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प्रदेश कामय सञ्चारन कोष ऐन, २०७५ 

प्रभाणीकयण य प्रकाशन मभमत 

२०७५।०९।११ 

सॊशोधन गने ऐन 

केही प्रदेश ऐन सॊशोधन  

गने ऐन,२०७७                  २०७७।०४।१६ 

सॊवत ्२०७५ सारको ऐन नॊ. 18 

प्रदेश कामय सञ्चारन कोषको व्मवस्था गनय फनकेो ऐन 

प्रस्तावना्  प्रदेश स्तयभा स्थाऩना य सञ्चारन गरयने कोषराई 
मभतव्ममी य प्रबावकायी फनाई कोषको कामय सञ्चारन भापय त 
प्रदेश स्तयभा ववशेष प्रकृमतका कामय गने सम्फन्धभा कानूनी 
व्मवस्था गनय वाञ्छनीम बएकारे, 

 प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ।  

1. सॊक्षऺप् त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश कामय 
सञ्चारन कोष ऐन, 2075" यहेको छ। 

  (2) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

2. ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस 
ऐनभा,- 

(क) ×कोष" बन्नारे दपा ३ फभोक्षिभ स्थाऩना बएको 
प्रदेश कामय सञ्चारन कोष सम्झन ुऩछय। 
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 (ख) "प्रदेश" बन् नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछय।  

(ग) ×भन्रारम" बन्नारे प्रदेश सयकायको भन्रारम 
सम्झन ु ऩछय य सो शब्दरे प्रदेश भखु्मभन्री 
तथा भक्षन्रऩरयषदको कामायरम सभेतराई 
िनाउॉछ। 

3. कोषको स्थाऩना् (१) भन्रारमरे प्रदेश स्तयभा सम्ऩादन 
गनुय ऩने कुनै खास प्रकृमतका कामय सञ्चारन गनय वा आफ्नो 
उत्ऩादन वा सेवा मफक्री गयी आियन गने मनकामको रामग 
प्रदेश कामय सञ्चारन कोषको स्थाऩना गनय सक्नेछ। 

     (२) उऩदपा (१) फभोक्षिभको कोषभा देहामका 
 यकभ िम्भा हनुछे :- 

(क) प्रदेश सयकायफाट प्राप्त यकभ, 

(ख) प्रदेश सयकाय अन्तगयतको कुनै 
मनकामको सेवा, उत्ऩादन वा 
कामयको मफक्रीफाट प्राप्त यकभभध्मे 
प्रदेश सयकायरे उऩरब्ध गयाएको 
यकभ। 

4. कोष सञ्चारन:  मस ऐन फभोक्षिभ स्थाऩना य सञ्चारन हनुे 
कोष सम्फन्धी व्मवस्था कामयववमधभा उल्रेख बए फभोक्षिभ 
हनुेछ ।  

5. कोषको खाता सञ्चारन (१) कोषको खाता सञ्चारन गदाय 

                                                           
 केही प्रदेश ऐनलार्इ संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोधधत । 
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सम्फक्षन्धत भन्रारमरे कुनै सयकायी कायोवाय गनय स्वीकृमत 
प्राप्त बएको "क" वगयको वाक्षणज्म फैंकभा खाता खोरी 
सञ्चारन गनुय ऩनेछ। 

(२) कोषको उद्देश्म फभोक्षिभ कामय सञ्चारन 
गनयको रामग कोष खाताफाट खर्य खाताभा यकभ 
हस्तान्तयण गयी सम्फक्षन्धत भन्रारमरे तोकेको 
अमधकायीको दस्तखतफाट सञ्चारन गनुय ऩनेछ। 

(३) कोषको यकभ खर्य गने सम्फन्धी व्मवस्था 
कामयववमधभा उल्रेख गये फभोक्षिभ हनुेछ। 

6. कोषको वहसाफ तथा रेखा: कोषको सञ्चारन गनयको मनमभत्त 
सम्फक्षन्धत भन्रारमरे तोकेको अमधकायीरे कोषको वहसाफ 
तथा रेखा प्रदेश रेखा मनमन्रक सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ। 

7. कोषको यकभ दाक्षखरा: सम्फक्षन्धत भन्रारमरे कोषको एक 
आमथयक वषय सभाप्त बएऩमछ फाॉकी यहेको भौज्दात यकभ 
अको आमथयक वषय शरुु हुॉदा प्रदेश कामयसञ्चारन कोषभा 
दाक्षखरा गनुय ऩनेछ। 

8. कोषको यकभ सक्षञ्चत कोषभा सानुय ऩने् कोषभा छुट् माइएको 
यकभको प्रमोिन सभाप्त बएऩमछ फाॉकी यकभ तीस ददनमबर 
सक्षञ्चत कोषभा सानुय ऩनेछ । 

9. प्रमतवेदन ऩेश गने् कोषको प्रगमत प्रमतवेदन सम्फक्षन्धत 
भन्रारमरे वावषयक रुऩभा यािस्व य व्ममको अनभुान ऩेश 
गदाय साथै ऩेश गनेछ । 

10. कोषको रेखाऩयीऺण् (१) कोषको आन्तरयक रेखा ऩयीऺण 
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प्रदेश रेखा मनमन्रक कामायरमफाट हनुछे। 

(२) कोषको अक्षन्तभ रेखा ऩयीऺण भहारेखा 
ऩयीऺकको कामायरमफाट हनुेछ ।  

11. कामयववमध फनाउन ेअमधकाय् मस ऐनको उद्देश्म कामायन्वमन 
गनय प्रदेश सयकायरे आवश्मकता अनसुाय कामयववमध फनाउन 
सक्नेछ। 

 


