
  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 4) सखेुत, कार्ताक १० गते, 2078 साल (संख्या १० 

भाग-३ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररद्को कायाालय 

मखु्यमन्त्त्री जीविकोपाजान कायाक्रम सञ् चालन (पविलो संशोधन) 
कायाविर्ध, २०७8 

प्रस्तािनााः मखु्यमन्त्त्री जीविकोपाजान कायाक्रम सञ् चालन कायाविर्ध, 
२०७७ लाई संशोधन गना िाञ्छनीय भएकोले, 

 प्रशासकीय कायाविर्ध (र्नयर्मत गने) ऐन, २०७५ को दफा 
३ ले ददएको अर्धकार प्रयोग गरी कर्ााली प्रदेश सरकारले यो 
कायाविर्ध बनाएको छ।  
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1. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस कायाविर्धको नाम 
"मखु्यमन्त्त्री जीविकोपाजान कायाक्रम सञ् चालन (पविलो 
संशोधन) कायाविर्ध, २०७8" रिेको छ।  

(२) यो कायाविर्ध तरुुन्त्त प्रारम्भ िनुेछ। 
2. मखु्यमन्त्त्री जीविकोपाजान कायाक्रम सञ् चालन कायाविर्ध, 

२०७७ को दफा ७ मा संशोधनाः मखु्यमन्त्त्री जीविकोपाजान 
कायाक्रम सञ् चालन कायाविर्ध, २०७७ (यसपर्छ "मूल 
कायाविर्ध" भर्नएको) को दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड 
(ग) शिवकएको छ। 

3. मूल कायाविर्धको दफा १० मा संशोधनाः मूल कायाविर्धको 
दफा १० को खण्ड (क) शिवकएको छ। 

4. मूल कायाविर्धको दफा ११ मा संशोधनाः मूल कायाविर्धको 
दफा ११ को खण्ड (क) शिवकएको छ। 

5. मूल कायाविर्धको दफा १२ मा संशोधनाः मूल कायाविर्धको 
दफा १२ को खण्ड (घ) र (ङ) को सट्टा देिायका खण्ड 
(घ) र (ङ) राशखएका छन:्- 
"(घ) लाभग्रािीले आफूिरुमध्येबाट सिासम्मत ्रुपमा छनौट 

गरेका तीनजना व्यशि    - सदस्य   

(ङ) लाभग्रािीले आफूिरुमध्येबाट सिासम्मत ्रुपमा छनौट 
गरेको व्यशि      - सदस्य-सशचि"  
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6. मूल कायाविर्धमा दफा २२ क. र २२ ख. थपाः मूल 
कायाविर्धको दफा २२ पर्छ देिायका दफा २२क. र २२ख. 
थवपएका छन:्-  

"२२ क. कायाक्रमको र्नरन्त्तरतााः कायाक्रम आगामी आर्थाक 
िर्ामा र्नरन्त्तर रुपमा सञ् चालन िनुेछ। त्यसको 
लार्ग कर्ााली प्रदेश सरकारले आिश्यक बजेट 
व्यिस्था गनेछ र सोको कायाक्रमगत तयारी तथा 
व्यिस्थापन गने शजम्मिेारी उद्योग तथा उपभोिा वित 
संरिर् कायाालय एिम ्मन्त्त्रालयको िनुेछ। 

२२ ख. कायाक्रम सिजकताा िा पररचालक र्नयिु गना सकनेाः 
कायाालयले कायाक्रम प्रभािकारी रुपमा सञ् चालन गने 
प्रयोजनका लार्ग कायाालयमा दि जनशशि नभएको 
िा अभाि भएको अिस्थामा दफा १५ बमोशजमको 
सञ् चालन खचामा व्ययभार िनुे गरी दफा ७ 
बमोशजमको सर्मर्तबाट र्नधााररत शताको अधीनमा रिी 
प्रचर्लत कानून बमोशजम छोटो समयािर्धको लार्ग 
एक जना कायाक्रम सिजकताा िा पररचालक र्नयिु 
गना सकनेछ।" 

7. मूल कायाविर्धको अनसूुचीमा संशोधनाः मूल कायाविर्धको 
अनसूुची-२, ३ र ५ मा रिेका "दरु्ा पि बीचमा सामान्त्य 
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वििाद भएमा आपसी सिमर्तमा समाधान गररनछे।" भने्न 
शब्दिरु शिवकएका छन।्  

 
 

 

 

 
 
आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुित 

आज्ञाले, 
(आनन्त्द सारु) 

 प्रदेश सरकारको सशचि  


