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"सिरीजङ्घाको गौरव, कन्चनजङ्घा" 

 

 

 

 

 

  

सिरीजङ्घा राजपत्र 
 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाद्धारा प्रकाशित 

खण्ड३) ताप्लेजुङ, प्रदशे नम्वर१, नेपाल, माघ ०९ गते २०७८ साल (संख्या ११ 

 

भाग २ 

सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु, प्रदेि नं. १, नेपाि। 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाको गााँउ कार्यपासिकािे पाररत गरेको ति िेशिए बमोशजमको कार्यववसि 

िवयिािरणको जानकारीको िासग प्रकाशित गरीएको छ । 

िम्वत ्२०७८ िािको ऐन / सनर्माविी / सनदेशिका / कार्यववसि / मापदण्ड नं. ११ 
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िेिकूद ववकाि िसमसत गठन तथा पररचािन कार्यववसि, २०७८ 

प्रमाणीकरण समसत : २०७८।१०।०९ 

 
प्रस्तावनााः प्रत्रे्क वडास्तरदेिी िेिप्रमेी र्वुाको नेततृ्वमा दतायवाि िेिकूदका िंघ/िंस्थाहरु 
िशम्मसित िेिकूद ववकाि िसमसत र गाउाँपासिकास्तरमा िेिकूद पररषद्को माध्र्मबाट ववसभन्न 
िेिका िेिप्रमेी र्वुाहरुिाई िंिग्नता गराई िेिका माध्र्मबाट िमग्र सिरीजङ्घाको िवायङ्गीण 
ववकािको मिुप्रवाहमा र्वुा र िेिकूद क्षेत्रिाई िमावेि गने िम्बन्िमा आवश्र्क व्र्वस्था गनय 
वाञ्छनीर् भएकािे, 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको प्रिािकीर् कार्यववसि सनर्समत गने ऐन, २०७७ को दफा ४ िे ददएको 
असिकार प्रर्ोग गरी सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकािे र्ो कार्यववसि तजुयमा गरी िागू गरेको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 

१. िंशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्ो कार्यववसिको नाम "सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको िेिकूद ववकाि 
िसमसत गठन तथा पररचािन कार्यववसि, २०७८" रहेको छ। 

(२) र्ो कार्यववसि सिरीजङ्घा राजपत्रमा प्रकािन भएपसछ सिरीजङ्घा गाउाँपासिका क्षेत्रभर िागू हनुेछ। 

२. पररभाषा र व्र्ाख्र्ााः ववषर् वा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा र्ि कार्यववसिमा,- 
(क) "अध्र्क्ष" भन्नािे र्ि कार्यववसिको दफा ७ बमोशजम गठन हनुे गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद 
पररषद्को अध्र्क्षिाई िम्झनपुछय। 

(ि) "उपाध्र्क्ष" भन्नािे र्ि कार्यववसिको दफा ७ को उपदफा (१) को िण्ड (ि) बमोशजम 
गाउाँपासिकाका अध्र्क्षबाट मनोसनत हनुे गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद पररषद्का उपाध्र्क्षिाई 
िम्झनपुछय।  

(ग) "कार्यपासिका" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिका, ताप्िेजङुिाई िम्झनपुछय। 

(घ) "कार्ायिर्" भन्नािे सिरीजङ्घा गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्, तेल्िोकिाई िम्झनपुछय। 

(ङ) "कार्यववसि" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको िेिकूद ववकाि िसमसत गठन तथा पररचािन 
कार्यववसि, २०७८ िाई िम्झनपुछय। 

(च) "गाउाँपासिका" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङुिाई िम्झनपुछय। 
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(छ) "पररषद्" भन्नािे र्ि कार्यववसिको दफा ७ बमोशजम गठन हनुे गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद 
पररषद्िाई िम्झनपुछय। 

(ज) "वडा" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका मातहतको कुनै पसन वडािाई िम्झनपुछय। 

(झ) "वडा िसमसत" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्रको कुनैपसन वडा िसमसतिाई िम्झनपुछय। 

