlxgfsf] 
o; dlxgfsf] 

df}Hbft 
vr{ hDdf 

       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      

 

hDdf /fh:j, cgÚbfg tyf ljljw 

k|flKt 

    

gf]^M k|b]z ;/sf/sf] nflu hÚghÚg zLif{s rfnÚ % ;f]xL ;f]xL zLif{s dfq /fvL of] ljj/)f k&fpg ;lsg]% . of] k|ltj]bg 

/fh:j Joj:yfkg ;'rgf k|)ffnL dfkm{t jfl)fHo a}+sn] cf+km} lgsfNg ;Sg]% . 

 

 

==============    ===============     ================ 

tof/ ug]{     kmf+^ k|d"v     zfvf k|d"v 
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cgÚ;ÒrL 9 

;=sf=kmf/d g+=4 

sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no,  

===================== 

207===;fn================dlxgfsf]  

g]kfn ;/sf/ vr{sf] ljj/)f 

vftf 
ut dlxgf;Ddsf] 

vr{ 

o; dlxgfsf] 

lgsf;f 

o; dlxgf;Ddsf] 

vr{ 

  vr{ hDdf  

s=1=3=1 lgsf;f vftf rfnÚ vr{     

s=1=3=1=1 g]kfn ;/sf/sf] >f]t     

s=1=3=1=2 ;f]wegf{ xÚg] a}b]lzs cgÚbfg     

s=1=3=1=3 gub a}b]lzs cgÚbfg     

s=1=3=1=4 ;f]wegf{ xÚg] a}b]lzs C)f     

s=1=3=1=5 gub a}b]lzs C)f     

s=1=3=2 lgsf;f vftf k+ÒhLut vr{     

s=1=3=2=1 g]kfn ;/sf/sf] >f]t     

s=1=3=2=2 ;f]wegf{ xÚg] a}b]lzs cgÚbfg     

s=1=3=2=3 gub a}b]lzs cgÚbfg     

s=1=3=2=4 ;f]wegf{ xÚg] a}b]lzs C)f     

s=1=3=2=5 gub a}b]lzs C)f     

s=1=3=2 lgsf;f vftf laQLo Joj:yf     

s=1=3=2=1 g]kfn ;/sf/sf] >f]t     

s=1=3=2=2 ;f]wegf{ xÚg] a}b]lzs cgÚbfg     

s=1=3=2=3 gub a}b]lzs cgÚbfg     

s=1=3=2=4 ;f]wegf{ xÚg] a}b]lzs C)f     

s=1=3=2=5 gub a}b]lzs C)f     

hDdf     

gf]^ M of] ljj/)f sf]=n]=lg=sf= n] g]=/f=a}+s, a}+lsª sfof{nosf] ;/sf/L n]vf kmf+^df dfl;s ?kdf k&fpgÚ kg]{% . 

 

 

==============               ================ 

tof/ ug]{          k|d"v sf]if lgoGqs 
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cgÚ;ÒrL 10 

k|=sf=kmf/d g+= 4 

k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no,  

===================== 

207===;fn================dlxgfsf]  

k|b]z ;/sf/ vr{sf] ljj/)f 

vftf 
ut dlxgf;Ddsf] 

vr{ 

o; dlxgfsf] 

lgsf;f 

o; dlxgf;Ddsf] 

vr{ 

  vr{ hDdf  

ख=1=3=1 lgsf;f vftf rfnÚ vr{     

ख=1=3=1=1 g]kfn ;/sf/sf] >f]t     

ख=1=3=1=2 ;f]wegf{ xÚg] a}b]lzs cgÚbfg     

ख=1=3=1=3 gub a}b]lzs cgÚbfg     

ख=1=3=1=4 ;f]wegf{ xÚg] a}b]lzs C)f     

ख=1=3=1=5 gub a}b]lzs C)f     

ख=1=3=2 lgsf;f vftf k+ÒhLut vr{     

ख=1=3=2=1 g]kfn ;/sf/sf] >f]t     

ख=1=3=2=2 ;f]wegf{ xÚg] a}b]lzs cgÚbfg     

ख=1=3=2=3 gub a}b]lzs cgÚbfg     

ख=1=3=2=4 ;f]wegf{ xÚg] a}b]lzs C)f     

ख=1=3=2=5 gub a}b]lzs C)f     

ख=1=3=2 lgsf;f vftf laQLo Joj:yf     

ख=1=3=2=1 g]kfn ;/sf/sf] >f]t     

ख=1=3=2=2 ;f]wegf{ xÚg] a}b]lzs cgÚbfg     

ख=1=3=2=3 gub a}b]lzs cgÚbfg     

ख=1=3=2=4 ;f]wegf{ xÚg] a}b]lzs C)f     

ख=1=3=2=5 gub a}b]lzs C)f     

hDdf     

gf]^ M of] ljj/)f k|=n]=lg=sf= jf cGtu{tsf OsfO{n] g]=/f=a}+ssf] tf]lsPsf] sfof{nosf] ;/sf/L n]vf kmf+^df dfl;s ?kdf 

k&fpgÚ kg]{% . 

 

 

==============               ================ 

tof/ ug]{          k|d"v sf]if lgoGqs 
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..............िैंक  अनुसूची ११ 

 .......................िाखा स.का.िा.नं. ५  

िैंक कोड नं............... 

