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मादी गाउँपालिकाको खेिकुद विकास सलमलि गठन िथा परिचािन कार्यविलि, २०७८ 

प्रस्िािना :  
मादी गाउँपालिका लित्रका र्िुाहरुिाई विलिन् न विद्याका खेिकुदको माध्र्मबाट सक्षम, अनशुालसि 
ि  गलिशीि बनाई िाख् न, शािीरिक िथा मानलसक विकास गनय अनशुासन, विकास ि गलिशीििाको 
पर्ायर्को रुपमा िहेको खेिकुद क्षेत्रिाई स्िस्थ, मर्ायददि ि प्रलिस्पिायत्मक िििबाट सञ्चािन गिी 
आपसी विश्वास, सहकार्य, समन्िर् ि एकिाको माध्र्मबाट समाजमा अनशुासन ि सामाजजक सद्भाि 

कार्म िाख्दै िाविर्, अन्ििाविर् क्षेत्रमा ख्र्ािी आजयन गने उद्देश्र्िाई पूिा गनय मादी गाउँपालिका 
क्षेत्रलित्र खेिकुद विकास गनय एिम ्पालिकामा िहेका खेिकुदसंग सम्बजन्िि संघ संस्थाहरुिाई 
प्रोत्साहन एिम ्लनर्मनका िालग कानूनी व्र्िस्था गनय बान्छनीर् िएकोिे मादी गाउँपालिकाको 
प्रशासकीर् कार्यविलि लनर्लमि गने ऐन, २०७५ को दफा ४ बमोजजम गाउँ कार्यपालिकािे र्ो 
कार्यविलि िजुयमा गिी जािी गिेको छ ।  



 

 

 

परिच्छेद - १ 

प्रािजम्िक 

१.  संजक्षप्त नाम विस्िाि प्रािम्ि : (१) र्ो कार्यविलिको नाम  “मादी गाउँपालिका खेिकुद 

विकास सलमलि गठन िथा परिचािन कार्यविलि, २०७८” िहनेछ । 

(२) र्ो कार्यविलि  गाउँ कार्यपालिकाको िैठकबाट स्िीकृि िएको लमलिबाट िागू हनुेछ ।  

२.  परििाषा : विषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यविलिमा,  
क. “गाउँपालिका” िन्नािे मादी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई बझु्न ु

पनेछ । 

ख. “कार्यपालिका” िन् नािे मादी गाउँ कार्यपालिका सम्झन ुपदयछ । 

ग. “कार्यविलि” िन् नािे मादी गाउँपालिका खेिकुद विकास सलमलि गठन िथा परिचािन 
कार्यविलि, २०७८ 

घ. “अध्र्क्ष” िन् नािे गाउँपालिका अध्र्क्ष सम्झन ुपदयछ ।  

ङ. “खेिकुद” िन्नािे  गाउँपालिका लित्र शािीरिक, मानलसक िथा सामाजजक ििििे स्िस्थ 

बनाउनको िालग आर्ोजना िा स्िीकृलि िा  सहमलि लिई खेिाइने खेिकुद समेििाई सम्झन ु

पदयछ ।  

च. “खेिकुद सलमलि” िन्नािे र्ो कार्यविलि बमोजजम गदठि मादी गाउँपालिका खेिकुद 

विकास सलमलििाई सम्झन ुपदयछ ।  

छ. “खेिाडी” िन्नािे विलिन्न वििाका िाविर् अन्ििाविर् खेिाडीिाई सम्झन ुपदयछ । 

ज. “प्रोत्साहन” िन्नािे खेिाडीिाई ददईने नगद, जजन्सी िथा अन्र् उपहाि, सम्मान, 

पिुस्काििाई सम्झन ुपदयछ ।  

झ. “रू्िा” िन्नािे १८ िषय देजख ४० िषय उमेि समहुका र्िुािाई सम्झन ुपदयछ । 

ञ. “वटम, क्िब संघ संस्था” िन्नािे मादी गाउँपालिकाबाट िोवकए बमोजजम दिाय िएका 
मादी गाउँपालिका क्षेत्र लित्रका वटम, क्िब ि संघ संस्थाहरु िन्ने सम्झन ुपदयछ ।  

ट. “प्रजशक्षाथी” िन्नािे मादी गाउँपालिकाद्धािा संचालिि खेिकुद प्रजशक्षणमा सहिागी 
खेिाडी, वटम, क्िि, संघ संस्थामा सम्बद्ध लसकारु खिेाडी िन्ने सम्झन ुपदयछ ।  

ठ. “प्रजशक्षक” िन्नािे मादी गाउँपालिकाद्धािा संचालिि खेिकुद प्रजशक्षणमा सहिागी 
प्रजशक्षक, वटम, क्िि,संघ संस्था खेि प्रजशक्षणमा सम्बद्ध विषर्गि खेिकुद प्रजशक्षक 
िन्ने सम्झन ुपदयछ ।  



 

 

ड. “प्रजशक्षण सलमलि” िन्नािे गाउँपालिका खेिकुद विकास सलमलि अन्िगयि मादी 
गाउँपालिका क्षेत्र लित्र विषर्गि खेि प्रजशक्षणका िालग गदठि सलमलि िन्ने सम्झन ु
पदयछ ।  

ढ. “िोवकएको िा िोवकए बमोजजम” िन् नािे र्स कार्यविलिमा िोवकएको िा िोवकए 
बमोजजम िन् ने सम्झन ुपदयछ ।  

ण. “सदस्र् सजचि” िन्नािे खेिकुद विकास सलमलिको सदस्र् सजचि सम्झन ुपदयछ ।  

ि. “सदस्र्” िन्नािे खेिकुद विकास सलमलिको सदस्र् सम्झन ुपदयछ ।  

 

  



 

 

परिच्छेद -२ 

उद्दशे्र् 

३.  खेिकुद सलमलिका उद्दशे्र्हरु :  

क. गाउँपालिकाको किा, संस्कृलि ि खेिकुदको विकास प्रलिष्ठा िृवद्धमा खेिकुदको 
माध्र्मिे सहर्ोग परु्ायउने । 

ख. गाउँपालिका लित्र खेिकुद प्रलिर्ोलगिा संचािन गने । 

ग. स्िस्थ प्रलिस्प्रिायको िािना जागिृ गिाई देशिक्त, स्िालिमानी, समाजप्रलि उत्तिदार्ी, 
अनशुालसि, परिश्रमी, नैलिकिान,् जागरुक ि परििियन प्रलि सचेि नागरिक िर्ाि गने ।  

घ. खेिकुदमा मवहिा सहिालगिा अलिबृवद्ध गनय प्रोत्सावहि गने ।  

ङ. खेिकुद गलिविलिहरुिाई संस्थागि रुपमा विकास गने ।  

च. गाउँपालिकाबाट िाविर् ि अन्ििायविर् क्षेत्रमा समेि प्रलिस्पिाय गनय सक्न े र्ोग्र् 
खेिाडीहरु उत्पादन गने ि अन्ििायविर् क्षेत्रमा देशको प्रलिष्ठा बढाउन,े  

छ. वटम, क्िब संघ, संस्था, विषर्गि खेि प्रजशक्षण सलमलि, िडा स्िरिर् खेिकुद 
सलमलिहरुको व्र्िस्थापन गने गिाउने ,  

ज. गाउँपालिका लित्रका शैजक्षक संस्थाहरुमा खेि प्रजशक्षकको व्र्िस्था गनय प्रोत्साहन 
गने ।  

झ. खेिकुद सलमलि अन्िगयिका प्रजशक्षकहरुिाई क्षमिा विकास िालिमको व्र्िस्था 
गने । 

ञ. विद्यािर् िहदेजख नै खेि िािनाको विकास गने ।  

 
 

परिच्छेद–३ 

खेिकुद सलमलिको गठन िथा काम कियव्र् ि अलिकाि 

४.  खेिकुद सलमलिको गठन : (१) खेिकुदको विकास गनयको िालग मादी गाउँपालिकामा 
देहार् बमोजजमको १३ सदस्र्ीर् “खेिकुद विकास सलमलि” गठन हनुेछः   

क. गाउँपालिका अध्र्क्ष      – अध्र्क्ष  

ख. सामाजजक विकास सलमलि संर्ोजक   – सदस्र्  

ग. गाउँ कार्यपालिका सदस्र् मध्र्ेबाट एक जना मवहिा सदस्र्  – सदस्र् 

घ.  विलिन् न वििाका खेिकुदका विज्ञहरु मध्र्ेबाट २ जना           – सदस्र्  



 

 

