
झापा गाउँपालिका खेिकुद विकास सलिति गठन िथा क्रियाकिाप संचािन सम्बन्धी काययविधध, २०७९                                                 

 काययपालिका स्िीकृि लिति : २०७९।१०।१५  

प्रस्िािना : खेलकुदको माध्यमबाट समाजमा अनुशासन र सामाजजक सद्भाव कायम राखख सु–संस्कृत समाजको 
ननमााण गना, स्वास्थ प्रनतस्पर्ााको भावना जागतृ गराई पररश्रम र पररवतान प्रनत सचेत रहि स्वस्थ एवम अनुशाससत 
नागररकको पिचचना वनाई  राजरिय तथा अन्तराजरिय स्तरमा खेलाडीिरु उत्पादन गने खेलकुदको क्षेत्रलाई ववकास 
गना वान्छननय भएकोले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७५ को दफा १०२ को उपदफा २ ले हदएको अचर्कार प्रयोग 
गरी झापा गाउँपासलकाले  “गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनत गठन तथा क्रियाकलाप संचालन सम्बजन्र्  
कायाववचर्, २०७९ गाउँ कायापासलकावाट स्वीकृत भएको समनतवाट लागु िुने छ । 

परिच्छेद–१ 

     नाि ि परिभाषा 
१. संक्षिप्ि नाि ि प्रािम्भ : यो कायाववचर्को नाम “गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनत गठन तथा क्रियाकलाप 
संचालन सम्बजन्र्  कायाववचर्, २०७९“ रिने छ । यो कायाववचर् कायापासलकावाट ननणाय भएको समनतदेखख लागू िुनेछ 
। 

२. परिभाषा : ववषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस कायाववचर्मा : 

क) “कायाववचर्” भन्नाले “गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनत गठन तथा क्रियाकलाप संचालन सम्बजन्र्  कायाववचर्, 

२०७९“ भन्ने सम्झनुपछा । 

ख) “गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनत” भन्नाले दफा ४ बमोजजमको गहठत गाउँ पासलका स्तरीय खेलकुद ससमनत 
भन्ने सम्झनु पछा । 

ग) “हटम, क्लब, संघ, संस्था” भन्नाले झापा गाउँपासलकाले तोक्रकए बमोजजम दताा भएका झापा गाउँपासलका क्षेत्र 
सभत्रका हटम, क्लब र संघसंस्थािरु भन्ने सम्झनु पछा । 

घ) “खेलाडी” भन्नाले हटम, क्लब, संघसंस्था संग सम्बद्र् खेलाडी भन्ने सम्झनु पछा । 

ङ) “प्रसशक्षाथी” भन्नाले गाउँपासलकाखेलकुद ववकास ससमनत द्र्ारा संचासलत खेलकुद प्रसशक्षणमा सिभागी खेलाडी, 
हटम, क्लब, संघसंस्थामा सम्बद्द ससकारु खेलाडी भन्ने सभ्झनु पछा । 

च) “प्रसशक्षक” भन्नाले झापा गाउँपासलका द्वारा संचासलत खेलकुद प्रसशक्षणमा सिभागी प्रसशक्षण, हटम, क्लब, 
संघसंस्था खेल प्रसशक्षण ससमनतमा सम्बद्र् ववषयगत खेलकुद सशक्षक भन्ने सम्झनु पछा । 

छ) “गाउँपासलका ” भन्नाले झापा गाउँपासलकालाई सम्झनु पछा । 

ज) “कायापासलका ” भन्नाले झापा गाउँपासलका गाउँकायापासलकालाई सम्झनु पछा । 



झ) “अध्यक्ष” भन्नाले झापा गाउँपासलकाको गाउँ पासलका अध्यक्षलाई सम्झनु पछा । 

ञ) “प्रमुख प्रशासकीय अचर्कृत” भन्नाले झापा गाउँपासलकाको प्रमुख प्रशासकीय अचर्कृतलाई सम्झनु पदाछ । 

