प्रदे श नॊ ४ को प्रदे श सञ्चित कोष सिारन कामय व िधध, २०७४
प्रस्तािना: प्रदेश सञ्चित कोषको सिारन गन े सम्फन्धभा आिश्मक कामयविधध फनाउन िाञ्छनीम
बएकारे,

प्रदेश नॊ ४ को आधथयक कामयविधध ऐन,२०७४ को दपा ६३(क) रे ददएको अधधकाय प्रमोग

गयी प्रदेश सयकायरे देहामको कामयविधध फनाएको छ ।
१

सॊ ञ्च ऺप्त

नाभ

प्रायम्ब्

(१)मस कामयविधधको नाभ"

कामयविधध,२०७४" यहे को छ।
(२)

२

य

प्रदेश सञ्चित कोष सिारन

ु
मो कामयविधध तरुन्त
प्रायम्ब हुनेछ ।

ऩरयबाषा् विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा,
-क_

"प्रदेश

सञ्चितकोष" बन्नारे सॊविधानको धाया २०४ फभोञ्चजभको सञ्चित कोष

"प्रदेश

रेखा धनमन्रक कामायरम" बन्नारे प्रदेशको सञ्चित कोषको सिारन

ु
सम्झनऩछय
।
-ख_

ु
तथा प्रदेश सयकायअन्तगयतका कामायरमराई बक्तानी,
धनकासा, आन्तरयक
ु
रेखा ऩयीऺण एिॊ प्रधतिेदन गन े कामायरम सम्झनऩछय
।
-ग_
-घ_

"फैंक"बन्नारे प्रदेश सञ्चितकोष सिारन गन े फैंक
ु
ु
"बक्तानी
आदेश" बन्नारे कामायरमभा बक्तानीको

ु
सम्झनऩछय
।
दावमत्ि धसजय ना बए ऩधछ

ु
ु
बक्तानीका
आिश्मक प्रविमा ऩूया गयी बक्तानी
धनकासाका राधग चेक जायी

गनय िा कुनै कायणरे यकभ सभामोजन गनयऩु न े बएभा सो यकभ सभामोजनका

ु
राधग सम्फञ्चन्धत कामायरमरे बक्तानीको
राधग ददइने धरञ्चखत आदेशराई
ु ।
सम्झनऩछय
(ङ_

ु
"बक्तानी

ु
धनकासा" बन्नारे कामायरमको बक्तानी
आदेशफभोञ्चजभ प्रदेश रेखा

धनमन्रक कामायरम िा सो कामायरमरे तोकेको कामायरमफाट जायी चेक
ु
ु
भापयत हुने खचयको बक्तानीराई
सम्झनऩछय
।

(च)

"विधनमोजन"बन्नारे

ऩेश्की खचय ऐन य विधनमोजन ऐनद्वाया धनददय ष्ट सेिा य

कामयहरूको राधग विधबन्न शीषयकभा विधबन्न प्रदेश कामायरमहरुराई खचय गनय
ु
विधनमोजन बएको यकभ सम्झनऩछय
य सो शव्दरे ऩूयक विधनमोजन ऐन य
ु
उधायो खचय ऐन फभोञ्चजभ विधनमोजन बएको यकभ सभेतराई सम्झनऩछय
।

-छ_

"सयकायी

कायोिाय गन े फैंक "बन्नारे प्रदेश सञ्चित कोष सिारन गन े िैंकफाट

ु
अनभधत
प्राप्त गयी प्रदेश सयकायको याजस्ि¸धयौटी िा विधनमोजनको कायोिाय
ु
गन े फैंक सम्झनऩछय
।
-ज_

"सॊविधान"बन्नारे

ु
नेऩारको सॊविधान सम्झनऩछय
।
1

३

प्रदे श सञ्चित कोषभा जम्भा हुने यकभ् सॊविधानको धाया २०४ फभोञ्चज भ प्रदेश सञ्चित कोषभा
देहामका यकभहरु जम्भा हुनेछन्:
-क_

ु यकभ फाहेक प्रदेश सयकायराई प्राप्त हुने सफै प्रकायको याजस्ि,
गठी

-ख_

याजस्िको धधतोभा धरइएको सफै कजाय ह रु,

-ग_

ु क
ु ै ऋण असर
ु हुॉदा प्राप्त हुने
प्रदेश ऐनको अधधकायअन्तगयत ददइएको जनस
सफै धन,

-घ_
-ङ_
४

प्रदेश सयकायराई प्राप्त हुने अन्म यकभ ।

प्रदे श सञ्चित कोषफाट खचय हुने यकभ् प्रदेश सञ्चित कोषफाट देहाम फभोञ्चजभ खचय गरयनेछ:
-क_
-ख_
(ग)
-घ_