(ञ) "वडाध्र्क्ष" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्रको कुनैपसन वडाको वडाध्र्क्षिाई 
िम्झनपुछय। 

(ट) "वडा िशचव" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्रको कुनैपसन वडाको वडा िशचव भई 
कामकाज गनय तोवकएको कमयचारीिाई िम्झनपुछय । 

(ठ) "िसमसत" भन्नािे कार्यववसिको दफा ४ बमोशजम सिरीजङ्घा गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्रको प्रत्रे्क 
वडामा गठन हनु ेिेिकूद ववकाि िसमसतिाई िम्झनपुछय। 

(ड) "िदस्र्" भन्नािे र्ि कार्यववसि बमोशजम गठन हनुे िसमसत तथा पररषद्का िदस्र्िाई 
आवश्र्कता अनिुार िम्झनपुछय। 

(ढ) "िामाशजक ववकाि िसमसत" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिका मातहतको िामाशजक ववकाि 
िसमसतिाई िम्झनपुछय। 

(ण) "िंर्ोजक" भन्नािे र्ि कार्यववसिको दफा ४ बमोशजम प्रत्रे्क वडामा गठन हनुे र्वुा तथा 
िेिकूद ववकाि िसमसतका िंर्ोजकिाई िम्झनपुछय। 

(त) "र्वुा" भन्नािे िोह्र वषयदेिी चािीि वषयिम्मको उमेर भएको गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र बिोबाि गने 
व्र्शििाई िम्झनपुछय। 

पररच्छेद २ 

िेिकूद क्िब दताय तथा िूचीकृत िम्बन्िी व्र्वस्था 
३. िेिकूद क्िब दताय िम्बन्िी व्र्वस्थााः (१) गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र िेसिन ेकुनैपसन िेििाँग 
िम्बशन्ित क्िब गठन गनय चाहने कम्तीमा पन्र जनाको िमहुमा रहेका र्वुाहरुिे आफ्नो वडामा 
िेिकूद क्िब गठनका िासग आवेदन गनय िक्नेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोशजम िेिकूद क्िब गठन गनय चाहने र्वुाहरुको िमहुिे कार्यपासिकािे 
िेिकूद क्िब गठनका िासग तोकेको ढााँचामा वविानको मस्र्ौदा िमेत तर्ार गरी वडामा आवेदन 
गनुय पनेछ। 

(३) र्ि कार्यववसिको दफा ४ बमोशजमको िसमसतिे उपदफा (२) बमोशजम िेिकूद क्िब गठनका 
िासग वविानको मस्र्ौदा िवहत वडामा परेको आवेदन उपर छानवीन गरी वडा अध्र्क्ष माफय त 
गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद पररषदमा क्िब दतायको सिफाररि गनय िक्नेछ। 
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(४) उपदफा (३) बमोशजम क्िब दतायको वडाको सिफाररि, सनवेदन र वविानको मस्र्ौदा उपर 
आवश्र्क जााँचबझु गदै गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद पररषदिे क्िब दतायको अशन्तम सिफाररि 
कार्ायिर्मा उपिब्ि गराउनेछ। र, कार्ायिर्िे सनर्मानिुार क्िब दताय गरी अनिूुची १ बमोशजमको 
ढााँचामा क्िब दताय प्रमाण-पत्र जारी गनय िक्नेछ। 

(५) र्ो कार्यववसि िागू हनुअुशघ िम्बशन्ित िरकारी सनकार्मा ववगतमै दताय भएका िेिकूद 
क्िबहरुिाई वडास्तरमा वडास्तरीर् िेिकूद ववकाि िसमसतिे र गाउाँपासिकास्तरमा 
गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद  पररषद्िे क्रमिाः िूचीकृत गनेछ। 

(६) र्ो कार्यववसिको अन्र्त्र दफाहरुमा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएतापसन गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्रका 
वडामा बढीमा एक िेि, एक क्िब मात्र हनुेगरी क्िब दताय गररनेछ।  