२०..... साल .......... मबिनाको 

नेपाल सरकारका खाताहरूको वििरण 

खाता 
गत मबिनाको 

िााँकी मौज्दात 

यस मबिनाभरीको 

कारोिार 

आन्तररक बिसाि 

बमलान 

यस मबिनाको िााँकी 

मौज्दात 

  खचा जम्मा खचा जम्मा  

क २.१ िजेट खचा खाता ‐ बवजोर वर्ा       

क २.२ िजेट खचा खाता ‐ जोर वर्ा       

जम्मा खचा (क २.१ + क २.२)       

क २.३ िरौटी खाता       

क २.४ बविेर् खाता (ऋण)       

क २.५ बविेर् खाता (अनुदान)       

क २.६ बवबवि खाता        

क २.७ कायासञ्चालन कोर् तथा अन्य खाता ‐ सरकारी बनकाय       

क २.८ मूल्य अबभवृबि कर कोर् खाता       

क २.९ भन्सार कोर् खाता       

क २.१० अन्य खाता ‐ संस्थान, सबमबत, पररर्द ्तथा िोडा       

क ५.१ प्रिानमन्री राित कोर् खाता       

क ५.२ प्राकृबतक प्रकोप उिार तथा राित कोर् खाता       

जम्मा ( क २.३ दखेी क ५.२ सम्म)       

कुल जम्मा        

  

......................                                           ...............                            .................... 

तयार गन े                िााँट प्रमुख     िाखा प्रमुख 
 



 

९६ 
 

..............िैंक  अनुसूची १२ 

 .......................िाखा प्र.का.िा.नं. ५  

िैंक कोड नं............... 

२०..... साल .......... मबिनाको 

प्रदेश सरकारका खाताहरूको वििरण 

खाता 
गत मबिनाको 

िााँकी मौज्दात 

यस मबिनाभरीको 

कारोिार 

आन्तररक बिसाि 

बमलान 
यस मबिनाको िााँकी 

मौज्दात 
खचा जम्मा खचा जम्मा 

ख २.१ िजेट खचा खाता ‐ बवजोर वर्ा       

ख २.२ िजेट खचा खाता ‐ जोर वर्ा       

जम्मा खचा (ख २.१ + ख २.२)       

ख २.३ िरौटी खाता       

ख २.४ बविेर् खाता (ऋण)       

ख २.५ बविेर् खाता (अनुदान)       

ख २.६ बवबवि खाता        

जम्मा ( ख २.३ दखेी ख २.६ सम्म)       

कुल जम्मा        

  

......................                                           ...............                            .................... 

तयार गन े                िााँट प्रमुख     िाखा प्रमुख 
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cgÚ;ÒrL 13 

;=sf=kmf=g+= 6 

================ a}+s 

====================== zfvf 

a}+s sf]* g+========== 

207 ;fn ========== dlxgfsf] 

:yfgLo tx vftfsf] ljj/)f 

vftf 

ut 

dlxgfsf] 

af¤sL 

df}Hbft 

o; 

dlxgfel/sf] 

sf/f]af/ 

cfGtl/s 

lx;fj ldnfg 

o; 

dlxgfsf] 

af¤sL 

df}Hbft 

  vr{ hDdf vr{ hDdf  

u=1 :yfgLo tx /fh:j vftf        
u=1=1 cfGtl/s /fh:j vftf        
u=1=2 af+*kmf+̂ af^ k|fKt /fh:j vftf        
u=1=3 cfGtl/s cg"bfg vftf        
u=1=4 j}b]lzs ;fxfotf cg"bfg vftf        
u=1=5 ljQLo Joj:yf tyf C)f vftf        
u=1=5=1 ;]o/ ljqmL k|flKt k|flKt vftf        
u=1=5=2 C)f -;f+jf_ lkmtf{ k|flKt vftf  

 
      

u=1=5=3 cfGtl/s C)f k|fKtL vftf  

 
      

u=1=5=4 j}b]lzs C)f k|fKtL vftf        
u=2  :yfgLo tx vr{ vftf       
u=2=1 rfnÚ vr{ vftf - ljhf]/ jif{       
u=2=2 rfnÚ vr{ vftf - hf]/ jif{       
u=2=3 kÒ+hLut vr{ vftf- ljhf]/ jif{       
u=2=4 kÒ+hLut vr{ vftf- hf]/ jif{       
u=2=5 ljQLo Joj:yf vr{ vftf- ljhf]/ jif{       
u=2=6 ljQLo Joj:yf vr{ vftf- hf]/ jif{       
u=2=7 ljljw vr{ vftf        
u=3  :yfgLo tx w/f}̂ L vftf       
u=4  :yfgLo tx sf]if vftf       
u=4=1 :yfgLo tx ;l~rt sf]if vftf       
u=5 :yfgLo tx ljljw sf]if vftf       
u=5=1 :yfgLo tx ljljw sf]if vftf       
u=6 :yfgLo tx ljefHo sf]if vftf  

u 
      

u=6=1 :yfgLo tx ljefHo sf]if vftf        
u=7 :yfgLo tx cfsl:ds sf]if vftf        

u=7=1 :yfgLo tx cfsl:ds sf]if vftf        

u=7=2 :yfgLo tx k|sf]k Joj:yfkg sf]if vftf        

sÚn hDdf        

 

= =============            ==============                 ================ 

tof/ ug]{     kmf+^ k|d"v     zfvf k|d"v 
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;=sf=kmf=g+= 7 

…………………………………Bank 

Consolidated Sa.Ka.Form No.7 of Government Transaction 

Date Upto : 20..…/…/… 

Amount in Rs. '000 

  

