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प्रथभ सॊशोधन मभमत् २०७९/०८/२० 

 

 

प्रस्तावना्  
मवुाहरुको हक, हहत य अमधकायको सॊयऺण एवॊ सम्वधधन गरय सभदृ्ध फफई गाउॉऩामरका मनभाधणका 
रामग सऺभ नागरयकको रुऩभा तमाय गनध तथा १६ देखी ४० वषध उभेय सभहुका सवैखारे 
मवुाहरुको सवाधङगीन हवकास, सशक्तिकयण गरय मवुा सम्वक्तधध हवषमको नीमत मनभाधण देक्तख 
कामाधधवमन तहसम्भ आवश्मकता अनसुाय उनीहरुराई सॊरग्न गयाई गाउॉऩामरकाको हवकासको 
भूरप्रवाहभा सभावेश गने सम्वधधभा आवश्मक व्मवस्था गनध वाञ्छमनम बएकोरे “फफई मवुा तथा 
खेरकुद ऩरयषद सॊचारन कामधहवमध, २०७७” को स्थाऩना य सॊचारन गनध सॊहवधानको धाया २१८ य 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐनको दपा १०२(२) रे ददएको अमधकायको प्रमोग गरय कामधऩामरकाको 
मभमत २०७७।०७।२१ को मनणधमवाट मो सॊचारन कामधहवमध जायी गरयएको छ ।  
 

ऩरयच्छेद–१ 

प्रायक्तम्बक 

१ सॊक्तऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
   १) मस कामधहवमधको नाभ “फफई मवुा तथा खेरकुद ऩरयषद सॊचारन कामधहवमध, २०७७” यहेको  
      छ ।   
 

२. ऩरयबाषा्  
क) “गाउॉऩामरका” बन्नारे फफई गाउॉऩामरकाराई सम्झन ुऩदधछ ।  
ख) “कामधऩामरका” बन्नारे फफई गाउॉकामधऩामरकाराई सम्झन ुऩदधछ ।  
ग) “वडा समभमत” बन्नारे फफई गाउॉऩामरकाको वडा समभमतराई सम्झन ुऩदधछ ।  
घ) “गाउॉऩामरका अध्मऺ” बन्नारे फफई गाउॉकामधऩामरकाको अध्मऺराई सम्झन ुऩदधछ  
ङ) “गाउॉऩामरका उऩाध्मऺ” बन्नारे फफई गाउॉकामधऩामरकाको उऩाध्मऺराई सम्झन ुऩदधछ  
च) “वडा अध्मऺ” बन्नारे फफई गाउॉऩामरका वडाको वडा अध्मऺराई सम्झन ुऩदधछ । 



 
 

छ) “प्रभखु प्रशासहकम अमधकृत” बन्नारे फफई गाउॉकामधऩामरकाको प्रभखु प्रशासहकम 
अमधकृतराई सम्झन ुऩदधछ ।  
ज) “सबा” बन्नारे फफई गाउॉसबाराई सम्झन ुऩदधछ । 

झ) “ऩरयषद” बन्नारे फफई गाउॉऩामरकाको मवुा तथा खेरकुद ऩरयषदराई सम्झन ुऩदधछ । 

ञ) “मवुा” बन्नारे १६ देखी ४० वषध सम्भको उभेय बएको व्मक्तिराई सम्झन ुऩदधछ । 

ट) “अध्मऺ” बन्नारे ऩरयषदको अध्मऺराई सम्झन ुऩदधछ । 

ठ) “सदस्म सक्तचव” बन्नारे ऩरयषदको सदस्म सक्तचवराई सम्झन ुऩदधछ । 

ड) “सदस्म” बन्नारे ऩरयषदको सदस्मराई सम्झन ुऩदधछ । 

ढ) “उऩसमभमत” बन्नारे फफई गाउॉऩामरकाको मवुा तथा खेरकुद ऩरयषदरे आवश्मकता अनसुाय  
    गठन गयेको हवषमगत उऩसमभमतराई सम्झन ुऩदधछ । 