पररच्छेद ३ 

वडास्तरीर् िेिकूद ववकाि िसमसत िम्बन्िी व्र्वस्था 
४. वडास्तरीर् िेिकूद ववकाि िसमसतको गठनाः (१) प्रत्रे्क वडामा िेिकूद िम्बन्िी 
गसतववसििाई व्र्वशस्थत बनाउन एवम ्आवश्र्कता अनिुार र्ोजना तथा कार्यक्रम िञ्चािन गने कार्य 
िमेतको िासग एक िेिकूद ववकाि िसमसत रहनेछ। 

(२) िसमसतको गठन देहार् बमोशजम हनुेछाः 
(क) वडा अध्र्क्षबाट मनोसनत िेिकूदको क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वषयदेिी वक्रर्ािीि िम्बशन्ित वडाको 
र्वुा एकजना                                                    -िंर्ोजक 

(ि) वडासभत्रका दतायवाि तथा िचुीकृत िेिकूद क्िबका अध्र्क्षहरु     -पदेन िदस्र् 

(ग) िेिकूदको हक/वहत, िंरक्षण र िम्वर्द्यनको क्षेत्र र्ोगदान परु्ायएका र्वुाहरुमध्रे्बाट वडा 
िसमसतबाट मनोसनत कम्तीमा एकजना मवहिा िवहत तीनजना          -िदस्र्  
(३) वडा िसमसतिे उपदफा (२) को िण्ड (ग) बमोशजमका िदस्र्हरुको मनोनर्न गदाय िमावेिी 
सिद्धान्तको आिारमा गनुय पनेछ।  

(४) उपदफा (२) को िण्ड (क) र िण्ड (ग) बमोशजम मनोसनत िंर्ोजक तथा िदस्र्हरुको 
पदावसि तीन वषयको हनुेछ। 

(५) उपदफा (४) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएतापसन उपदफा (२) को िण्ड (क) बमोशजम 
मनोसनत िंर्ोजकिे आफ्नो पद अनरुुपको आचरण नगरेको वा शजम्मेवारी पूरा नगरेको भनी 
िसमसतको बहमुत िदस्र्िे ठहर गरी वडा अध्र्क्ष िमक्ष सिफाररि गरेमा वडा अध्र्क्षिे त्र्स्तो 
िसमसतका िंर्ोजकिाई जनुिकैु िमर्मा पदबाट हटाई अको व्र्शििाई िंर्ोजक पदमा सनर्िु गनय 
िक्नेछ। 
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तर, पदबाट हटाउन ुअशघ सनजिाई आफ्नो िफाई पेि गने मौकाबाट वशञ्चत भने गररने छैन। 

(६) उपदफा (४) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएता पसन उपदफा (२) को िण्ड (ग) बमोशजम 
मनोसनत कुनै िदस्र्िे आफ्नो पद अनरुुपको आचरण नगरेको वा शजम्मेवारी पूरा नगरेको भनी 
िसमसतको बहमुत िदस्र्िे ठहर गरी वडा िसमसतमा सिफाररि गरेमा वडा िसमसतिे त्र्स्तो 
िदस्र्िाई जनुिकैु िमर्मा पदबाट हटाउन िक्नेछ। 

तर, पदबाट हटाउन ुअशघ सनजिाई आफ्नो िफाई पेि गने मौकाबाट वशञ्चत भने गररने छैन। 

५. वडास्तरीर् िेिकूद ववकाि िसमसतको बैठक र सनणयर्ाः (१) वडास्तरीर् िेिकूद ववकाि 
िसमसतको बैठक कम्तीमा तीन मवहनामा एकपटक वडा कार्ायिर्मा बस्नेछ। 

(२) िंर्ोजकिे तोकेको समसत र िमर्मा िसमसतको बैठक बस्नेछ। 

(३) िसमसतको बैठक हनुभुन्दा कम्तीमा चौववि घण्टा अगावै बैठकमा छिफि हनुे ववषर्को 
कार्यिचुी िवहतको िूचना वडा िशचविे िबै िदस्र्हरुिाई ददनेछ। 