ट) “पदार्ीकारी सदस्य ” भन्नाले ससमनतको सम्पूणा सदस्यलाई सम्झनु पछा । 

 

परिच्छेद–२ 

 उद्येश्य 

३. गाउँपालिका खेिकुद विकास सलितिका उद्देश्यहरु : 

क) पासलकाको कला, संस्कृनत र खेलकुदको ववकास, प्रनतरठा वदृ्चर्मा खेलकुदको माध्यमले सियोग पुयााउने । 

ख) गाउँ पासलका सभत्रको खेलकुद प्रनतयोचगता संचालन गना तथा सम्बद्र् खेल प्रसशक्षण ननकायका बीच समन्वय 
गरी खेल ववकास गना सियोग गने । 

ग) स्वस्थ प्रनतस्पर्ााको भावना जागतृ गराई देशभक्त, स्वासभमानी, समाजप्रनत उत्तरदायी, अनुशाससत, पररश्रमी, 
नैनतकवान, जागरुक र पररवतान प्रनत सचेत नागररक तयार गने । 

घ) टोल, गल्ली, चोक र सडक आहदलाई स्वच्छ र सफा राख्न खेलकुद संघसंस्थालाई पररचालन गने । 

ङ) खेलकुदको माध्यमबाट गाउँपासलकावासीिरुलाई नागररक भावना प्रनत सचेत गराउने । 

च) खेलकुदमा महिला सिभाचगता असभवदृ्चर् गना प्रोत्सािन गने । 

छ) खेलकुद ववकासको ननजम्त भौनतक पूवाार्ारिरु तयार गना ववसभन्न सामाजजक संघ संस्था, ववद्यालय र सरकारी 
ननकायिरुलाई पनन सररक गराउने । 

ज) खेलकुद गनतववर्ीिरुलाई संस्थागत रुपमा ववकास गदै लैजाने । 

झ) बौद्चर्क श्रम गने ववद्याथी, सशक्षक र बुद्चर्जजवीिरुलाई समेत शारीररक व्यायाम सघं खेलकुद व्यवस्था गना 
सियोग पुयााउने । 

ञ) झापा गाउँपासलकाका खेलाडी राजरिय र अन्तराजरिय क्षेत्रमा समेत प्रनतस्पर्ाा गना सकने योग्य खेलाडीिरु उत्पादन 
गनुाका साथै अन्तराजरिय क्षेत्रमा समेत देशको प्रनतरठा बढाउने । 

ट) हटम, क्लब, संघसंस्था, ववषयगत खेल प्रसशक्षण समनत, वडास्तरीय खेलकुद ससमनतिरुको व्यवस्थापन गने गराउने 
। 

ठ) गाउँपासलका अन्तगातका शैक्षक्षक संस्थािरुका खेलकुद प्रसशक्षकिरुको व्यवस्था गना प्रोत्सािन गने । 



ड) गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनत अन्तगात प्रसशक्षकिरुलाई स्तरीकरण गने । 

 

परिच्छेद–३ 

गाउँपालिका खेिकुद विकास सलितिको गठन ि बैठक काययिि 

४. (१) खेलकुद को क्षेत्रमा क्रियासशल र ख्याती प्राप्त व्यजक्त मध्येवाट गाउँ कायापासलकाले देिाय बमोजजमको 
पदाचर्कारी रिने गरी गाउँपासलकामा एक गाउँपासलका खेलकुद ससमनत गठन गनेछ । 

क) उल्लेखखत सदस्यिरु मध्ये अध्यक्षले मनोननत गरेको – १ जना (अध्यक्ष) 