 

ऩरयच्छेद–२ 

ऩरयषदको गठन तथा काभ, कतधव्म, अमधकाय 
 

 

♦ 3. फफई गाउॉऩामरकामबत्र मवुाहरुको हक, हहत य अमधकायको सॊयऺण एवभ ्सम्फर्द्धन गरय सभरृ्द्  

    फफई गाउॉऩामरका मनभाधणका रामग य खेरकुदको प्रवर्द्धन गरय व्मवसाहमक खेर तथा खेराडीको    

    हवकास गनधका रामग मो कामधहवमधको दपा ९ भा व्मवस्था बएको मोग्मता ऩगेुको हिमाक्तशर  

    व्मक्तिहरु भध्मेफाट गाउॉऩामरकारे देहाम फभोक्तजभको ऩरयषद् गठन गनेछ।  

(क) गाउॉऩामरका अध्मऺ                                                                             -     अध्मऺ 

(ख) गाउॉऩामरका उऩाध्मऺ                                         -   सदस्म 

(ग) प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत                                     -   सदस्म 

(घ) सॊमोजक,साभाक्तजक हवकास समभमत                               -   सदस्म 

(ङ) मवुा सम्फक्तधध हवमबन्न सॊघ, सॊस्थाफाट कामधऩामरकारे भनोनमन गयेको एकजना                                                          

                                                        -   सदस्म 

(च) मवुाको हक, हहत, सॊयऺण य सम्वर्द्धनभा हवशेष मोगदान ऩमुाधएका मवुाहरुभध्मेफाट 
आददवासी जनजाती, दमरत, अऩाड्गता बएका, अल्ऩसॊख्मकको प्रमतमनमधत्व हनुे गरय 
कामधऩामरकारे भनोनमन गयेको दईुजना                          -   सदस्म 

(छ) गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्रका हवद्यारमका क्तशऺक भध्मेफाट कामधऩामरकारे भनोनमन 
गयेको खेरकुद सम्वधधी हवऻ क्तशऺक एकजना                   -   सदस्म 

 

         ♦ प्रथभ सॊशोधन द्वाया सॊशोमधत 



 
 

(ज) खेरकुदको हवकासभा भहत्वऩूणध मोगदान गयेका प्रमतहित व्मक्ति, याहिम तथा 
अधतयाधहिम ऩूवध खेराडीहरुभध्मे पयक पयक खेरफाट प्रमतमनमधत्व हनुे गरय 
कामधऩामरकारे भनोनमन गयेको एकजना भहहरासहहत दईुजना         -   सदस्म 

(झ) खेरकुद हवऻ, खेरकुद प्रक्तशऺक, खेरकुद प्राहवमधक वा एक्तधटडोहऩङ हवऻ भध्मेफाट 
अध्मऺरे भनोनमन गयेको एकजना                             -   सदस्म 

(ञ) सम्फक्तधधत स्थानीम खेर सॊघको हवधान फभोक्तजभ मनवाधक्तचत सॊघका ऩदामधकायी वा 
सदस्महरु भध्मेफाट  सम्फक्तधधत सॊघको मसपारयसभा कामधऩामरकारे भनोनमन गयेको 
पयकपयक खेर सॊघको प्रमतमनमधत्व हनुे गरय दईुजना               -   सदस्म 

(ट) उद्योग वाक्तणज्म सॊघको मसपारयसभा अध्मऺरे भनोनमन  गयेको एकजना   -   
सदस्म 

(ठ) प्रभखु, क्तशऺा, मवुा तथा खेरकुद शाखा                      -   सदस्म सक्तचव  

४. दपा ३ वभोक्तजभका सदस्महरुको भनोनमन सभावेशी मसद्धाधतको आधायभा गरयनेछ ।  
५. दपा ३ वभोक्तजभ गठन बएको ऩरयषद्को ऩदावमध गठन बएको मभमत देखी २(दईु) वषध हनुेछ ।  
६. ऩरयषद्का सदस्म वा सदस्म सक्तचवरे कुनै कायणवाट याक्तजनाभा ददन चाहेभा अध्मऺ सभऺ  
     याक्तजनाभा ऩेश गनुधऩनेछ ।  
७. ऩदावमधको हवचभा याक्तजनाभा ददई, भतृ्म ुबई, असि बई, पौजदायी अमबमोगभा सजाम ऩाई,  

