
ufpF :tl/o v]ns'b ;+rfng tyf Joj:yfkg sfo{ljlw @)&* 

 

k|:tfjgf  

a]n8fF8L ufpFkflnsf If]qleq v]ns'bsf] dfWod af6 o'jf ljBfly{ tyf ;j{;fwf/0f 

hgtfsf] zfl/l/s tyf dfgl;s ljsf; u/L ;Ifd cg'zfl;t / ultlzn gful/s 

tof/ ug{sf nflu ;a} v]nsf v]ns'b k|ltof]lutfx? cfof]hgf ug{ /fli6«o tyf 

cGt/fli6«o :t/df x'g] v]ns'b k|ltof]lutfdf o; ufpFkflnsfsf] ;d]t ;xeflutf 

cxd /xg] ePsf]n] o; गाउँपालिका  df v]ns'b Pa+ v]n ko{6gsf] ljsf; ug{ 

jf~5lgo ePsf]n] :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&% sf] bkmf !)@ sf] clwsf/ 

k|of]u u/L of] sfo{ljlw agfO{Psf] 5 .  

kl/R5]b –! 

k|f/DeLs  

!= ;+lIfKt gfd / k|f/De M -!_ o; sfo{ljlwsf] gfdM ufpF :tl/o v]ns'b ;+rfng 

tyf Joj:yfkg sfo{ljlw @)&* /xg]5 .  

@= of] sfo{ljlw ufpFsfo{kflnsf af6 kfl/t eO :yflgo /fhkqdf k|sflzt ePsf] 

ldltaf6 nfu' x'g]5 .  

 

kl/efiff M  

ljifo / k|;+u csf]{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf  

s_ æ;ldltÆ eGgfn] a]n8fF8L ufpFkflnsf v]ns'b ljsf; ;ldlt nfO ;Demg' 

kg]{5 .  

v_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] a]n8fF8L ufpFkflnsf nfO ;Demg' kg]{5 .  

u_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] a]n8fF8L ufpFkflnsfsf] sfo{kflnsf nfO ;Demg' kg]{5 .  



3_ æsfo{fnoÆ n] a]n8fF8L ufpFkflnsf leq /x]sf] ufpF v]ns'b ljsf; ;ldltsf] 

sfo{fnonfO ;Demg' k5{ .  

ª_ v]ns'b ljsf; ;ldlt eGgfn] of] sfo{ljlw adf]lhd ul7t ufpF :tl/o v]ns'b 

ljsf; ;ldlt nfO ;DemLg' k5{ .  

r_ æ;+/IfsÆ eGgfn] a]n8fF8L ufpFkflnsf cWoIf nfO ;Demg' k5{ .  

5_ ;x ;+/Ifs eGgfn] a]n8fF8L ufpFkflnsfsf] pkfWoIfnfO ;Demg' k5{ .  

h_ æcWoIfÆ eGgfn] ufpFkflnsf :t/Lo v]ns'b ljsf; ;ldltsf cWoIf nfO 

;Demg' k5{ .  

 

kl/R5]b –@  

#= ufpF v]ns'b ljsf; ;ldltsf] p4]Zo M  

s_ v]ns'bsf] dfWodaf6 cg'zfl;t hgzlQm tof/ ug]{ .  

v_ ufpFkflnsf leq v]ns'b ;+rfng ug{ ;a} ;+3 ;+:yf lgsfox? ljr ;dGjo 

ul/ v]ns'b ljsf; ug]{ of]hgf agfO nfu' ug]{ .  

u_ v]ns'b ljsf; n] ;dfhdf cg'zfl;t ,ultlzn gful/s tof/ ug{ v]n 

;+:yfsf] ljsf; ug]{ .  

3_ v]ns'bsf] ultlalwnfO ;+:yfut ?kdf ljsf; ub}+{ n}hfg] .  

ª_ v]nf8L k|lzIf0f / k|ltof]lutfsf c;/x? nfO ljs]Gb|Ls/0f ub}{ ;dfg'kflts 

ljsf; ug]{ .  

r_ v]ns'b nfO hglhjgsf] cleGg cË jgfO{ hg ;xeflutf a[l4 ug]{ .  



