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भाग-२ 

केराबारी गाउँपालिकाको खेिकुद सञ्चािन 
काययविलि २०७8 

                               स्िीकृत लिलतिः२०७८।११।०१ 

 
प्रस्तािनािः नेपािको संवििान २072, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 
२०७४ र विद्यिान खेदकुद सम्बन्िी नीलत लनयि तथा खेिकुदको 
विकास गनय गराउन संवििानको िारा २२६ र स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ बिोजिि खेिकुदको 
िाध्यिबाट सियसािरण िनताको शारीररक तथा िानलसक विकास 

स्थानीय रािपत्र 

केरािारी गाउँपालिकाद्वारा प्रकाजशत 
खण्ड ५, संख्या १४, ०१ फाल्गनु २०७८ 
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गरी सक्षि र अनशुालसत नागररक तयार गनयका िालग खेिकुद 
सम्बन्िी तालिि, प्रलतयोलगता तथा अन्य खेिकुद सम्बन्िी काययक्रि 
सञ्चािन गनय गराउन संवििानको अनसूुची ९ स्थानीय तह, प्रदेश र 
संघको साझा अलिकारको पररलििा रही स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 
२०७४ को दफा 11 को उपदफा (३) को प्रलतकूि असर नपने 
गरी सोही दफाको उपदफा (४) क को १-५ िा आिाररत खेिकुद 
सम्िजन्ि व्यिस्था भए अनसुार स्थानीय तहिा खेिकुद सञ्चािन 
गनय/गराउन िाञ्छलनय भएकोिे केरािारी गाउँपालिकाको प्रशासकीय 
काययविलि (लनयलित गने) ऐन २०७४ को दफा ४ ििोजिि यो 
काययविलि बनाइएको छ । 

 

पररच्छेद -१ 

( नाि र पररभाषा ) 
 

१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भ – यो काययविलिको नाि “केराबारी 
गाँउपालिकाको खेिकुद सञ्चािन सम्िजन्ि काययविलि-
२०७8” रहने छ । यो काययविलि गाउँ काययपालिकािे 
स्िीकृत गरेको लिलतदेजख िाग ुहनुेछ । 

२.  विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययविलििा – 

२.१. “काययविलि” भन्नािे केराबारी गाँउपालिकाको खेिकुद 
सञ्चािन काययविलि-२०७8 भने्न सम्झन ुपनेछ । 
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२.२. “खेिकुद विकास सलिलत” भन्नािे पररच्छेद ३ दफा १ 
बिोजिि स्थापना भएको “केरािारी गाउँपालिकाको खेिकुद  
विकास सलिलत सम्झन ुपछय । 

२.३. “अध्यक्ष” भन्नािे खेिकुद विकास सलिलतको 
अध्यक्षिाई सम्झन ुपछय । 

२.४.“उपसलिलत” भन्नािे िडास्तरीय दफा ३.२ बिोजिि 
स्थापना भएको िडास्तरीय खेिकुद विकास उपसलिलत सम्झन ुपदयछ 
। 

२.५. “संयोिक” भन्नािे िडास्तरीय खेिकुद उप सलिलतको 
प्रिखु तथा खेिकुद विकास सलिलतिे खेिकुद प्रलतयोलगता 
संचािन गनय तोकेको प्रिखु िाई सम्झन ुपछय । 

२.६. “संरक्षक” भन्नािे खेिकुद विकास सलिलतको हकिा 
गा.पा. अध्यक्ष र िाडस्तरीय खेिकुद विकास सलिलतिा 
सम्िजन्ित िडाका िडा अध्यक्ष िाई सम्झन ुपछय । 

२.७.“सदस्य” भन्नािे खेिकुद विकास सलिलत तथा खेिकुद 
उपसलिलतका पदालिकारी एिं सदस्य हरुिाई सम्झन ुपछय । 

२.८.“सदस्य सजचि” भन्नािे खेिकुद विकास सलिलतको 
सदस्य सजचििाई सम्झन ुपछय । 

२.९.“खेिकुद सम्िजन्ि संस्था” भन्नािे दफा १२.१ बिोजिि 
दताय भएका संस्था सम्झन ुपछय । 
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२.१०.“खेिाडी” भन्नािे टीि,क्िब, संघ/संस्थािा आिद्ध 
प्रलतयोलगतािा सहभागी हनुेिाई सम्झन ुपछुय । 