ख) अर्क्ष्यले तोकेको एक महिला सदस्य सहित – सदस्य ४ जना 

ग) कायापासलकाले तोकेको – सदस्य ३ जना 

घ) जजल्ला खेलकुद ववकास ससमनत अध्यक्ष वा ननजले तोकेको एक प्रनतननचर् सदस्य –१ जना 

ङ)) गाउँपासलकाको सामाजजक ववकास ससमनतको संयोजक सदस्य– १ जना 

च) प्रमुख प्रशासकीय अचर्कृतले तोकेको कमाचारी मध्येेः सदस्य सचचव – १ जना 

 (२) उल्लेखखत सदस्यिरु मध्येवाट गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनतले उपाध्यक्ष मनोननत गनुा पने छ । 

 (३) गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनतको मुख्य संरक्षकको रुपमा गाउँपासलका अध्यक्ष रिनु िुनेछ ।  

५. गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनतको पदावचर् गठन भएको समनतले ४ वषाको िुनेछ । 

६.  ससमनतको अध्यक्षले कुनै कारणले पदवाट राजजनामा हदन चािेमा गाउँपासलका अर्क्ष्य समक्ष र सदस्यले 
ससमनतको अध्यक्ष समक्ष राजजनामा हदनु पने छ । 

७. पदावचर् वाकी िुदै कुनै कारणवाट पद ररक्त भएमा ननज जुन प्रकारले ननयुक्ती भएको िो सो पदमा वाकी 
अवचर्का लाचग सोिी प्रकारले अको सदस्य मनोनयन िुने छ । 

८. ससमनतका कुनै सदस्यको कायासम्पादन सन्तोषजनक नदेखखएको भनन गाउँकायापासलकाले ठिर गरेमा कुनैपनन 
पदाचर्कारी वा सदस्यलाई पदवाट िटाउन वा क्रफताा वोलाउन सक्नेछ । साथै त्यसरी ररक्त भएको पदमा वाकी 
अवचर्का जनु प्रकारले ननयुक्ती भएको छ सोिी प्रकारले नयाँ ननयुक्ती गना सक्ने छ । 

९. ससमनत पदाचर्कारी तथा सदस्यमा मनोनयनका लाचग देिायवमोजजम योग्यता पुगेको िुनु पने छ । 

 क) १८ वषा उमेर पुगेको नेपाली नागररक 

 ख) गाउँपासलका क्षेत्रसभत्रको स्थायी वाससन्दा (सदस्य सचचव वािेक) भएको 



 ग) खेलकुदको क्षेत्रमा मित्वपूणा यागेदान हदएको 

 घ) प्रचसलत कानुनले अयोग्य नभएको  

१०. ससमनतका अध्यक्षको काम, कताव्य र अचर्कार : 

क) गाउँपासलका खेलकुद ससमनतको बैठकको अध्क्षता गने र ननणाय कायाानवयन गने मुख्य उत्तरदानयत्व अध्यक्षको 
िुनेछ । 

ख) खेलकुद प्रनतयोचगतािरुको वावषाक कायायोजना तयार गरी कायािमिरुको आयोजना, संचालन तथा व्यवस्थापन 
गन,े गराउने । 

ग) जजल्ला, स्थानीय, प्रदेश तथा राजरिय-अन्तराजरिय स्तरमा िुने खेलकुद प्रनतयोचगतािरुमा गाउँपासलकाको 
प्रनतननचर्त्व गने । 

घ) गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनतको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा गाउँपासलकामा गनुा पने सम्पूणा 
ससफाररसिरु गने । 

ङ) ससमनतले तोकेका अन्य कायािरु गने/गराउने । 

११. सदस्य सचचवको काम, कताव्य र अचर्कार : 

क) ससमनतको प्रशासननक प्रमखुको रुपमा काया गने । 

ख) ससमनतलाई ननतीगत रुपमा सरसल्लाि प्रदान गने । 

ग) ससमनतको ननणाय कायाान्वयन गने । 

घ) ननणायानुसार कोषको खचा खाता संचालन गने । 

ङ) बैठकको पत्राचार गने, असभलेख राख्ने, ननणाय क्रकताबको सुरक्षा गने र अध्यक्षको आदेशानुसार बैठकको लाचग 
आवश्यक ववषय सूची र सामाग्री जुटाउने । 