5_ lg/Gt/ cWoog cg';Gwfgsf cfwf/df k|lzIf0f / k|ltof]lutf nfO{ al9 

a}1flgs / :t/ o'St agfpb} :t/Lo v]nf8L pTkfbg ug]{ ul/ pgLx?sf] 

sfo{bIftf af6 /fi6«nfO ;d]t /fli6«o , cGt/fli6«o If]qdf uf}/a clea[l4 ug]{ .  

h_ v]ns'bdf dlxnf ;xeflutfdf clea[l4 ug{ k|f]T;fxg ug]{ .  

em_ v]ns'bsf] dfWodaf6 hghLjgsf] zfl/l/s tyf dfl;s ljsf; ug]{ .  

`_ ckfË tyf ;':t dfgl:yltsf nfuL kgL pko'St v]ns'b ljBfonx?sf] ljsf; 

Pj+ cfof]hgf ug]{ u/fpg] .  

6_ gu/sf v]nf8Lx?sf] :jf:Yo ;DaGwdf cfjZos sfo{qmd agfO nfu' u/fpg] .  

7_ v]ns'b ljsf;sf nfuL cg';Gwfg s]Gb| agfO v]n ko{6gsff cfwf/af6 

kflnsfsf] cfly{s pGglt jf 6]jf k'¥ofpg] u/L sfo{ ug]{ .  

8_ v]ns'b ljsf;sf lghL If]qsf] ;+nUgtf Pj+ ;xeflutfsf] clea[l4 ug]{ .  

9_ v]ns'b k|lt ;sf/fTds ?lr k}bf ug]{ v]ns'bsf] nfuL cg's'n aftfa/0f 

l;h{gf ug]{ .  

0f_ v]ns'bdf lqmoflzntf Pj+ / ;+:yf Snjx?sf] ljsf; ug]{ .  

t_ /fli6«o tyf cGt/fli6«o v]n k|ltof]lutfdf ;xeflu eO{ s~rgk'/ a]n8fF8L 

ufpFkflnsfsf] OHht k|lti7f uf}/a a[l4df of]ubfg k'¥ofpg] v]nf8Lx?sf] ;Ddfg 

ug]{ .  

 

kl/R5]b –# 

gu/ v]ns'b ljsf; ;ldltsf] u7g  

$= v]ns'b ljsf; ;ldltsf] :yfkgf .  



!_ a]n8fF8L ufpFkflnsf leq v]ns'b ljsf; ug{sf nflu a]n8fF8L ufpFkflnsf 

ufpF v]ns'b ljsf; ;ldltsf] gfdsf] उक्त ufpF v]ns'b ljsf; ;ldltsf] :yfkgf 

ul/g] 5 .  

@_ pkbkmf -!_ adf]lhd :yfkgf x'g] v]ns'b ljsf; ;ldltdf b]xfoadf]lhdsf 

kbflwsf/L tyf ;b:ox? /xg] 5g\ . 

क)  खेलकुद के्षत्रमा विविस्ट योगदान पुयााएको व्यक्तीहरु मध्येबाट गाउँपावलका 

अध्यक्षले मनोवनत गरेको - १ जना अध्यक्ष  

ख) खेलके्षत्रमा योगदान पुरयाएको व्यवक्त मध्येिाट - १जना उपाध्यक्ष  

ग) खेलकुद उपशाखा प्रमुख १ जना सदस्य सविि (पदेन) 

 घ) खेल के्षत्रमा योगदान पुरयाएका नगर के्षत्रका, व्यवक्तत्िहरु मध्ये अध्यक्षले मनोनयन 

गरेका कवततमा १ जना मवहला सवहत २ जना सदस्य  

ङ) गाउँपावलका के्षत्रका सामुदावयक तथा ससं्थागत विद्यालयहरुका विद्यालय 

व्यिस्थापन सवमवतका अध्यक्ष तथा वशक्षकहरु मध्येबाट गाउँकायापावलका द्धारा मनोवनत 

१/१ जना गरी २ जना -सदस्य  

ि) खेल सगं सतिन्धीत गैरसरकारी तथा स्थानीय सघं ससं्थािाट गाउँकायापावलका द्वारा 

मनोवनत १ जना मवहला सवहत - २ जना सदस्य  

छ) गाउँ खेलकुद विकास सवमवतले मनोवनत गरेको - १ जना सदस्य  

ज)  गाउँ खेलकुद  विकास सवमवतको अध्यक्षबाट १ मवहला सवहत २ जना सदस्य 

मनोवनत ।  

५. सवमवतको सरंक्षक :  