२.११.“प्रजशक्षक” भन्नािे केराबारी गा.पा खेिकुद विकास 
सलिलत द्बरा सञ्चालित खेिकुद प्रलतयोलगतािा  प्रजशक्षक, टीि, 
क्िब, संघ/संस्था िा खेिकुद प्रजशक्षण काययिा संिग्न व्यजि िा 
सलिलतिा सम्िन्ि विषयगत दक्षतायतु्त खेिकुद प्रजशक्षक सम्झन ुपछय 
। 

२.१२.“प्रजशक्षक सिहु” भन्नािे खेिकुद विकास सलिलतिे 
विषयगत दक्षता गएका िा सो सम्िजन्ि पूिय दक्षता प्राप्त व्यजि िो 
गा.पा. लभत्रका विषयगत दक्षता प्राप्त प्रलतलनलित्िििुक संगठित 
सिहुिाई सम्झन ुपछय । 

२.१३. “खेिकुद विकास कोष” भन्नािे केराबारी गा.पा. 
खेिकुद विकास कोष भने्न सम्झनपुछय । 

२.१४.“खेिकुद वििरण” भन्नािे टीि, क्िब, संघ/संस्था 
हरुिे आिद्धता गराएका तथा िडास्तरीय र गाउँपालिकास्तरीय 
विषयगत खेिको रुपिा सूजचकृत भएकोिाई सम्झनपुछय । 

२.१५.“छनौट उपसलिलत” भन्नािे विषयगत दक्षता अनसुार 
प्रलतयोलगताको िालग खेिाडीहरुको छनौट गनय खेिकुद विकास 
सलिलतिे एक छनौट उपसलिलत गिन गनेछ र सो उपसलिलतिे 
िापदण्ड सवहत खेिाडी  छनौट गने सलिलत िाई सम्झन ुपछय । 
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२.१६ "गाउँपालिका" भन्नािे केरािारी गाउँपालिकािाई 
सम्झनपुछय । 

 

पररच्छेद-२ 

( उदेश्य ) 
३.  खेिकुद विकास सलिलतको उदेश्यहरु लनम्न बिोजिि हनुेछ 
। 

१. गाउँपालिकाको किा,संस्कृलत र खेिकुदको विकास 
प्रलतष्ठा िवृद्धिा खेिकुदको िाध्यििे सहयोग पयुायउने । 

२. गाउँपालिका लभत्रको खेिकुद प्रलतयोलगता सञ्चािन गनय 
तथा सम्िद्ध खेि प्रजशक्षण लनकायका बीच सिन्िय गरी खेिकुदको 
विकास गनय सहयोग गने । 

३. स्िस्थ प्रलतस्पिायको भािना िागतृ गराई देशभत्त, 
स्िालभिानी, सिािप्रलत उत्तरदायी, अनशुालसत, पररश्रिी, नैलतकिान, 
िागरुक र पररितयन प्रलत सचेत नागररक तयार गने । 

४. सािाजिक िातािरणिाई स्िच्छ र सफा राख्न खेिकुद 
संघ/संस्थािाई पररचािनगने । 

५. खेिकुदको िाध्यिबाट गा.पा. बासीहरुिा नागररक भािना 
प्रलत सचेत गराउने । 

६. खेिकुदिा िवहिा सहभालगता अलभिवृद्ध गनय प्रोत्साहान 
गने । 
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७. खेिकुदिा विकासको लनजम्त भौलतक पूिायिारहरु तयार 
गनय विलभन्न राविय, अन्तराविय, सरकारी तथा  गैरसरकारी लनकाय 
संग सम्िन्ि कायि राख्न े। 

८.स्थानीय, प्रदेश र संजघय सरकारसंग सिन्िय गरी 
सियानकुुि खेिकुदको विकास गने । 

९. खेिकुद गलतविलििाई संस्थागत रुपिा विकास गदै िैिाने 
। 

१०. केराबारी गा.पा. बाट स्थानीय, प्रदेश तथा राविय 
क्षेत्रिा प्रलतस्पिाय गनय सक्ने योग्य खेिाडीहरु उत्पादन गनय 
सिय/सियिा प्रजशक्षण तथा प्रलतयोलगता काययक्रि संचािन गने । 