च) बैठक माइन्यूहटङ्ग उठाउने र बैठक संचालन सम्बजन्र् आवश्यक काम गने । 

छ) खचामा समतव्यनयता अपनाउने र ननयन्त्रण कायम गने । 

१२. ससमनतको काम, कताव्य र अचर्कार देिाय बमोजजम िुनेछ : 

क) समग्र खेलकुद क्षेत्रको योजनाबद्र् ववकास र सम्बद्र्र्न गने । 

ख) गाउँपासलका तथा अन्य संघ संस्थासँग समन्वय र सिकाया गने । 



ग) सम्बद्र् कायाका लाचग वावषाक योजना तयार गरी गाउँ सभाको बैठक अगाडी अध्यक्ष समक्ष पेश गने । 

घ) गाउँपासलका वा गाउँ सभाले स्वीकृत गरेका कायािमिरु संचालन गने गराउने । 

ङ) खेलकुद क्षेत्रका प्रनतयोचगतािरु आयोजना गना सियोग गने । 

च) खेलाडी, प्रसशक्षक, ननणाायकिरुलाई तासलम गराउने, प्रनतयोचगतािरुमा सिभागी गराउने । 

छ) खेल ववषयमा ववद्यालय स्तरमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी शैक्षक्षक क्रियाकलाप सचंालन गराउने । 

ज) खेलकुद क्षेत्रमा क्रियाशील व्यजक्तिरुलाई सम्माननत, पुरस्कृत गना ससफारीस गने र ससमनतलेसम्मान, पुरस्कृत 
गने । 

झ) तासलम, प्रसशक्षण, कायाशाला, गोजरठको आयोजना गने । 

ञ) खेल र खेलकुद क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्र्ान, प्रकाशन गने र खेलाडी, प्रसशक्षक, व्यवस्थापकिरुको बारेमा कृनत 
प्रकाशन गने । 

ट) खेलकुद क्षेत्रको ववकासको लाचग भौनतक ननमााण, कवडािल ,खेल मैदान ,खेलाडी उत्पादन, प्रसशक्षक तथा ननणाायक 
व्यजक्त उत्पादन र स्तर वदृ्चर्को योजना बनाई गाउँपासलकामा पेश गने । 

ठ) वडासम्म खेलकुद ववकास गना वडास्तरमा समेत खेलुकुद ससमनत गठन र कायािम संचालन गने । 

ड) सम्बजन्र्त क्षेत्रको अन्य ववववर् कायािरु गने गराउने । 

परिच्छेद–४ 

खेिकुद प्रतियोधगिा व्यिस्थापन 

१३. गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनत आफैले वा गाउँपासलकाले दताा भएका हटम, क्लबिरु माफा त ववसभन्न 
खेलकुद प्रनतयोचगता संचालन गना वा गराउन सक्नेछ । 

१४. गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनत आफैले वा गाउँपासलकासभत्रका हटम, क्लबिरु माफा त स्थानीय/प्रदेश राजरिय 
र अन्तराजरिय टीमसँग मैत्रीपणूा खेलकुद प्रनतयोचगताको आयोजना गने वा गराउन सक्नेछ । 

१५. सल्लािकार ससमनतको गठन : गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनतले गाउँपासलका अध्यक्षसंगको परामशामा 
आवश्यकता अनुसार सल्लािकार ससमनतको गठन गना सक्नेछ । 

 

१६. अन्य उपससमनतिरुको गठन : गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनतले कुनै खेलकुद कायािम संचालन गना वा 
कुनै खेल ववषेशलाई प्राथसमकता हदई ववकास गना उपससमनत गठन गरी जजममेवारी तोक्न सक्नेछ । 



