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ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 

ूदेश नं. ३, हेट डा 
ूदेश नं. ३ को ूदेश सभाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको ऐन 
सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन गिरएको छ । 

संवत ्२०७५ सालको ऐन नं. 18 

ूदेश कायर् स ालन कोषको व्यवःथा गनर् बनेको ऐन 
 

ूःतावनाः  ूदेश ःतरमा ःथापना र स ालन गिरने कोषलाई िमतव्ययी 
र ूभावकारी बनाई कोषको कायर् स ालन माफर् त ूदेश ःतरमा 
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िवशेष ूकृितका कायर् गन सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय 
भएकाले, 
 ूदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।  

 

१. संिक्षप् त नाम र ूारम्भ :  (१) यस ऐनको नाम “ूदेश कायर् 
स ालन कोष ऐन, 2075" रहेको छ। 

 (2) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ। 
२.  पिरभाषा : िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “कोष" भ ाले दफा ३ बमोिजम ःथापना भएको ूदेश 
कायर् स ालन कोष सम्झन ुपछर्। 

(ख) "ूदेश" भन् नाले ूदेश नं. ३ सम्झन ुपछर् ।  
(ग) “मन्ऽालय" भ ाले ूदेश सरकारको मन्ऽालय सम्झन ु

पछर् र सो शब्दले ूदेश मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको 
कायार्लय समेतलाई जनाउँछ। 

३. कोषको ःथापनाः (१) मन्ऽालयले ूदेश ःतरमा सम्पादन गनुर् 
पन कुनै खास ूकृितका कायर् स ालन गनर् वा आफ्नो उत्पादन 
वा सेवा िबबी गरी आजर्न गन िनकायको लािग ूदेश कायर् 
स ालन कोषको ःथापना गनर् सक्नेछ। 

   (२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहायका 
रकम जम्मा हनेुछ :- 

(क) ूदेश सरकारबाट ूा  रकम, 
(ख) ूदेश सरकार अन्तगर्तको कुनै िनकायको सेवा, उत्पादन 

वा कायर्को िबबीबाट ूा   रकममध्ये ूदेश सरकारले 
उपलब्ध गराएको रकम। 

४. कोष स ालन:  यस ऐन बमोिजम ःथापना र स ालन हनेु कोष 
सम्बन्धी व्यवःथा कायर्िविधमा उल्लेख भए बमोिजम हनेुछ ।  
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५. कोषको खाता स ालन (१) कोषको खाता स ालन गदार् 
सम्बिन्धत मन्ऽालयले कुनै सरकारी  कारोवार गनर् ःवीकृित ूा  
भएको "क"  वगर्को वािणज्य बकमा खाता खोली स ालन गनुर् 
पनछ। 

(२) कोषको उ ेँय बमोिजम कायर् स ालन गनर्को 
लािग कोष खाताबाट खचर् खातामा रकम हःतान्तरण गरी 
सम्बिन्धत मन्ऽालयले तोकेको अिधकारीको दःतखतबाट 
स ालन गनुर् पनछ। 

(३) कोषको रकम खचर् गन सम्बन्धी व्यवःथा 
कायर्िविधमा उल्लेख गरे बमोिजम हनेुछ। 

६. कोषको िहसाब तथा लेखा: कोषको स ालन गनर्को िनिम  
सम्बिन्धत मन्ऽालयले तोकेको अिधकारीले कोषको िहसाब तथा 
लेखा ूदेश लेखा िनयन्ऽक समक्ष पेश गनुर् पनछ। 

७. कोषको रकम दािखला: सम्बिन्धत मन्ऽालयले कोषको एक 
आिथर्क बषर् समा  भएपिछ बाँकी रहेको  मौज्दात रकम अक  
आिथर्क वषर् शु  हुँदा ूदेश कायर्स ालन कोषमा दािखला गनुर् 
पनछ। 

८. कोषको रकम सि त कोषमा सानुर् पनः कोषमा छुट् याईएको 
रकमको ूयोजन समा  भएपिछ बाँकी  रकम तीस िदनिभऽ 
सि त कोषमा सानुर् पनछ । 

९.   ूितवेदन पेश गनः कोषको ूगित ूितवेदन सम्बिन्धत 
मन्ऽालयले वािषर्क पमा राजःव र व्ययको  अनमुान पेश गदार् 
साथै पेश गनछ । 

१०. कोषको लेखापरीक्षणः (१) कोषको आन्तिरक लेखा परीक्षण 
ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयबाट  हनेुछ। 
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(२) कोषको अिन्तम लेखा परीक्षण महालेखा 
परीक्षकको कायार्लयबाट हनेुछ ।  

११. कायर्िविध बनाउने अिधकारः यस ऐनको उ ेँय कायार्न्वयन गनर् 
ूदेश सरकारले आवँयकता अनसुार कायर्िविध बनाउन सक्नेछ। 

 
ूमाणीकरण िमित : २०७५।०9।11                          

                                                 
                                                         
       आ ाले,    
 राजकुमार ौे   
 ूदेश सरकारको सिचव 
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