(४) िसमसतको कुि िदस्र् िंख्र्ाको पचाि प्रसतितभन्दा बढी िदस्र्हरुको उपशस्थत भएमा 
िसमसतको बैठकको िासग गणपरुक िंख्र्ा पगेुको मासननेछ। 

(५) िसमसतको बैठकमा बहमुतको रार् मान्र् हनुेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्र्क्षता गने 
व्र्शििे सनणायर्क मत ददनेछ। 

(६) िसमसतको बैठकको सनणयर् बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्शििे प्रमाशणत गरी राख्नछे। 

(७) बैठकमा िंर्ोजकको अनपुशस्थसत भएमा येरे्ठ स िदस्र्िे बैठकको अध्र्क्षता गनेछ।  

(८) िसमसतको बैठकमा िंरक्षकिाई आमन्त्रण गनुय पनेछ। 

६. वडास्तरीर् िेिकूद ववकाि िसमसतको काम, कतयव्र् र असिकाराः र्ि कार्यववसिको 
अन्र्त्र दफामा उशल्िशित काम, कतयव्र् र असिकारको असतररि वडास्तरीर् िेिकूद ववकाि 
िसमसतको काम, कतयव्र् र असिकार देहार् बमोशजम हनुेछाः 
(क) ववसभन्न वविाका िेिकूद िशक्षत वडास्तरीर् कार्यक्रमहरुको तजुयमा गरी वडा िसमसतमा पेि 
गने। 

(ि) वडासभत्र वक्रर्ािीि ववसभन्न िेिकूदिाँग िम्बशन्ित दतायवाि िंघ/िंस्थाहरुवीच आवश्र्क 
िमन्वर् एवम ्िहजीकरण गदै त्र्स्ता िंघिंस्थाहरुको कामकारवाहीमा रेिदेि तथा सनर्न्त्रण गने। 

(ग) िेिकूदका ववसभन्न वविामा वडास्तरीर् वटमको छनोट गने। 

(घ) वडासभत्र दताय हनु चाहने कुनैपसन वविाको िेिकूद क्िब दतायको सिफाररि गरी वडा अध्र्क्ष 
िमक्ष पेि गने। 
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(ङ) वडाको वावषयक कार्यक्रममा िमावेि वडास्तरीर् ववसभन्न वविाका िेिकूद िम्बन्िी कार्यक्रम 
आर्ोजना गने। 

(च) कार्यपासिका तथा वडा िसमसतिे तोकेको अन्र् कार्य गने, गराउने। 

पररच्छेद ४ 

गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद पररषद् िम्बन्िी व्र्वस्था 
७. गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद पररषद्को गठनाः (१) गाउाँपासिकामा देहार् बमोशजम एक 
गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद पररषद् रहनेछाः 
(क) िामाशजक ववकाि िसमसतका िंर्ोजक                                                   -पदेन अध्र्क्ष 

(ि) िेिकूदको क्षेत्रमा वक्रर्ाशिि गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्रका र्वुाहरुमध्रे्बाट गाउाँपासिकाका 
अध्र्क्षिे मनोनर्न गरेका एकजना                 -

उपाध्र्क्ष 
(ि) िबै वडाका िेिकूद ववकाि िसमसतका िंर्ोजकहरु             -पदेन िदस्र् 

(ग) िेिकूदको ववसभन्न वविामा स्थावपत व्र्शित्वहरुमध्रे्बाट कार्ायपासिकािे मनोनर्न गरेको 
कम्तीमा एकजना मवहिा िवहत चारजना                                       
-िदस्र् 

(घ) कार्ायिर्को शिक्षा तथा िामाशजक ववकाि िािा प्रमिु       -पदेन िदस्र् 
िशचव 

(२) कार्यपासिकािे उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोशजमका िदस्र्हरुको मनोनर्न गदाय िमावेिी 
सिद्धान्तको आिारमा गनुय पनेछ। 