५

ु
नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनदान
तथा ऋण यकभ,

प्रदेश सञ्चितकोष भाधथ व्ममबाय हुने यकभ,
विधनमोजन ऐनफभोञ्चजभ खचय हुने यकभ,

ऩेश्की खचय ऐनफभोञ्चजभ खचय हुने यकभ,

उधायो खचय ऐनअन्तगयत खचय हुने यकभ ।

प्रदे श सञ्चित कोष अन्तगयत यहने फैं क खाताहरु् प्रदेश सञ्चित कोषको व्मिस्थाऩनका राधग
देहाम फभोञ्चजभका फैंक खाताहरु यहनेछन्:
(क)

प्रदे श क.-१-१ सञ्चित कोष धभरान खाता् मो खाता प्रदेश सयकायको सञ्चित कोष

सम्फन्धी आम्दानी खचय यकभको अञ्चन्तभ सभामोजन खाता हो। मो खाता प्रदेश
सयकायको सञ्चित कोष यहने फैंकभा यहनेछ । मस खाताभा सञ्चित कोषअन्तगयत
प्रदेश क.-१-२,

प्रदेश क.-१-३,

प्रदेश क.-१-४,

प्रदेश क.-१-५,

प्रदेश

क.-१-६ खाताको भौज्दात यकभ यकभान्तय गयी सभामोजन तथा वहसाफ धभरान
गनयऩु छय । मस खाताफाट यकभ ञ्चझक्ने िा नगद जम्भा गन े कायोिाय गरयॉदैन ।
(ख)

प्रदे श क.-१-२आन्तरयक याजस्ि खाता् प्रदेश सयकायराई प्राप्त हुने याजस्ि जम्भा
गनयको राधग प्रदेश सयकायको सयकायी कायोफाय गनय स्िीकृत प्राप्त फैंकहरूभा

याजस्ि यकभ जम्भा गनय भार धभल्ने गयीप्रदेश रेखा धनमन्रक कामायरमको
नाभभा एकर याजस्ि खाता खोधरनेछ। मस खाताभा यकभ जम्भा गनय भार
धभल्छ तय नगद यकभ ञ्चझक्न सवकॊदैन । मस खाताभा प्रदेश सयकायको

आन्तरयक आम, विविध आम्दानी य धयौटी यकभ सदयस्माहा हुॉदा प्राप्त हुने आम
जम्भा गनयऩु छय । आधथयक िषयको अन्त्मभा मस खाताको यकभ प्रदेश क.-१-१
सञ्चित कोष धभरान खाताभा ट्रान्स्पय गयी शून्म गनयऩु छय ।
(ग)

ु
प्रदे श क.-१-३ याजस्ि तथा अनदान
खाता् अन्तयसयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन¸

ु
२०७४ फभोञ्चजभ प्राप्त हुने याजस्ि फाॉडपाॉट य अनदान
यकभरगामतका सम्ऩूणय
यकभ मो खाताभा जम्भा गनयऩु छय । मो खाताफाट नगद यकभ ञ्चझक्न सवकॉ दैन ।

ु
मस खाताको वहसाफको राधग अनदान
य याजस्ि फाॉडपाॉटको राधग छुट्टै रेजय
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(खाता) याखी वहसाफ एवकन हुने व्मिस्था गनयऩु छय । अञ्चन्तभ वहसाफ धभरान गदाय

मस खाताको यकभ खचय यकभ एवकन गयी सञ्चितकोष वहसाफ धभरान खाताभा
ट्रान्स्पय गयी वहसाफ धभरान गनयऩु छय ।मो खाता धनयन्तय चारू यहने बएकारे
िावषयक रूऩभा खाता फन्द गनय ु ऩदैन।
(घ)

प्रदे श क.-१-४ िैदे ञ्चशक ऋण खाता्अन्तय सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन,
२०७४ फभोञ्चजभ नेऩार सयकायभापयत प्रदेश सयकायराई प्राप्त हुने िैदेञ्चशक ऋण
यकभ मस खाताभा जम्भा गनयऩु छय । िैदेञ्चशक ऋणफाट व्महोरयने फजेट खचयको
वहसाफ एवकन