Bank 
code 

Branch 
Name 

Ka 
1.1 

Ka 
2.1 

Ka 
2.2 

Ka 
2.3 

Ka 
2.4 

Ka 
2.5 

Ka 
2.6 

Ka 
2.7 

Ka 
2.8 

Ka 2.9 Ka 2.10 Ga-Total 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Total                         

-;DalGwt a}+ssf] s]Gb|Lo sfof{non] PsLs[t ?kdf Excel Format df Od]n dfkm{t k&fpgÚ kg]{ ;fKtflxs ljj/)f_ 

  



 

९९ 
 

cgÚ;ÒrL 15 

k|=sf=kmf=g+= 7 

…………………………………Bank 

Consolidated Pra.Ka.Form No.7 of Government Transaction 

Date Upto : 207…/…/… 

Amount in Rs. '000 

 

-;DalGwt a}+ssf] s]Gb|Lo sfof{non] PsLs[t ?kdf Excel Format df Od]n dfkm{t k&fpgÚ kg]{ ;fKtflxs ljj/)f_ 

  

  

Bank code 
Branch 
Name 

Kha 1.1 Kha 2.1 Kha 2.2 Kha 2.3 Kha 2.4 Kha 2.5 Kha 2.6 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Total                
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=============== a}+s 

=====================zfvf 

a}+s sf]* g+========= 

Psn vftf k|)ffnL cGtu{tsf s=2=1÷s=2=2 ah]^ vr{ vftfsf] b}lgs sf/f]af/sf] ljj/)f 

a}+s vftf g+= ==================== 

l;=g+= 
r]s÷ef}r/sf] 

ldlt 
r]s÷ef}r/ g+= 

eÚQmfgL kfpg]sf] gfd÷/sd 

hDdf ug{ k&fpg] sfof{nosf] 

gfd 

hDdf ef}r/ 

/sd 

r]s eÚQmfgL 

/sd 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

hDdf   

 

 

==============    ===============              ================ 

tof/ ug]{               kmf+^ k|d"v  zfvf k|d"v  

 

 

 

 

 

 

  



 

१०१ 
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=============== a}+s 

=====================zfvf 

a}+s sf]* g+========= 

Psn vftf k|)ffnL cGtu{t s=2=3 w/f}^L vftfsf] b}lgs sf/f]af/sf] ljj/)f 

a}+s vftf g+= ==================== 

l;=g+= 
r]s÷ef}r/sf] 

ldlt 
r]s÷ef}r/ g+= 

eÚQmfgL kfpg]sf] gfd÷ /sd 

hDdf ug{ k&fpg] sfof{nosf] 

gfd 

hDdf ef}r/ 

/sd 

r]s eÚQmfgL 

/sd 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

hDdf   

 

 

==============    ===============     ================ 

tof/ ug]{               kmf+^ k|d"v                  zfvf k|d"v  
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cgÚ;ÒrL 18 

 

================ a}+s 

================zfvf 

 a}+s sf]* g+========= 

sfof{nout /fh:j cfDbfgLsf] b}lgs ljj/)f 
ldlt M ================== 

sfof{no sf]* M ==================== sfof{nosf] gfd M =============================== 

Psn /fh:j vftf g+= ============== 

l;=g+= bflvnf ldlt Eff}r/ g+= /fh:j zLif{s g+= /sd 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

cfhsf] hDdf  

cl#Nnf] lbg;Ddsf] hDdf  

cfh;Ddsf] hDdf  

  

 

==============    ===============     ================ 

tof/ ug]{     kmf+^ k|d"v     zfvf k|d"v 

 



 

१०३ 
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================ a}+s 

================zfvf 

 a}+s sf]* g+========= 

zLif{sut /fh:j cfDbfgLsf] b}lgs ljj/)f 

ldlt M ================== 

Psn /fh:j vftf g+= ============== 

 

l;=g+= bflvnf ldlt /fh:j zLif{s g+= /sd 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

cfhsf] hDdf  

cl#Nnf] lbg;Ddsf] hDdf  

cfh;Ddsf] hDdf  

 

==============        ===============              ================ 

   tof/ ug]{          kmf+^ k|d"v       zfvf k|d"v 
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cgÚ;ÒrL 20 

 

================ a}+s 

================zfvf 

 a}+s sf]* g+========= 

sfof{nout /fh:j cfDbfgLsf] dfl;s ljj/)f 

 /fh:j vftf g+= ================== 

 aif{ M ==============  dlxgf M ============= 

l;=g+= 

sfof{nosf] cl#Nnf] 

dlxgf;Ddsf] 

df}Hbft 

of] dlxgfsf] 

hDdf 

of] dlxgf 

;Ddsf] df}Hbft 
sf]* 

g+= 
gfd 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

hDdf    

 

 

 

==============        ===============              ================ 

  tof/ ug]{                        kmf+^ k|d"v  zfvf k|d"v   
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kmf=g+= 1 

sfof{nosf] gfd M 

a}}+s sf]* g+ M 

s=2=1÷2=2 ah]^ vr{ vftf g+= M============= 

eÚQmfgL lbg af+sL r]ssf] ljj/)f 

qm=;+= 
r]s hf/L u/]sf] 

ldlt 
r]ssf] gDj/ 

eÚQmfgL kfpg] 

JolQmsf] gfd 
/sd s}lkmot 

 

 

 

 

     

hDdf   

sfof{nosf] clen]v adf]lhd cfiff( d;fGt;Ddsf] vr{   

a}+s zfvfsf] clen]v adf]lhd cfiff(d;fGt;Ddsf] vr{   

gf]^ -1_ eÚQmfgL lbgÚkg]{ af+sL r]ssf] /sd / sfof{nosf] clen]v adf]lhdsf] vr{ /sdsf] hf]* a}+ssf] vr{;+u ldNgÚ 

kb{% . 