(३) उपदफा (१) को िण्ड (ि) बमोशजम मनोसनत उपाध्र्क्ष र िण्ड (ग) बमोशजम मनोसनत 
िदस्र्हरुको पदावसि तीन वषयको हनुेछ। 

(४) उपदफा (३) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएतापसन उपदफा (३) को िण्ड (ि) बमोशजमको 
उपाध्र्क्षिे आफ्नो पद अनरुुपको आचरण नगरेको वा शजम्मेवारी पूरा नगरेको भनी पररषद्को 
बहमुत िदस्र्िे ठहर गरी गाउाँपासिकाका अध्र्क्ष िमक्ष सिफाररि गरेमा गाउाँपासिकाका अध्र्क्षिे 
त्र्स्तो पररषद्का उपाध्र्क्षिाई जनुिकैु िमर्मा पदबाट हटाई अको व्र्शििाई उपाध्र्क्ष पदमा 
सनर्िु गनय िक्नेछ। 

तर, पदबाट हटाउन ुअशघ सनजिाई आफ्नो िफाई पेि गने मौकाबाट वशञ्चत भन ेगररने छैन। 

(५) उपदफा (३) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएतापसन उपदफा (३) को िण्ड (ग) बमोशजम 
मनोसनत पररषद् िदस्र्िे आफ्नो पद अनरुुपको आचरण नगरेको वा शजम्मेवारी पूरा नगरेको भनी 
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पररषद्को बहमुत िदस्र्िे ठहर गरी गाउाँपासिकाका अध्र्क्ष माफय त कार्यपासिकामा सिफाररि गरेमा 
कार्यपासिकािे त्र्स्तो िदस्र्िाई जनुिकैु िमर्मा पदबाट हटाउन िक्नेछ। 

तर, पदबाट हटाउन ुअशघ सनजिाई आफ्नो िफाई पेि गने मौकाबाट वशञ्चत भन ेगररने छैन। 

८. गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद पररषद्को बैठक र सनणयर्ाः (१) पररषद्को बैठक कम्तीमा 
तीन मवहनामा एक पटक बस्नेछ। 

(२) अध्र्क्षिे तोकेको समसत, िमर् र स्थानमा पररषद्को बैठक बस्नेछ। 

(३) पररषद्को बैठक बस्नभुन्दा कम्तीमा चौववि घण्टा अगावै बैठकमा छिफि हनुे ववषर्को 
कार्यिचुी िवहतको िूचना िदस्र् िशचविे िदस्र्हरुिाई ददनेछ। 

(४) पररषद्को कुि िदस्र् िंख्र्ाको पचाि प्रसतितभन्दा बढी िदस्र्हरुको उपशस्थत भएमा 
पररषद्को बैठकको िासग गणपरुक िंख्र्ा पगेुको मासननेछ। 

(५) पररषद्को बैठकमा बहमुतको रार् मान्र् हनुेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्र्क्षता गने 
व्र्शििे सनणायर्क मत ददनेछ। 

(६) पररषद्को बैठकको सनणयर् बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्शििे प्रमाशणत गरी राख्नछे। 

(७) पररषद्को बैठकमा िंरक्षकिाई आमन्त्रण गनुय पनेछ। 

(८) पररषद्को अध्र्क्षको अनपुशस्थसतमा उपाध्र्क्षिे अध्र्क्षको कार्यभार वहन गनेछ। 

९. गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद पररषद्को काम, कतयव्र् र असिकाराः र्ि कार्यववसिको 
अन्र्त्र दफामा उशल्िशित काम, कतयव्र् र असिकारको असतररि गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद 
पररषद्को काम, कतयव्र् र असिकार देहार् बमोशजम हनुेछाः 
(क) िेिकूद िम्बन्िी गाउाँपासिकास्तरीर् दीघयकासिन नीसतको मस्र्ौदा तजुयमा गरी िामाशजक 
ववकाि िसमसत िमक्ष पेि गने। 

(ि) ववसभन्न वविाका िेिकूद िशक्षत गाउाँपासिकास्तरीर् वावषयक कार्यक्रमहरुको तजुयमा गरी 
िामाशजक ववकाि िसमसतमा पेि गने। 