बएऩधछ प्रदेश रेखा

धनमन्रक

कामायरमरे मस खाताफाट

प्रदेशक.-१-१ भा सभामोजन गनयऩु छय ।मो खाता धनयन्तय चारू यहने बएकारे
िावषयक रूऩभा खाता फन्द गनय ु ऩदैन।
(ङ)

ु
प्रदे श क.-१-५ िैदेञ्चशक अनदान
खाता् अन्तय सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन,
ु
२०७४ फभोञ्चजभ नेऩार सयकायभापयत प्राप्त हुने िैदेञ्चशक अनदान
िा सहमोग
ु
यकभ मस खाताभा जम्भा गनयऩु छय । िैदेञ्चशक अनदान
िा सहमोगफाट व्महोरयने
फजेट खचयको वहसाफ एवकन बएऩधछ प्रदेश रेखा धनमन्रक कामायरमरे मो
खाताफाट प्रदेशक.-१-१ भा सभामोजन गनयऩु छय । मो खाता धनयन्तय चार ु यहने
बएकारे िावषयक रूऩभा खाता फन्द गनयऩु दै न।

(च)

प्रदे श क.-१-६ आन्तरयक ऋण खाता् अन्तय सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन
२०७४ फभोञ्चजभ प्रदेश सयकायरे उठाएको आन्तरयक ऋणको यकभ मो खाताभा
जम्भा गनयऩु छय । आधथयक िषयको अन्त्मभा मस खाताभा जम्भा बएको यकभ प्रदेश
क.-१-१ भा ट्रान्स्पय गयी मो खाता शून्म गनयऩु छय ।

(छ)

प्रदे श क १-७ एकर कय प्रशासन खाता् अन्तय सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन
ऐन¸२०७४ फभोञ्चजभ एकर कय प्रशासनफभोञ्चजभ सङ्करन गयेको याजस्ि यकभ
मस खाताभा जम्भा गरयन्छ । अन्तय सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४
फभोञ्चजभ प्रदेशरे धरने प्रशासधनक खचय कट्टी गयी फाॉकी यकभ सम्फञ्चन्धत तहको
फैंक खाताभा जम्भा गरयददन ु ऩछय य प्रदेशरे धरने प्रशासधनक खचय फाऩतको यकभ
प्रदेश क.१-२ खाताभा जम्भा गनयऩु छय ।

(ज)

प्रदे श ख.-१खचय खाता् प्रदेश य अन्तगयतका कामायरमरे प्राप्त अञ्चत तमायी
फभोञ्चजभको यकभ प्रदेश रेखा धनमन्रक कामायरमरे एकर खाता कोष प्रणारी
ु
फभोञ्चजभ बक्तानी
धनकासा गन े प्रमोजनको राधग शून्म भौज्दातफाट कायोिाय गन े
गयी

प्रदेश सयकायको

विधनमोजनतपयको कायोिाय गन े फैंकभा मो खाता
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ु । मो खाता यहेको फैंकरे प्रदेश रेखा धनमन्रक कामायरम िा सो
खोल्नऩछय
ु
कामायरमरे तोकेको कामायरमफाट जायी गयेको चेक मस खाताफाट बक्तानी
गयी
ु
हयेक ददन उक्त बक्तानी
बएको यकभ य उक्त फैंकभा जम्भा हुन आएको याजस्ि
रगामत प्रदेश सयकायरे प्राप्त गन े अन्म यकभ सभेत वहसाफ गयी प्रदेश
े ।
सयकायको सॊञ्चितकोष यहे को फैंकराइ प्रधतिेदन गनयऩु नछ

(झ)

प्रदे श ख.-२ धयौटी खाता् प्रदेश य अन्तगयतका कामायरमहरूको काभको
े भनी य काननफभोञ्च
ु
धसरधसराभा धयौटी, जभानत, अनष्ट
जभ धयौटीभा जम्भा
ु छ
े । मो खाताफाट धयौटी
गनयऩु न े अन्म यकभहरू जम्भा गदाय मो खाता खोल्नऩन
वपताय िा सदयस्माहा फाहेक अन्म प्रमोजनभा खचय गनय ु हुॉदैन। मो खाता धनयन्तय
चारू यहनेछ।

(ञ)

प्रदे श ख.-३विविध खाता् प्रदेश य अन्तगयतका कामायरमहरूको फजेट फावहयका
यकभ कुनै भाध्मभफाट प्राप्त हुन आएभा त्मस्तो प्रकायको यकभ जम्भा गन े प्रदेश
ु
रेखा धनमन्रक कामायरमरे मो खाता खोल्नऩछय
। मस खाताफाट चेक जायी गनय
य खचय रेख्न सवकनेछ ।

