
मखु्यमन्त्री जीविकोपाजजन कायजक्रम सञ् चालन (पविलो संशोधन) कायजविधध, २०७8 

प्रस्तािनााः मखु्यमन्त्री जीविकोपाजजन कायजक्रम सञ् चालन कायजविधध, २०७७ लाई संशोधन गनज िाञ्छनीय 

भएकोले, 

 प्रशासकीय कायजविधध (धनयधमत गने) ऐन, २०७५ को दफा ३ ले ददएको अधधकार प्रयोग गरी कर्ाजली 

प्रदेश सरकारले यो कायजविधध बनाएको छ।  

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस कायजविधधको नाम "मखु्यमन्त्री जीविकोपाजजन कायजक्रम सञ् चालन 

(पविलो संशोधन) कायजविधध, २०७8" रिेको छ।  

(२) यो कायजविधध तरुुन्त्त प्रारम्भ िनुेछ। 

2. मखु्यमन्त्री जीविकोपाजजन कायजक्रम सञ् चालन कायजविधध, २०७७ को दफा ७ मा संशोधनाः मखु्यमन्त्री 

जीविकोपाजजन कायजक्रम सञ् चालन कायजविधध, २०७७ (यसपधछ "मूल कायजविधध" भधनएको) को दफा ७ 

को उपदफा (१) को खण्ड (ग) क्षिवकएको छ। 

3. मूल कायजविधधको दफा १० मा संशोधनाः मूल कायजविधधको दफा १० को खण्ड (क) क्षिवकएको छ। 

4. मूल कायजविधधको दफा ११ मा संशोधनाः मूल कायजविधधको दफा ११ को खण्ड (क) क्षिवकएको छ। 

5. मूल कायजविधधको दफा १२ मा संशोधनाः मूल कायजविधधको दफा १२ को खण्ड (घ) र (ङ) को सट्टा 

देिायका खण्ड (घ) र (ङ) राक्षखएका छन:्- 

"(घ) लाभग्रािीले आफूिरुमध्येबाट सिजसम्मत ्रुपमा छनौट गरेका तीनजना व्यक्षि - सदस्य   

(ङ) लाभग्रािीले आफूिरुमध्येबाट सिजसम्मत ्रुपमा छनौट गरेको व्यक्षि    - सदस्य-सक्षचि"  

6. मूल कायजविधधमा दफा २२क. र २२ख. थपाः मूल कायजविधधको दफा २२ पधछ देिायका दफा २२क. र 

२२ख. थवपएका छन:्-  

"२२क. कायजक्रमको धनरन्त्तरतााः कायजक्रम आगामी आधथजक िर्जमा धनरन्त्तर रुपमा सञ् चालन िनुेछ। 
त्यसको लाधग कर्ाजली प्रदेश सरकारले आिश्यक बजेट व्यिस्था गनेछ र सोको कायजक्रमगत 
तयारी तथा व्यिस्थापन गने क्षजम्मेिारी उद्योग तथा उपभोिा वित संरिर् कायाजलय एिम ्
मन्त्रालयको िनुेछ। 

२२ख. कायजक्रम सिजकताज िा पररचालक धनयिु गनज सकनाेः कायाजलयले कायजक्रम प्रभािकारी रुपमा 
सञ् चालन गने प्रयोजनका लाधग कायाजलयमा दि जनशक्षि नभएको िा अभाि भएको अिस्थामा 
दफा १५ बमोक्षजमको सञ् चालन खचजमा व्ययभार िनु े गरी दफा ७ बमोक्षजमको सधमधतबाट 



धनधाजररत शतजको अधीनमा रिी प्रचधलत कानून बमोक्षजम छोटो समयािधधको लाधग एक जना 
कायजक्रम सिजकताज िा पररचालक धनयिु गनज सकनछे।" 

7. मूल कायजविधधको अनसूुचीमा संशोधनाः मूल कायजविधधको अनसूुची-२, ३ र ५ मा रिेका "दरु्ज पि बीचमा 

सामान्त्य वििाद भएमा आपसी सिमधतमा समाधान गररनछे।" भने्न शब्दिरु क्षिवकएका छन।्  

 

 

 
 
 

  