१७. वडा स्तरीय खेलकुद ससमनत गठन गने : गाउँपासलका खेलकुद ससमनतले गाउँपासलका सभत्रका सब ैवडािरुमा 
खेलकुद ववकास गनाका लाचग ५ सदजस्यय वडा स्तरीय खेलकुद ससमनत गठन गना सक्नेछ । 

परिच्छेद–५ 

गाउँपालिका िते्रलभत्रका टीि, क्िब ि संघसंस्थाहरुको दिाय ि व्यिस्थापन 

१८. झापा गाउँपासलका सभत्रका टीम, क्लब, ससमनत र संस्था आहदले गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनतको उद्देश्य 
नीनत, ननयमलाई पालना गरी खेलकुद ववकास गना गाउँपासलकाले तोकेको दस्तुर नतरी दताा पनन गनुा पनेछ । 

१९. दताा भएका टीम, क्लब, पसु्तकालयले जुनसुकै प्रनतयोचगता गनुा भन्दा अगाडी गाउँपासलका खेलकुद ववकास 
ससमनतबाट स्वीकृत सलनु पनेछ । स्वीकृतीको प्रक्रिया गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनतले तोके बमोजजम िुनेछ । 

२०. दताा र नवीकरण गनुा भन्दा पहिले गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनत वा ससमनतले तोकेको प्रनतननचर्द्वारा 
सम्बजन्र्त ठाउँको ननरीक्षण गनुा पनेछ । 

२१. गाउँपासलकामा दताा भई गाउँपासलका खेलकुद ससमनत ववकास ससमनतबाट स्वीकृत सलएका टीम, क्लब, 
संघसंस्थािरुले गाउँपासलका खेलकुद ससमनतको उद्देश्य अनुसार खेलकुद प्रनतयोचगता संचालन गना सियोग माग 
गरेको खण्डमा आयोजक ससमनतलाई गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनतल ेउपलब्र् बजेट ससमा सभत्र रिी देिाय 
अनुसारको आचथाक सियोग उपलब्र् गराउन सक्नेछ । 

क) वडास्तरीय प्रनतयोचगताको लाचग (वषामा १ पटक) बढीमा 

 रु. १०,०००।– देखख रु. २०,०००।– सम्म 

ख) गाउँपासलकास्तरीय प्रनतयोचगताको लाचग (वषामा १ पटक) बढीमा 

 रु. २५,०००।– देखख रु. ४०,०००।– सम्म 

ग) जजल्लास्तरीय प्रनतयोचगताको लाचग (वषामा १ पटक) बढीमा 

 रु. ४०,०००।– देखख रु. ६०,०००।– सम्म 

घ) प्रादेसशक वा राजरिय स्तरको प्रनतयोचगताको लाचग (वषामा १ पटक) बढीमा 

 रु. ६०,०००।– देखख १,००,०००।– सम्म 

 

परिच्छेद–६ 

काययिि संचािन िथा व्यिस्थापन 



२२. गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनतले गाउँपासलकासँगको परामशामा देिाय बमोजजमका कायािमिरु संचालन गना 
सक्नेछ : 

क) राजरिय, अन्तरााजरिय खेलाडी, प्रसशक्षक टीमिरुलाई स्वागत कायािम गना सक्नेछ । 

ख) खेलकुद ववकासको लाचग सभा, सम्मेलन, गोरठी गने वा गराउन सक्नेछ । 

ग) राजरिय तथा अन्तरााजरिय प्रनतयोचगतािरुमा पदक तथा पुरस्कार प्राप्त गना सफल एवं अन्तराजरिय 
प्रनतयोचगतािरुमा सिभागी भएका खेलाडी वा प्रसशक्षकको सम्मानमा बर्ाई तथा असभनन्दन कायािम आयोजना गना 
सक्नेछ 

घ) गाउँपासलकाको कला, संस्कृनत र खेलकुद ववकासको लाचग आवश्यकता अनुसार टीम, क्लब, संघसंस्थाका 
प्रनतननचर्िरुको यााली वा बैठक बोलाउन सक्नेछ । 