ङ. िाविर्, अन्ििायविर् खेि जगिमा प्रलिष्ठा हालसि गिेका खेिाडी िा पूिय खेिाडीबाट 
कम्िीमा एकजना मवहिा सवहि २ जना    –सदस्र्   

च. पालिकास्ििका विर्ाशीि र्िुा क्िि मध्र्बाट कम्िीमा १ जना मवहिा सवहि ३ 
जना        –सदस्र्    

छ. सामदुावर्क विद्यािर्का प्रिानाध्र्ापक मध्र्ेबाट १ जना  –सदस्र्  

ज. सामदुावर्क विद्यािर्का खेि जशक्षक मध्र्ेबाट १ जना –सदस्र्  

झ. गाउँपालिकाबाट लनर्कु्त १ जना    – सदस्र् सजचि  

 

  (२) सलमलििे आिश्र्क देखेमा अन्र् स्थानीर् िह िा जजल्िाको खेिकुदको क्षेत्रमा 
ख्र्ािी प्राप्त व्र्जक्तिाई विशेषज्ञ िा सल्िाहकािको रुपमा सलमलिको िैठकमा आमन्त्रण 
गनय सक्नेछ ।   

  (३) खेिकुद सलमलि अन्िगयि आिश्र्किा अनसुाि प्रत्र्ेक िडामा िडा खेिकुद सलमलि 
गठन गनय सवकनेछ ।  

५. सदस्र् सजचि सम्बन्िी व्र्िस्था : (१) सलमलिको सजचिको रुपमा कामकाज गनय एक 
जना सदस्र् सजचि िहने छ । 

(२) सदस्र्-सजचिको पदमा लनर्जुक्त हनु देहार् बमोजजमको र्ोग्र्िा 
िएको हनु ुपनेछ :  
क. नेपािी नागरिक,  

ख. नेपाि सिकािबाट मान्र्िाप्राप्त विश्वविद्यािर्बाट कम्िीमा स्नािक िह उत्तीणय 
िएको,   
ग. खेिकुदको क्षेत्रमा कम्िीमा पाँच िषय काम गिेको,  
घ. प्रचलिि कानूनिे अर्ोग्र् निएको, 
ङ. पजच्चस िषय उमेि पूिा िएको।  

(३) गाउँ कार्यपालिकािे उपदफा (२) बमोजजम र्ोग्र्िा पूिा िएका व्र्जक्तमध्र्ेबाट 
सदस्र्-सजचिको पदमा लनर्जुक्तको िालग लसफारिस गने छ ।   

(४) उपदफा (३) बमोजजम लनर्कु्त सदस्र्-सजचिको पदािलि चाि िषयको हनुेछ ि 
लनज अको एक पटकको िालग पनुः लनर्कु्त हनु सक्नेछ ।  



 

 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुिा िेजखएको िए िापलन देहार्को कुनै अिस्थामा 
सदस्र्-सजचििाई गाउँ कार्यपालिकािे  जनुसकैु बखि पदबाट हटाउन सक्नेछ । 

क. सलमलििाई हालन नोक्सानी हनुे कुनै काम गिेमा,  

ख. पदीर् जजम्मेिािी पूिा नगिेमा,  

ग. र्स कार्यविलि विपिीि कुनै कार्य गिेमा, िा 

घ. लनजिे इमान्दािीपूियक जजम्मेिािी िहन नगिेमा, लनजको कार्यसम्पादन सन्िोषजनक 
निहेमा, लनजमा कार्यक्षमिाको अिाि िएमा िा पद अनरुुपको आचिण नगिेमा िा 
सलमलिको लनदेशन पािना नगिेमा ।  

(६) उपदफा (५) बमोजजम सदस्र्-सजचििाई पदबाट हटाउन ुअजघ लनजिाई सफाई 
पेश गने मनालसब मौका ददन ुपनेछ ।  

(७) देहार्का अिस्थामा सदस्र्-सजचिको पद रिक्त िएको मालननेछ:  

क. लनजिे अध्र्क्ष समक्ष लिजखि िाजजनामा ददएमा, 

ख. गैि नेपािी नागरिक िएमा िा कुनै विदेशी मिुकुको स्थार्ी बसोिासको अनमुलि 
लिएमा िा सोको िालग लनिेदन ददएमा,  
ग. लनजको उमेि साठी िषय पूिा िएमा,  
घ. लनिायचनद्वािा लनर्कु्त हनुे कुनै साियजलनक जिाफदेहीको पदमा उम्मेदिाि िएमा,  
ङ. नैलिक पिन देजखने फौजदािी कसूिमा सजार् पाएको िा अन्र् कुनै फौजदािी 
कसूिमा एक िषय िा सोिन्दा बढी कैदको सजार् पाई त्र्स्िो फैसिा अजन्िम िएकोमा,  
च. उपदफा (५) बमोजजम पदबाट हटाइएमा, 
छ. िािको प्रलिलनलित्ि गिी विदेश गएकोमा िागेको ि पलछ फकेि आएको प्रमाजणि 

िएमा,  
ज. लनजको मतृ्र् ुिएमा ।  

(८) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुिा िेजखएको िए िापलन कुनै कािणिे सदस्र्-
सजचिको पद रिक्त िएमा िा कुनै कािणिे लनिम्बन िएमा िा ित्काि लनर्कु्त निएमा 
अको सदस्र्-सजचि लनर्जुक्त िा लनजको लनिम्बन फुकुिा निएसम्मको िालग गाउँ 



 

 

कार्यपालिकािे गाउँ कार्यपालिकाको कुनै अलिकृि स्ििको कमयचािीिाई सदस्र्-
सजचिको रुपमा कामकाज गने गिी िोक्न सक्नेछ ।  

(९) सदस्र्-सजचिको पारिश्रलमक, सवुििा िथा सेिाको अन्र् शिय िोवकए बमोजजम 
हनुेछ । र्सिी सदस्र्-सजचिको पारिश्रलमक िथा सवुििा निोवकएसम्म लनजिे गाउँ 
कार्यपालिकािे िोके बमोजजमको पारिश्रलमक िथा सवुििा पाउनेछ ।  

    

६.  खेिकुद विकास सलमलिको काम, कियव्र् ि अलिकाि : 
(१) खेिकुद विकास सलमलिको काम कियब्र् ि अलिकाि देहार् बमोजजम हनुेछ :-   

क. गाउँपालिका स्ििीर् खेिकुद क्र्ािेण्डि स्िीकृि गने ।   

ख. स्थानीर् स्ििमा खेिकुदको विकासका िालग िौलिक पूिायिािका संिचना लनमायण 
गने,   
ग. खेिकुदको स्िि िृवद्ध गनय गाउँपालिका, जजल्िा, प्रदेश िथा िाविर् स्ििका विलिन् न 
वििाका खेिकुद प्रलिर्ोलगिाको      आर्ोजना िथा सञ्चािन गने, गिाउन,े    

घ. शैजक्षक संस्थाहरुमा आिश्र्किा अनसुाि खेि सम्बन्िी पाठ् र्िम बनाउने, प्रजशक्षण 
गने, प्रलिर्ोलगिा सञ्चािन गने िथा खेिकुदको उपर्ोलगिाका सम्बन्िमा प्रचाि प्रसाि 
गने, गिाउन,े   

ङ. खेिकुद सम्बन्िी प्रलिर्ोलगिा िा िैठकमा िाग लिन खेिाडी, सलमलिका सदस्र् िथा 
कमयचािीिाई अन्र् गा.पा./न.पा, जजल्िा, प्रदेश ि संघमा पठाउन,े    

च. स्थानीर् स्ििमा खेिकुद प्रशासन, शैजक्षक संस्था, क्िि, संघ, संस्था, प्रजशक्षण संस्थाको 
लनर्मन, समन्िर् गने ि आिश्र्क लनदेशन ददने,   
छ. गाउँपालिकािाई खेिकुद विकास सम्बन्िी विषर्मा िार् सल्िाह ददने,   
ज. खेिकुद सम्बन्िी क्िब, संस्थािाई आलथयक सहर्ोगको िालग गाउँपालिकामा 
लसफारिस गने,   
झ. खेिकुद सम्बन्िी स्िि बढाउने पसु्िक, पचाय, लिलडर्ो जचत्र आददको स्रष्टा एिंम 
लनमायिािाई आलथयक िा अन्र् सहर्ोग प्रदान गिी प्रोत्सावहि गने,   
ञ. खेिकुदको विकासको िालग आिश्र्किानसुाि प्रत्र्ेक िडामा खेि मैदानको लनमायण 
गिी संिक्षण िथा िेखदेख गन,े   



