
 
 

 प्रदेश राजपत्र 
 कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत  

खण्ड 3) सखेुत, चैत्र २5 गते, 2077 साल (संख्या २5 

भाग-३ 
 

कर्ााली प्रदेश सरकार 
मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालय 

 

मखु्यमन्त्त्री रोजगार कायाक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) 
कायाविधध, २०७७  

   प्रस्तािनााः मखु्यमन्त्त्री रोजगार कायाक्रम सञ्चालन कायाविधध, 

२०७७ लाई संशोधन गना बाञ्छनीय भएकोले, 

 कर्ााली प्रदेश सरकार मशन्त्त्रपररषद्ले यो कायाविधध संशोधन 
गरेको छ। 
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1. संशिप्त नाम र प्रारम्भाः  (१) यस कायाविधधको नाम æमखु्यमन्त्त्री 
रोजगार कायाक्रम सञ्चालन कायाविधध (दोस्रो संशोधन) कायाविधध, 
२०७७Æ रहेको छ ।  

(२) यो कायाविधध प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएको 
धमधतदेशख लाग ुहनुेछ। 

 

2. मखु्यमन्त्त्री रोजगार कायाक्रम सञ्चालन कायाविधध, २०७७ 
(यसपधछ मलु कायाविधध भधनएको) को दफा ४ मा संशोधनाः  
१. मूल कायाविधधको दफा ४ मा उपदफा ११(क) थप गररएको 

छ। 
æ११(क) उपदफा ११ मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापधन दफा ११ बमोशजम कुनै प्रदेश धनिााचन िेत्रबाट 
योजना धसफाररस भई नआएमा र धनदेशक सधमधतले पनुाः 
योजना धसफाररस गना तोकेको धमधतमा समते योजना धसफाररस 
भई नआएमा योजना छनौट सम्बन्त्धी सम्पूर्ा काया धनदेशक 
सधमधतले गरी कायाक्रम कायाान्त्ियन गना सवकने छ।Æ 

२. मूल कायाविधधको दफा ४ मा उपदफा १४ थप गररएको छ। 
æ१४ यस कायाविधधमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापधन एक आधथाक िषामा एक पटक कर्ााली प्रदेश अन्त्तगात 
सम्पूर्ा योजनाहरु अशन्त्तम छनौट तथा बजेट बााँडफााँड 
भइसकेपधछ मखु्यमन्त्त्री रोजगार कायाक्रमको मौज्दात रहेको 
रकमबाट मखु्यमन्त्त्रीस्तरीय धनर्ायानसुार मागमा आधाररत 
रोजागरमूलक योजनाहरु छनौट गरी बजेट बााँडफाड गरी 
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स्थानीय तह माफा त कायाान्त्ियन गरी रोजागारी धसजाना गना 
सवकनछे।Æ  

3. मूल कायाविधधको दफा ६ मा संशोधनाः  

१. मूल कायाविधधको दफा ६ मा उपदफा १(क) थप गररएको 
छ। 
æ१(क) उपदफा १ बमोजधम धसफाररस भई नआएमा 
मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालयले कायाान्त्ियन गने 
धनकाय धसफाररस नभएको हकमा कायाान्त्ियनको लाधग र 
योजना छनौट तथा धसफाररस नभएको हकमा अशन्त्तम योजना 
छनौट तथा बजेट बााँडफााँड सवहत कायाान्त्ियनका लाधग प्रदेश 
माताहतका कायाालय िा स्थानीय तहमा शता सवहत अशख्तयारी 
प्रदान गना सक्नेछ।Æ    

4. मूल कायाविधधको दफा ८ मा संशोधनाः मूल कायाविधधको दफा ८ 
मा संशोधन।  

१. मूल कायाविधधको दफा ८ को उपदफा (१) मा रहेको 
æकाधताक मसान्त्त धभत्रÆ भने्न िाक्यााँश शिवकएको छ। 

२. मूल कायाविधधको दफा ८ को उपदफा (३) मा रहेको 
æअशन्त्तम छनौट गरी पौष १ देशखÆ भने्न  िाक्यााँशको सट्टा 
æधनर्ाय पूिाको समयािधध धभत्र अशन्त्तम छनौट गरी" भने्न  
िाक्यााँश राशखएको छ। 

३. मूल कायाविधधको दफा ८ मा उपदफा ४(क) थप गररएको 
छ। 
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æ४(क) यस कायाविधधमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापधन आधथाक िषा २०७८/०७९ को हकमा मखु्यमन्त्त्री 
रोजगार कायाक्रम अन्त्तगात कायाान्त्ियन हनुे आयोजना छनोट 
िडा सधमधतबाट चाल ुआ.ि.को िैशाख मसान्त्त धभत्र छनौट 
तथा धसफाररस सधमधतले चाल ु आ.ि.को जठे १० गते र 
धनदेशक सधमधतले चाल ुआ.ि.को जठे २० गते धभत्र अशन्त्तम 
छनौट गरीसक्न ुपनेछ।Æ 

5. मूल कायाविधधको अनूसूची २ मा संशोधनाः मूल कायाविधधको 
अनूसूची २ मा रहेका æसामाशजक विकास कायाालयÆ भने्न  
िाक्यााँशहरुको सट्टा æशजल्लाका सम्बशन्त्धत विषयगत कायाालयÆ 
भने्न िाक्यााँशहरु राशखएको छ। 

 

आज्ञाले, 
आनन्त्द सारु 

प्रदेश सरकारको सशचि 
आन्त्तररक माधमला तथा कानून मन्त्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदु्रित 