 

 

==============             ==============                 ================ 

tof/ ug]{     kmf+^ k|d"v     zfvf k|d"v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

१०६ 
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====================== a}+s 

============================ zfvf 

20 ===;fn cfiff( d;fGtsf] 

s=2=3 ;/sf/L sfof{nosf] w/f}^L vftfsf] df}Hbft ljj/)f 

qm=;+= vftf gDj/ vftfjfnf sfof{nosf] gfd df}Hbft s}lkmot 

 

 

 

 

  

 

 

  

s'n hf]* -df}Hbft /sd_   

gf]^ M sÚn hf]* /sd ;DalGwt vftfsf] uf]Zjf/f df}Hbft;u ldNgÚ kb{% . 

 

 

 

==============     ==============     ================ 

tof/ ug]{     kmf+^ k|d"v     zfvf k|d"v 

  



 

१०७ 
 

 

cg';"rL 23 

====================== a}+s 

============================ zfvf 

207 ===;fn cfiff( d;fGtsf] 

s=2=4 b]lv 2=10 ;Ddsf vftfx?sf] df}Hbft ljj/)f 

qm=;+= vftf gDj/ vftfjfnf sfof{nosf] gfd df}Hbft s}lkmot 

 

 

 

 

  

 

 

  

s'n hf]* -df}Hbft /sd_   

gf]^ M sÚn hf]* /sd ;DalGwt vftfsf] uf]Zjf/f df}Hbft;u ldNgÚ kb{% . 

 

 

==============             ==============                  ================ 

tof/ ug]{     kmf+^ k|d"v      zfvf k|d"v 

 

  



 

१०८ 
 

cg';"rL @$ 

============================================== a}+s 

/fh:j bflvnf kmf/fd -Deposit Slip_ 

/fh:j vftf /x]sf] a}+sM =======================a}+s    vftf g+= ××× ××× ××× ××× 

bflvnf kmf/fd -Deposit Slip_ g+=M     ldltM === === ====  

/fh:j ;+sng ePsf] k|b]zM === == === === lhNnfM === === === :yfgLo txM === === ===  

-/f]oN6Lsf] xsdf s'g k|b]z / :yfgLo txsf] k|fs[lts >f]t pkof]u jfktsf] xf] clgjfo{ v'nfpg'kg]{5 ._ 

k|of]hgM === === === === === ==== === === === ==== === ==== === === === === === === === === === === ==== === === ==== ==== == ===== ==== === ==       

sfof{no sf]8M ▢▢▢▢▢▢▢▢▢ 

sfof{nosf] gfdM ▢▢▢▢▢ 

bflvnf ePsf] /sd ?=c+sdfM ▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢÷▢▢ 

cIf/dfM === === ======= === === ===== ==== ==== === === = == === === ===== === === === === ==== === ==== ==  

cfo jif{M ▢▢▢▢▢▢▢▢ 

;|f]tdf s/ s§LM ▢ xf] ▢ xf]Og 

e'QmfgLsf] k|sf/M gub÷;fwf/0f r]s÷u'8 km/ k]d]G6 r]s÷8«fkm\6÷ljB'tLo 6«fG;km/÷ cGo 

 r]s÷8«fkm\6 g+M ▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢ 

 hf/L ug]{ a}+s / zfvfM === === === === === === === === === === === === === === === === 

 bflvnf ug]{ kmd{÷JolQmsf] gfdM === === == ==== === === === === === === === === === ==== === 

= 7]ufgf÷ kmf]g g+= ;d]t M === === === === === === === ==== === ==== === === ==== === ===  

 Kofg g+M ▢▢▢▢▢▢▢▢▢
 

a}+sn] eg]{M 

sf/f]af/ ;+s]t g+M === === === == === === === == === == == 

ldltM === === === === == = == =         

         bflvnf /sd 

 

/sd a'lemlng]sf] ;xL       a}+s clws[tsf] ;xL 

 

gf]^ M/fh:j ef}r/ 2 k|lt %flkg]% tyf b"j} k|ltdf Pp }̂ ef}r/ gDa/ %flkPsf] xÚgÚ kg]{% . 
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g]kfn /fi^« a}+s 

a}+lsª sfof{no, jfn"jf^f/ 

a}+s sf]* g+Da/M 10001001 

ljQLo /sd bflvnf ef}r/ -====== k|lt_ 

-============= nflu_  ef}r/ g+= M 

bflvnf ldlt M 20====÷=====÷===== 

/sd bflvnf xÚg] sfof{nosf] gfd M dxfn]vf lgoGqs sfof{no 

sfof{nosf] sf]* gDa/ M    vftf gDa/ M 

bflvnf ePsf] ?= 

 

cIf/df =============================================================================================  

?= ================================================================================================== 

ljQLo ;+s]t g+= 

 

jfkt =============================================================== cfo jif{ =================== 

C)f gDa/ -j}b]lzs_ M   bft[ lgsfosf] gfd M 

C)f gDa/ -cfGtl/s_ M  cfof]hgf÷sfo{qmd÷k|of]hgsf] gfd M 

eÚQmfgLsf] k|sf/ -sÚg} Pp^fdf lrGx nufpg]_ M gub÷r]s÷*«fkm\̂ ÷ljBÚtLo «̂fG;km/ 

r]s÷*«fkm\^ g+= ================================ hf/L ug]{ a}+s =============================== 

bflvnf ug]{ M 

sfof{no÷;+:yf÷cfof]hgfsf] gfd M 

&]ufgf M  

^]lnkmf]g g+= M 

Eof^÷Kofg g+= M 

/sd aÚlemlng]sf] b:tvt M a}+s clws[tsf] b:tvt M 

 

a}+ssf] %fk 

 

           

     

 

 of] ef}r/ kx]nf] /+usf] xÚg]% . 

 of] ef}r/ 4 k|lt %fKg" kg]{% . ;f] dWo] klxnf] k|lt a}+s k|of]hgsf nflu, bf]>f] k|lt 

;DalGwt sfof{nosf] nflu, t]>f] k|lt sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{nosf] nflu / rf}yf] 

k|lt bflvnf ug]{sf nflu x"g]% . 