१. अध्यक्ष गाउँ खेलकुद विकास सवमवतको सरंक्षक हुनेछ ।  

२. उपाध्यक्ष गाउँ खेलकुद विकास सवमवतको सह सरंक्षक हनेछ।  

६. वनदेशन पालना गनुापने :सरंक्षकले वदएको वनदेशन पालना गनुा सवमवतको कताव्य हुनेछ।  



१. गाउँ खेलकुद विकास सवमवत बेलडाडी गाउँपावलकाको खेलकुद के्षत्रमा वियावशल 

रहने बेलडाडी गाउँपावलकाको एउटा ससं्था हुनेछ।  

२. सवमवतको सबै कामकारिाहीको वनवमत्त आफ्नै छुटै्ट छाप हुनेछ । सोको ला गाउँ 

कायापावलकाबाट अनमुती वलन पनेछ ।  

७ पदािवध :  

१. यस गाउँ खेलकुद विकास सवमवतको पदािवध ४ ििाको हुनेछ । 

२. पदािवध समाप्त नहुदै कुनै सदस्यहरुको पद ररक्त हुन आएमा वनज जुन हैवसयतले 

मनोवनत भएको हो सोही हैवसयतको को अको व्यवक्तलाई मनोवनत गररनेछ।  

३. कुनै सदस्यले आफ्नो कताव्य पालना गरेको छैन भन्ने लागेमा सवमवतको बहुमतको 

वनर्ाय सवहतको वसफाररसमा गाउँपावलकाले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसकैु बखतमा पवन 