    फसाईसयी वाहहय गएभा, ऩददम दाहमत्व सधतोषजनक ढङ्गरे वहन नगयी हपताध फोराई वा अधम  
    कायणरे समभमतको ऩद रयि यहेभा वाॉकी यहेको ऩदावमधका रामग भात्र गाउॉकामधऩामरकारे  
    भनोनमन गनेछ ।  
८. ऩरयषदभा गाउॉऩामरकाको भनोनमन गयेका सदस्महरुको कामध सधतोषजनक नबएभा कुनै ऩमन  
     सदस्मराई आफ्नो ऩदवाट हपताध वोराई वाॉकी ऩदावमधको रामग रयि ऩदभा भनोनमन गनध  
     सक्नेछ ।  
९. ऩरयषद्को सदस्मभा भनोनमन गनध देहाम वभोक्तजभको मोग्मता हनुऩुनेछ ।  

क) १६ वषध ऩयुा ♦ बएको नेऩारी नागरयक, 

ख) ऩरयषद्को कामधवाये ऩ¥माधप्त जानकायी बई मोगदान ऩ¥ुमाउन सक्न,े 

ग) मवुाहरुको ऺेत्रभा भहत्वऩणुध मोगदान ऩ¥ुमाएको,  
घ) गाउॉऩामरकाको नागरयक÷गाउॉऩामरका मबत्र फसोवास गरय मोगदान ऩ¥ुमाई यहेको,  
ङ) पौजदायी अमबमोगभा सजाम नऩाएको व्मक्ति  

 

         ♦ प्रथभ सॊशोधन द्वाया क्तझहकएको 



 
 

च) ♦ 
छ) भानमसक सधतरुन नहवमिएको,  
ज) नेऩारका कुनैऩमन हवद्यभान कानून अनसुाय अमोग्म नठहरयएको ।  

 

१०. ♦  
 

११. ऩरयषद्को काभ, कतधव्म य अमधकाय  
मस कामधहवमधभा अधमत्र उल्रेक्तखत काभ, कतधव्म य अमधकायको अमतरयि ऩरयषद्को काभ, कतधव्म य 
अमधकाय देहाम वभोक्तजभ हनुेछ ।  
क) मवुा सम्वधधी ददघधकामरन नीमत तजुधभा गरय फफई गाउॉऩामरका सभऺ मसपारयस गने, 

ख) फफई गाउॉऩामरकावाट स्वीकृत नीमत, कामधिभको अमधनभा यहह मवुा सम्वक्तधध मोजना तथा  
   कामधिभ वनाई राग ुगने, 

ग) हवकास मनभाधण तथा सभाजसेवाको ऺेत्रभा मवुाहरुराई स्वभॊसेवकको रुऩभा ऩरयचारन गने  
   सम्वधधभा नीमत मनधाधयण गने,  

घ) ऩरयषद्को वाहषधक मोजना, कामधिभ तथा वजेट तमायी य स्वीकृत गने,  

ड.) मवुा हवकास, सशक्तिकयण एवभॊ भरु प्रवाहहकयण सम्वक्तधध हवषमभा फफई गाउॉऩामरकाराई  
   सझुाव ददने ,  
च) गाउॉऩामरकाभा मवुाहरुको हवकास तथा योजगायी प्रदान गनध, व्मवसाहमक खेर÷खेराडी प्रवद्र्धन  
  तथा हवकास गनध गा.ऩा. अधतयगतका हवमबन्न प्रकायका खेरकुदहरु सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन गनध  
  ♥ ७ देक्तख ९ सदस्म यहेको उऩसमभमत गठन गने,  