(ट)

प्रदे श ख.-४ विबाज्म कोष खाता् (१) याविम प्राकृधतक श्रोत तथा वित्त
आमोगको धसपारयसफभोञ्चजभ स्थानीम तहभा फाॉडपाॉट गनयऩु न े याजस्ि यकभ जम्भा
ु छ
े ।
गन े प्रदेश विबाज्म कोष खाता खोल्नऩन
(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभको स्थानीम तहराई फाॉडपाॉट गनयऩु न े याजस्ि यकभ
े । याविम प्राकृधतक श्रोत तथा वित्त आमोगको
मस खाताभा जम्भा गनयऩु नछ
धसपारयसफभोञ्चजभ मस खाताफाट खचय रेखीप्रदेश सयकायको वहस्साको यकभ प्रदेश
क.१-२

खाताभा

य

स्थानीम तहको

यकभ

सम्फञ्चन्धत स्थानीम तहको

े ।
खाताभाजम्भा गनयऩु नछ

(ठ)

प्रदे श ख.-५ वहसाफ धभरान खाता् (१) प्रदेशको सयकायी कायोिाय गन े
फैंकसॉगको दैधनक वहसाफ धभरान गनय सॊञ्चितकोष सिारन गन े फैंकरे मो खाताको
े ।
व्मिस्था गनयऩु नछ
(२) दैधनकरूऩभा सयकायी कायोिाय गन े फैंकभा भौज्दात यहेको यकभ मस
े । प्रदेशको सयकायी कायोिाय गन े फैंकरे बक्तानी
ु
खाताभा जम्भा गनयऩु नछ
गयेको
यकभ मस खाताफाट खचय रेखी सम्फञ्चन्धत फैंकको नाभभा यहेको खाताभा जम्भा
े ।
गनयऩु नछ
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६

प्रदे श सञ्चित कोष अन्तगयतका खाताहरुको सिारन् (१) दपा ५ फभोञ्चजभका सञ्चित कोषको
े ।
खाता सिारन प्रदेश रेखा धनमन्रण कामायरमरे गनछ

(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभका सञ्चित कोष अन्तगयतका खाता प्रदेश रेखा धनमन्रण कामायर म
ु य धनजरे तोकेको अधधकृतको सॊमक्त
ु दस्तखतफाट सिारन हुनेछ ।
प्रभख
७

सयकायी कायोिाय गन े फैं कहरुसॉगको वहसाफ धभरान् (१) प्रदेशको सयकायी कायोिाय गन े
फैंकभा जम्भा हुन आएको प्रदेशको खाताभा यहेको यकभ य खचय खाताहरुफाट बएको खचय

यकभ दैधनक रूऩभा सम्फञ्चन्धत फैंकको प्रधतिेदनको आधायभा सञ्चितकोष सिारन गन े फैंकरे
वहसाफ धभरान गनयऩु छय ।

(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभ वहसाफ धभरान गदाय एकर खाता कोष प्रणारी फभोञ्चजभ प्रदेशको
खाताभा जम्भा हुन आएको यकभ सम्फञ्चन्धत फैंकको खाताफाट खचय गयी प्रदेशको खाताभा

े य शून्म भौज्दातको खचय खाताफाट खचय बएको यकभ सम्फञ्चन्धत फँकको
जम्भा गनयऩु नछ
े ।
खाताभा जम्भा गनयऩु नछ
८

सञ्चित कोषफाट धनकासा एिॊ खचय गन े प्रविमा्(१) प्रदेश विधनमोजन ऐन िा ऩेश्की खचय ऐन

ऩारयत बएऩधछ उक्त ऐनभा विधनमोजन बएको यकभ आधथयक भाधभरातथा मोजना भन्रारमरे
सम्फञ्चन्धत भन्रारम य सम्फञ्चन्धत भन्रारमरे भातहत कामायरमराई अञ्चत तमायी प्रदान
े ।
गनयऩु नछ

(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभ प्राप्त अञ्चत तमायी फभोञ्चजभको यकभ प्रदेश रेखा धनमन्रक

ु
कामायरमरे एकर खाता कोष प्रणारी फभोञ्चजभ सम्फञ्चन्धत कामायरमको बक्तानी
आदे शको
ु
े ।
आधायभा बक्तानी
धनकासा गनछ

