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भखु्मभन्त्री याहत सहामता कोष ननदेशिका, २०७५ 

भशन्त्रऩरयषदफाट स्वीकृत नभनत  

2075/02/04                                                                               

 ऩहहरो सॊिोधन नभनत  

2075/02/15 

                 कणाारी प्रदेि सयकायको आ.व. २०७४।०७५ को फजेटको फुॉदा नॊ २४१ फभोशजभ 
भखु्मभन्त्री याहत सहामता कोषको सञ्चारन तथा व्मफस्थाऩन गना वाञ्छनीम बएकोरे कणाारी 
प्रदेि सयकायरे देहाम फभोशजभ मो ननदेशिका फनाई जायी गयेको  छ । 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मो ननदेशिकाको नाभ “भखु्मभन्त्री याहत सहामता कोष ननदेशिका, 
२०७५”  यहको छ । 

        (२) मो ननदेशिका तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् हवषम वा प्रसॊगरे अको अथा नरागभेा मस ननदेशिकाभा,   

(क)  “कोष”  बन्नारे दपा ३ फभोशजभ स्थाऩना बएको “भखु्मभन्त्री याहत सहामता कोष सम्झन ु
ऩछा । 

(ख)  “सनभनत” बन्नारे दपा ६ फभोशजभ गठन बएको कोष सञ्चारन तथा नसपारयस सनभनत 
सम्झन ुऩछा ।  

(ग) “भशन्त्रऩरयषद्” बन्नारे कणाारी प्रदेि सयकाय भशन्त्रऩरयषद् सम्झन ुऩछा ।  

 

३. कोषको स्थाऩना् (१) भखु्मभन्त्री याहत सहामता कोष नाभको एक कोषको स्थाऩना गरयनेछ 
। 

(२) मस कोषभा प्रदेि सयकायफाट प्राप्त यकभ य ब्मशिगत तथा सॊस्थागत रुऩभा प्राप्त सहमोग 
यकभ जम्भा हनुेछ ।  

४. कोषको प्रमोग् (१) कोषभा जम्भा बएको यकभ देहाम फभोशजभ खचा  गरयने छ्- 

(क) गम्बीय नफयाभी बई धषधी उऩचाय गयाउन नसनेने अवस्थाका कणाारी प्रदेिभा भहवपवऩ्णा 
मोगदान गयेका ब्मशि य याहिम जीवनभा ख्मानत प्राप्त कणाारी प्रदेि नबरका व्मशिको 
धषधोऩचायका रानग आनथाक सहमोग गना, 

(ख)  आनथाक अवस्था दमनीम बएका व्मशि हवयाभी ऩयी धषधोऩचायका रानग अस्ऩतार ल्माउॉदा 
य अस्ऩतारफाट रैजाॉदा आनथाक सहमोग गना, 

(ग) कुनै प्रकोऩ वा दघुाटनाफाट आहातभा ऩयेकाहरुराई उद्धाय गना, भतृकको अशन्त्तभ सॊस्काय वा 
काजहिमा खचा वाऩत भतृकका आपन्त्तराई आनथाक सहमोग गना, 
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(घ) आनथाक वा साभाशजक वा साॉस्कृनतक दृहिरे हऩछनडएका नफऩन्न वगा, असि, रोऩोन्त्भखु जानत 
,हहॊसा हऩनडत भहहरा, दनरत, आददफासी, जनजानत, रैङनगक तथा मौननक अल्ऩसॊख्मक, अऩाङ्गता, 
गबाावस्थाभा यहेका ब्मशिराई अवस्था अनसुाय आनथाक साहमता गना ।  

(ङ) सिस्त्र सॊघषा, प्रदेि आन्त्दोरन, जनआन्त्दोरनका घाईते, अऩाङ्ग, िहहद तथा फेऩत्ता बएका 
ऩरयवायराई अवस्था अनसुाय साहमता गना ।  

(च) अनत अिि, अऩाङ्ग बई जीवन ननवााहको कुनै ब्मवस्था नबएका ब्मशिहरु, जेष्ठ नागरयक, 

अनाथ फारवानरका , एकर भहहराराई सहामता गना,  
(छ) भशन्त्रऩरयषद्रे आनथाक सहामत उऩरब्ध गयाउन उऩमिु ठहयमाएका ब्मशि वा सॊस्थाराई 

आनथाक सहामता उऩरब्ध गयाउन ।  

(ज) मस कोषफाट एक ब्मशि वा सॊस्थाराई एक ऩटकभा फहढभा दिराखसम्भ याहत स्वरुऩ 
आनथाक सहामता उऩरब्ध गयाउन सहकनेछ ।  

 

५. कोषको प्रमोग हनु नसनेने् दपा ४ भा जनुसकैु कुया रेशखएताऩनन देहामको प्रमोजनको रानग 
कोषको यकभ खचा गना सहकने छैन ।  

(क) कुनै सयकायी वा गैयसयकायी कभाचायीराई ऩारयश्रनभक तरव बत्ता वा सहुवधा उऩरब्ध 
गयाउन, 

(ख) सयकायी वा गैय सयकायी कभाचायीराई भ्रभण खचा वा मस्तै प्रकायको खचा उऩरब्ध 
गयाउन, 

