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प्रदेश सञ्चित कोष सिालन कार्यविधि¸ २०७५ 
प्रदेशको सञ्चित कोषको सिालन गने सम्बन्िमा कार्यविधि आिश्र्क भएकोले प्रदेश सरकारले देहार्को 

कार्यविधि बनाएको छ ।  

पररच्छेद -१ 

प्रारञ्चम्भक 

१. संञ्चिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स कार्यविधिको नाम "प्रदेश सञ्चित कोष सिालन कार्यविधि¸ २०७५" 

रहेको छ ।  

 (२) र्ो कार्यविधि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

2. पररभाषा: धबषर् िा प्रसंगले अको अर्य नलागेमा र्स कार्यविधिमा, 

(क) "कार्ायलर्" भन्नाले  प्रदेशको कार्ायलर् सम्झन पछय ।  

(ख) "प्रदेश सञ्चित कोष" भन्नाले संवििानको िारा 204 बमोञ्चिमको सञ्चित कोष सम्झन ुपछय ।  

(ग) "प्रदेश लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्" भन्नाले प्रदेशको सञ्चित कोषको सिालन तर्ा प्रदेश अन्तरगतका 

कार्ायलर्लाई भकु्तानी धनकासा ददने तर्ा त्र्स्तो कार्यको आन्तररक लेखा परीिण गने कार्य 

सम्झन ुपछय ।  

(घ) "बैंक" भन्नाले प्रदेश सञ्चित कोष सिालन गनय तोवकएको आधिकाररक बैंक र सो शब्दले त्र्स्तो 

आधिकाररक बैंकको अधिकार प्रर्ोग गने गरी राष्ट्र बैंकले तोवकददएको बैंक तर्ा वित्तीर् संस्र्ा 

समेतलाई सम्झन ुपछय ।  

(ङ) "भकु्तानी आदेश" भन्नाले कार्ायलर्मा भकु्तानीको दावर्त्ि शृ्रिना भएपधछ भकु्तानीका आिश्र्क 

प्रविर्ा पूरा गरी भकु्तानी धनकासाका लाधग चेक िारी गनय िा कुनै कारणले रकम समार्ोिन 

गनुयपने भएमा सो रकम समार्ोिनका लाधग सम्बञ्चन्ित कार्ायलर्ले भकु्तानीको लाधग ददन ेधलञ्चखत 

आदेश सम्झन ुपछय ।  

(च) "भकु्तानी धनकासा" भन्नाले कार्ायलर्को भकु्तानी आदेश बमोञ्चिम प्रदेश लेखा धनर्न्रक 

कार्ायलर्बाट िारी भएको चेक मार्य त हनुे खचयको भकु्तानी सम्झन ुपछय ।  

(छ) "विधनर्ोिन" भन्नाले विधनर्ोिन ऐन िा पेश्की खचय ऐनद्वारा धनददयष्ट सेिा र कार्यहरुको लाधग 

विधभन्न शीषयकमा प्रदेशका विधभन्न कार्ायलर्हरुलाई ञ्चशषयकगत रुपमा खचय गनय विधनर्ोिन भएको 

रकम सम्झन ुपछय र सो शब्दले पूरक विधनर्ोिन ऐन र उिारो खचय ऐन बमोञ्चिम विधनर्ोिन 

भएको रकम समेतलाई िनाउँछ ।  
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(ि) "सरकारी कारोिार गने बैंक" भन्नाले प्रदेश सञ्चित कोष सिालन गने बैंकबाट अनमुधत प्राप्त गरी 

प्रदेशको रािस्ि, िरौटी विधनर्ोिन तर्ा अन्र् प्रदेश सरकारी कोषहरुको कारोिार गने बैंक तर्ा 

वित्तीर् संस्र्ा समेतलाई सम्झन ुपछय ।  

(झ) "संवििान" भन्नाले नेपालको संवििान सम्झन ुपदयछ ।  

(ञ) "प्रदेश" भन्नाले प्रदेश नं. ७ सम्झन ुपछय र सो शब्दले पधछ प्रदेश सभाले नाम तोकेमा सो सोही 

नाम समेत सम्झन ुपछय । 

३. प्रदेश सञ्चित कोषको सिालन: संवििानको िारा २०४ बमोञ्चिम प्रदेश सञ्चित कोषमा देहार्का रकमहरु 