ङ) गाउँपासलका क्षेत्र सभत्र खेलकुद लगायत ववववर् क्रियाकलापिरु संचालन गनेछ । 

 

परिच्छेद–७ 

खेिकुद प्रतियोधगिा व्यिस्थापन 

२३. अन्तर गाउँपासलका लगायत ववसभन्न प्रादेसशक, राजरिय, अन्तरााजरिय प्रनतयोचगतािरुमा ससमनतमा आबद्र् टीम, 

क्लब, संघ संस्था वा ववद्यालय, कलेजलाई सिभागी गराइनेछ । 

२४. खेलकुद ससमनतले ननणाय गरे बमोजजम गाउँपासलका  क्षते्र भन्दा बाहिर सिभागी िुन जाने टीमका खेलाडी, 
प्रसशक्षक र व्यवस्थापकलाई ससमनतले ननणाय गरे बमोजजम सुववर्ा प्रदान गररनेछ । 

२५. गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनतले गाउँपासलकाको स्वीकृतीले गाउँपासलका क्षेत्रसभत्र ववसभन्न खेलकुद तथा 
खेलाडीको लाचग पोशाकाको ननर्ाारण तथा व्यवस्थापन गना सक्नेछ । 

 परिच्छेद–८ 

 िालिि िथा प्रलििण व्यिस्थापन 

२६. गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनतले खेलकुद ववकास र खेलाडीको स्तरवदृ्चर् गनाका लाचग आवश्यकतानुसार 
ववसभन्न खेलिरुको तासलम र प्रसशक्षण हदनेछ । 

२७. प्रसशक्षाथीिरुले प्रसशक्षणमा समावेश िुन चािेमा सम्बजन्र्त वडाको ससफाररस सहित गाउँपासलका खेलकुद ववकास 
ससमनतमा ननर्ाारीत फाराम बुझाई आवेदन हदनु पनेछ । 

२८. प्रसशक्षाथीको फारम तथा अन्य शुल्क ससमनतको ससफारीसमा गाउँपासलकाले तोके बमोजजम िुनेछ । 



२९. कुनै खेल प्रसशक्षणको लचग सम्झौता अनुसार सुववर्ा पाउने गरी बढीमा एक जना प्रसशक्षक एक जना सिायक 
प्रसशक्षक सेवा करारमा ननयुजक्त गना सक्रकनेछ । यसरी ननयुजक्त भएको प्रसशक्षक र सिायक प्रसशक्षकलाई 
गाउँपासलका खेलकुद ससमनतल ेतोके बमोजजम सेवा सुववर्ा उपलब्र् गराइनेछ । 

३०. कुनै पनन खेलको प्रसशक्षण अवचर् एक पटकमा बढीमा १ वषाको लाचग िुनेछ । आवश्यकतानुसार म्याद थपघट 
गना सक्रकन्छ । 

३१. प्रसशक्षाथी खेलाडीको लाचग आवश्यक सामानको िकमा व्यजक्तगत प्रयोगको सामान सम्बजन्र्त व्यजक्त आफैले 
जुटाउनु पनेछ । 

३२. प्रसशक्षणमा सिभाचग िुने व्यजक्तिरुबाट खेलको प्रकृनत र प्रसशक्षकको उपलब्र्ताका आर्ारमा गाउँपासलका 
खेलकुद ववकास ससमनतले माससक शुल्क सलन सक्नेछ । 

३३. प्रसशक्षकले आवश्यक सामानको सूचच तयार गरी ससमनतमा माग गने, प्रसशक्षण सामाग्रीको असभलेख राखी 
हिफाजत गने, प्रसशक्षाथीिरुलाई ननयसमत र अनुशासनमा राख्ने र प्याकेज प्रोग्राम (प्रसशक्षण) र प्रगनत प्रनतवेदन तयार 
गरी पेश गने जजम्मा सलनु पनेछ । 