  



 

११० 
 

cgÚ;ÒrL 26 

==================a}+s 

============================== 

Psn sf]if vftf hDdf ef}r/ 

====== k|lt 

-============ nflu_ 

Eff}r/ g+= ======================                     ldlt 

jif{ dlxgf ut] 

   

vftf gDa/ ================================= 

vftf ;+rfng ug]{ sfof{nosf] gfd ================================================== 

pk/f]Qm lx;fjdf hDdf xÚg] u/L aÚemfpg NofPsf] b]xfosf] /sd aÚlemlnof} . 

 ?= k}= 

r]s÷*«fkm\^ g+===================           

gub ?=           

hDdf           

cIf?kL ========================================================================================dfq . 

hDdf ?= ============================================================ 

jfkt ================================================================================================ 

/sd hDdf ug{ k&fpg] sfof{nosf] gfd =================================================== 

/sd hDdf ug{ k&fpg] sfof{nosf] sf]* g+= =============================== 

/sd aÚemfpg] JolQmsf] gfd / kmf]g g+= ====================================== 

a}+ssf] %fk 

 

 

 /sd aÚem\g]sf] b:tvt   a}+s clws[t   a}+s clws[t 

 

of] ef}r/ sf]=n]=lg=sf=sf] gfddf vf]lnPsf] Psn sf]if vftfx? s=2=1 / s=2=2 ah]^ vr{ vftf s=2=3 w/f}^L vftf, 
s=2=6 ljljw vftf / 2=7 sfo{ ;~rfng sf]if tyf cGo vftfdf /sd hDdf ug{ k|of]u ugÚ{ kg]{% . 

 

 of] ef}r/ ;]tf] /+usf] xÚg]% . 

 of] ef}r/ 4 k|lt %fKg" kg]{% . ;f] dWo] klxnf] k|lt a}+s k|of]hgsf nflu, bf]>f] k|lt 

;DalGwt sfof{nosf] nflu, t]>f] k|lt sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{nosf] nflu / rf}yf] 

k|lt bflvnf ug]{sf nflu x"g]% . 

 

 



 

१११ 
 

cgÚ;ÒrL 27 

==================a}+s 

============================== 

;/sf/L sfof{no tyf :yfgLo tx hDdf ef}r/ 

====== k|lt 

-=========== nflu_ 

Eff}r/ g+= ======================         ldlt 

jif{ dlxgf ut] 

   

vftf gDa/ ================================= 

vftf ;+rfng ug]{ sfof{nosf] gfd ================================================== 

pk/f]Qm vftfdf hDdf xÚg] u/L aÚemfpg NofPsf] b]xfosf] /sd aÚlemlnof}¤ . 

 ?= k}= 

r]s÷*«fkm\^ g+====================           

gub ?=           

hDdf           

cIf?kL========================================================================================dfq . 

hDdf ?= ========================================================================================== 

Jfkt ============================================================================================ 

/sd hDdf ug{ k&fpg] sfof{nosf] gfd ============================================= 

/sd hDdf ug{ k&fpg] sfof{nosf] sf]* g+= =================================== 

/sd aÚemfpg] JolQmsf] gfd / kmf]g g+= ========================================== 

a}+ssf] %fk 

 

 

 /sd aÚem\g]sf] b:tvt   a}+s clws[t   a}+s clws[t 

 

of] ef}r/ sf]=n]=lg=sf=sf] Psn vftfx? afx]ssf ;/sf/L sfof{no / :yfgLo txsf] vftfx?df /sd hDdf 

ug{ k|of]u ugÚ{ kg]{% . 

 of] ef}r/ ;]tf] /+usf] xÚg]% . 

 of] ef}r/ 2 k|lt %fKg" kg]{% . ;f] dWo] klxnf] k|lt a}+s k|of]hgsf nflu / bf]>f] k|lt 

a"emfpg] sfof{nosf] nflu x"g]% . 
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cgÚ;ÒrL 28 

-Psn vftf sf]if k|)ffnL, ljQLo v)*sf] cgÚ;ÒrL 5v_ 

g]kfn /fi^« a}+s 

a}+lsª sfof{no, afn"jf^f/ 

a}+s sf]* M10001001 

ljQLo k|KtL÷cfDbfgLsf] ;+s]tut b}lgs ljj/)f 

bflvnf ldlt M================ Psn ljQLo k|fKtL÷cfDbfgL vftf g+= ================= 

sfof{no sf]*M============================== sfof{nosf] gfd M============================ 

-/sd ?= df_ 

l;=g+

= 

ljlQo 

cfDbfgL 

;+s]t 

gDa/ 

ljlQo cfDbfgL lzif{s 

cl#Nnf] 

lbg;Ddsf] 

hDdf 

cfhsf] hDdf 

ljQLo k|fKtL÷ 
cfDbfgL /sd 

cfh;Ddsf] 

hDdf 

 
32000  ljQLo ;DklQ k|fKtL 

   