हटाउन सक्नेछ । त्यस्तो कारिाही गदाा सतबवन्धत सदस्यलाई सफाई वदने मौकाबाट 

बवचित गररने छैन।  

८. सदस्यको अयोग्यता :देहायको कुनै व्यवक्त सवमवतमा मनोनयन हुन िा िहाल रहन सक्ने 

छैन  

क) गैर नेपाली नागरीक  

ख) नैवतक पतन देवखने फौजदारी अवभयोगमा कसरु ठहररएमा  

ग) मगज वबगे्रको।  

९. सदस्यता समाप्त हुने अिस्था : देहायको अिस्थामा सदस्यता समाप्त भएको मावननेछ ।  

क) दफा ८ बमोवजम सदस्यतामा बहाल रहन अयोग्य भएमा  

ख) सदस्यले रावजनामा गरेमा  

ग) सदस्यको मृत्यु भएमा  

घ) बेलडाडी गाउँपावलका गाउँ खेलकुद विकास सवमवतलाई उवित कारर् सवहतको 

सिूना नवदई लगातार ३ पटक सतम सवमवतको बैठकमा अनुपवस्थत भएमा 

पररच्छेद : ४ –  

गाउँ खेलकुद विकास सवमवतको काम, कताव्य र अवधकार  



१०. सवमवतको काम, कताव्य र अवधकार : सवमवतको काम, कताव्य र अवधकार देहाय 

बमोवजम हुनेछ। क) खेलकुद के्षत्रको विकास गना खेलकुद प्रवतयोवगताको आयोजना गने 

। 

ख) खेलकुद सतबवन्ध प्रवतयोवगता िा बैठकमा भाग वलन खेलाडी, । सवमवतका सदस्य 

तथा कमािारीलाई प्रदेश, केन्र िा विदेशमा समेत पठाउने । खेलकुद सतिवन्ध विवभन्न 

कायाकम सिंालन गने तथा सहभागी गराउने।  

ग) खेलकुद सतबवन्ध ससं्थालाई आवथाक िा खेलकुद सतिन्धी विवभन्न कायािम 

सिंालन गने िा अन्य सहयोग प्रदान गने।  

घ) वशक्षर् ससं्थाहरुमा खेलकुद सतबवन्ध प्रवशक्षर् प्रवतयोवगता सिंालन गने तथा 

खेलकुदको जानकारी सतबवन्ध प्रिार प्रसार गने गराउने।  

ङ) खेलकुदको स्तरोन्नती वबकासका लागी खेल पूिााधार वनमाार् आिश्यकता तथा 

सतभाव्यताको अध्ययन गने।  

ि) खेलकुदको विकासका लावग िडा खेलकुद विकास सवमवतहरु गठन गने साथै 

खेलकुद सतबवन्ध ससं्थाहरु, क्लिहरु दताा गने र गाउँपावलकालाई वसफाररस गने  

छ) खेलाडीहरुलाई सहायता तथा छात्रिवृत्त प्रदान गनाका लावग गाउँपावलकालाई 

वसफाररस गने रावरिय तथा अन्तरावरिय खेलकुद प्रवतयोवगतामा सहभागी भई नगरको 

रावरिय तथा अन्तरावरिय स्तरमा सहभागीता जनाई रावरिय गौरब एिम प्रवतष्ठा आजानमा 

महत्िपूर्ा योगदान पुरयाएका गाउँपावलकाका खेलाडीहरुका लावग गाउँपावलकालाई 

वसफाररस गने।  

ज) खेलाडीको ससं्थाको सरंक्षर् गनाका लावग अवबलतब व्यिस्था गने।  

झ) खेलकुदको विकासका लावग अन्य आिस्यक व्यिस्था गने गराउने।  

११. सवमवतको बैठक र वनर्ाय : 

१. अध्यक्ष बाट वनदेशन भए अनुसार सदस्य सवििले वमवत, समय र स्थान तोवक 

सवमवतको बैठक बोलाउनेछ।  



२. सवमवतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ वनजको अनुपवस्थवतमा उपाध्यक्षले र 

वनजको पवन अनुपवस्थवत भएमा सदस्यहरुले आफुमध्ये बाट छानेको जेष्ठ सदस्यले 

िैठकको अध्यक्षता गनेछ।  

३. सवमवतको कुल सदस्य सखं्याको ५१ प्रवतशत सदस्यहरुको उपवस्थती भएमा बैठकको 

लावग गर्पुरक सखं्या रहेको मावननेछ।  

४. सवमवतको बैठक बिामा कवततमा ३ मवहनामा १ पटक बस्नेछ।  

५. बैठकमा बहुमतको सखं्या मान्य हुनेछ तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गने व्यवक्तले 

वनर्ाायक मत वदन पाउनेछ।  

६. सदस्य सविबले बैठकको वनर्ाय को अवभलेख राख्नेछ।  

७. यस दफामा लेवखए बाहेक बैठक सतबवन्ध अन्य कायाविवध सवमवत आफैले वनर्ाय गरे 

बमोवजम हुनेछ। 

पररच्छेद :५  

१२ पदावधकारी तथा सदस्यहरुको काम, कताव्य र अवधकार यस काविवधको दफा ९ 

समेतका सतपुर्ा अवधकार तथा कताव्यहरुको अवधनमा रही खेलकुद सवमवतका 

पदावधकारी तथा सदस्यको काम, कताव्य र अवधकार देहाय बमोवजम हुनेछ।  

क) अध्यक्षः १. यो कायाविवधमा भएका वबियहरु लगाएत खेलकुदको विकास विस्तारका 

विियमा गाउँ खेलकुद विकास सवमवतलाई आिश्यक वनदेशन वदने।  

२. बैठकको अध्यक्षता गने।  

३. खेलकुदको विकास र विस्तारका लावग आिश्यक काया योजना बनाई 

गाउँपावलकालाई जानकारी गराउदै खेलकुद मैत्री िातािरर् बनाउने योजना बनाउने।  

ख) उपाध्यक्ष :  

१. अध्यक्षको अनुपवस्थवतमा अध्यक्षले गनुापने सतपुर्ा कायाहरु गने  

२. अध्यक्ष तथा सवमवतले तोके बमोवजम काम गने।  

ग) सविि : १. अध्यक्षले वदएको वनदेशन बमोवजमका काम गने र गराउने। 



२. गाउँ खेलकुद विकास सवमवतको बैठकको लावग वबियसिूी तयार गने र बैठकको 

वनर्ाय कायाान्ियन गने गराउने। '  