३४. प्रसशक्षकले िप्ताको ६ हदन िुने गरी कजम्तमा हदनको दईु घण्टा खेलाडीिरुलाई प्रसशक्षण काया गनुा पनेछ । 

३५. स्थचगत गररएका प्रसशक्षण कायालाई पुनेः संचालन गना आवश्यक व्यवस्थ भएको सूचना समलेमा गाउँपासलका 
खेलकुद ववकास ससमनतको ननणाय अनुसार खेल प्रसशक्षण कायालाई ननरन्तरता हदनेछ । 

३६. कुनै खेल प्रसशक्षणमा ववशेष व्यवस्था वा थप प्रसशक्षक वा सुववर्ा आवश्यक भएमा गाउँपासलकालाई अनुरोर् गरी 
स्वीकृती भए अनुसार गररनेछ । 

परिच्छेद–९ 

गाउँपालिका खेिकुद विकास कोषको व्यिस्था 
३७. खेलकुद सम्बन्र्ी तासलम, प्रसशक्षण, प्रनतयोचगता लगायतका क्रियाकलापकका लाचग गाउँपासलकामा गाउँपासलका 
खेलकुद ववकास कोषको व्यवस्था गररनेछ । 

३८. कोषका श्रोतिरु देिाय बमोजजम िुनेछ : 

क) नेपाल सरकार, राजरिय खेलकुद पररषद्, प्रदेश सरकार, जजल्ला खेलकुद ववकास ससमनत र अन्तरााजरिय संघ, संस्था 
वा कुनै व्यजक्तबाट प्राप्त रकम 

ख) गाउँपासलकाबाट प्राप्त रकम 

ग) ववसभन्न प्रनतयोचगता वा कायािम आयोजना गरी संकलन भएको रकम, 



घ) खेल प्रसशक्षण अवचर्भर उठेको आवेदन शुल्क, माससक प्रसशक्षण शुल्क र भनाा रकम 

ङ) गाउँपासलकासभत्रका टीम, क्लबवाट आवेदन शुल्क, फाराम शुल्क र प्रसशक्षकबाट प्राप्त शलु्क र प्रसशक्षणबाट प्राप्त 
शुल्क 

च) ससमनतले प्राप्त गरेको पुरस्कार, चन्दा र सियोग रकम 

३९. यस कोषको संचालन अध्यक्ष र सदस्य सचचवको िस्ताक्षरबाट िुनेछ ।कोषको लेखा पद्र्ती गाउँपासलकाको लेखा 
पद्र्ती सरिनै िुनेछ । 

४०. गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनतको ननणायानुसार रकम खचा गररनेछ । ससमनतको बैठक बस्न नसकेको 
अवस्थामा खचा गनुापने भएमा अध्यक्षले त्यस्तो खचा गरी त्यसपनछ बस्ने ससमनतको बैठकबाट अनुमोदन गराउनु 
पनेछ । यस्तो खचा एक पटकमा रु. २५,०००।– भन्दा बढी िुने छैन । 

४१. कोषको रकम खेलकुद गनतववचर् संचालनका अनतरीक्त खेलकुद पूवाार्ार ननमााण, ममात सम्भार तथा सामाग्री 
व्यवस्थापनमा समेत खचा गना सक्रकनेछ । 

४२. कोषको कूल आम्दानीको १०% भन्दा बढी कायाालय प्रयोजनको लाचग तलबभत्ता वा प्रशासननक खचा गना 
पाइनेछैन । सो भन्दा बढी खचा िुने अवस्था आएमा गाउँपासलकाको स्वीकृती सलनु पनेछ । 

 

 

 

परिच्छेद–१० 

खेिकुद पूिायधाि तनिायण िथा िियि 

४३. कुनै खेल प्रसशक्षणमा प्रयोग िुने सामानिरुको सामान्य जडान तथा ममात गना सम्बजन्र्त प्रसशक्षकले नै 
व्यवस्था गनुा पनेछ । 