 

 

ट. खेिाडीहरुको स्ििबृवद्ध गनय आिश्र्किानसुाि स्िदेशी िथा विदेशी प्रजशक्षकहरुबाट 
प्रजशक्षण ददिाउने व्र्िस्था लमिाउने ि उपर्कु्त खेिाडीको छनौट गिी विदेशमा समेि 
िालिम हालसि गनयको िालग पठाउने,   
ठ. खेिाडीहरुिाई आलथयक सहार्िा िथा छात्रिृजत्त प्रदान गनयको िालग गाउँपालिका 
समक्ष लसफारिस गन,े   

ण. िडास्िि ि विद्यािर्स्ििमा खेिकुद गलिविलि सञ्चािन गने गिाउन,े   

ि. गाउँपालिकाको परिचर् िथा किा पर्यटन ि सावहत्र् साथै संस्कृलिमा विशेष र्ोग्दान 
परु् र्ाउने, सिा सम्मेिन, िथा प्रलिर्ोलगिाहरुको सम्बन्िमा उपर्कु्त ढंगबाट सहर्ोग 
परु् र्ाउन गाउँपालिका समक्ष लसफािीस गने ।   

थ. खेिकुदको विकासको िालग अन्र् आिश्र्क व्र्िस्थाहरु गने गिाउने ।  

७. अध्र्क्षको काम कियव्र् ि अलिकाि : 
क. खेिकुद सलमलिको िैठकको अध्र्क्षिा गने ि लनणयर् कार्ायन्िर्न गने, गिाउने।  

ख. खेिकुद प्रलिर्ोलगिाहरुको िावषयक कार्यर्ोजना िर्ाि गिी आर्ोजना संचािन िथा 
व्र्िस्थापन गने, गिाउने ।  

ग. िाविर्, अन्ििाविर्स्ििमा हनुे खेि प्रलिर्ोलगिाहरुमा प्रलिलनलित्ि गने ।  

घ. खेिकुद सलमलिको िैठक बस्न नसकेको अिस्थामा पालिकामा गनुयपने सम्पूणय 
लसफारिसहरु गने  

ङ. सलमलििे िोकेका अन्र् कार्यहरु गने, गिाउने ।  

 

८. सदस्र्को काम कियव्र् ि अलिकाि : 
सदस्र्हरूको काम, कियव्र् ि अलिकाि देहार् बमोजजम हनुे छ :- 
क. सलमलिको िैठकमा सविर् रूपमा सहिागी हनुे । 

ख. खेिकुदको विकास िालग आिश्र्क कार्य गने ।  

ग. पालिका लित्र खेिकुदको प्रचाि प्रासि गने गिाउन ेकार्यमा सहजीकिण गने ।  

घ. खेिकुद सलमलििे गिेका लनणयर् कार्ायन्िर्न गनय सहर्ोग गने । 

ङ. िोवकए बमोजजमका अन्र् कार्य गने ।  

 

९.  सदस्र् सजचिको काम, कियव्र् ि अलिकाि :   (१) र्स कार्यविलिमा अन्र्त्र उजल्िजखि 
काम, कियव्र् ि अलिकािको अलिरिक्त सदस्र्-सजचिको काम, कियव्र् ि अलिकाि देहार् 
बमोजजम हनुेछः  



 

 

क. खेिकुद सलमलिको िावषयक कार्यिम, र्ोजना िथा बजेट िर्ाि गिी  बैठकमा पेश 
गने,  

ख. िैठकको पत्राचाि गन,े अलििेख िाख्ने, लनणयर् पजुस्िकाको सिुक्षा गने ि अध्र्क्षको 
आदेशानसुाि िैठकको िालग आिश्र्क लबषर् सूची ि सामग्री जटुाउने । 

ग.  िैठकको माइन्रू्ट उठाउने ि िैठक सञ्चािन सम्बन्िी आिश्र्क काम गने ।    

 घ. खेिकुद सलमलिको लनणयर् कार्ायन्िर्न गने, गिाउन,े 

 ङ.  खेिकुद सलमलिबाट सञ्चालिि र्ोजना िथा कार्यिमको अनगुमन गने,  गिाउने, 
 च. खेिकुदसँग सम्बजन्िि संस्थाहरुसंग आिश्र्क समन्िर् गने, 

छ.  सलमलिको सजचिािर्को व्र्िस्थापन कार्य गने, 
ज. िोवकए बमोजजमका अन्र् काम गने, 

 

१०.  सलमलिका सदस्र्हरुको पदािलि :  

(१) मनोनीि सदस्र्हरुको पदािलि िीन िषयको हनुेछ ि पदािलि समाप्त िएपलछ 
लनजहरुको पनुः मनोनर्न हनु सक्नेछ ।  

(२)  पदािलि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्र्को पद रिक्त हनु आएमा बाँकी पदािलिको 
िालग दफा ५ को प्रकृर्ा बमोजजम पद पूलिय गरिनेछ ।  

  (३)  सदस्र्िे िाजीनामा गिी स्िीकृि िएमा लनज आफ्नो पदबाट मकु्त िएको मालननेछ 
।   

(४)  कुनै सदस्र्िे आफ्नो कियव्र् पािन गिेको छैन िन्ने िागेमा सलमलिको 
लसफारिसमा कार्यपालिकाको लनणयर्िे त्र्स्िो सदस्र्िाई जनुसकैु बखि हटाउन सक्नेछ 
। त्र्स्िो काििाही गदाय सम्बजन्िि सदस्र्िाई सफाई ददने मौकाबाट बजञ्चि गरिने 
छैन ।    

११.  सदस्र्को अर्ोग्र्िा :  

(१) देहार्को कुनै व्र्जक्त सदस्र्मा मनोलनि हनु िा बहाि िहन सक्ने छैनः   

क. गैि नेपािी नागरिक,    

ख. सलमलिमा कार्यिि िैिलनक कमयचािी,    
ग. दामासाहीमा पिेको,    
घ. नैलिक पिन देजखने फौजदािी अलिर्ोगमा अदाििबाट कसूिदाि ठहिी सजार् 
पाएको,   



 

 

ङ. मगज विग्रकेो ,  

च. पदेन सदस्र् बाहेक अन्र् सदस्र् २१ (एक्काइस) िषय उमेि पूिा निएको ।   

१२. सदस्र्िा समाप्त हनेु अिस्था : 
(१) देहार्को अिस्थामा सदस्र्िा समाप्त िएको मालननेछः  

क. दफा ९ बमोजजम सदस्र्मा बहाि िहन अर्ोग्र् िएमा,   
ख. सदस्र्िे िाजीनामा गिेमा,    
ग. मतृ्र् ुिएमा,    
घ. सलमलििाई कािण सवहिको सूचना नददई िगािाि िीन पटक िन्दा बढी िैठकमा 
अनपुजस्थि िएमा ।   

१३. शपथ : खेिकुद सलमिका पदेन सदस्र् बाहेक अन्र् सदस्र्िे आफ्नो कार्यिाि सम्हाल्न ु
अजघ अनसूुची- बमोजजमको ढाँचामा पद िथा गोपनीर्िाको शपथ लिन ुपनेछ ।  

 
 

परिच्छेद- ४ 

सलमलिको िैठक िथा िैठक खचय सम्बन्िी व्र्िस्था 
१४.  सलमलिको िैठक ि लनणयर् : 

(१) अध्र्क्षबाट लनदेशन िए अनसुाि सदस्र् सजचििे लमलि,  समर् ि स्थान िोकी 
सलमलिको िैठक बोिाउनेछ ।    

(२) सलमलिको िैठकको अध्र्क्षिा अध्र्क्षिे गनेछ ि लनजको अनपुजस्थलिमा 
सदस्र्हरुिे आफू मध्र्ेबाट छानेको सदस्र्िे िैठकको अध्र्क्षिा गनेछ ।    

(३) सलमलिको कूि सदस्र् संख्र्ाको ५१(एकाउन्न) प्रलिशि सदस्र्हरु उपजस्थि िएमा 
िैठकको िालग गणपिुक संख्र्ा पगेुको मालननेछ ।   

(४) सलमलिको िैठक प्रत्र्ेक २/२ मवहनामा अलनिार्य बस्न ुपनेछ ।  

(५) जम्मा सदस्र् संख्र्ाको िीन खण्डको एक खण्ड सदस्र्हरुिे मनालसि मावफकको 
कािण देखाई िैठक बोिाइर्ोस ्िनी अध्र्क्ष समक्ष लिजखि अनिुोि गिेमा अध्र्क्षिे 
३ ददनलित्र िैठक बोिाउन ुपनेछ ।    