1 
32147  cfGtl/s C)f nufgL lkmtf{ 

   

2 
32148  ;+:yfgjf^ C)f nufgL lkmtf{  

   

3 
32149 cGo ;+:yfjf^ C)f nufgL lkmtf{ 

   

4 
32156  ;+:yfgdf z]o/ nufgL lkmtf{ 

   

5 
32157  ;+:yfgdf z]o/ nufgL ljqmL 

   

6 
32158 cGo ;+:yfdf z]o/ nufgL lkmtf{ 

   

7 
32159  cGo ;+:yfdf z]o/ nufgL ljqmL 

   

8 
32212  j}b]lzs C)f nufgL lkmtf{ 

   

9 
32258  j}b]lzs z]o/ ljqmL 

   

10 
32259  j}b]lzs z]o/ nufgL lkmtf{ 

   

 
33000  ljQLo bfloTj k|fKtL 

   

11 
33191  cfGtl/s C)f k|fKtL  

-g]kfn ;/sf/sf] «̂]h/L ljN;, 

art C)fkq, ljsf; C)fkq 

nufot ljleGg C)fkq _ 

   

12 
33192  cGo cfGtl/s ;/sf/af^ k|fKt 

C)f    

13 
33193  cGo ;+:yfx?af^ C)f k|fKt  

   

14 
33194  clwljsif{ -Overdraft)  

   

15 
33241  j}b]lzs C)f k|fKtL 

   

 hDdf    
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-Psn vftf sf]if k|)ffnL, ljQLo v)*sf] cgÚ;ÒrL 6s_ 

 

g]kfn /fi^« a}+s 

a}+lsª sfof{no, afn"jf^f/ 

a}+s sf]* M10001001 

 

sfof{nout ljQLo k|fKtL÷cfDbfgLsf] dfl;s ljj/)f 

          

jif{ M============ dlxgfM=============  ljQLo k|fKtL÷cfDbfgL vftf g+= M 

                                            -/sd ?= df_ 

l;=g+= 
sfof{nosf] cl#Nnf] 

dlxgf;Ddsf] 

cfDbfgL 

of] dlxgfsf] 

cfDbfgL 

hDdf 

cfDbfgL 
sf]* gfd 

      

      

      

      

      

hDdf    
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-Psn vftf sf]if k|)ffnL, ljQLo v)*sf] cgÚ;ÒrL 6=1s_ 

 

g]kfn /fi^« a}+s 

a}+lsª sfof{no, afn"jf^f/ 

a}+s sf]* M10001001 

20==== ;fn=====================d;fGtsf] ljQLo k|fKtL÷cfDbfgL ljj/)f 

-/sd ?= df_ 

ljQLo 

;+s]t g+= 
ljQLo zLif{s 

ut dlxgfsf] 

df}Hbft 

rfnÚ dlxgfsf] 

k|fKtL÷cfDbfgL 

o; dlxgfsf] 

df}Hbft 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 hDdf    

 

 ========================== ========================= ===================== 

 ;xfos÷k|wfg ;xfos ;xfos lgb]{zs pk lgb]{zs 
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================= k|b]z 

=============== a}+s 

=====================zfvf 

a}+s sf]* g+========= 

Psn vftf k|)ffnL cGtu{tsf v=2=1÷v=2=2 ah]^ vr{ vftfsf] b}lgs sf/f]af/sf] ljj/)f 

a}+s vftf g+= ==================== 

l;=g+= 
r]s÷ef}r/sf] 

ldlt 
r]s÷ef}r/ g+= 

eÚQmfgL kfpg]sf] gfd÷/sd 

hDdf ug{ k&fpg] sfof{nosf] 

gfd 

hDdf ef}r/ 

/sd 

r]s eÚQmfgL 

/sd 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

hDdf   

 

 

==============    ===============              ================ 

tof/ ug]{               kmf+^ k|d"v  zfvf k|d"v  
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cgÚ;ÒrL 32 

================= k|b]z 

=============== a}+s 

=====================zfvf 

a}+s sf]* g+========= 

Psn vftf k|)ffnL cGtu{t v=2=3 w/f}^L vftfsf] b}lgs sf/f]af/sf] ljj/)f 

a}+s vftf g+= ==================== 

l;=g+= 
r]s÷ef}r/sf] 

ldlt 
r]s÷ef}r/ g+= 

eÚQmfgL kfpg]sf] gfd÷ /sd 

hDdf ug{ k&fpg] sfof{nosf] 

gfd 

hDdf ef}r/ 

/sd 

r]s eÚQmfgL 

/sd 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

hDdf   

 

 

==============    ===============     ================ 

tof/ ug]{               kmf+^ k|d"v                  zfvf k|d"v  

   



 

११७ 
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================= k|b]z 

================ a}+s 

================zfvf 

 a}+s sf]* g+========= 

sfof{nout /fh:j cfDbfgLsf] b}lgs ljj/)f 

ldlt M ================== 

sfof{no sf]* M ==================== sfof{nosf] gfd M =============================== 

Psn /fh:j vftf g+= ============== 

l;=g+= bflvnf ldlt Eff}r/ g+= /fh:j zLif{s g+= /sd 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

cfhsf] hDdf  

cl#Nnf] lbg;Ddsf] hDdf  

cfh;Ddsf] hDdf  

  

 

