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संवत ्२०७५ सालको ऐन नं. 18 

प्रदेश कार्य सञ्चालन कोषको व्र्वस्था गनय बनेको ऐन 

प्रस्तावनााः प्रदेश स्तरमा स्थापना र सञ्चालन गररने कोषलाई ममतव्र्र्ी र 
प्रभावकारी बनाई कोषको कार्य सञ्चालन मार्य त प्रदेश स्तरमा ववशेष 
प्रकृमतका कार्य गने सम्बन्धमा कानूनी व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् 
भएकाले, 

 प्रदेश सभाले र्ो ऐन बनाएको छ।  

1. संक्षिप् त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स ऐनको नाम “प्रदेश कार्य सञ्चालन 
कोष ऐन, 2075” रहेको छ। 

  (2) र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ। 

2. पररभाषा: ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स ऐनमा,- 
(क) “कोष” भन्नाले दर्ा ३ बमोक्षिम स्थापना 

भएकोप्रदेशकार्यसञ्चालन कोष सम्झन ुपछय। 
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(ख) “प्रदेश” भन् नाले बागमती प्रदेश सम्झन ुपछय।  
(ग) “मन्रालर्” भन्नाले प्रदेश सरकारको मन्रालर् 

सम्झन ुपछय र सो शब्दले प्रदेश मखु्र्मन्री तथा 
मक्षन्रपररषद्को कार्ायलर् समेतलाई िनाउँछ। 

3. कोषको स्थापनााः (१) मन्रालर्ले प्रदेश स्तरमा सम्पादन गनुय पने 
कुनै खास प्रकृमतका कार्य सञ्चालन गनय वा आफ्नो उत्पादन वा सेवा 
मबक्री गरी आियन गने मनकार्को लामग प्रदेश कार्य सञ्चालन कोषको 
स्थापना गनय सक्नेछ। 

     (२) उपदर्ा (१) बमोक्षिमको कोषमा देहार्का रकम 
िम्मा हनेुछ:- 

(क) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, 
(ख) प्रदेश सरकार अन्तगयतको कुनै मनकार्को सेवा, 

उत्पादन वा कार्यको मबक्रीबाट प्राप्त रकममध्रे् 
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम। 

4. कोष सञ्चालन: र्स ऐन बमोक्षिम स्थापना र सञ्चालन हनेु कोष 
सम्बन्धी व्र्वस्था कार्यववमधमा उल्लेख भए बमोक्षिम हनेुछ।  

5. कोषको खाता सञ्चालन: (१) कोषको खाता सञ्चालन गदाय सम्बक्षन्धत 
मन्रालर्ले कुनै सरकारी कारोवार गनय स्वीकृमत प्राप्त भएको "क" 

वगयको वाक्षणज्र् बैंकमा खाता खोली सञ्चालन गनुय पनेछ। 

(२) कोषको उदे्दश्र् बमोक्षिम कार्य सञ्चालन गनयको लामग 
कोष खाताबाट खर्य खातामा रकम हस्तान्तरण गरी सम्बक्षन्धत 
मन्रालर्ले तोकेको अमधकारीको दस्तखतबाट सञ्चालन गनुय पनेछ। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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(३) कोषको रकम खर्य गने सम्बन्धी व्र्वस्था कार्यववमधमा 
उल्लेख गरे बमोक्षिम हनेुछ। 

6. कोषको वहसाब तथा लेखा: कोषको सञ्चालन गनयको मनममत्त 
सम्बक्षन्धत मन्रालर्ले तोकेको अमधकारीले कोषको वहसाब तथा 
लेखा प्रदेश लेखा मनर्न्रक समि पेश गनुय पनेछ। 

7. कोषको रकम दाक्षखला: सम्बक्षन्धत मन्रालर्ले कोषको एक आमथयक 
वषय समाप्त भएपमछ बाँकी रहेको मौज्दात रकम अको आमथयक वषय 
शरुु हुँदा प्रदेश कार्यसञ्चालन कोषमा दाक्षखला गनुय पनेछ। 

8. कोषको रकम सक्षञ्चत कोषमा सानुय पनेाः कोषमा छुट् र्ाइएको रकमको 
प्रर्ोिन समाप्त भएपमछ बाँकी रकम तीस ददनमभर सक्षञ्चत कोषमा 
सानुय पनेछ। 

9. प्रमतवेदन पेश गनेाः कोषको प्रगमत प्रमतवेदन सम्बक्षन्धत मन्रालर्ले 
वावषयक रूपमा रािस्व र व्र्र्को अनमुान पेश गदाय साथै पशे गनेछ। 

10. कोषको लेखापरीिणाः (१) कोषको आन्तररक लेखा परीिण प्रदेश 
लेखा मनर्न्रक कार्ायलर्बाट हनेुछ। 

(२) कोषको अक्षन्तम लेखापरीिण महालेखा परीिकको 
कार्ायलर्बाट हनेुछ।  

11. कार्यववमध बनाउने अमधकाराः र्स ऐनको उदे्दश्र् कार्ायन्वर्न गनय 
प्रदेश सरकारले आवश्र्कता अनसुार कार्यववमध बनाउन सक्नेछ। 

 