छ) ऩरयषद्वाट स्वीकृत नीमत य भागधदशधनको अमधनभा यही गठन बएको खेरकुद उऩसमभमतरे सॊचारन  
   व्मवस्थाऩन गयेका खेरकुदहरुको अनगुभन गने मनदेशन ददने तथा फजेट व्मवस्था तथा  
   पयपायक गने,  

ज) मवुाका रामग स्वयोजगाय प्रवद्र्धन तथा उद्यभक्तशरता अमबवहृद्ध सम्वक्तधध कामधिभहरु सॊचारन  
   गने÷गयाउने तथा मवुा हवकास, ऩरयचारन तथा मवुा सशक्तिकयण सम्वक्तधध प्रवद्र्धनात्भक  
   कामधिभ सॊचारन गने÷गयाउने,  
झ) मवुाहरुराई गाउॉ हवकासभा सभाहहत गनध सचेतनाभरुक कामधिभहरु सॊचारन गने÷गयाउने, 
ञ) मवुाहरुराई आत्भमनबधय हनु सहमोग ऩगु्ने हकमसभका कामधिभहरु सॊचारन गने÷गयाउने, 
ट) मवुाराई गाउॉऩामरकाको नीमत मनभाधण देक्तख कामाधधवमन तहसम्भ सॊचारन गयाउन ऩहर गने,  

ठ) मवुा सम्वक्तधध हवमबन्न मनकामद्धाया सॊचामरत कामधिभहरुको सभधवम गने, 

 

         ♦ प्रथभ सॊशोधन द्वाया क्तझहकएको 

     ♥ प्रथभ सॊशोधन द्वाया थऩ 



 
 

ड) मवुा सम्वक्तधध सॊघ, सॊस्थाको ऺभता अमबवहृद्ध गने÷गयाउने,   
ढ) तोहकए वभोक्तजभका अधम कामध गने÷गयाउने,   
 

 

                              ऩरयच्छेद–३  
      कामधकायी समभमतका ऩदामधकायी तथा सदस्महरुको काभ, कतधव्म य अमधकाय 
 

१२. ऩरयषद्का अध्मऺ तथा सदस्मको काभ, कतधव्म य अमधकाय देहाम वभोक्तजभ हनुेछ ः्  
क) अध्मऺको काभ, कतधव्म य अमधकाय 

१) ऩरयषद्को नतेतृ्व गने, 

२) ऩरयषद्को वैठकभा अध्मऺता गने य वैठकभा कुनै हवषम सवधसम्भतीवाट मनणधम हनु नसहक  
    भत फयाफय बए मनणाधमक भत ददन,े 

३) सदस्म सक्तचवराई फैठक वोराउन आदेश ददने,  
४) फैठकभा मोजना तथा प्रस्ताव ऩेश गने, 

५) फैठकको मनणधम प्रभाक्तणत गने, वैठकको मनणधम कामाधधवमन गने, 

६) ऩामरकासॊग सम्ऩकध , सभधवम गने, 

७) ऩरयषदको कोषको खाता सदस्म सक्तचवसॊग सॊचारन गने, 

८) आम व्ममको श्रोष्ता दरुुस्त याख्न रगाउने, 
९) सदस्म सक्तचव तथा सदस्महरुको काभको क्तजम्भेवायी तोक्ने, 
१०) सदस्म सक्तचव तथा सदस्महरुको याक्तजनाभा स्वीकृत गने, 

११) ऩरयषद्को काभको अनगुभन तथा मनमभन गने÷गयाउने, 
१२) ऩरयषद्रे मनणधम गयेका अधम कामधहरु गने÷गयाउने ।  

 