११. विषयगत खेि, प्रजशक्षण, अन्यक्षेत्रको सहभागीता, 
गा.पा. स्तरीय एिं िडास्तरीय र सािाजिक संघ/संस्था को साथै 
विद्याियीय खेिकुदको उजचत प्रबन्ि लििाउन सहयोग पयुायउने । 

 

पररच्छेद-३ 

(खेिकुदको संस्थागत विकास एिं सलिलतको गिन सम्बन्िी 
व्यिस्था) 

 

४. गाउँपालिकािा खेिकुदको विकाससम्िजन्ि गलतविलि गनय 
खेिकुदको संस्थागत संरचना एिं सलिलतको गिन सम्िजन्ि लनम्न 
व्यिस्था गररनेछ । 
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१. गाउँपालिकास्तरीय खेिकुद विकास सलिलतको गिन हनुेछ 
। िसिा, अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष र सदस्यहरु रहने छ । 

(क) सािाजिक विकास सलिलतका संयोिक 
एकिना                        - अध्यक्ष 

(ख) खेि िगतिा िहत्िपूणय योगदान पयुायउन े
िध्येबाट केराबारी गाउँपालिका लभत्र बसोबास गने २ िना 
व्यजि अध्यक्षको लसफाररसिा गाँउ काययपालिकाको लनणयय 
अनसुार एकिना –     उपाध्यक्ष 

(ग)  प्रत्येक िडाबाट प्रलतलनलित्ि हनुे गरी िडा 
खेिकुद सलिलतको संयोिक एक/एक गरी दश िना सदस्य 
। 

   (घ)  खेि िगतिा अनभुि प्राप्त गरेका केराबारी 
गाउँपालिकाका लभत्र बसोबास गने व्यजिहरु िध्येबाट 
कजम्तिा एक िना िवहिा पने गरी फरक-फरक खेि वििाका 
गाउँ काययपालिकाको लनणययानसुार िनोलनत  चार  िना-  
      सदस्य  

(ङ) गाउँपालिकाका कियचारीहरु िध्येबाट 
गाउँपालिका काययपालिकाको बैिक लनणययअनसुार -एक  िना 
      सदस्य सजचि 

२. रािपलत जशल्ड खेिकुदको प्रलतस्पिाय गराउने लनणयय गनुय 
पदाय खेिकुदको प्रकृलत हेरी सलिलतको बैिकिा स्थानीय सरुक्षा लनकाय 
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प्रिखु तथा िाध्यालिक विद्याियका एक/एक िवहिा / परुुष गरी 
दईु िना, खेिकुद विषय हेने जशक्षकिाई आिजन्त्रत सदस्यको रुपिा 
आिन्त्रण गनय सवकनेछ ।  

३. खेिकुद सलिलत अिजच्छन्न उत्तरालिकारिािा एक संगठित 
संस्थाको रुपिा काि गनेछ । 

४. खेिकुद सलिलतिे काययक्रि तथा काययप्रगलत गाउँपालिका 
कायय सलिलतिा पेश गनुय पनेछ । 

५. िडास्तरीय खेिकुदको विकास सम्िजन्ि गलतविलि गनय 
लनम्नानसुार पदालिकारी रहने गरी एक िडास्तरीय खेिकुद 
विकास उपसलिलत रहनेछ । 

(क) िडा सलिलतबाट िडाजस्थत खेिप्रिेीबाट िनोलनत 
एकिना -      संयोिक 

(ख) िडास्तरीय क्िब/संस्था तथा विषयगत क्षेत्रको 
प्रलतलनलित्ि हनुेगरी एक िवहिा सवहत िडा सलिलतको 
 लनणययअनसुार तीन िना -   सदस्य 

(ग) िडास्तरीय खेिकुद उपसलिलतका संयोिकको 
लसफारीसिा िडा अध्यक्षबाट िनोलनत -  सदस्य सजचि 

(घ) िडास्तरीय खेिकुद विकास उपसलिलतको 
संरक्षकको रुपिा सम्बजन्ित िडाका अध्यक्ष रहने छ । 