३. गाउँ खेलकुद विकास सवमवतको सवििालय स्थापना गने।  

४. खेलकुद सतबवन्ध वबियमा वजल्ला, प्रदेश तथा रावरिय ईकाईहरु सगं सतपका  र 

समन्िय कायम गने।  

५. गाउँ खेलकुद विकास सवमवतका.का अवधकार, कामा कताव्यको वनर्ाय अनुसार 

कायाान्ियन गने गराउने।  

६. खेलकुद विकास सतबवन्ध िा अन्य अपरझट रुपमा आईपरेका समस्या एिम कायाहरु 

सतपन्न गने र यस प्रकार सतपन्न गररएका कामहरु गाउँ खेलकुद विकास सवमवतको 

बैठकबाट अनुमोदन गराउने।  

७ दैवनक प्रशासवनक कामहरु गने गराउने ।  

८. बाविाक कायािमहरु तयार गरी बैठकमा पेश गने।  

घ) सदस्य : गाउँ खेलकुद विकास सवमवतको वनर्ाय अनुसार तोवकवदएको काया सतपादन 

गने गराउने।  

१३. गाउँ खेलकुद वबकास सवमवतका पदावधकारी एिम सदस्यहरुलाई वदने सवुबधा  

क) बेलडाडी गाउँपावलका खेलकुद वबकास सवमवत को कामले वजल्ला, प्रदेश एिम 

रावरिय रुपमा भ्रमर् गदाा गाउँपावलकाबाट वनर्ाय गररए बमोवजम आित जाित िाफतको 

लाग्ने सिारी भाडा तथा दैवनक भ्रमर् भत्ता।  

ख) गाउँ खेलकुद विकास सवमवतको कामको वसलवसलामा वनज िा भाडामा सिारी 

साधन प्रयोग गदाा लागेको ईन्धन खिा िा यस्ता अन्य खिाहरु।  

ग) गाउँपावलकाले वनर्ाय गरेका अन्य सतबवन्धत खिाहरु । 

पररच्छेद : ६  

सघं ससं्था र क्लिहरु दताा कायाविवध :  

१४) गाउँपावलका खेलकुद सतबवन्ध ससं्थाले दताा गराउनु िाहेमा देहाय बमोवजमको 

कायाविवध अिलतबन गराउनु पनेछ।  



क) ससं्थाको नाम र ठेगाना  

ख) सिंालन गने खेलकुदको वकवसम  

ग) काया सवमवतको सदस्यहरुको नामािली, ठेगाना र पेशा समेत  

१५. गाउँ  िडा खेलकुद सवमवत : गाउँ खेलकुद विकास सवमवतले आिश्यक कायाविवध र 

मापदण्ड बनाई गाउँपावलकाका ५िटै िडामा िडा खेलकुद विकास सवमवत गठन गना 

सक्नेछ। 

१६. गाउँ खेलकुद विकास सवमवतको कायाालय :  

गाउँ खेलकुद विकास सवमवतको मुख्य कायाालय गाउँपावलकाको केवन्रय कायाालयमा नै 

रहनेछ। 

पररच्छेद : ७  

१७ गाउँ खेलकुद विकास सवमवतको आवथाक स्रोत तथा कोि  

क) गाउँपावलकाले विवनयोजन गरेको खेलकुद वशिाकको बजेट।  

ख) विवभन्न कायाहरु तजुामा गरी सकंलन हुन आएको रकम िा पुरुस्कारको रकम।  

ग) गाउँपावलका र गाउँ खेलकुद विकास सवमवतको वहत, उदे्दश्य, वनती र स्िाथामा 

नकारात्मक असर नपने गरी प्राप्त हुन आउने िन्दा, आवथाक अनुदान िा दान आवद।  

घ) खेलकुद सतबवन्ध सघं र ससं्था र क्लिहरु दताा िा नविकरर् गदाा प्राप्त हुने सदस्यता िा 

नविकरर् िाफत प्राप्त हुने रकम। 

___ मावथ जे सकैु लेवखएको भएता पवन गाउँपावलका आवथाक सिंालन एिम 

व्यिस्थापन सतिवन्ध वनयम काननको अवधनमा रही आवथाक काया सिंालन गनाका लावग 

गाउँ खेलकुद विकास सवमवतले कायायोजना बनाई गाउँपावलका बाट स्िीकृवत वलएमा 

काया सतपन्न गनुा पनेछ। 

 

स्थावपत २०७८ 