(६) िैठकमा बहमुिको िार् मान्र् हनुेछ ि मि बिाबि िएमा अध्र्क्षिा गने व्र्जक्तिे 
लनणायर्क मि ददन पाउने छ ।   

(७) सलमलिको िैठकको लनणयर् अध्र्क्षिा गने व्र्जक्तिे प्रमाणीि गने छ । 

(८) िैठकको लनणयर् पजुस्िका सदस्र् सजचििे िाख् नेछ ।   



 

 

१५. बैठक खचय सम्िन्िी ब्र्िस्थाः (१) सलमलिका पदालिकािी िथा कमयचािीहरुिे देहार् 
बमोजजम प्रलिव्र्जक्त बैठक ित्ता िथा खाजा खचय पाउने छन ।  

(क) िैठकमा सहिागी पदालिकािीहरुिे प्रलि िैठक एकहजाि रुपैर्ाँ िैठक ित्ता 
पाउनेछन ्।  

(ख) एक व्र्जक्तिाई एक ददनमा िढीमा एक िटा बैठकको मात्र बैठक ित्ता उपिब्ि 
गिाइनेछ । 

(ग) बैठक ित्तामा लनर्मानसुाि कि कट्टी हनुेछ ।  

(घ)िैठकमा सहिागी व्र्जक्तहरुको िालग पानी िथा खाजा खचय िापि बढीमा प्रलि 
व्र्जक्त दईु सर् पचास रुपैर्ाँ सम्म खचय गनय सवकने छ । 

(२) सदस्र्िे सलमलिको काम विशेषिे भ्रमण गनुय पिेमा िोवकए बमोजजमको भ्रमण 
िथा दैलनक ित्ता पाउने छन ्।   

 
 

परिच्छेद- ५ 

खेिकुद प्रलिर्ोलगिा व्र्िस्थापन 

१६.  खेिकुद सलमलि आफैं िे िा गाउँपालिकमा दिाय िएका वटम, क्िबहरु माफय ि विलिन्न 
खेदकुद प्रलिर्ोलगिा संचािन गनय िा गिाउन सक्नेछ ।  

१७.  खेिकुद सलमलि आफैिे िा पालिका लित्रका वटम,क्िबहरु माफय ि िाविर् ि अन्ििायविर् 
वटमसंग मेत्रीपूणय खेिकुद प्रलिर्ोलगिाको आर्ोजना गने िा गिाउन सक्नेछ ।  

१८.  सल्िाहकाि सलमलिको गठन : (१) खेिकुद सलमलििे आिश्र्किा अनसुाि 
सल्िाहाकाि सलमलिको गठन गनय सक्नेछ ।  

 
 

परिच्छेद- ६  

गाउँपालिका क्षते्रलित्रको टीम, क्िब ि संघ संस्थाहरुको दिाय, निीकिण ि व्र्िस्थापन 

१९.  गाउँपालिका क्षेत्रलित्रको टीम, क्िब ि संघ संस्थाहरुको दिाय, निीकिण ि व्र्िस्थापन 
: (१) गाउँपालिका लित्रका टीम, क्िब, सलमलि, संघ संस्था आददिे खेिकुद सलमलिको 
उद्देश्र् नीलि, लनर्मिाई पािना गिी खेिकुद सम्बन्िी गलिविलि संचािन गनय चाहेमा 
प्रचलिि कानून बमोजजम दिाय िएका संस्थािे र्स सलमलिमा समेि दफा २२ बमोजजम 
दिाय गनुय पने छ । 



 

 

(२) उपदफा (१) बमोजजम दिाय हनु चाहेमा गाउँ सिािे पारिि गिेको िाजश्व िथा 
किका दि बमोजजम िडाको लसफारिसका आिािमा लनिेदन ददनपुने छ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजजम सलमलिमा दिाय निएको खेिकुद सम्बन्िी वटम, क्िि, संघ 
सस्थािे गाउँपालिका लित्र खेिकुद सम्बन्िी गलिविलि संचािन गनय सक्ने छैन ।  

२०.  संस्था दिायको िालग दिखास्ि ददन ुपने : (१) सलमलिको िगिमा संस्था दिाय गिाउन 
चाहने खेिकुद सम्बन्िी संस्थािे देहार्का कुिाहरु खिुाई सलमलिमा नाम दिायको िालग 
अनूसूची ३ बमोजजमको ढाँचामा दिखास्ि ददन ुपनेछः   

(क) संस्थाको नाम ि ठेगाना,   
(ख) सञ्चािन गरिने खेिकुदको वकलसम/वििा,    
(ग) कार्यकारिणी सलमलिका सदस्र्हरुको नाम, ठेगाना ि पेशा ।   

(२) उपदफा (१) बमोजजम दिखास्ि ददंदा खेिकुद सम्बन्िी संस्थािे संस्था दिाय 
प्रमाण पत्र ि वििानको प्रलिलिवप समेि दिखास्ि साथ संिग्न गिेको हनु ुपनेछ ।   

२१.  खेिकुद सम्बन्िी संस्थाको नाम दिाय गनय सक्ने : (१) दफा २१ बमोजजम नाम दिाय 
गिाउनको िालग दिखास्ि पिेमा दिखास्ि प्राप्त िएको लमलििे पैंिीस ददन लित्र सलमलििे 
आिश्र्क जाँचबझु गिी त्र्स्िो खेिकुद सम्बन्िी संस्थािाई आफ्नो िगिमा नाम दिाय 
गिाई अनूसूची-४ बमोजजमको प्रमाण पत्र ददन ुपनेछ । सोही प्रमाण पत्रमा हिेक िषय 
निीकिण िएको विििण उल्िेख गिी सम्बजन्िि कमयचािीिे सही गिी निीकिण गनुय 
पनेछ ।   

(२) पवहल्र्ै दिाय िइ सकेको संस्था िए गाउँपालिकामा सूचीकृिको िालग अनसूुची-५ 
को ढाँचामा लिजखि लनिेदन ददन ुपनेछ,    

(३) सूचीकृि िएका संस्थाहरुिाई अनसूुची-६ बमोजजम प्रमाण पत्र ददईनेछ । सोही 
प्रमाण पत्रमा हिेक िषय निीकिण िएको विििण उल्िेख गिी सम्बजन्िि कमयचािीिे 
सही गिी निीकिण गनुयपनेछ,   

(४) दिाय िा सूचीकृि िएका संस्थाको निीकिण गनय ददईने लनिेदन अनसूुची-७ 
बमोजजमको ढाँचामा हनुपुनेछ ।    

(५) गाउँपालिकामा दिाय िा सूचीकृि गदाय आिेदन फािम शलु्क बाहेक अन्र् दस्ििु 
िाग्नेछैन ।    

(६) प्रत्र्ेक िषयको आषाढ मसान्िलित्र सबै दिायिािा िा सूचीकृि संस्थाहरुिे 
गाउँपालिकामा अलनिार्य निीकिण गिाउन ुपनेछ    



 

 

(७) आलथयक कािोबाि गरिने संस्थािे स्थार्ी िेखा नं. (PAN) लिएको हनु ुपनेछ ।   

(८) दिाय ि निीकिण गनुय िन्दा पवहिे सलमलििे िोकेको प्रलिलनलिद्वािा सम्बजन्िि 
ठाउंको लनिीक्षण गनुय पनेछ ।   

(९) उपदफा (१) बमोजजम िगिमा नाम दिाय गनय नसवकने ठहरिएमा दिाय गनय 
नसवकने व्र्होिाको सूचना सलमलििे त्र्स्िो खेिकुद सम्बन्िी संस्थािाई ददनपुनेछ ।   

(१०) दिाय िएका वटम क्िि, संघ संस्थािे जनुसकैु खेिकुदको प्रलिर्ोलगिा गनुय िन्दा 
अगालड  खेिकुद  सलमलििाई जानकािी गिाई स्िीकृलि लिन ुपनेछ ।      

(११) खेिकुद सलमलिमा दिाय िएका वटम, क्िि, संघ संस्थाहरुिे  खेिकुद सलमलिको 
उद्देश्र् अनसुाि खेिकुद प्रलिर्ोलगिा सञ्चािन गनय सहर्ोग माग गिेको खण्डमा 
आर्ोजक सलमलििाई खेिकुद  विकास सलमलिको लसफारिसमा गाउँपालिकाबाट 
आिश्र्क िकम उपिब्ि गिाउन सक्नेछ ।   