िम्मा हनुेछ्नः 

क) गठुी रकम बाहेक प्रदेशलाई प्राप्त हनुे सबै प्रकारको रािस्ि, 

ख) रािस्िको धितोमा धलइएको सबै किायहरु, 

ग) प्रदेश ऐनको अधिकार अन्तगयत ददइएको िनुसकैु ऋण असलु हुदँा प्राप्त सबै िन,  

घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान तर्ा ऋण रकम, 

ङ) प्रदेशलाई प्राप्त हनुे अन्र् रकम ।   

४. प्रदेश सञ्चित कोषबाट खचय हनु ेरकम: प्रदेश सञ्चित कोषबाट देहार् बमोञ्चिम खचय गररनेछः 

क) प्रदेश सञ्चित कोष माधर् व्र्र्भार हनुे रकम¸ 

ख) विधनर्ोिन ऐन बमोञ्चिम खचय हनुे रकम, 

ग) विधनर्ोिन वििेर्क विचाराधिन रहेको अिस्र्ामा पेश्कीको रूपमा ऐन बमोञ्चिम खचय हनु े

रकम,  

घ) उिारो खचय ऐन अन्तरगत खचय हनुे रकम ।  

५. प्रदेश सञ्चित कोष अन्तरगत रहन ेबैंक खाताः प्रदेश सञ्चित कोषको व्र्िस्र्ापनका लाधग देहार् बमोञ्चिमका 

बैंक खाताहरु रहनछेन:्  

क) प्रदेश क.१-१ सञ्चित कोष धमलान खाताः प्रदेशको सञ्चित कोष सम्बन्िी आम्दानी खचय रकमको 

अञ्चन्तम समार्ोिन खाता हो । र्ो खाता प्रदेशको सञ्चित कोष रहने बैंकमा रहनेछ । र्ो 

खातामा सञ्चित कोष अन्तरगत प्रदेश क. १-२, प्रदेश क.१-३, प्रदेश क.१-४,  प्रदेश क.१-

५ र प्रदेश क.१-६ खाताको मौज्दात रकम रकमान्तर गरी समार्ोिन तर्ा वहसाब धमलान 

गनुय पछय ।र्ो खाताबाट रकम ञ्चझक्ने िा नगद िम्मा गने कारोिार गररँदैन । 

ख) प्रदेश क.१-२ आन्तररक रािस्ि खाताः  प्रदेशलाई प्राप्त हनु े रािस्ि िम्मा गनयको लाधग 

प्रदेशको सरकारी कारोबार गनय स्िीकृत प्राप्त बैंकमा रािस्ि रकम िम्मा गनय मार धमल्न े

गरी प्रदेश लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्को नाममा आन्तररक रािस्ि खाता खोधलनेछ । र्ो 
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खातामा रकम िम्मा गने कारोिार गररन्छ । र्ो खाताबाट नगद रकम ञ्चझक्ने कारोिार 

गररँदैन । र्ो खातामा प्रदेशको आन्तररक आर्, विविि आम्दानी र िरौटी रकम सदरस्र्ाहा 

हुँदा प्राप्त हनुे आर् िम्मा गनुय पछय । आधर्यक िषयको अन्त्र्मा र्स खाताको रकम प्रदेश 

क.१-१ खातामा ट्रान्सर्र गरी शनु्र् गनुय पछय । 

ग) प्रदेश क. १-३ रािस्ि तर्ा अनदुान खाताः अन्तर-सरकारी वित्त व्र्िस्र्ापन ऐन, २०७४ 

बमोञ्चिम प्राप्त हनुे रािस्ि बाँडर्ाँड र अनदुान रकम लगार्तका सम्पणुय रकम िम्मा गने 

कारोबार गररन्छ । र्ो खाताबाट नगद रकम ञ्चझक्न ेकारोिार गररँदैन । र्ो खाताको 

वहसाबको लाधग रािस्ि बाँडर्ाँड र अनदुानको लाधग छुटै्ट लेिर (खाता) राखी वहसाब एकीन 

हनुे व्र्िस्र्ा गनुय पछय । अञ्चन्तम वहसाब धमलान गदाय र्ो खाताको रकमबाट खचय रकम 

एकीन गरी प्रदेश क.१-१ खातामा ट्रान्सर्र गरी वहसाब धमलान गनुय पछय । र्ो खाता 

धनरन्तर चालू रहने भएकोले िावषयक रुपमा खाता बन्द गनुय पदैन ।  

घ) प्रदेश क.१-४ िैदेञ्चशक ऋण खाताः अन्तर-सरकारी वित्त व्र्िस्र्ापन ऐन, २०७४ बमोञ्चिम 

