ग ाँउ खेलकुदविक स सविवि गठन िथ सञ्च लनक र्यविधी, २०७५
प्रस्तावनााः स्वास्थको लागि खेलकुद गिगिला िााँउपागलकाको अगियान, स्वास््य र सृजनगिल व्यगि गिगिला
िााँउपागलकाको िान िन्ने मल
ू नारा सगित यस गिगिला िााँउपागलका क्षेत्रगित्र बसोवास िने सम्पर्ु ण िााँउवासीिरुलाई खेलकुद
मार्ण त स्वास््य र सृजनगिल व्यगि व्यगिव्यको रुपमा गवकास िनणको लागि गिगिलािााँउपागलका खेलकुद गवकास सगमगत
िठन र सञ्िालन कायणगवधी आवश्यक िएकोले यो “िााँउ खेलकुद गवकास सगमगत िठन र सञ्िालनकायणगवधी,
२०७५”पारीत िररएको छ ।
१.सगं क्षप्तनाम र प्रारम्िाः (१) यस कायणगवधीको नाम “िााँउ खेलकुद गवकास सगमगत िठन तथा सञ्िालन कायणगवधी,२०७५”
रिेको छ ।

(२) यो कायणगवधी तरुु न्तप्रारम्ि िुनेछ ।
२.पररिाषा र व्याखयााः गवषयवा प्रसंिले अको अथण नलािेमा यस कायणगवधीमााः-

(क) “िााँउपागलका”िन्नाले गिगिला िााँउपागलका सम्झनपु दणछ ।
(ख) “िााँउकायणपागलका”िन्नाले गिगिलािााँउकायणपागलका सम्झनृ
ु ृपदणछ ।
(ि) “िााँउ प्रमख
ु ”िन्नाले यस िााँउकायणपागलकाको िााँउप्रमख
ु सम्झनपु दणछ ।
(घ) “उपप्रमख
ु ”िन्नाले यस िााँउकायणपागलकाको उपप्रमख
ु सम्झनपु दणछ ।
(ङ) “प्रमख
ु प्रिासकीयअगधकृ त”िन्नाले यस िााँउकायणपागलकाको कायाणलयको प्रमख
ु प्रिासकीयअगधकृ त
सम्झनपु दणछ ।

(ि) “िााँउ खेलकुदगवकास सगमगत”िन्नाले यस कायणगवधीबमोगजमिााँउपागलकाद्धारा सञ्िालनिुने खेलकुदसाँि
सम्बगन्धतगियाकलापिरुलाई गनयमनतथाआवश्यक सधु ारात्मककायणिरु िनणकालागििररएको सगमगतलाई
सम्झनपु दणछ ।

(छ) “वडा सगमगत”िन्नाले िााँउकायणपागलकाको वडा सगमगत सम्झनपु दणछ ।
(ज) “सिा”िन्नाले यस िााँउपागलकाको िााँउसिा सम्झनपु दणछ ।
३. िााँउ खेलकुदगवकास सगमगत िठनाःतपगिलकाव्यगििरु िााँउ खेलकुदगवकास सगमगतमा सदस्यिरु िुन सक्नेछन् ≤–
क) गिगिलािााँउपागलकाको नािररक,

ख) कुनै पगनर्ौजदारी अगियोि नलािेको,
ि) खेल क्षेत्र बझु ेको वा खेल क्षेत्रलाई मायािने ।
४. िााँउ खेलकुदगवकास सगमगतमातपगिलकापदागधकारीिरु रिने व्यवस्था रिेको छ:क) िााँउप्रमख
ु ले तोके को एक अध्यक्ष,
ख) खेलकुद सम्बगन्धतगवषयित क्षेत्र िेने कायणपागलकाको सयं ोजक,
ि) गिगिलािााँउपागलकागित्रकामाध्यगमक गवद्यालयिरुबाटप्रध्यानध्यापकमध्येबाट िााँउप्रमख
ु ले तोके को एक जना,
घ) खेल प्रेमीिरुमध्येबाट िााँउपालीकाले छनौट िरे को एक जनामगिला सदस्य,
ङ) गिगिलािााँउपागलकागित्रको क्लबिरुबाट अध्यक्षिरुमध्येबाटगिगिलािााँउपागलकाले छनौट िरे को २ जना,
ि) गिगिलािााँउपागलकाको प्रमख
ु प्रिासकीयअगधकृ तले तोके को एक जनाकमणिारी सदस्य सगिव ।

