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फफई मवुा तथा खेरकुद ऩरयषद् सञ्चारन (ऩहहरो संशोधन) कामयहवधध, २०७९ 

      

 

 

 

 

 



 

फफई मवुा तथा खेरकुद ऩरयषद् सञ्चारन (ऩहहरो संशोधन) कामयहवधध, २०७९ 

प्रस्तावनााः 
फफई मवुा तथा खेरकुद ऩरयषद् सञ्चारन कामयहवधध, २०७७ राई संशोधन गनय वाञ्छनीम बएकोरे, 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२(२) य फफई मवुा तथा खेरकुद ऩरयषद 
संचारन कामयहवधध, २०७७ को दपा २४ रे ददएको अधधकाय प्रमोग गयी फफई गाउँकामयऩाधरकाको 
धभधत २०७९/०८/२० को धनर्यमवाट देहामको कामयहवधध फनाएको छ। 

१. संक्षऺप्त नाभ य प्रायम्बाः  

(१)  मस कामयहवधधको नाभ फफई मवुा तथा खेरकुद ऩरयषद् सञ्चारन(ऩहहरो) संशोधन)  

     कामयहवधध,  २०७९ यहेको छ। 

(२)  मो कामयहवधध फफई गाउँकामयऩाधरकावाट स्वीकृत बई स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाक्षशत बएको  

     धभधत देक्षख राग ुहनुछे। 

 

२. भूर कामयहवधधको दपा ३ भा संशोधनाः भूर कामयहवधधको दपा ३ को सट्टा देहामको दपा ३  

    याक्षखएको छाः 
फफई गाउँऩाधरकाधबत्र मवुाहरुको हक, हहत य अधधकायको संयऺर् एवभ ्सम्फर्द्यन गरय सभरृ्द् 
फफई गाउँऩाधरका धनभायर्का राधग य खेरकुदको प्रवर्द्यन गरय व्मवसाहमक खेर तथा खेराडीको 
हवकास गनयका राधग मो कामयहवधधको दपा ९ भा व्मवस्था बएको मोग्मता ऩगेुको हिमाक्षशर 
व्मक्षिहरु भध्मेफाट गाउँऩाधरकारे देहाम फभोक्षजभको ऩरयषद् गठन गनेछ।  

(क) गाउँऩाधरका अध्मऺ                                                                             -     अध्मऺ 

(ख) गाउँऩाधरका उऩाध्मऺ                                         -   सदस्म 

(ग) प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत                                     -   सदस्म 

(घ) संमोजक,साभाक्षजक हवकास सधभधत                               -   सदस्म 

(ङ) मवुा सम्फक्षधध हवधबन्न संघ, संस्थाफाट कामयऩाधरकारे भनोनमन गयेको एकजना                                                          

                                                        -   सदस्म 



(च) मवुाको हक, हहत, संयऺर् य सम्वर्द्यनभा हवशेष मोगदान ऩमुायएका मवुाहरुभध्मेफाट 
आददवासी जनजाती, दधरत, अऩाड्गता बएका, अल्ऩसंख्मकको प्रधतधनधधत्व हनुे गरय 
कामयऩाधरकारे भनोनमन गयेको दईुजना                          -   सदस्म 

(छ) गाउँऩाधरका ऺेत्र धबत्रका हवद्यारमका क्षशऺक भध्मेफाट कामयऩाधरकारे भनोनमन 
गयेको खेरकुद सम्वधधी हवऻ क्षशऺक एकजना                   -   सदस्म 

(ज) खेरकुदको हवकासभा भहत्वऩूर्य मोगदान गयेका प्रधतहित व्मक्षि, याहिम तथा 
अधतयायहिम ऩूवय खेराडीहरुभध्मे पयक पयक खेरफाट प्रधतधनधधत्व हनुे गरय 
कामयऩाधरकारे भनोनमन गयेको एकजना भहहरासहहत दईुजना         -   सदस्म 

(झ) खेरकुद हवऻ, खेरकुद प्रक्षशऺक, खेरकुद प्राहवधधक वा एक्षधटडोहऩङ हवऻ भध्मेफाट 
अध्मऺरे भनोनमन गयेको एकजना                             -   सदस्म 

(ञ) सम्फक्षधधत स्थानीम खेर संघको हवधान फभोक्षजभ धनवायक्षचत संघका ऩदाधधकायी वा 
सदस्महरु भध्मेफाट  सम्फक्षधधत संघको धसपारयसभा कामयऩाधरकारे भनोनमन गयेको 
पयकपयक खेर संघको प्रधतधनधधत्व हनुे गरय दईुजना               -   सदस्म 

(ट) उद्योग वाक्षर्ज्म संघको धसपारयसभा अध्मऺरे भनोनमन  गयेको एकजना   -   
सदस्म 

(ठ) प्रभखु, क्षशऺा, मवुा तथा खेरकुद शाखा                      -   सदस्म सक्षचव  

 

३. भूर कामयहवधधको दपा ९ भा संशोधनाः भूर कामयहवधधको दपा ९ को खण्ड (क) य (च) को  

   सट्टा देहामको खण्ड (क) य (च) याक्षखएको छाः 
(क) १८ वषय ऩयुा बएको नेऩारी नागरयक  

भूर कामयहवधधको दपा ९ को खण्ड (च) क्षझहकएको छ ।  

 

४. भूर कामयहवधधको दपा १० भा संशोधनाः  

   भूर कामयहवधधको दपा १० क्षझहकएको छ।  

5. भूर कामयहवधधको दपा ११ भा संशोधनाः 

   भूर कामयहवधधभा देहामको दपा ११ (च) थऩ गरयएको छ ।   



७ देक्षख ९ सदस्म यहेको । 

६. भूर कामयहवधधको दपा २३ भा संशोधनाः 

   भूर कामयहवधधको दपा २३ क्षझहकएको छ।  
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