नेपाल सरकार मार्य त प्रदेशलाई प्राप्त हनुे िैदेञ्चशक ऋण रकम र्ो खातामा िम्मा गनुय      

पछय । िैदेञ्चशक ऋणबाट व्र्होररने बिेट खचयको वहसाब एकीन भएपधछ प्रदेश लेखा धनर्न्रक 

कार्ायलर्ले र्ो खाताबाट प्रदेश क.१-१ खातामा समार्ोिन गनुय पछय । र्ो खाता धनरन्तर 

चालू रहने भएकोले िावषयक रुपमा खाता बन्द गनुय पदैन ।   

ङ) प्रदेश क.१-५ िैदेञ्चशक अनदुान खाताः अन्तर-सरकारी वित्त व्र्िस्र्ापन ऐन¸ २०७४ बमोञ्चिम 

नेपाल सरकार मार्य त प्राप्त हनुे िैदेञ्चशक अनदुान िा सहर्ोगको रकम र्ो खातामा िम्मा गनुय 

पछय । िैदेञ्चशक अनदुान िा सहर्ोगबाट व्र्होररने बिेट खचयको वहसाब एकीन भएपधछ प्रदेश 

लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले र्ो खाताबाट प्रदेश क.१-१ खातामा समार्ोिन गनुय पछय । र्ो 

खाता धनरन्तर चालू रहने भएकोले िावषयक रुपमा खाता बन्द गनुय पदैन ।  

च) प्रदेश क. १-६ आन्तररक ऋण खाताः अन्तर-सरकारी वित्त व्र्िस्र्ापन ऐन, २०७४ बमोञ्चिम 

प्रदेशले उठाएको आन्तररक ऋणको रकम र्ो खातामा िम्मा गनुयपछय । प्रत्रे्क आधर्यक 

िषयको अन्त्र्मा र्स खातामा िम्मा भएको रकम प्रदेश क.१-१ खातामा ट्रान्सर्र गरी र्ो 

खाता शनु्र् गनुय पछय ।  

छ) प्रदेश क. १-७ एकल कर प्रशासन खाताः अन्तर-सरकारी वित्त व्र्िस्र्ापन ऐन¸ २०७४ 

बमोञ्चिम एकल कर प्रशासन सम्बन्िी व्र्िस्र्ा अनसुार संकलन गरेको रािस्ि रकम र्स 

खातामा िम्मा गररन्छ । अन्तर-सरकारी वित्त व्र्िस्र्ापन ऐन¸ २०७४ बमोञ्चिम प्रदेशले 

धलने प्रशासधनक खचय कट्टी गरी बाँकी रकम सम्बञ्चन्ित तहको बैंक खातामा िम्मा गररददन ु
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पछय । प्रदेशले धलन ेप्रशासधनक खचय बापतको रकम प्रदेश क.१-२ खातामा िम्मा गनुय    

पछय ।  

ि) प्रदेश ख. १ खचय खाताः प्रदेश र अन्तरगतका कार्ायलर्ले प्राप्त गरेको अञ्चततर्ारी बमोञ्चिमको 

रकम प्रदेश लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले एकल खाता कोष प्रणाली बमोञ्चिम भकु्तानी धनकासा 

गने प्रर्ोिनको लाधग शनु्र् मौज्दातबाट कारोिार गने गरी प्रदेशको विधनर्ोिन तर्य को 

कारोिार गने बैंकमा र्ो खाता खोल्न ुपछय । र्ो खाता रहेको बैंकले प्रदेश लेखा धनर्न्रक 

कार्ायलर्ले िारी गरेको चेक र्स खाताबाट भकु्तानी गरी हरेक ददन उक्त भकु्तानी भएको 

रकम र उक्त बैंकमा िम्मा हनु आएको रािस्ि लगार्त प्रदेशले प्राप्त गने अन्र् रकम समेत 