५. काययक्रि व्यिस्थापन तथा संचािन उपसलिलतिः-िडास्तरीय तथा 
गाउँपालिकास्तरीय खेिकुद काययक्रि संचािन गनय िडास्तरिा 
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िडास्तरीय खेिकुद विकास उपसलिलतिे र गाउँपालिकास्तरीय 
काययक्रििा गाउँपालिका खेिकुद विकास सलिलतिे पाँच देजख सात 
सदस्य रहने गरी काययक्रि अिलिभरको िालग विषयगत/क्षेत्रगत विज्ञ 
सवहतको पदालिकारी रहने व्यिस्था लििाइने छ । 

६. अनगुिन तथा संरक्षक सलिलतको व्यिस्थािः- गाउँपालिकास्तरीय 
खेिकुद विकास सलिलतको हकिा लनम्नानसुारको एक अनगुिन तथा 
संरक्षक सलिलत रहने छ । 

(क) अध्यक्ष-   गाउँपालिका अध्यक्ष 

(ख) सदस्य-   गाउँपालिका उपाध्यक्ष 

(ग) सदस्य -  प्रिखु प्रशासकीय अलिकृत 

(घ) सदस्य - गाँउकाययपालिका सदस्य िध्ये एक 
िवहिा सवहत २ िना अध्यक्षबाट िनोलनत - सदस्य 

७. केराबारी गाउँपालिका खेिकुद विकास सलिलतिे सलिलतको 
लनणययानसुार खेिकुद सम्िजन्ि अनभुि प्राप्त विषयगत वििाको 
आिारिा िवहिा सिेतको प्रलतलनलित्ि रहने गरी ५-७ िनाको एक 
सल्िाहकार सलिलत गिन गनय सक्नेछ । 

८. पदािलि सम्िजन्ि व्यिस्थािः खेिकुद विकास सलिलतका 
पदालिकारीहरुको पदेन सदस्य बाहेक िनोलनत तथा अन्य सदस्यको 
पदािलि चार िषय हनुेछ र पदािलि सम्बन्ििा उपाध्यक्ष र सदस्य 
सजचििाई िगातार दईु काययकाि भन्दा बढी िनोनयन गररने छैन 
। 
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९. पदािलि सिाप्त नहदैु कुनै पदालिकारीको पद ररि हनु आएिा 
बाँकी पदािलिको िागी दफा. ३.१ बिोजिि पदपूलतय गररनेछ । 

१०. कुनै पदालिकारीिे पदबाट रािीनािा गरेिा स्ितिः पद ििु 
भएको िालनने छ । 

११.उपदफा (१) र (२) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भएतापलन कुनै 
सदस्यिे इिान्दारीतापूियक आफ्नो  कतयव्य पािन गरेका छैन 
भनी सलिलतका दईु लतहाई सदस्यको लसफाररसिा अध्यक्षिे त्यस्तो 
सदस्यिाई पदािलि सिाप्त हनु ुअलि िनुसकैु बखत हटाउन सक्नेछ 
। 

तर उपाध्यक्ष र सदस्य-सजचििाई पदािलि सिाप्त हनु ुभन्दा 
अजघ पदबाट हटाउन े लनणयय अध्यक्षको लसफाररसिा 
गाँउकाययपालिका (बोडय)िे लनणयय लिनेछ । 

१२. उपाध्यक्ष र सदस्य-सजचि एिं सदस्यहरुिाई पदबाट हटाउन ु
पने अिस्था भएिा लनििाई सफाई  गने उजचत िौका ठदनपुनेछ ।  

१३. खेिकुद विकास सलिलतको िालग न्यूनति लनम्ननसुारको योग्यता 
हनुपुनेछ । 

 (क) नेपािी नागररक हनुपुनेछ । 

 (ख) केराबारी गाउँपालिका लभत्र स्थायी बसोिास 
गरेको । 



 

खण्ड ५, संख्या १४, ०१ फाल्गनु २०७८ 
 

 

11 
 

 (ग) भ्रष्टाचार िा नैलतक पतन देजखने फौिदारी 
िदु्धाको आरोपिा अदाितबाट कसरुदार िहरी सिाय 
नपाएको । 

 (घ) खेिकुद सम्बजन्ि अनभुि प्राप्त व्यजि । 

    (ङ) पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्य एकाइस िषय 
परुा भएको । 

