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कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०४३ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

     २०४३।७।२४ 

संशोधन गने ऐन            प्रमाणीकरण र प्रकाशशि मममि 

गणिन्त्र सदृढीककरण िाा कह हक नहााल  

कानून संशोधन गने ऐन, २०६६         २०६६।१०।७  

             

२०४३ सालको ऐन नं. १३ 


=................. 

कार्य सञ्चालन कोषको व्र्वस्ाा गनय बनहको ऐन 

प्रस्िावना M आमायक प्रशासनलाई बीक सरल र सदववधाजनक बनाई ववकासको गमिलाई िीब्र ाानय 
िाा सवयसाधारण जनिालाई आमायक सदववधा ाद¥र्ाउन कार्य सञ्चालन कोषसम्बन्त्धी व्र्वस्ाा गनय 
वाञ्छनीर् भएकोलह, 

 श्री ५ महाराजामधराज वीरहन्त्र वीर ववक्रम शाहदहवबाट राविर् ाञ्चार्िको सल्लाह र सम्ममिलह 
र्ो ऐन बनाईबक्सहको छ । 

 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ M (१) र्स ऐनको नाम “कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०४३” रहहको  
छ । 

  (२) र्ो ऐन िदरुन्त्ि प्रारम्भ हदनहछ । 

 

२. ाररभाषा M ववषर् वा प्रसङ्गलह अको अाय नलागहमा र्स ऐनमा,– 

(क)  “कोष” भन्नालह दफा ३ बमोशजम स्ाााना भएको कार्य सञ्चालन कोष सम्झनद 
ाछय । 

                                                           


   र्ो ऐन संवि ्२०६५ साल जहठ १५ गिह दहशि लागू भएको । 

 गणिन्त्र सदृढीककरण िाा कह हक नहााल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शझवकएको । 
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(ि)    “मन्त्रालर्” भन्नालह नहााल सरकारको मन्त्रालर् सम्झनद ाछय र सो शब्दलह 
मशन्त्राररषद् सशिवालर्लाई समहि जनाउँछ । 

(ग)   “बैङ्क” भन्नालह नहााल राि बैङ्क सम्झनद ाछय र सो शब्दलह सरकारक कारोबार 
गने अन्त्र् बैङ्क समहिलाई जनाउ“छ । 

(घ)   “गि आमायक वषय” भन्नालह िालू आमायक वषयभन्त्दा अशघल्लो आमायक वषय 
सम्झनद ाछय ।  

 

३. कोषको स्ाााना M (१) मन्त्रालर्लह आवश्र्क दहिहमा आफ्नो उत्ाादन वा सहवा मबक्री गरक 
आजयन गने मनकार्को लामग ववशहष कार्य सञ्चालन गनय कार्य सञ्चालन कोषको स्ाााना गनय 
सक्नहछ । 

(२) उादफा (१) बमोशजमको कोषमा दहहार्का रकमहरु जम्मा हदनहछन ् M– 

(क) प्रत्र्हक आमायक वषयमा ववमनर्ोजन ऐनद्वारा छदट्याइएको रकम, 

(ि) प्रत्र्हक आमायक वषयमा सशञ्चि कोषमा दाशिल हदनह आम्दानीबाट 
नहााल सरकारबाट िोवकएबमोशजम छदट्याइएको रकम । 

 

४. कोषको स्ाााना गदायको कार्यववमध M कोषको स्ाााना गनयको लामग सम्बशन्त्धि मन्त्रालर्लह 
अाय मन्त्रालर्को सहममि मलई नहााल सरकार, मशन्त्राररषट नाट मनणयर् गराउनद ानेछ । 

 

५. कोषको सञ्चालन M (१) कोषको सञ्चालन गनय बैङ्कमा सरकारक िािा सरह िािा िोलक 
सञ्चालन गनदय ानेछ । 

(२) कच्िा ादााय िाा स्ाहर्र ााटयस ्िररद गनदय ाने मनकार्हरुमा दफा ३ को 
उादफा (२) को िण्ड (ि) बमोशजम छदट्याईएको रकमबाट ाच्िीस प्रमिशि रकम कच्िा 
ादााय िाा स्ाहर्र ााटयस ्िररद गनय छदट्याई राख्नद ानेछ । 

 

६. कोषको वहसाब ाहश गने M कोषको सञ्चालन गनयको मनममत्त मन्त्रालर्लह िोवकददएको 
अमधकारकलह कोषको र्ाााय वहसाब आमायक वषय अन्त्ि भएको ान्त्र ददनमभर महालहिा 
मनर्न्त्रक समि ाहश गनदय ानेछ । 
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७. कोषको रकम शजम्महवारक साररनह M गि आमायक वषयको अन्त्त्र्मा बाँकी रहहको मौज्दाि रकम 
प्रत्र्हक आमायक वषयको प्रारम्भमा कोषमा शजम्महवारक साररनहछ । 

 

८. कोषको रकम सशञ्चि कोषमा सानय सवकनह M मन्त्रालर्लह िाहहमा कोषको मौज्दाि रकम 
आंशशक वा ाूणयरुामा सशञ्चि कोषमा दाशिल गनय सक्नहछ । 

 

९. कोषको लहिाारकिण M कोषको लहिाारकिण महालहिा ारकिकको ववभागबाट हदनहछ । 

 

१०. मनर्म बनाउनह अमधकार M र्स ऐनको उद्दहश्र् कार्ायशन्त्वि गनय नहााल सरकारलह मनर्महरु 
बनाउन सक्नहछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रष्टव्र् M  कह हक नहााल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूाान्त्िर गररएका शब्दहरूूः–  

“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नहााल सरकार” । 