२२. हेिफेिको सूचना गनुय पने : (१) र्ो कार्यविलि बमोजजम सलमलिको िगिमा नाम दिाय 
िएको खेिकुद सम्बन्िी संस्थािे दफा १९ बमोजजम नाम दिायको िालग ददएको 
दिखास्िमा उल्िेख िएको व्र्होिा िा दिखास्ि साथ संिग्न वििानको व्र्होिामा कुनै 
हेिफेि िएमा त्र्सिी हेिफेि गनुय पिेको कािण सवहिको सूचना पन्र ददनलित्र 
सलमलििाई ददनपुनेछ ।      

(२) उपदफा (१) बमोजजम हेिफेिको सूचना प्राप्त िएपलछ त्र्स्िो हेिफेि गनुय पने 
कािण मनालसि देखेमा सलमलििे त्र्स्िो हेिफेिको व्र्होिा िगिमा जनाई िगि 
अद्यािलद्यक बनाई िाख्न ुपनेछ ।   

२३.   खेिकुद सम्बन्िी संस्थािे वहसाबको शे्रस्िा िाख्न ुपने : (१) खेिकुद सम्बन्िी संस्थािे 
आफ्नो आम्दानी खचयको वहसाबको शे्रस्िा सलमलििे िोवकददएको ढाँचामा िाख्न ुपनेछ 
।    

(२) उपदफा (१) बमोजजम खेिकुद सम्बन्िी संस्थािे िाखेको शे्रस्िाको जाँचबझु 
खेिकुद सलमलििे जनुसकैु बेिा पलन गनय सक्नेछ ।    

(३) खेिकुद सलमलििे उपदफा (२) बमोजजम खेिकुद सम्बन्िी संस्थाको शे्रस्िाको 
जाँचबझु गदाय गिाउँदा आम्दानी खचयको वहसाब वकिाब अलनर्लमि िएको िा िकम 
वहनालमना िएको देजखएमा त्र्सिी अलनर्लमि िएको वहसाब वकिाब लनर्लमि गनय 
िगाउन ि वहनालमना िएको िकम सम्बजन्िि व्र्जक्तबाट असूि उपि गनय गिाउन 
आिश्र्क काििाही चिाउन ुपनेछ ।   



 

 

२४.  सलमलििे लनदेशन ददन ि िगिबाट नाम कट्टा गनय सक्ने : (१) सलमलििे खेिकुद 
सम्बन्िी संस्थािाई खेिकुदको विकासको सम्बन्िमा समर् समर्मा आिश्र्क लनदेशन 
ददन सक्नेछ ि त्र्स्िो लनदेशनको पािना गनुय सम्बजन्िि खेिकुद सम्बन्िी संस्थाको 
कियव्र् हनुेछ ।    

(२) उपदफा (१) बमोजजम सलमलििे ददएको लनदेशनको पािन नगने खेिकुद सम्बन्िी 
संस्था िा सलमलििे िोवकददएको ढाँचामा आफ्नो आम्दानी खचयको वहसाब वकिाबको 
शे्रस्िा निाख्ने िा िकम वहनालमना गने खेिकुद सम्बन्िी संस्थाको नाम सलमलििे आफ्नो 
िगिबाट कट्टा गनय सक्नेछ ।    

(३) उपदफा (२) बमोजजम सलमलििे आफ्नो िगिबाट कुनै खेिकुद सम्बन्िी संस्थाको 
नाम कट्टा गिेमा त्र्सको सूचना सम्बजन्िि खेिकुद सम्बन्िी संस्थािाई ददन ुपनेछ ।    

२५.  सलमलिको स्िीकृलि लिन ु पने : खेिकुद सम्बन्िी संस्थािे खेिकुद प्रलिर्ोलगिा 
गाउँपालिका िन्दा बावहि िा िाविर् िा अन्ििायविर् खेिकुद विषर्को सिा िा 
सम्मेिनमा िाग लिन कुनै सदस्र् िा खेिाडीिाई पठाउन िा मादी गाउँपालिकामा 
हनुे खेिकुद प्रलिर्ोलगिा िा खेिकुद विषर्को सिा िा सम्मेिनमा अन्र् क्षेत्रको 
खेिाडी िा अलिकािीहरुिाई आमन्त्रण गनय सलमलिको स्िीकृलि लिन ुपनेछ ।    

२६.  कार्यिम िथा बजेट : खेिकुद विकास प्रिद्धनयको िालग गाउँपालिकािे आिश्र्क 
बजेट बावषयक र्ोजनामा समािेश गनुय पनेछ  

२७. खेिकुद सलमलिमा दिाय िएका टीम क्िब, संघ संस्थाहरुिे खेिकुद सलमलिको उद्देश्र् 
अनसुाि खेिकुद प्रलिर्ोलगिा संचािन गनय सहर्ोग माग गिेको खण्डमा आर्ोजक 
सलमलििाई खेिकुद सलमलिको लसफािीसमा गाउँपालिकाबाट आलथयक सहर्ोग उपिब्ि 
गिाईनेछ ।  

२८.  खेिकुद सलमलििे वटम दिाय लनिेदन फािाम, नविकिण फािाम, प्रजशक्षक िा प्रजशक्षाथी 
फािाम,परिचर् पत्र, दिाय प्रमाणपत्र आददको ढाँचा लनिायिण गिी िाग ुगनेछ ।  

 
 

परिच्छेद- ७ 

खेिकुद गोष्ठी, सिा, कार्यिम व्र्िस्था 
२९.  खेिकुद सलमलििे िाविर्, अन्ििायविर् खेिाडी, प्रजशक्षक टीमहरुिाई स्िागि कार्यिम 
गनय सक्नेछ ।  

३०.  खेिकुद विकासका िालग सिा सम्मेिन, गोष्ठी गने िा गिाउन सक्नेछ ।  



 

 

३१. िाविर् िथा अन्ििायविर् प्रलिर्ोलगिाहरुमा पदक िथा पिुस्काि प्राप्त गनय सफि एिं 
अन्ििायविर् प्रलिर्ोलगिाहरुमा सहिागी िएका खेिाडी िा प्रजशक्षकको सम्मान बिाई 
िथा अलिनन्दन कार्यिम आर्ोजना गनय सक्नेछ ।  

३२.  मादी गाउँपालिकाको किा, संस्कृलि ि खेिकुद विकासको िालग आिश्र्किा अनसुाि 
टीम, क्िब, संघ संस्थाका प्रलिलनलिहरुको र् र्ािी िा बैठक बोिाउन सक्नेछ ।  

 

परिच्छेद- ८ 

खेिकुद प्रलिर्ोलगिा व्र्िस्थापन 

३३.  अन्ििपालिका, प्रदेश, िाविर् िथा अन्ििाविर् स्ििमा संचािन हनु े खेिकुद 
प्रलिर्ोलगिाहरुमा खेिकुद सलमलिमा आिद्ध टीम, क्िब, संघ संस्था िा विद्यािर् िा 
किेजिाई सहिागी गिाउन सवकने छ ।  

३४.  दफा २३ बमोजजमका प्रलिर्ोलगिामा सहिागी हनु जाने वटमका खेिाडी, प्रजशक्षक ि 
व्र्िस्थापकिाई सेिा सवुििा प्रदान गनय गाउँपालिका समक्ष लसफारिस गनय सक्ने छ 
।  

(१) अन्ििपालिका स्ििीर् प्रलिर्ोलगिाको हकमा :  

क. खान, बस्न ि पाििहनका िालग हनुे खचय ।  

ख. प्रलिर्ोलगिा अिलििि बढीमा दईु हप्ताका िालग खेिाडी,  प्रजशक्षक ि 
व्र्िस्थापकिाई िोवकए बमोजजमको प्रोत्सहान ित्ता,   

ग. खेिकुद पोशाकको हकमा प्रलि खेिाडी,  प्रजशक्षक ि व्र्िस्थापकिाई बढीमा 
िावषयक रु ३०००/- सम्मको सवुििा । 

३५.  िाविर् िा अन्ििाविर् स्ििको प्रलिर्ोलगिाको हकमा :  

क. खान, बस्न ि पाििहानका िालग हनुे खचय   

ख. प्रलिर्ोलगिा अिलििि बढीमा दईु हप्ताका िालग खेिाडी, प्रजशक्षक ि व्र्िस्थापकिाई 
िोवकए बमोजजमको प्रोत्सहान ित्ता,  

ग. खेिकुद पोशााकको हकमा प्रलि खेिाडी,  प्रजशक्षक ि व्र्िस्थापकिाई बढीमा 
बावषयक रु ३०००/- सम्मको सवुििा ।  