ख) सदस्म सक्तचवको काभ, कतधव्म य अमधकाय 
१) अध्मऺराई सहमोग गने,  

२) ऩरयषद्को कामधहरुको अनगुभन गने÷गयाउने, 
३) ऩरयषद् तथा अध्मऺरे तोकेको अधम काभहरु गने÷गयाउने, 
४) अध्मऺको ऩयाभशधभा समभमतको वैठक वोराउने,  
५) ऩरयषद्का तपध वाट गनुधऩने प्रशासमनक सम्ऩणुध कामध गने÷गयाउने, 
६) ऩरयषद्को सम्ऩणुध आमथधक कायोवायको क्तजम्भेवायी मरई कामध गने÷गयाउन,े  

७) ऩरयषद्को कोष सॊचारन÷सॊयऺण गने,  



 
 

(८) ऩरयषद्को नाभभा यहेको फैंक खाता अध्मऺसॉग सॊमिु रूऩभा सञ्चारन गने, 
(९) कानून फभोक्तजभ आमथधक कायोफायको शे्रस्ता याख्न,े याख्न रगाउने, 
(१०) गाउॉऩामरकारे तोकेको रेखा ऩयीऺकद्वाया रेखा ऩयीऺण गयाउने य रेखाऩरयऺणवाट  

     देक्तखएका फेरूज ुपछौट गने। 

(ग) सदस्महरूको काभ, कतधव्म य अमधकाय: 
(१) अध्मऺ तथा ऩरयषदराई सहमोग गने, 
(२) फैठकभा सहबागी हनुे, 
(३) ऩरयषद् तथा अध्मऺरे तोकेका अधम कामधहरू गने। 

 

ऩरयच्छेद-४ 

ऩरयषद्को कोष, कोषको सॊचारन तथा रेखा ऩरयऺण 

 

१३. ऩरयषद्को कोष: (१) ऩरयषद्को आफ्नो छुटै्ट कोष हनुेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको कोषको स्रोत देहाम फभोक्तजभ हनुेछ: 
 (क) गाउॉऩामरकाको वाहषधक फजेटको रूऩभा उऩरब्ध हनुे यकभ, 
 (ख) कुनै व्मक्ति वा सॊघ, सॊस्थाफाट प्राप्त हनुे दान, दातव्म, अनदुान यकभ। 

 (ग) हवदेशी सयकाय, अधतयाधहिम सॊघ, सॊस्था वा व्मक्तिफाट प्राप्त यकभ, 
 (घ) प्रकाशन मफहिफाट प्राप्त हनुे यकभ, 
 (ङ) खेरकुद प्रमतमोमगता सञ्चारन तथा व्मवस्थाफाट प्राप्त हनुे यकभ, 
 (च) सेवा सञ्चारनफाट प्राप्त हनुे यकभ, 
 (छ) अधम कुनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ। 

(३) ऩरयषद्को नाभफाट गरयने सफै खचधहरू उऩदपा (१) फभोक्तजभको कोषफाट व्महोरयनेछ। 

(४) ऩरयषद्को कोषभा यहने सम्ऩूणध यकभ ऩरयषद्रे तोकेको कुनै फैकभा खाता खोरी जम्भा  

    गरयनेछ। 

(५) ऩरयषद्को फैंक खाताको सञ्चारन अध्मऺ य सदस्म सक्तचवको सॊमिु दस्तखतफाट गरयनेछ।  

    सॊमिु दस्तखत ऩामरकाका प्रभखु प्रशासकीम अमधकृतफाट प्रभाक्तणत गयाउन ुऩनेछ। 

(६) ऩरयषद्को आमथधक वषध ऩामरकाको आमथधक वषध सयह हनुेछ। 

(७) ऩरयषद्को कोष ;+rfng दपा १४ भा तोहकए फभोक्तजभ हनुेछ। 

 



 
 

१४. ऩरयषद्को कोषको सॊचारन: 
(१) दपा १३ फभोक्तजभको ऩरयषद्को कोष ऩरयषद्को अध्मऺ सदस्म सक्तचवको सॊमिु दस्तखतफाट  

    सॊचारन हनुेछ। 

(२) ऩरयषद्रे स्वीकृत गयेको वाहषधक फजेट कामधिभ बधदा फाहेक कोषफाट खचध गनध ऩाईने छैन। 