==============    ===============     ================ 

tof/ ug]{     kmf+^ k|d"v     zfvf k|d"v 
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================= k|b]z 

================ a}+s 

================zfvf 

 a}+s sf]* g+========= 

zLif{sut /fh:j cfDbfgLsf] b}lgs ljj/)f 

ldlt M ================== 

Psn /fh:j vftf g+= ============== 

 

l;=g+= bflvnf ldlt /fh:j zLif{s g+= /sd 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

cfhsf] hDdf  

cl#Nnf] lbg;Ddsf] hDdf  

cfh;Ddsf] hDdf  

 

==============        ===============              ================ 

   tof/ ug]{          kmf+^ k|d"v       zfvf k|d"v 
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================= k|b]z 

================ a}+s 

================zfvf 

 a}+s sf]* g+========= 

sfof{nout /fh:j cfDbfgLsf] dfl;s ljj/)f 

 /fh:j vftf g+= ================== 

 aif{ M ==============  dlxgf M ============= 

l;=g+= 

sfof{nosf] cl#Nnf] 

dlxgf;Ddsf] 

df}Hbft 

of] dlxgfsf] 

hDdf 

of] dlxgf 

;Ddsf] df}Hbft 
sf]* 

g+= 
gfd 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

hDdf    

 

 

 

==============        ===============              ================ 

  tof/ ug]{                        kmf+^ k|d"v  zfvf k|d"v   
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kmf=g+= 1 

sfof{nosf] gfd M 

a}}+s sf]* g+ M 

v=2=1÷2=2 ah]^ vr{ vftf g+= M============= 

eÚQmfgL lbg af+sL r]ssf] ljj/)f 

qm=;+= 
r]s hf/L u/]sf] 

ldlt 
r]ssf] gDj/ 

eÚQmfgL kfpg] 

JolQmsf] gfd 
/sd s}lkmot 

 

 

 

 

     

hDdf   

sfof{nosf] clen]v adf]lhd cfiff( d;fGt;Ddsf] vr{   

a}+s zfvfsf] clen]v adf]lhd cfiff(d;fGt;Ddsf] vr{   

gf]^ -1_ eÚQmfgL lbgÚkg]{ af+sL r]ssf] /sd / sfof{nosf] clen]v adf]lhdsf] vr{ /sdsf] hf]* a}+ssf] vr{;+u ldNgÚ 

kb{% . 

 

 

==============             ==============                 ================ 

tof/ ug]{     kmf+^ k|d"v     zfvf k|d"v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

१२१ 
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================= k|b]z 

====================== a}+s 

============================ zfvf 

20 ===;fn cfiff( d;fGtsf] 

v=2=3 k|b]z cGtu{tsf ;/sf/L sfof{nosf] w/f}^L vftfsf] df}Hbft ljj/)f 

qm=;+= vftf gDj/ vftfjfnf sfof{nosf] gfd df}Hbft s}lkmot 

 

 

 

 

  

 

 

  

s'n hf]* -df}Hbft /sd_   

gf]^ M sÚn hf]* /sd ;DalGwt vftfsf] uf]Zjf/f df}Hbft;+u ldNgÚ kb{% . 

 

 

 

==============     ==============     ================ 

tof/ ug]{     kmf+^ k|d"v     zfvf k|d"v 

  



 

१२२ 
 

 

cg';"rL 38 

================= k|b]z 

====================== a}+s 

============================ zfvf 

20 ===;fn cfiff( d;fGtsf] 

v=2=4 b]lv 2=6 ;Ddsf vftfx?sf] df}Hbft ljj/)f 

qm=;+= vftf gDj/ vftfjfnf sfof{nosf] gfd df}Hbft s}lkmot 

 

 

 

 

  

 

 

  

s'n hf]* -df}Hbft /sd_   

gf]^ M sÚn hf]* /sd ;DalGwt vftfsf] uf]Zjf/f df}Hbft;u ldNgÚ kb{% . 

 

 

==============             ==============                  ================ 

tof/ ug]{     kmf+^ k|d"v      zfvf k|d"v 
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g]kfn /fi^« a}+s 

============ sfof{no, =========== 

a}+s sf]* g+Da/M 10001====== 

ljQLo /sd bflvnf ef}r/ -====== k|lt_ 

            -============= nflu_ 

ef}r/ g+= M 

bflvnf ldlt M 20====÷=====÷===== 

/sd bflvnf xÚg] sfof{nosf] gfd M k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no 

sfof{nosf] sf]* gDa/ M    vftf gDa/ M 

bflvnf ePsf] ?= 

 

cIf/df =============================================================================================  

?= ================================================================================================== 

ljQLo ;+s]t g+= 

 

jfkt =============================================================== cfo jif{ =================== 

C)f gDa/ -j}b]lzs_ M   bft[ lgsfosf] gfd M 

C)f gDa/ -cfGtl/s_ M  cfof]hgf÷sfo{qmd÷k|of]hgsf] gfd M 

eÚQmfgLsf] k|sf/ -sÚg} Pp^fdf lrGx nufpg]_ M gub÷r]s÷*«fkm\̂ ÷ljBÚtLo «̂fG;km/ 

r]s÷*«fkm\^ g+= ================================ hf/L ug]{ a}+s =============================== 

bflvnf ug]{ M 

sfof{no÷;+:yf÷cfof]hgfsf] gfd M 

&]ufgf M  

^]lnkmf]g g+= M 

Eof^÷Kofg g+= M 

/sd aÚlemlng]sf] b:tvt M a}+s clws[tsf] b:tvt M 

 

a}+ssf] %fk 

 