घ. प्रलिर्ोलगिामा जान आउन सम्िि िएसम्म स्थि मागय ि साियजलनक र्ािार्ािको 
प्रर्ोग गनुयपनेछ । 

 
 



 

 

  



 

 

परिच्छेद- ९ 

िालिम िथा प्रजशक्षण व्र्िस्थापन : 
३६. खेिकुद सलमलििे खेिकुद विकास ि खेिाडीको स्िििृवद्ध गनयका िालग आिश्र्किा 

अनसुाि विलिन्न खेिहरुको िालिम ि प्रजशक्षण ददनेछ ।  

३७. प्रजशक्षाथीहरु प्रजशक्षणमा समािेश हनु खेिकुद सलमलिका प्रलिलनलि ि िडाको लसफािीस 
सवहि खेिकुद सलमलिको लनिायरिि फािाम बझुाई आिेदन ददन ुपनेछ ।  

३८. प्रजशक्षाथीहरुिे फािाम शलु्क रु १०/- मालसक शलु्क रु ५०/- बझुाई खेिाडी परिचर् 
पत्र लिन ुपनेछ ि िनाय शलु्क रु २००/- िग्नेछ ।  

३९.  प्रजशक्षणमा सहिागी वटम, क्िब, विद्यािर्हरु िएको हकमा ६ देजख १२ जनासम्मको 
प्रजशक्षाथी संख्र्ा हनु ुपन ेि फािाम शलु्क रु १०/- दिाय शलु्क रु ५००/- िगनेछ ।  

४०.  कुनै खेि प्रजशक्षणको िालग सम्झौिा अनसुाि सवुििा पाउने गिी बढीमा एकजना 
प्रजशक्षक ि एकजना सहार्क प्रजशक्षक सेिा किािमा लनर्जुक्त गनय सवकनेछ । र्सिी 
लनर्जुक्त िएका प्रजशक्षक ि सहार्क प्रजशक्षकिाई खेिकुद सलमलििे िोके बमोजजम 
सेिा सवुििा उपिब्ि गिाईनेछ ।  

४१.  कुनै पलन खेिको प्रजशक्षण अिलि एक पटकमा बढीमा १ बषयको िालग हनुेछ 
।आिश्र्किा अनसुाि म्र्ाद थपघट गदै जानेछ   

४२. प्रजशक्षाथी खेिाडीको िालग आिश्र्क सामानको हकमा व्र्जक्तगि प्रर्ोगको सामान 
आफैं िे जटुाउन ुपनेछ ।  

४३. प्रजशक्षकिे आिश्र्क सामानको सूची िर्ाि गिी गाउँपालिकामा माग गने, खेिाडीबाट 
मालसक शलु्क उठाउन, प्रजशक्षण सामाग्री अलििेख िाखी वहफागि गन,े प्रजशक्षाथीिाई 
लनर्लमि अनशुासनमा िाख्ने ि पाकेज प्रोग्राम ि प्रगलि प्रलििेदन िर्ाि गिी पेश गने 
जजम्मा लिन ुपनेछ ।  

४४. प्रजशक्षकिे हप्ताको ६ ददन हनुेगिी कजम्िमा ददनको दईु घण्टा खेिाडीहरुिाई प्रजशक्षण 
कार्य गनुयपनेछ ।  

४५. स्थलगि गरिएको प्रजशक्षण कार्यिाई पनु: संचािन गनय आिश्र्क व्र्िस्था िएको सूचना 
लमिेमा खेिकुद सलमलिको लनणयर् अनसुाि खेि प्रजशक्षण कार्यिाई लनिन्िििा ददनेछ 
।  

४६. कुनै खेि प्रजशक्षणमा विशेष व्र्िस्था िा थप प्रजशक्षक िा सवुििा आिश्र्क िएमा 
गाउँपालिकािाई अनिुोि गिी स्िीकृि िए अनसुाि गरिनेछ । 



 

 

 
 
 

परिच्छेद -१० 

आचािसंवहिा 
४७. आचािसंवहिाः (१)खेि सम्बन्िी विषर्का खेिाडी, सलमलि अध्र्क्ष िथा सदस्र्, कमयचािी, 

गाउँ कार्यपालिका सदस्र् ि सिासदस्र्िे देहार् बमोजजमको आचािसंवहिा पािना गनुय पनेछ:  

क. खेिका लनणायर्क, खेिाडी, दशयक, आर्ोजक कसैिे पलन खेि सञ्चािनको समर्मा कुनै 
पलन प्रलििजन्िि िागऔुषि ि मादक पदाथय सेिन गनय पाईने छैन ।  

ख. खेिाडी वटमिे विदेशी नागरिक समािेश गिेि स्िदेशको खेिाडी वटम बनाउन पाइनेछैन 

। िि, विदेशी खेिाडी समेििाई आमन्त्रण गरिंदा गैि नेपािी वटमिाई मान्र्िा ददइनेछ ।  

ग. प्रलिस्पिायत्मक खेि सञ्चािन गदाय दिायिािा वटमिाई मात्र मान्र्िा ददइनेछ । िि, 

कोजचङ्ग कक्षा संचािन गनय दिाय निएको वटमिाई पलन सामेि गिाउन सवकनेछ ।  

घ. नैलिक पिन हनुे फौजदािी अपिािमा दोषी ठहरिएको खेिाडीिाई खेिको वटमबाट 

हटाइनेछ । 

ङ. खेिको विजर् पश्चाि ्पाउने जशल्ड, ट्रफी कवहं किै बेच्न, ििौटी िाख्न िा उपहाि ददन 

पाइने छैन । िि, कुनै दिायिािा क्िि विगठन हनु गई उक्त क्िििे प्राप्त गिेका जशल्ड, 

ट्रफी गाउँपालिकाको स्िीकृलिमा अको दिायिािा क्िििाई उपहाि ददन िनेिािा पने छैन 

।  

च. कुनै खेिमा व्र्जक्तिाई ददएको उपहाि बाहेक वटमिे पाएको उपहाि व्र्जक्तको अलिनमा 
िाख्न पाइने छैन । िि, संिक्षण गनय बािा पन ेछैन ।  

छ. खेिको लनणायर्क िाख्दा िालिम प्राप्त आलिकारिक व्र्जक्त बाहेक अरुिाई िाख्न पाइने 
छैन ।  

ज. खेिाडीहरुिे आपसमा प्रलिस्पिाय गदाय आफ्नो टीमको पक्ष लिई क्ल्र्ावपङ्ग, हवुटङ्ग, अनहुाि 
मेकअप ि जचत्र प्रदशयन गनय पाउनेछन ्िि विपक्षी टीमका व्र्जक्तहरु िा टीमिाई इंलगि गिी 
काटुन, जचत्रकारििा, हवुटङ्ग व्र्जक्तगि िा संस्थागि नामबाट अजिि शव्द िा अिद्र व्र्िहाि 

गनय पाइने छैन ।  

झ. गाउँपालिकाको स्िीकृलि ि इजाजि विना आफ्नो वटमको नाममा जिजयस्िी चन्दा उठाउन 
पाइने छैन ।  



 

 

ञ. गाउँपालिकाको स्िीकृलि िा इजाजि लिई उठाइएको चन्दा संस्थाको आम्दानी खािामा 
आर् जनाई सम्बजन्िि क्ििबाट पारिि गिाएि मात्र खचय गनय पाइनेछ ।  

ट. अन्र्त्र दिाय िएका िा गाउँपालिकामा सूचीकृि िएका संस्थाहरुिे गाउँपालिकामा 
लिजखि जानकािी ददएि मात्र स्ििन्त्र ढंगिे खेि सञ्चािन गनय पाउनेछन।्  

 

 

परिच्छेद- ११ 

खेिकुद पिुायिाि लनमायण िथा ममयि 

४८.  कुनै खेि प्रजशक्षणमा प्रर्ोग हनुे सामानहरुको सामान्र् जडान िथा ममयि गनय सम्बजन्िि 
प्रजशक्षकिे नै व्र्िस्था गनुय पनेछ ।  

४९.  विशेष िरिकािे ममयि गनुयपने िएमा प्रजशक्षकको माग बमोजजम खेिकुद सलमलििे 
ममयि सम्िाि गनेछ ।  

५०.  खेिकुद पूिायिाि (स्टेलडर्म, खेिकुद ििन, मैदान, ट्रर्ाक आदद) को व्र्िस्था गनय 
खेिकुद सलमलिको लनणयर्नसुाि माग िई आएमा गाउँपालिकािे पूिायिािको लनमायण 
अलिकिम सहिालगिाको आिािमा गनेछ ।  