(३) खचध गदाध नेऩार सयकायका प्रचमरत काननु खचधका भाऩदण्ड तथा मनदेक्तशका अनसुाय गनुध  

    ऩनेछ। 

(४) कुनै ऩमन प्रकायको खरयद कामध गनुध ऩदाध प्रचमरत खरयद काननुको ऩारना गरयएको हनु ुऩनेछ। 

(५) गाउॉऩामरकाफाट मवुा तथा खेरकुद सम्फक्तधध कामधिभहरू हस्ताधतयण बई आएभा, प्राप्त  

    फजेटराई आम्दानी फाधी तोहकएको मवुा तथा खेरकुद हिमाकराऩहरु सॊचारन गनध प्रचमरत  

    सयकायी भाऩदण्ड तथा खचधको मसभाको प्रमतकुरन नहनुे गरय हवस्ततृ रागत अनभुान तमाय गरय  

    अध्मऺफाट स्वीकृत गयाई हस्ताधतरयत कामधिभहरू सॊचारन गनुध ऩनेछ य कामधिभ सम्ऩन्न बए  

    ऩश्चात ऩरयषद् फाट साभाक्तजक ऩरयऺण गयाई फजेट खचध पयपायकका रामग गाउॉऩामरका सभऺ  

    ऩेश गनुध ऩनेछ। मसयी मवुा तथा खेरकुद सम्फक्तधध हवमबन्न हिमाकराऩ सॊचारन गदाध  

    हस्ताधतरयत फजेट खचध गरय फचत यहेभा वा खचध नबएभा सोही आ.फ.को आषाढ भसाधत मबत्र  

    गाउॉऩामरकाको सॊक्तचतकोषभा हपताध गनुध ऩनेछ। 

 

१५ रेखाऩरयऺण : (१) ऩरयषदरे आफ्नो आम, व्मम नेऩार सयकायरे अऩनाएको रेखा प्रणारी  

    फभोक्तजभ याख्नऩुनेछ। 

(२) आमथधक वषध सभाप्त बएको दईु भहहनामबत्र ऩरयषद्रे गाउॉऩामरकाको आधतरयक रेखा ऩरयऺणफाट  

    आधतरयक रेखा ऩरयऺण गयाई गाउॉऩामरकाभा प्रमतवेदन ऩेश गनुधऩनेछ। 

(३) गाउॉऩामरकारे ऩरयषद्को आम/व्ममको रेखा, तत ्सम्फक्तधध कागजात य अधम नगदी, क्तजधसी  

    जनुसकैु फखत जाॉच्न य जाॉच्न रगाउन सक्नेछ। 

(४) भहारेखा ऩरयऺकको कामाधरमफाट गाउॉऩामरकाको रेखाऩरयऺण गदाध रेखाऩरयऺण डोयरे  

    ऩरयषद्को रेखाऩरयऺण गनध चहेभा सोही फभोक्तजभ हनुेछ। 

 

ऩरयच्छेद-५ 

कामाधरम, कभधचायी व्मवस्था, छाऩ तथा सेवा सहुवधा 
१६. ऩरयषद्को फेग्रै कामाधरम यहनेछ। 

१७. ऩरयषद्को कामाधरम गाउॉऩामरकारे मनधाधयण य उऩरब्ध गयाएको स्थान य बवनभा यहनेछ। 

१८. ऩरयषद्राई आवश्मक ऩने कभधचायी व्मवस्था गाउॉऩामरकारे गनेछ य कभधचायीको आमथधक  



 
 

    दाहमत्व सभेत गाउॉऩामरकारे फहन गनेछ। 

१९. कभधचायी य अधम आवश्मकताफाये ऩरयषद्रे गाउॉऩामरकाराई जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 

२०. ऩरयषद्को फेग्रै छाऩ, रेटय प्माड, साइन फोडध हनुेछ। 

२१. ऩरयषद्को छाऩ ऩरयषद्को समभमत गठनऩमछ ऩरयषद्को फैठकरे मनधाधयण गये फभोक्तजभ हनुेछ। 