(ग) गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र वक्रर्ािीि िेिकूदिाँग िम्बशन्ित दतायवाि ववसभन्न िंघ/िंस्थाहरुिाई 
गाउाँपासिकामा िचुीकृत गने र त्र्स्ता िंघ/िंस्थाहरुको काम कारवाहीको रेिदेि तथा सनर्न्त्रण 
गने। 

(घ) िेिकूदका ववसभन्न वविामा गाउाँपासिकास्तरीर् वटमको छनोट गने। 

(ङ) गाउाँपासिकाको स्वीकृत वावषयक कार्यक्रममा िमावेि ववसभन्न वविाका िेिकूद कार्यक्रमको 
आर्ोजना गरी त्र्िको िमीक्षा िमेत गदै कार्ायिर्मा प्रसतवेदन गने। 
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(च) वडा तथा गाउाँपासिकास्तरमा दताय हनु चाहने ववसभन्न वविाका िेिकूदिाँग िम्बशन्ित 
िंघ/िंस्थाहरुको र्ि कार्यववसििे व्र्वस्था गरेको प्राविान बमोशजम दतायको अशन्तम सिफाररि गने। 

(छ) कार्यपासिका वा गाउाँपासिकाका अध्र्क्षिे तोकेको अन्र् कार्य गने, गराउने। 

पररच्छेद ५ 

ववववि 

१०. भाग सिन नहनुाेः गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद पररषद् र वडास्तरीर् िेिकूद ववकाि 
िसमसतका कुनै िदस्र् वा पदासिकारीिे आफ्नो सनजी स्वाथय भएको कुनै काम कुरामा भाग सिन 
हदैुन। 

११. उपिसमसत वा कार्यदि गठन गनय िक्नाेः गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद पररषद् तथा 
वडास्तरीर् िेिकूद ववकाि िसमसतिे र्ि कार्यववसि बमोशजम आफूिे गनुयपने कुनै कार्य िम्पादन 
गनयका सनसमत्त आवश्र्कता अनिुार बढीमा तीन िदस्र्ीर् उपिसमसत वा कार्यदि गठन गनय 
िक्नेछन।् 

१२. िाना तथा िाजा िचयको रकम उपिब्ि गराईनाेः (१) वडास्तरीर् िेिकूद ववकाि 
िसमसत र गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद पररषद्का िदस्र्िे बैठकमा भाग सिएका ददन कार्यपासिकािे 
सनिायरण गरी ददए बमोशजमको िाना तथा िाजा िचय वापतको रकम पाउनेछन।् 

(२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएतापसन वषयभरीमा बढीमा छ पटकिम्म बस्ने 
बैठकको िासग मात्र िाना तथा िाजा िचयको रकम उपिब्ि गराइनेछ। 

१३. वावषयक प्रसतवेदनाः (१) वडास्तरीर् िेिकूद ववकाि िसमसतिे आफूिे वषयभरीमा िम्पादन 
गरेको काम कारवाहीको वावषयक प्रसतवेदन आसथयक वषय िमाप्त भएको समसतिे एक मवहनासभत्र आफ्नो 
वडाका वडाध्र्क्ष र गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद पररषद् िमक्ष पेि गनुय पनेछ। 

(२) गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद पररषद्िे आफूिे वषयभरीमा िम्पादन गरेको काम कारवाहीको 
वावषयक प्रसतवेदन आसथयक वषय िमाप्त भएको समसतिे एक मवहनासभत्र गाउाँपासिकाका अध्र्क्ष िमक्ष 
पेि गनुय पनेछ। 