(ग) दपा (४) भा उल्रेशखत हवषमभा फाहेक अन्त्म कसैराई उऩरब्ध गयाउन ।  

 

६. कोष सॊचारन तथा नसपारयस सनभनत् (१) कोष सॊचारन तथा आनथाक सहामताका रानग प्राप्त 
ननवेदन सॊकरन तथा छानहवन गयी भशन्त्रऩरयषद्मा नसपारयस गना देहाम फभोशजभको एक कोष 
सॊचारन तथा नसपारयस सनभनत यहेनेछ ।  

(क) सशचव,  भखु्मभन्त्री तथा भशन्त्रऩरयषद्को कामाारम    सॊमोजक  

(ख) उऩसशचव, आन्त्तरयक भानभरा तथा काननु भन्त्रारम               सदस्म  

(ग) उऩसशचव,  आनथाक भानभरा तथा मोजना भन्त्रारम     सदस्म 

(घ) उऩसशचव,  बन्भ ब्मवस्था, कृहष तथा सहकायी भन्त्रारम    सदस्म  

(ङ) उऩसशचव,  उद्योग, ऩमाटन वन तथा वातावयण भन्त्रारम    सदस्म  

(च) उऩसशचव,  सभाशजक हवकास भन्त्रारम                सदस्म 

(छ) उऩसशचव, बौनतक ऩ्वााधाय हवकास भन्त्रारम             सदस्म 
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(ज) उऩसशचव,  भखु्मभन्त्री तथा भशन्त्रऩरयषद्को कामाारम (फैठक तथा प्रिासन िाखा) 
           सदस्म सशचव 

(२) सनभनतको फैठक आवश्मकता अनसुाय सनभनतको सॊमोजकरे तोकेको स्थान, नभनत य 
सभमभा फस्नेछ ।  

(३) सनभनतको फैठकको अध्मऺता सनभनतको सॊमोजकरे गनेछ ।  

(४) सनभनतरे आवश्मकता अनसुाय अन्त्म सयकायी वा गैय सयकायी ऺेरभा कामायत जनुसकैु 
कभाचायी वा ब्मशिराई सनभनतको फैठकभा आभन्त्रण गना सनेनेछ ।  

(५) सनभनतको फैठक सम्फन्त्धी अन्त्म कामाहवनध सनभनतरे ननधाायण गये फभोशजभ हनुेछ ।  

 

७. कोषको ब्मवस्थाऩन तथा सॊचारन् (१) मस ननदेशिका फभोशजभ कोषभा प्राप्त यकभ सयकायी 
कायोफाय गना तोहकएको फैंकभा खाता खोरी जम्भा गरयनेछ ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभको खाता सनभनतको  1 सॊमोजक  य भखु्मभन्त्री तथा  भशन्त्रऩरयषद् 
कामाारमका आनथाक प्रिासन िाखा प्रभखुको सॊमिु हस्ताऺयफाट हनुेछ ।  

८. रेखा तथा रेखाऩरयऺण् (१) कोषको आम्दानी खचाको रेखा प्रदेि सयकायरे अऩनाएको रेखा 
प्रणारी अनसुाय याशखनेछ ।  

(२) कोषको आन्त्तरयक रेखा ऩरयऺण प्रदेि रेखा ननमन्त्रक कामाारम य अशन्त्तभ रेखा ऩरयऺण 
भहारेखा ऩरयऺकको कामाारमफाट हनुेछ ।  

 

९. कोषको यकभ हवतयण गने कामाहवनध् (१) कोषको यकभ दपा ४ फभोशजभको प्रमोजनको 
रानग उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

  (२) दपा (१) फभोशजभ कोषको यकभ उऩरब्ध गयाउॉदा, यकभ भाग गने ब्मशिको अवस्था, 
घटना य आनथाक अवस्था य धशचवपम सभेतराई दृहिगत गयी सनभनतरे उशचत ठहयमाए 
फभोशजभ यकभ उऩरब्ध गयाउन भखु्मभन्त्री तथा भशन्त्रऩरयषद्को कामाारम भापा त 
भशन्त्रऩरयषद् सभऺ नसपारयस गनेछ । वपमसयी ऩेि बएको प्रस्ताव भशन्त्रऩरयषद्बाट स्वीकृत 
बएऩनछ कोषफाट यकभ खचा रेख्न सहकनेछ ।  

तय तवपकार याहत सहामता उऩरब्ध गयाउन ुऩने अवस्था आएभा ऩनछ भशन्त्रऩरयषद् 
फाट अनभुोदन गयाउने गयी भखु्मभन्त्रीफाट आदेि बए फभोशजभ वपमस्तो सहामता उऩरब्ध 
गयाउन फाधा ऩने छैन ।  

                                                           
1 नभनत 2075/02/19 को भशन्त्रऩरयषद् फैठकफाट ऩहहरो सॊिोधनद्धाया सॊिोनधत 
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१०. प्रदेि सयकायरे ननदेिन ददन सनेने् (१) प्रदेि सयकायरे मस ननदेशिका फभोशजभ यकभ 
उऩरब्ध गयाउने सम्फन्त्धभा सनभनतराई आवश्मक ननदेिन ददन सनेनेछ य वपमस्तो ननदेिन 
ऩारना गनुा सनभनतको कताब्म हनुेछ । 