२२. ऩरयषद्का अध्मऺ, तथा सदस्महरूराई फैठक बत्ता वापत प्रमत फैठक १०००।०० रूऩैंमा  

     उऩरब्ध गयाईने छ। 

२३. सदस्म सक्तचवको सेवा सहुवधा कामाधरम सहामक ऩाॉचौ स्तयको फयाफय हनुेछ। मनजराई दशैं  

   खचध फभोक्तजको ऩारयश्रमभक फयाफय य मनमभानसुाय गा.ऩा. अध्मऺरे स्वीकृत गये अनसुायको  

   दै.ब.ब उऩरव्ध हनुेछ। 

ऩरयच्छेद-६ 

हवहवध 

२४. सॊशोधन: (१) फफई मवुा तथा खेरकुद ऩरयषद् सॊचारन कामधहवमध-२०७७ को सॊशोधन गनध  

    आवश्मक बएभा ऩरयषद्रे तमाय गरय गाउॉऩामरका अध्मऺ सभऺ ऩेश गनुधऩनेछ। 

(२) प्रस्ताहवत सॊशोधन प्रस्ताव उऩमिु रागेभा गाउॉऩामरका अध्मऺरे कामधऩामरकाभा ऩेश गयी  

    कामधऩामरकारे स्वीकृत ददएऩमछ भात्र सञ्चारन मनदेक्तशका सॊशोधन बई कामाधधवमन हनुेछ। 

(३) कुनै हवषमभा अस्ऩष्टता बए, हववाद बई मनरूऩण हनु नसके सो हवषमभा गाउॉ कामधऩामरकारे  

    गयेको मनणधम अक्तधतभ हनुेछ। 

 

२५. सऩथ: ऩरयषद्को ऩदेन फाहेक अधम सदस्महरूरे आ-आफ्नो ऩदबाय सम्हाल्न ुअक्तघ गाउॉऩामरका  

    अध्मऺफाट अनसूुक्तच १ भा तोहकए फभोक्तजभ सऩथ मरनऩुनेछ। 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

अनसुचुी-१ 

फफई मवुा तथा खेरकुद ऩरयषद्का मनवाधक्तचत/भनोमनत अध्मऺ ऩदामधकायी सदस्महरूको ऩद तथा 
गोऩमनमताको सऩथ िहण मनम्नानसुायको ढाॉचाभा हनुेछ। 

 

ऩद तथा गोऩमनमताको सऩथ 

भ.........(ऩयुा नाभ)................................. भरुकु य जनताप्रमत ऩणुध फपादाय यही सत्म 
मनिाऩवुधक प्रमतऻा गदधछु य ईश्वयको नाभभा शऩथ मरधछु हक नेऩारको सावधबौभसत्ता य नेऩारी 
जनताभा यहेको सॊहवधान प्रमत ऩणुध फपादाय यही फफई मवुा तथा खेरकुद ऩरयषद्को 
........................... ऩदको काभकाज प्रचमरत काननुको अमधनभा यही भरुकु य जनताको सोझो 
क्तचताई, कसैको डय नभानीक, ऩऺऩात नगयी, कसै प्रमत ऩवुाधिह वा खयाफ बावना नमरई ऩदीम 
गोऩनीमता कामभ याखी इभाधदारयत  साथ गनेछु य आफ्नो कतधव्म ऩारनाको मसरमसराभा आपूराई 
जानकायीभा आएका प्रचमरत काननु फभोक्तजभ गोप्म याख्न ुऩने कुया भ ऩदभा फहार यहदा वा नयहदा 
जनुसकैु अवस्थाभा ऩमन प्रचमरत काननुको ऩारना गदाध अरू अवस्थाभा कुनै हकमसभफाट ऩमन प्रकट 
वा सॊकेत गने छैन। 

मभमत: 

नाभथय: 

दस्तखत: 
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