४४. ववशेष तररकाले ममात गना सम्बजन्र्त प्राववचर्क किाँ लानु पने भएमा प्रसशक्षकको माग अनुसार गाउँपासलका 
खेलकुद ससमनतले कोषबाट ममात सम्भार गनेछ । तर, रकम अपुग भई कोषबाट खचा गना नसक्रकने भएमा ससमनतले 
गाउँपासलकामा ससफाररस सहित ममात सम्भारका लाचग पठाउनु पनेछ । 

४५. खलेकुद पूवाार्ार (स्टेडडयम, खेलकुद भवन, कवाड िल मैदान, ियाक आहद) को व्यवस्था गना गाउँपासलका खेलकुद 
ससमनतको ननणायानुसार माग भई आएमा गाउँपासलकाले यस्तो पूवाार्ारको ननमााण अचर्कतम िभाचगताको आर्ारमा 
गनेछ । 

 

परिच्छेद–११ 

अनुिासनको काििाही, दण्ड, सजाय ि पुिस्काि 



४६. अनुशासनको कारवािी : खेलाडी, प्रसशक्षक, प्रसशक्षाथी, व्यवस्थापक समेतले ववषयगत खेलको आचारसंहिता 
लगायत खेल अनुशासनमा रिनु पनेछ । कसैले अनुशासन र आचारसंहिताको उल्लंघन गरेमा ववषयगत खेल 
प्रसशक्षण ससमनतले पहिलो पटकलाई चेतावनी हदन सक्नेछ । तर, एक वषामा तीन पटक भन्दा बढी चेतावनी पाई 
सकेका खेलाडी, प्रसशक्षक, प्रसशक्षाथी, व्यवस्थापकलाई एक वषासम्म कुनै पनन खेलकुद प्रनतयोचगता प्रसशक्षण 
व्यवस्थापनमा सिभागी िुन नपाउने गरी ववषयगत खेल प्रसशक्षण ससमनतको ससफाररसमा गाउँपासलका खेलकुद ववकास 
ससमनतले ननलम्बन गना सक्नेछ । 

४७. वषा भरीका उत्कृरट खेलाडी, प्रसशक्षक, प्रसशक्षाथी, व्यवस्थापकलाई गाउँपासलका खेलकुद ससमनतको ससफारीसमा 
गाउँपासलका कायापासलकाबाट नगद पुरस्कार तथा सम्मान गररनेछ । 

 

       परिच्छेद–१२ 

          विविध 

१. गाउँपासलकाले तोके बमोजजमको ससमनतको छुट्टै छाप, लटेरप्याड र साइनबोडा िुनेछ । 

२. कमाचारी तथा अन्य आवश्यकताका बारेमा गाउँपासलकासगँ समन्वय गरी गनुापनेछ । 

३. गाउँपासलकासँग समन्वय गदाा ससमनतको ननणाय सहित सदस्य सचचवले प्रमुख प्रशासकीय अचर्कृत समक्ष 
गनुापनेछ । 

४. कुनै ववषयमा अस्परटता भई स्परट पानुा परेमा वा वववाद भई अजन्तम ननणाय हदनु परेमा गाउँपासलका 
कायापासलकाको ननणाय अजन्तम िुनेछ । 

५. स्वीकृत वजेटको ससमासभत्र रहि खचा गने गरी ससमनतका पदाचर्कारी र सदस्यको सुववर्ा र वैठक भत्ता सम्बन्र्मा 
ननम्न अनुसार िुनेछ । 

 (क) गाउँपासलका खेलकुद ववकास ससमनतको वैठक आवश्यकता अनुसार वस्नेछ । 

 (ख) ससमनतका सदस्यिरुलाई वैठक वस्दा वैठक भत्ता वापत प्रनत व्यजक्त रु.१०००।– का दरले ननयमानुसार कर 
कट्टा गरर उपलब्र् गराईने छ । 

 