३. िााँउ खेलकुदगवकास सगमगतको कायणिरु ≤–

(क) यस िााँउपागलकाबाट सञ्िालनिररने गवगिन्न खेलकुदगियाकलापिरुको सञ्िालन, गनयमन, प्रवद्र्धन लिायतकाकायण
िने,
(ख)िााँउ क्षेत्रगित्र सञ्िालनिररने खेलकुदिरुको पगििान िरी िााँउकायणपागलकामा पेि िने,
(ि) खेलकुदको माध्यमबाट सम्पर्ु ण िााँउवासीलाई एगककृ त िने,
(घ)िााँउपागलकाको तर्ण बाट प्रगतगनगधत्व िरी अन्यकुनै ठााँउमा िई खेलकुदगियाकलापमा सििागििुनजााँदाव्यवस्थापनिने,
(ङ)वागषणक कायणिमबनाई गवगिन्न खेलकुदको आयोजनातथा सञ्िालनिने,
(ि)िााँउ खेलकुदगवकास सगमगतले वागषणक रुपमाकगम्तमा२ वटा िााँउस्तररय, कगम्तमा ३ वटा गवद्यालयस्तर
खेलकुदआयोजनातथा सञ्िालनिनणपु नेछ, िने अन्यगवगिन्न खेलकुद सम्बगन्धगियाकलापिरु िनण िराउन सक्नेछ ।
४. खेलकुदप्रकृ यााः(१)वाषीक योजनामानपरे को कुनै पगन खेलकुदतत्कालआयोजनातथा सञ्िालनिनण आवश्यक परे मा रु
५०,०००।–(अक्षरुपी रु पिास िजार) सम्मखिण व्योिोने कायणिमको लागििााँउप्रमख
ु को गनर्णयद्धारा िुन,े

(२) रु पिार िजार देगख दईु लाख सम्मको खिण िुने खेलकुदकायणिमको लागििााँउ खेलकुदगवकास सगमगतको
गसर्ाररसमािााँउ प्रमख
ु को गनर्णयद्धारा,
(३) रु २,००,०००।–दईु लाखिन्दा बढी कुनैपगन खेलकुदकायणिमआयोजनातथा सञिालनिनण आवश्यक
परे मािााँउकायणपागलका द्धारा गनर्णय िनणपु नेछ ।
५.प्रगतवेदन पेि िनणपु ने ृाःिााँउ खेलकुदगवकास सगमगतले आफ्नो सम्पर्ु ण कायणिमको अधणवागषणक रुपमािााँउसिामाप्रगतवेदन
पेि िनणपु नेछ ।
६. खेलकुदगवकास सगतगतले पालनािनणपु ने पवू णितण ृाः

(क) खेलकुदगवकास सगमगतले िााँउपागलकाद्धारा िररएको गनर्णयिरु पालनािनणपु ने,
(ख) कुनै पगन खेलकुदकायण आयोजनातथा सञ्िालनिनण आवश्यक परे मा प्रस्तावाना सगितिााँउपागलकामा पेि िनणपु ने,
(ि) िााँउ खेलकुदगवकास सगमगतले आयोजनातथा सञ्िालनिने खेलकुदिरु िगतगवगधिरु सामागजक सौिाद्र्धपर्ु रुपमा,
आगथणक गमतव्ययीताएवं सबैलाई समेट्न सक्ने िरी िस्ु त दरुु स्त रुपमािनणपु नेछ,
(घ) आगथणक िगतगवगधिरु पारदगिण, उत्तरदायी र जवार्देिीप्रकारको िुनपु नेछ,
(ङ) वागषणक लेखापरीक्षर्को व्यवस्था िै आगधकाररक गनकायबाट सो अनसु ार लेखापरीक्षर् िरे को ।
७.प्राप्तआगथणक सिायताको तोगकएको प्रयोजनमाखिण िनणपु नेाःयस िााँउपागलकाबाट जनु प्रयोजनकालागि जे जगत
रकमगवगनयोजन िएको िो सोिीप्रयोजनमाखिण िनणपु नेछ ।
९. यसै कायणगवधीबमोगजमिए िरे को मागनने ृाःयसअगघ यस िााँउपागलकाबाट खेलकुद क्षेत्रमागवगनयोजन िररएका रकम
समेत यसै कायणगवधीबमोगजमिए िरे को मागननेछ ।
१०.कायणगवधीको व्याखया सि
ं ोधनतथा अनसु िू ी थपघटाःयस कायणगवधीको आवश्यकव्याखया,सि
ं ोधनतथा अनसु िू ी थपघट
िााँउकायणपागलकाले िनेछ ।