वहसाब गरी प्रदेशको सञ्चित कोष रहेको बैंकलाई प्रधतिेदन गनुय पछय ।  

झ) प्रदेश ख. २ िरौटी खाताः प्रदेश र अन्तरगतका कार्ायलर्को कामको धसलधसलामा िरौटी¸ 

िमानत¸ अनेष्ट मनी र कानून बमोञ्चिम िरौटीमा िम्मा गनुयपने अन्र् रकमहरु िम्मा गनयका 

लाधग र्ो खाता खोल्न ु पछय । र्ो खाताबाट िरौटी वर्ताय िा सदरस्र्ाहा बाहेक अन्र् 

प्रर्ोिनमा खचय गनुय हुदैँन । र्ो खाता धनरन्तर चालू रहन्छ ।  

ञ) प्रदेश ख. ३ विविि खाताः प्रदेश र अन्तरगतका कार्ायलर्को बिेट बावहरका कुनै माध्र्मबाट 

प्राप्त हनु आएको रकम िम्मा गनय प्रदेश लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले र्ो खाता खोल्न ु      

पछय । र्स खाताबाट चेक िारी गनय र खचय लेख्न सवकन्छ ।  

ट) प्रदेश ख. ४ विभाज्र् कोष खाताः रावष्ट्रर् प्राकृधतक श्रोत तर्ा वित्त आर्ोगको धसर्ाररस बमोञ्चिम 

स्र्ानीर् तहमा बाँडर्ाँड गनुयपने रािस्ि रकम िम्मा गनय विभाज्र् कोष खाता खोल्न ुपछय । 

स्र्ानीर् तहलाई बाँडर्ाँड गनुयपने रािस्ि रकम र्स खातामा िम्मा गनुय पछय । रावष्ट्रर् 

प्राकृधतक श्रोत तर्ा वित्त आर्ोगको धसर्ाररस बमोञ्चिम र्स खाताबाट खचय लेखी प्रदेशको 

वहस्साको रकम प्रदेश क. १-२ खातामा र स्र्ानीर् तहको रकम सम्बञ्चन्ित स्र्ानीर् तहको 

खातामा िम्मा गनुय पछय ।  

ठ) प्रदेश ख. ५ वहसाब धमलान खाताः प्रदेशको सरकारी कारोिार गने बैंकसँगको दैधनक वहसाब 

धमलान गनय सञ्चित कोष सिालन गने बैंकले र्ो खाताको व्र्िस्र्ा गनुय पछय । दैधनक रुपमा 

सरकारी कारोिार गने बैंकमा मौज्दात रहेको रकम र्ो खातामा िम्मा गनुय पछय । प्रदेशको 

नामबाट सरकारी कारोिार गने बैंकले भकु्तानी गरेको रकम र्स खाताबाट खचय लेञ्चख 

सम्बञ्चन्ित बैंकको नाममा रहेको खातामा िम्मा गनुयपछय ।  

६. प्रदेश सञ्चित कोष अन्तरगतका खाताको संचालनः  प्रदेश सञ्चित कोषको सिालन प्रदेश लेखा धनर्न्रक 

कार्ायलर्ले गनेछ । प्रदेश सञ्चित कोष अन्तरगतका प्रदेश क. १-१ सञ्चित कोष धमलान खाता¸ प्रदेश 
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क.१-२ आन्तररक रािस्ि खाता¸ प्रदेश क.१-३ रािस्ि तर्ा अनदुान खाता¸ प्रदेश क. १-४ िैदेञ्चशक 

ऋण खाता¸ प्रदेश क.१-५ िैदेञ्चशक अनदुान खाता¸ प्रदेश क.१-६ आन्तररक ऋण खाता¸ प्रदेश क.१-

७ एकल कर प्रशासन खाता¸ प्रदेश ख.-१ खचय खाता¸ प्रदेश ख.-२ िरौटी खाता¸ प्रदेश ख.-३ विविि 

खाता¸ प्रदेश ख.-४ विभाज्र् कोष खाता र प्रदेश ख.-५ वहसाब धमलान खाता प्रदेश लेखा धनर्न्रक 

कार्ायलर् प्रमखु र धनिले तोकेको अधिकृतको संर्कु्त दस्तखतबाट सिालन हनुछेन ्।  

७. सरकारी कारोिार गने बैंकसगँको वहसाब धमलानः प्रदेशको सरकारी कारोिार गने बैंकमा िम्मा हनु 