१४. सनदेिन ददन िक्नाेः गाउाँपासिकाका अध्र्क्ष वा उपाध्र्क्ष वा प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतिे 
र्ि कार्यववसि बमोशजम गदठत वडास्तरीर् िेिकूद ववकाि िसमसत वा गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद 
पररषद्िाई आवश्र्कता अनिुार िल्िाह/िझुाव वा सनदेिन ददन िक्ने र त्र्स्तो िल्िाह/िझुाव वा 
सनदेिनको पािना गनुय त्र्स्तो िसमसत वा पररषद्को कतयव्र् हनुेछ। 
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१५. िंरक्षक िम्बन्िी व्र्वस्थााः र्ि कार्यववसि बमोशजम गठन हनुे गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद 
पररषद्को िंरक्षक गाउाँपासिकाका अध्र्क्ष हनुेछन ् भने वडास्तरीर् िेिकूद ववकाि िसमसतको 
िंरक्षक िम्बशन्ित वडाका वडा अध्र्क्ष हनुेछन।्  

१६. िहर्ोग गनुयपनेाः र्ि कार्यववसि बमोशजम गठन हनुे गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद पररषद् र 
वडास्तरीर् िेिकूद ववकाि िसमसतको काम कारवाहीको िम्बन्िमा आवश्र्क िहर्ोग गनुय 
िम्बशन्ित िबैको कतयव्र् हनुेछ। 

१७. वडास्तरीर् िेिकूद ववकाि िसमसत र गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद पररषद्को 
ववघटनाः (१) र्ि कार्यववसिमा उशल्िशित उदे्दश्र् बमोशजम काम गनय निक्ने वडास्तरीर् िेिकूद 
ववकाि िसमसतिाई िम्बशन्ित वडा िसमसतको सिफाररिमा गाउाँपासिकाका अध्र्क्षिे जनुिकैु वित ्
ववघटन गनय िक्नछेन।् 

(२) र्ि कार्यववसिमा उशल्िशित उदे्दश्र् बमोशजम कार्य गनय निक्न े गाउाँपासिकास्तरीर् िेिकूद 
पररषद्िाई गाउाँपासिकाका अध्र्क्षको सिफाररिमा कार्यपासिकािे जनुिकैु वित ् ववघटन गनय 
िक्नेछ। 

१८. मापदण्ड बनाउन ेअसिकाराः र्ि कार्यववसिमा उशल्िशित व्र्वस्था कार्ायन्वर्न गनयका िासग 
िामाशजक ववकाि िसमसतको सिफाररिमा कार्यपासिकािे आवश्र्क मापदण्डको तजुयमा गनय िक्नेछ। 

१९. बािा अड्काउ फुकाउनाेः र्ि कार्यववसिमा उशल्िशित व्र्वस्था कार्ायन्वर्न गदाय कुनै वािा 
अड्काउ आईपरेमा कार्यपासिकािे सनणयर् गरी त्र्स्तो बािा अड्काउ फुकाउन िक्नेछ। 

२०. िंघीर् तथा प्रदेि कानून बमोशजम हनुाेः र्ि कार्यववसिमा उल्िेि गररएका व्र्वस्था 
प्रसतकूि हनुे गरी िंघीर् तथा प्रदेि कानून बनेको अवस्थामा िोही कानूनमा व्र्वस्था भए बमोशजम 
हनुेछ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनिूुची १ 



िण्ड ३, िंख्र्ा ११, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग २, समसत २०७८.१०.०९ 
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सिरीजङ्घा गाउाँपासिका 
गाउाँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु, प्रदेि नं. १, नेपाि 

ववषर्ाः िेिकूद क्िब दतायको प्रमाण-पत्र। 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको िेिकूद ववकाि िसमसत गठन तथा पररचािन सनदेशिका, २०७८ को दफा 
३ को उपदफा (४) बमोशजम देहार् अनिुार क्िब दताय गरी र्ो प्रमाण-पत्र जारी गररएको छ। 

(क) िेिकूद क्िबको नामाः  

(ि) िेिकूद क्िब रहने ठेगानााः 
(ग) िेिकूदको वविााः (फुटबि, भसिबि, आदद) 

क्िब दताय गने असिकारीको नाम, थर र दजाय 
 (क्िबिे प्रत्रे्क वषय सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्मा नवीकरण गराउन ुपनेछ) 
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