
  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 4) सखेुत, असार २३ गते, 2078 साल (संख्या ६ 

भाग-3 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद कायाालयको  
 
 

मखु्यमन्त्त्री दललत आय आजान (रोजगारी) प्रबर्द्ान कायाक्रम सञ्चालन 
(पहिलो शंशोधन) कायाहिलध, २०७8 

प्रस्तािनााः मखु्यमन्त्त्री दललत आय आजान (रोजगारी) प्रबर्द्ान कायाक्रम 
सञ्चालन कायाहिलध, २०७७ लाई संशोधन गना िाञ्छनीय भएकोले, 

 कर्ााली प्रदेश सरकार मशन्त्त्रपररषद्ले यो कायाहिलध बनाएको 
छ।  
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1. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस कायाहिलधको नाम 
"मखु्यमन्त्त्री दललत आय आजान (रोजगारी) प्रबर्द्ान कायाक्रम 
सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कायाहिलध, २०७8" रिेको छ।  

(२) यो कायाहिलध तरुुन्त्त प्रारम्भ िनुेछ। 
2. मखु्यमन्त्त्री दललत आय आजान (रोजगारी) प्रबर्द्ान कायाक्रम 

सञ्चालन कायाहिलध, २०७७ को दफा २ मा संशोधनाः 
मखु्यमन्त्त्री दललत आय आजान (रोजगारी) प्रबर्द्ान कायाक्रम 
सञ्चालन कायाहिलध, २०७७ (यसपलछ "मूल कायाहिलध" 
भलनएको) को दफा २ को खण्ड (झ) को सट्टा देिायको 
खण्ड (झ) राशखएको छ:- 

"(झ) "सलमलत" भन्नाले दफा ७ बमोशजमको कायाक्रम 
लनदेशन तथा संचालन सलमलत सम्झन ुपछा"। 

3. मूल कायाहिलधको दफा 6 मा संशोधनाः मूल कायाहिलधको 
दफा ६ को खण्ड (ख) मा रिेका "स्थानीय तिमा अलभलेख 
रिने र दोिोरो नपने सलुनशितता सहित" भने्न शब्दिरुको सट्टा 
"स्थानीय तिको लसफाररसका आधारमा दोिोरो नपने गरी" 
भने्न शब्दिरु राशखएका छन।् 

4. मूल कायाहिलधको दफा ८ मा संशोधनाः मूल कायाहिलधको 
दफा ८ मा रिेका "दफा ७ बमोशजम सलमलतको प्रचललत 
कानून अनसुार रिने गरी देिाय बमोशजम काम, कताव्य र 
अलधकार िनुछे।" भने्न शब्दिरुको सट्टा "सलमलतको काम, 
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कताव्य र अलधकार देिाय बमोशजम िनुेछ:-"भने्न शब्दिरु 
राशखएका छन।्  

5. मूल कायाहिलधको दफा ९ मा संशोधनाः मूल कायाहिलधको 
दफा ९ को-, 
(१) खण्ड (ख) शझहकएको छ। 

(२) खण्ड (ग) मा रिेका "दफा ७ बमोशजमको सलमलत" भने्न 
शब्दिरुको सट्टा "सलमलत" भने्न शब्द राशखएको छ। 

6. मूल कायाहिलधको दफा ११ मा संशोधनाः मूल कायाहिलधको 
दफा ११ मा रिेको "(१)" भने्न अङ्क शझकी सोिी दफा ११ 
को,- 
(१) खण्ड (क) मा रिेका "कर्ााली प्रदेश सरकारले" भने्न 

शब्दिरुको सट्टा "सलमलतले" भने्न शब्द राशखएको छ। 

(२) खण्ड (ग) को सट्टा देिायको खण्ड (ग) राशखएको छ:- 
"(ग) इच्छुक लाभग्रािीले खण्ड (ख) बमोशजम प्रकाशशत 

सूचनामा तोकी ददएको समयलभत्र सलमलतले तोके 
बमोशजमको ढााँचामा लनिदेन ददन ुपनेछ।" 

(३) खण्ड (ङ) को सट्टा देिायको खण्ड (ङ) राशखएको छ:- 
"(ङ) सीप हिकास ताललम तथा िमता अलभबहृर्द् 

कायाक्रम प्रचललत सािाजलनक खररद लगायतका 
कानूनबमोशजम सलमलतको लनर्ाय अनसुार 
उपभोक्ता सलमलत िा सोझै कायाालय माफा त गना 
सहकनछे।" 
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(४) खण्ड (छ) मा रिेको "४" भने्न अङ्कको सट्टा "५" भने्न 
अङ्क राशखएको छ। 

(५) खण्ड (ट) मा रिेका "लबउपूाँजीको" भने्न शब्दको सट्टा 
"अनदुानको" भने्न शब्द राशखएको छ। 

(६) खण्ड (ठ) को सट्टा देिायको खण्ड (ठ) राशखएको छ:- 
"(ठ) उत्पादन पूिााधार लनमाार्का लालग उपलब्ध 

गराइएको अनदुानको रकम मध्ये सलमलतले छनोट 
गरेका सिकारी संस्था िा समूिमा सत्तरी प्रलतशत 
शेयर प्रदेश सरकारको र बााँकी तीस प्रलतशत 
शेयर सम्बशन्त्धत सिकारी संस्था िा समूिको रिन े
गरी सिकारी संस्था िा समूिको प्रस्ताहित 
पूिााधार लनमाार् तथा व्यिसाहयक कायामा 
 उपयोग  िनुे गरी अनदुान रकम उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ।" 

7. मूल कायाहिलधको दफा १२ मा संशोधनाः मूल कायाहिलधको 
दफा १२ को,- 
(१) खण्ड (ख) मा रिेका "दफा ७ बमोशजमको 

सलमलतबाट" भने्न शब्दिरुको सट्टा "सलमलतबाट" भने्न 
शब्द राशखएको छ। 

(२) खण्ड (च) मा रिेका "दफा ७ बमोशजमको सलमलतको" 
भने्न शब्दिरुको सट्टा "सलमलतको" भने्न शब्द राशखएको 
छ। 
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(३) खण्ड (ज) मा रिेका "दफा ७ बमोशजम सलमलतबाट" 
भने्न शब्दिरुको सट्टा "सलमलतबाट" भने्न शब्द राशखएको 
छ। 

8. मूल कायाहिलधको दफा १३ मा संशोधनाः मूल कायाहिलधको 
दफा १३ को खण्ड (ग) मा रिेका "४०.०५ % (चाललस 
दशमलब पााँच प्रलतशत)" भने्न शब्दिरुको सट्टा "चाललस 
दशमलब पााँच प्रलतशत" भने्न शब्दिरु राशखएका छन।् 

9. मूल कायाहिलधको दफा १७ मा संशोधनाः मूल कायाहिलधको 
दफा १७ को उपदफा (३) मा रिेका "दफा १२ 
बमोशजमको सलमलतले" भने्न शब्दिरुको सट्टा "कायाालय र 
सलमलतले" भने्न शब्दिरु राशखएका छन।्  

1.  

 

 

 

 

 

 

 
आन्त्तररक मालमला तथा कानून मन्त्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुित 

आज्ञाले, 
......................... 

भरतकुमार शमाा 
 प्रदेश सरकारको सशचि  

 