 

 
परिच्छेद- १२ 

विषर्गि खेि प्रजशक्षण सलमलिको व्र्िस्था 
५१. विषर्गि खेि प्रजशक्षण सलमलिको व्र्िस्था : (१) खेिकुद सलमलिको मािहिमा िहने 

गिी खेि प्रजशक्षण, सैद्धाजन्िक कक्षा संचािन ि दक्ष अनशुालसि खेिाडी िर्ाि गन े
कार्यमा सम्बजन्िि खेि प्रजशक्षकहरुिाई आिश्र्क लनदेशन, सल्िाह ि सहर्ोग गनय 
आिश्र्किा अनसुाि विषर्गि खेि प्रजशक्षण सलमलि गठन गरिनेछ ।  

(२) विषर्गि खेि प्रजशक्षण सलमलि सम्बजन्ि अन्र् व्र्िस्थाहरु देहार् बमोजजम हनुेछन 
: 
क. खेिकुद सलमलििे िोकेको संर्ोजकको संर्ोजकत्िमा सम्बजन्िि खेि प्रजशक्षक 
िहने गिी ३ देजख ५ सदस्र्ीर् विषर्गि खेि प्रजशक्षण सलमलि गठन गरिनेछ ।  

ख. र्स सलमलििे विषर्गि खेि प्रजशक्षण, संचािन, िेखदेख, लनिीक्षण, लनर्न्त्रण ि 
व्र्िस्थापन गनेछ ।  



 

 

ग. र्स सलमलििे सम्बजन्िि खेिकुद प्रलि जनमानसको आकय षण बढाउने कार्य गनेछ 
।  

घ. प्रजशक्षणको िालग आिश्र्क सामग्री जटुाउन मद्धि गनेछ ।  

ङ. प्रजशक्षण केन्द्रबाट संचािन हनुे ग्रलेडङ, प्रलिर्ोलगिा, गोष्ठी ि कक्षा संचािनमा सहर्ोग 
गनेछ ।  

च. प्रजशक्षण केन्द्रमा िालमयक, साम्प्रदावर्क एिं अन्र् खिाब दवु्र्यसन आददबाट प्रजशक्षण 
कार्यको िािाििण िलमल्र्ाउन नददने िरिकाबाट प्रजशक्षण कार्य अजघ बढाउनेछ ।  

छ. खेिकुद सलमलिको नीलि, लनर्म ि लनदेशनिाई पािना गने ि गिाउनेछ ।  

ज. प्रजशक्षाथीिाई अन्र् संस्थाबाट खेल्ने अनमुलि ि प्रजशक्षकिाई अन्र् संस्थामा 
प्रजशक्षण कार्य िािििण िलमल्र्ाउन नददने िरिका बाट प्रजशक्षण कार्य बढाउनेछ ।  

(३) सलमलिको िैठक संर्ोजकिे िोकेको लमलि, स्थान ि समर्मा आिश्र्किा अनसुाि 
बस्नेछ ।  

(४) खेिकुद सलमलिको लनदेशानसुाि सम्बजन्िि खेिको िालग िावषयक कार्य िालिका 
बनाउन ुपनेछ ।  

(५)खेिकुद सलमलिको लनणयर्नसुाि आिश्र्क थपघट िा संशोिन सिुाि गनय सवकनेछ 
। 

 

 

परिच्छेद- १३ 

दण्ड, सजार् ि जरििाना  
५२. जरििाना : (१) दिाय िएका खेिकुद  सम्बन्िी संस्थाहरुिे निीकिण नगिाएमा देहार् 

बमोजजम जरििाना गरिनेछ   

क.  एक िषयसम्म पलन निीकिण नगिेमा रु. १०००/-   

ख.  दईु िषयसम्म पलन निीकिण नगिेमा रु. २५००/- 

ग.  िीन िषयसम्म पलन निीकिण नगिेमा रु. ५०००/-    

घ.  पाँच िषयसम्म पलन निीकिण नगिेमा रु. १०,०००/-  

(२) पाँच िषय िन्दा बढी समर्सम्म पलन निीकिण नगने संस्थािाई दिायको सूचीबाट 
हटाइनेछ । र्सिी समर्मै निीकिण नगिी दिायको सूचीबाट हटी सकेको संस्थामा 
संिग्न व्र्जक्तको अको संस्था दिाय गरिने छैन ।    



 

 

(३) समर्मै निीकिण नगने संस्थािे आफ्नो कोषबाट जरििाना बझुाउन ुपनेछ । िि 
संस्थाको कुनै व्र्जक्तका कािणिे संस्था निीकिण गनय वििम्ब हनु गएको िए उक्त 
व्र्जक्तबाट संस्थािे असूि उपि गनय सक्नेछ ।   

५३. संस्थाको विगठन : (१) दिाय िएको खेिकुदका संस्थाहरु देहार्को अिस्थामा विगठन 
हनु सक्नेछ :  

क. संस्थाका दईु लिहाई बहमुििे संस्था विगठन गने िनी लनणयर् गिेमा,    
ख. िगािाि ५ िषयसम्म संस्था निीकिण नगिेमा,   
ग. संस्थाका पदालिकािी लनष्कृर् िएमा िा िेपत्ता िएमा,   
घ. प्राकृलिक विपजत्तको कािणबाट संस्था क्षि ्विक्षि ्िएमा ।    

५४. विगदठि संस्थाको सम्पजत्त : (१) विगठन िएको संस्थाको सम्पजत्त गाउँपालिका 
मािहिमा िहनेछ ।   

५५.  सजार्ः (१) सलमलिको कुनै सदस्र् िा कमयचािीिे जानी जानी िा िापििाही गिी िा 
बदलनर्िसाथ सलमलििाई हानी नोक्सानी परु् र्ाएमा लनजिाई २०,०००/- (बीस हजाि) 
रुपैर्ाँसम्म जरिबाना हनु सक्नेछ ।   

(२) आलथयक सम्पजत्तमा हानी नोक्सानी परु् र्ाएमा आलथयक ऐनमा उल्िेख िए अनसुाि 
काििाही हनुेछ।   

५६. असि लनर्ििे गिेको काममा बचाउ : (१) र्स लनदेजशका बमोजजम खेिकुद  सम्बन्िी 
शैजक्षक संस्था, क्िि, संस्थाहरुको अनगुमन िथा लनर्मन गदाय सदस्र्हरु उपि कुनै 
काििाही गरिनेछैन ।   

५७.  प्रलििेदन पेश गने : (१) सलमलििे संचािन गिेका खेिकुद प्रलिर्ोलगिा, हनु बाँकी खेिकुद 

िथा खेिकुद सम्बन्िी र्ोजनाहरुको िावषयक प्रगलि प्रलििेदन कार्यपालिकामा पेश गनुयपने 
छ । 

५८.  र्स लनदेजशकामा िेजखएको कुिामा र्सै बमोजजम ि अन्र्मा प्रचलिि कानून बमोजजम 
हनुेछ 

५९. बािा अडकाउ फुकाउने अलिकाि: (१) र्स कार्यविलि कार्ायन्िर्नमा कुनै बािा 
अडकाउ पिेमा ब्र्ाख्र्ा गने अजन्िम अलिकाि मादी गाउँ कार्यपालिकािाई हनुेछ ।   

६०. संशोिन : (१) र्स कार्यविलिको आंजशक िा पिैु संशोिन गने अलिकाि मादी गाउँ 
कार्यपालिकामा लनवहि िहने छ ।   

 



 

 

  



 

 

 

अनसूुची- १ 
(दफा ५ को उपदफ (३) सँग सम्बजन्िि) 

मादी गाउँ कार्यपालिकको कार्ायिर्, थमुाकोडाडँा 
गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

च.नं.           
   लमलिः  

प.सं.  

श्री ........................................,  
ठेगाना .........................  

विषर्ः लनर्जुक्त पत्र  । 

 
 

िपाईिाई लमलि २०.../..../...को लनणयर्ानसुाि ....................... (पदको नाम िा काम) का 
िालग कार्यविलिको दफा ९ बमोजजम कियव्र् िथा सलमलिबाट िोवकएको अन्र् काम गने गिी 
सदस्र् सजचि पदमा लनर्जुक्त गरिएको हुँदा, संिग्न कार्यशिय अनरुूप आफनो जजम्मेिािी 
इमान्दािीपूियक गनुयहनु जानकािी गिाइन्छ ।  

 

साथै आफ्नो काम कियव्र् पािना गदाय र्स गाउँपालिकाको कमयचािी िथा पदालिकािीिे पािना 
गनुयपने आचािसंवहिा ि आचिणको समेि परिपािना हनु जानकािी गिाइन्छ ।  

 
 
 

............................ 