आएको प्रदेशको खातामा रहेको रकम र खचय खाताबाट भएको खचय रकम दैधनक रुपमा सम्बञ्चन्ित 

बैंकको प्रधतिेदनको आिारमा सञ्चित कोष सिालन गने बैंकले वहसाब धमलान गनुय पछय । र्सरी 

वहसाब धमलान गदाय एकल खाता कोष प्रणाली बमोञ्चिम प्रदेशको खातामा िम्मा हनु आएको रकम 

सम्बञ्चन्ित बैंकको खाताबाट खचय गरी प्रदेशको खातामा िम्मा गनुयपछय भने शनु्र् मौज्दातको खचय 

खाताबाट खचय भएको रकम सम्बञ्चन्ित बैंकको खातामा िम्मा गनुय पछय ।  

८. सञ्चित कोषबाट धनकासा तर्ा खचय गने प्रविर्ाः प्रदेश विधनर्ोिन ऐन िा पेश्की खचय ऐन पाररत भएपधछ 

उक्त ऐनमा विधनर्ोिन भएको रकम आधर्यक माधमला तर्ा र्ोिना मन्रालर्ले सम्बञ्चन्ित मन्रालर् र 

सम्बञ्चन्ित मन्रालर्ले मातहत कार्ायलर्लाई अञ्चततर्ारी प्रदान गनुयपछय । र्सरी प्राप्त अञ्चततर्ारी 

बमोञ्चिमको रकम एकल खाता कोष प्रणाली बमोञ्चिम सम्बञ्चन्ित कार्ायलर्को भकु्तानी आदेशको 

आिारमा भकु्तानी धनकासा गछय । र्सरी भकु्तानी धनकासा भएको रकम प्रदेश सञ्चित कोष रहेको 

बैंकले दर्ा ७ बमोञ्चिम दैधनक वहसाब धमलान तर्ा सोिभनाय गरी प्रदेश लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्लाई 

िानकारी ददन ुपछय । र्सरी समार्ोिन हुँदै गएको रकम आधर्यक िषयको समाधप्त पधछ प्रदेश लेखा 

धनर्न्रक कार्ायलर्को आदेशमा सञ्चित कोष सिालन गने बैंकले प्रदेश क.१-१ खातामा ट्रान्सर्र 

गरी सञ्चित कोषको िास्तविक अिस्र्ा तर्ार गनुय पछय ।  

९. वित्तीर् हस्तान्तरणः  संवििान तर्ा अन्तर-सरकारी वित्त व्र्िस्र्ापन ऐन¸ २०७४ बमोञ्चिम प्रदेश सञ्चित 

कोषबाट स्र्ानीर् तहलाई प्रदान गने वित्तीर् हस्तान्तरण प्रदेश आधर्यक माधमला तर्ा र्ोिना मन्रालर्ले 

प्रदेश लेखा धनर्न्रक कार्ायलर् मार्य त गराउन ुपनेछ ।  

१०. प्रदेश सञ्चित कोष रहन ेबैंकः प्रदेश सञ्चित कोष प्रदेशको मकुाम रहेको ञ्चिल्लामा अिञ्चस्र्त नेपाल राष्ट्र 

बैंक िा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको बैंकमा रहनछे ।  

११. प्रदेश सञ्चित कोषको सिालन तर्ा लेखा राख्न ेउत्तरदावर्त्िः (१) प्रदेश सञ्चित कोषको सिालन तर्ा 

लेखा राख्न ेउत्तरदावर्त्ि प्रदेश लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्को हनुेछ ।  

  तर प्रदेश लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्को स्र्ापना नभएसम्म प्रदेश सञ्चित कोषको सिालन तर्ा लेखा 

राख्न ेउत्तरदावर्त्ि नेपाल सरकारले तोकेको धनकार्को हनुेछ ।  
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 (२) प्रदेश सञ्चित कोष व्र्िस्र्ापन गनय प्रदेश लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले माग गरे बमोञ्चिम लेखा 

दाञ्चखला गराउने र प्रधतिेदन गने कतयव्र् कार्ायलर् र सरकारी कारोिार गने बैंकको हनुेछ ।  