ु
(३) उऩदपा (२) फभोञ्चजभ बक्तानी
धनकासा बएको यकभ प्रदेश सञ्चितकोष यहेको फैंकरे
दपा ७फभोञ्चजभ दैधनक वहसाफ धभरान तथा सोधबनाय गयी प्रदेश रेखा धनमन्रक कामायरमराई
ु छ
े ।
जानकायी ददनऩन
(४) उऩदपा (३) फभोञ्चजभ सभामोजन हुॉदै गएको यकभ आधथयक िषयको सभाधप्तऩधछ प्रदेश
रेखा धनमन्रक कामायरमको आदेशभा सञ्चित कोष सिारन गन े फैंकरे प्रदेश क.- १-१सञ्चित
े ।
कोष वहसाफ धभरान खाताभा ट्रान्स्पय गयी सञ्चितकोषको िास्तविक अिस्था तमाय गनयऩु नछ
ु
(५) बक्तानी
आदेश सम्फन्धी अन्म प्रकृमा प्रदेश रेखा धनमन्रक कामायरमको धसपारयसभा
भन्रारमरे स्िीकृत गयेको कामयविधधफभोञ्चजभ हुनेछ ।
९

वित्तीम हस्तान्तयण् सॊविधान तथा अन्तय सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन,२०७४ फभोञ्चज भ

प्रदेश सञ्चित कोषफाट स्थानीम तहराई प्रदान गन े वित्तीम हस्तान्तयण प्रदेश आधथयक भाधभरा
े ।
तथा मोजना भन्रारमरे प्रदेश रेखा धनमन्रक कामायरमभापयत गयाउन ु ऩनछ
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१०

ु
प्रदे श सञ्चित कोष यहने फँ क् प्रदेश सञ्चित कोषको सिारन प्रदेशको भकाभ
यहेको स्थानभा

११

प्रदे श सञ्चित कोषको सिारन तथा रे खा याख्ने उत्तयदावमत्ि् (१) प्रदेश सञ्चित कोषको

यहे को नेऩार याि फँक िा नेऩार याि फँकरे तोकेको फाञ्चण ज्म फँक भा यहनेछ ।

सिारन तथा रेखा याख्ने उत्तयदावमत्ि प्रदेश रेखा धनमन्रक कामायरमको हुनेछ ।
तय

प्रदेश

रेखा

धनमन्रक

कामायरमको

स्थाऩना

नबएसम्भ

प्रदेश

सञ्चित

कोषकोसिारन तथा रेखा याख्ने उत्तयदावमत्ि नेऩार सयकायरे तोकेको धनकामको
हुनेछ ।
(२)

प्रदेश सञ्चित कोष व्मिस्थाऩन गनय प्रदेश रेखा धनमन्रक कामायरमरे भाग
गयेफभोञ्चजभ रेखा दाञ्चखरा गयाउने य प्रधतिेदन गन े कतयव्म कामायरम य सयकायी
कायोफाय गन े फँकको हुनेछ ।

(३)

प्रदेश रेखा धनमन्रक कामायरमरे आधथयक िषय सभाप्त बएको ६० ददनधबर प्रदेश
सञ्चित कोषको आधथयक विियण तमाय गयी प्रदेश आधथयक भाधभरा तथा मोजना

भन्रारम, भहारेखा धनमन्रक कामायरम य भहारेखा ऩयीऺकको कामायरमभा सभेत
े ।
प्रधतिेदन गनय ु ऩनछ
(४)

१२

प्रदेश

रेखा

धनमन्रक

कामायरमरे प्रदेश सञ्चित कोषको

आम व्ममसम्फन्धी

े ।
विियणहरुको अञ्चन्तभ रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺक कामायरमफाट गयाउन ु ऩनछ

प्रदे श सञ्चित कोषफाट हुने वित्तीम हस्तान्तयण् प्रदेश सञ्चित कोषफाट स्थानीम तहराई प्रदान

ु
ु
ु
ु
ु
गरयने सभानीकयण अनदान,
सशतय अनदान,
सभऩयक
अनदान
य विशेष अनदानको
यकभ
े ।
हस्तायन्तयण भन्रारमरे प्रदेश रेखा धनमन्रक कामायरम भापयत गनछ

१३

विविध् प्रदेश सञ्चित कोष खाता सिारन सम्फन्धी अन्म व्मिस्था प्रदेश रेखा धनमन्रक

कामायरमको धसपायीसभा आधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्रारमरे स्िीकृत गयी जायी
गयेफभोञ्चजभ हुनेछ ।
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