अध्र्क्ष 

मादी गाउँपालिका 
बोिाथयः  

श्री आलथयक प्रशासन शाखाः प्रमाजणि हाजजि सवहिको प्रलििेदनका आिािमा िोवकएको सवुििा 
उपिब्ि गिाउनहुनु ।  

श्री प्रशासन शाखाः हाजजिीको व्र्िस्था हनु ।  



 

 

  



 

 

अनसूुची-२  

(दफा १३ सँग सम्बजन्िि)  

शपथ 

म ...................... (शपथ लिने व्र्जक्तको नाम) मिुकु ि जनिाप्रलि पणूय िफादाि िही 
सत्र् लनष्ठापूियक प्रलिज्ञा गछुय/ईश्वि/देश ि जनिाका नाममा शपथ लिन्छु वक गाउँपालिका 
खेिकुद विकास सलमलिको ................... पदको हैलसर्ििे मिाई िोवकएको काम मैिे 
जानेबझेुसम्म कियव्र् सम्झी देश िथा सलमलि प्रलि िफादाि िही िर्, पक्षपाि िा दे्वष 
निाखी िोि, िािच, मोिावहजा नगिी इमान्दािीपूियक प्रचलिि कानूनको अिीनमा िही 
पािना गनेछु ि आफ्नो कियव्र् पािनाको लसिलसिामा आफूिाई जानकािी िएको कुनै 
गोप्र् कुिा प्रचलिि कानूनको पािना गदाय बाहेक म पदमा बहाि िहँदा िा निहँदाको 
जनुसकैु अिस्थामा पलन कुनै वकलसमबाट प्रकट िा संकेि गने छैन ।  

 
 
 

शपथ ग्रहण गनेको        शपथ 
ग्रहण गिेको प्रमाजणि गिाउनकेो 
नाम:        नाम :  

दस्िखि :      दस्िखि :  

लमलि :        लमलि :  

पद :        पद :   
     कार्ायिर् :  
 

 

  



 

 

 

अनसूुची - ३ 

(दफा २० सँग सम्बजन्िि) 

श्री प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि ज्रू्  

मादी गाउँपालिका,  गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, कास्की ।  

 
 

विषर्ः संस्था दिाय सम्बन्िमा । 

म/हामीिे िपसीिमा उल्िेजखि विििण अनसुािको खेिकुद सम्बन्िी संस्था दिाय गने मनसार्िे इच्छुक 

व्र्जक्तहरुको िेिाबाट गदठि िदथय सलमलििे संस्थाको वििान समेि िर्ाि गिी सकेकोिे एक प्रलि वििान 

र्सै लनिेदन साथ संिग्न िाखी वििान स्िीकृलि ि संस्था दिायका िालग आिेदन गिेको छु/छौं ।  

लनर्मानसुाि संस्था दिाय गरिददन ुहनु अनिुोि छ ।  

संस्थाको नामः ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  
संस्थाको कार्ायिर् िहने स्थानः मादी गाउँपालिका िाडय न.....  

टािको नामः .................... ..... 
 
 
 

सजचि         अध्र्क्ष  

नाम :         नाम: 

लमलि :         लमलि : 
हस्िाक्षि : .. ..............     हस्िाक्षि : ..............  
 

लनिेदन साथ पेश गनुय पने कागजािहरु : 
क. संस्थाको वििानको मस्र्ौदा,  
ख. आिेदक ि सलमलिका पदालिकािीहरुको नेपािी नागरिकिाको प्रलिलिवप, 

ग. संस्थाको छापको नमूना ।  

  



 

 

अनसूुची - ४ 

(दफा २१ (१)  सँग सम्बजन्िि) 

मादी गाउँपालिका 
गाउँ  कार्यपालिकाको  कार्ायिर् 

कास्की 
संस्था दिाय प्रमाणपत्र 

संस्थाको नाम : ................... ................... 

ठेगाना : ................... ................... ........  

दिाय हदुाँको समर्मा िहन ुिएका सलमलिको पदालिकािी ि सदस्र् संख्र्ा : ................... 
दिाय हदुाँको समर्मा िहन ुिएको अध्र्क्षको नाम : ................... 
मालथ उल्िेजखि विििण िएको संस्थाको वििान स्िीकृि गिी संस्था दिायको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको 
छ । मादी  गाउँ खेिकुद विकास कार्यविलि ि वििानको अलिनमा िही खेिकुद सम्बन्िी गलिवििीहरु 

संचािन गनय अनमुलि ददइएको छ ।  

 

 

..................................... 

प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि  

संस्था निीकिणको विििण 

ि.स. संस्थाको नाम  निीकिण 

िएको लमलि  

निीकिण 

दस्ििु  
निीकिण गने 
कमयचािीको सही  

कैवफर्ि 

      
      
      
      
      

 
  



 

 

अनसूुची - ५ 

(दफा २१ (२) सँग सम्बजन्िि) 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि ज्रू्,  

मादी गाउँपालिका कार्ायिर्, कास्की ।  

विषर्ः संस्था सूचीकृि गरिददन ुहनु । 

हामीिे िपलसिको विििण अनसुािको संस्था गठन गिी सञ्चािन गदै आएका छौं ।  गाउँपालिकाको 
लनर्मानसुाि संस्था सूचीकृि गनुय पन ेिएकोिे लनर्म अनसुाि गरिददन अनिुोि गदयछौं । .  

संिग्न कागजािहरु : 
क. दिाय प्रमाणपत्र,  

ख. संस्थाको वििान,  

ग. गि आ.ब.को िेखा पिीक्षण प्रलििेदन,  

घ. कि चकु्ता प्रमाणपत्र,  

ङ. सलमलिको लनणयर् ।  

 

 

 

सजचि         अध्र्क्ष  

नाम :         नाम: 

लमलि :         लमलि : 
हस्िाक्षि : .. ..........      हस्िाक्षि : ..............  
  



 

 

अनसूुची - ६ 

(दफा २१  (३) संग सम्बजन्िि) 

मादी गाउँपालिका, 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, कास्की । 

 

 

संस्थासूचीकृि प्रमाणपत्र 

संस्थाको नाम : …………………………………… 

ठेगाना : ……………………………………………. 

 

दिाय हुँदाको समर्मा िहन ुिएका सलमलिको पदालिकािी ि सदस्र् संख्र्ा : ……………… 

दिाय हुँदाको समर्मा िहन ुिएको अध्र्क्षको नाम :  ………………………… 

 

मालथ उल्ििेजखि विििण िएको संस्थासूचीकृि गिी प्रमाण पत्र प्रदान गरिएकोछ । मादी  गाउँ 
खेिकुद विकास कार्यविलि ि वििानको अलिनमा िही खेिकुद सम्बन्िी गलिवििीहरु संचािन गनय 
अनमुलि ददइएको छ ।  

 
 
…………………………………. 

प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि  

 

संस्था निीकिणको विििण 

ि.स. संस्थाको 
नाम  

निीकिण 

िएको लमलि  

निीकिण 

दस्ििु  
निीकिण गने 
कमयचािीको सही  

कैवफर्ि 

      
      
      
      
      

 
  



 

 

अनसूुची - ७ 

(दफा २१ (४) संग सम्बजन्िि) 

 

लमलिः ……………… 
श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि ज्रू्,  

मादी गाउँपालिका, 
 गाउँ  कार्यपालिकाको कार्ायिर्, कास्की ।  

 

विषर्ः संस्था निीकिण गिी पाउँ । 

नामक संस्था र्स  गाउँपालिकामा दिाय/सजुचकृि िई खेिकुद सम्बन्िी गलिवििीहरु संचािन गिी 
िहेको हुँदा िपजशि बमोजजमका कागज पत्र संिग्न िाखी निीकिण गिी पाउँ िनी लनिेदन गनय आएको 
छु/छौ ।  

 

अिः आलथयक िषय ....................को संस्था निीकिण िएको प्रमाणका साथ आिेदन गिेको छु ।  

 

लनिेदन साथ पेश गनुय पने कागजािहरु 

 क. आलथयक िषय ............को  िेखा पिीक्षण प्रलििेदन,  

ख. संस्थाको िावषयक गलिविलि, िािी र्ोजना ि बजेट ।  

 

आज्ञािे 

नािार्ण प्रसाद सापकोटा 
प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि 
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