           

     

 of] ef}r/ kx]nf] /+usf] xÚg]% . 

 of] ef}r/ 4 k|lt %fKg" kg]{% . ;f] dWo] klxnf] k|lt a}+s k|of]hgsf nflu, bf]>f] k|lt 

;DalGwt sfof{nosf] nflu, t]>f] k|lt k|b]z n]vf lgoGqs sfof{nosf] nflu / rf}yf] k|lt 

bflvnf ug]{sf nflu x"g]% . 
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==================k|b]z 

==================a}+s 

============================== 

Psn sf]if vftf hDdf ef}r/ 

====== k|lt 

-============ nflu_ 

Eff}r/ g+= ======================                     ldlt 

jif{ dlxgf ut] 

   

vftf gDa/ ================================= 

vftf ;+rfng ug]{ sfof{nosf] gfd ================================================== 

pk/f]Qm lx;fjdf hDdf xÚg] u/L aÚemfpg NofPsf] b]xfosf] /sd aÚlemlnof} . 

 ?= k}= 

r]s÷*«fkm\^ g+===================           

gub ?=           

hDdf           

cIf?kL ========================================================================================dfq . 

hDdf ?= ============================================================ 

jfkt ================================================================================================ 

/sd hDdf ug{ k&fpg] sfof{nosf] gfd =================================================== 

/sd hDdf ug{ k&fpg] sfof{nosf] sf]* g+= =============================== 

/sd aÚemfpg] JolQmsf] gfd / kmf]g g+= ====================================== 

a}+ssf] %fk 

 

 

 /sd aÚem\g]sf] b:tvt   a}+s clws[t   a}+s clws[t 

 

of] ef}r/ k|=n]=lg=sf=sf] gfddf vf]lnPsf] Psn sf]if vftfx? v=2=1 / v=2=2 ah]^ vr{ vftf v=2=3 w/f}^L vftf / 
v=2=6 ljljw vftfdf /sd hDdf ug{ k|of]u ugÚ{ kg]{% . 

 

 of] ef}r/ ;]tf] /+usf] xÚg]% . 

 of] ef}r/ 4 k|lt %fKg" kg]{% . ;f] dWo] klxnf] k|lt a}+s k|of]hgsf nflu, bf]>f] k|lt 

;DalGwt sfof{nosf] nflu, t]>f] k|lt k|b]z n]vf lgoGqs sfof{nosf] nflu / rf}yf] k|lt 

bflvnf ug]{sf nflu x"g]% . 

 

 



 

१२५ 
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==================k|b]z 

==================a}+s 

============================== 

k|b]zl:yt ;/sf/L sfof{no hDdf ef}r/ 

====== k|lt 

-=========== nflu_ 

Eff}r/ g+= ======================         ldlt 

jif{ dlxgf ut] 

   

vftf gDa/ ================================= 

vftf ;+rfng ug]{ sfof{nosf] gfd ================================================== 

pk/f]Qm vftfdf hDdf xÚg] u/L aÚemfpg NofPsf] b]xfosf] /sd aÚlemlnof}¤ . 

 ?= k}= 

r]s÷*«fkm\^ g+====================           

gub ?=           

hDdf           

cIf?kL========================================================================================dfq . 

hDdf ?= ========================================================================================== 

Jfkt ============================================================================================ 

/sd hDdf ug{ k&fpg] sfof{nosf] gfd ============================================= 

/sd hDdf ug{ k&fpg] sfof{nosf] sf]* g+= =================================== 

/sd aÚemfpg] JolQmsf] gfd / kmf]g g+= ========================================== 

a}+ssf] %fk 

 

 

 /sd aÚem\g]sf] b:tvt   a}+s clws[t   a}+s clws[t 

 

of] ef}r/ k|=n]=lg=sf=sf] Psn vftfx? afx]ssf ;/sf/L sfof{nosf vftfx?df /sd hDdf ug{ k|of]u ugÚ{ 

kg]{% . 

 of] ef}r/ ;]tf] /+usf] xÚg]% . 

 of] ef}r/ 2 k|lt %fKg" kg]{% . ;f] dWo] klxnf] k|lt a}+s k|of]hgsf nflu / bf]>f] k|lt 

a"emfpg] sfof{nosf] nflu x"g]% . 
  



 

१२६ 
 

cgÚ;ÒrL 42  

kmf=g+= 1 

 

:yfgLo txsf] gfd M 

a}}+s sf]* g+ M 

u=2=1÷u=2=2÷u=2=3÷u=2=4÷u=2=5÷u=2=6÷ah]^ vr{ vftf g+= M============= 

eÚQmfgL lbg af+sL r]ssf] ljj/)f 

qm=;+= 
r]s hf/L u/]sf] 

ldlt 
r]ssf] gDj/ 

eÚQmfgL kfpg] 

JolQmsf] gfd 
/sd s}lkmot 

 

 

 

 

     

hDdf   

sfof{nosf] clen]v adf]lhd cfiff( d;fGt;Ddsf] vr{   

a}+s zfvfsf] clen]v adf]lhd cfiff(d;fGt;Ddsf] vr{   

gf]^ -1_ eÚQmfgL lbgÚkg]{ af+sL r]ssf] /sd / sfof{nosf] clen]v adf]lhdsf] vr{ /sdsf] hf]* a}+ssf] vr{;+u ldNgÚ 

kb{% . 

 

 

==============             ==============                 ================ 

tof/ ug]{     kmf+^ k|d"v     zfvf k|d"v 

 

 