    (च) कजम्तिा कक्षा दश परुा भएको । 

१४.  सदस्यता सिालप्त सम्बन्िी व्यिस्थािः- (क) दफा ३.७ को 
न्यूनति योग्यता नभएिा ।  

   (ख) रािीनािा ठदई स्िीकृत भएिा । 

   (ग) ितृ्य ुभएिा । 

   (घ) लबना सूचना िगातार तीनपटक भन्दा बढी 
सलिलतको लनयलित बैिकिा अनपुजस्थत भएिा । 

१५. िडास्तरीय खेिकुद विकास उपसलिलत पदािलि सम्िन्िी 
व्यिस्थािः-िडास्तरीय खेिकुद विकास उपसलिलतको पदािलि पदेन 
सदस्य बाहेक ४ िषयको हनुेछ र पदािलि संयोिक सजचििाई िगातार 
दईु काययकाि भन्दा बढी िनोनयन गररने छैन । 

१६. पदािलि सिाप्त नहदैु कुनै पदालिकारीको पद ररि हनु आएिा 
बाँकी पदािलिको िालग दफा ३.२  बिोजिि पदपलुतय गररने छ । 
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१७. कुनै पलन पदालिकारी हटाउन ुपरेिा संयोिकको लसफाररसिा 
िडा सलिलतको लनणयय अनसुार हनुेछ   तर पदबाट हटाउन पने 
अिस्था भएिा लनिहरुिाई सफाइ गने उजचत िौका ठदन ुपनेछ । 

१८. िडास्तरीय खेिकुद विकास सलिलतको िालग देहाय ििोजििको 
न्यूनति योग्यता हनुपुनेछ । 

(क)  नेपािी नागररक 

(ख)  सम्बजन्ित िडालभत्र स्थायी बसोबास गरेको 
। 

(ग)  भ्रष्टाचार िा नैलतक पतन देजखने फौिदारी 
िदु्धा आरोपिा अदाितबाट कसरुदार  िहरी सिाय 
नपाएको । 

(घ) खेिकुद सम्बजन्ि अनभुि प्राप्त व्यजि । 

(ङ)  पदेनसदस्य बाहेक अन्य सदस्यको हकिा 
एकाइस िषय पूरा भएको । 

(च)  कजम्तिा आिारभतू तह उलतणय भएको ।  

१९. सदस्यता सािाप्ती सम्बन्िी व्यिस्थािः- 
(क)  दफा २.१० को न्यनुति योग्यता नभएिा 
। 

(ख)  रािीनािा ठदई स्िीकृत भएिा । 

(ग)  ितृ्य ुभएिा  
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(घ)  विना सूचना लनयलित बैिकिा तीन पटक 
भन्दा बढी अनपुजस्थत रहेिा । 
 

पररच्छेद-४ 

( बैिक र लनणयय सम्बन्िी व्यिस्था ) 
 

२०. खेिकुद विकास सलिलतको बैिक र लनणयय सम्बन्िी व्यिस्थािः 
(क) अध्यक्षको लनदेशन अनसुार सदस्य-सजचििे सलिलतको बैिक 
बोिाउनपुनेछ र बैिकको सूचना बैिक बस्ने ठदनभन्दा कम्तीिा सात 
ठदन अजघ सदस्यहरुिाई िानकारी ठदन ुपनेछ । 

 तर बैिकको प्रस्ताि सवहत सूचना सािान्यतया बैिक बस्न े
ठदन भन्दा कम्तीिा तीनठदन अजघ सदस्यहरुिाई िानकारी ठदनपुनेछ 
। 

(ख) सलिलतको बैिक अध्यक्षता अध्यक्षिे गनेछ र 
लनिको अनपुजस्थतिा उपाध्यक्षिे बैिकको अध्यक्षता 
गनेछ । 

(ग) सलिलतको कुि सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रलतशत 
सदस्यहरु उपजस्थत भएिा बैिकको गणपूरक संख्या 
पगेुको िालननेछ । 

(घ) सलिलतको लनयलित बैिक कम्तीिा चार पटक 
बस्न ुपनेछ । 
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(ङ) सलिलतका एकलतहाई सदस्यिे बैिक बोिाउने 
लिजखत ् अनरुोि गरेिा िा अध्यक्षिे आिश्यकता 
िानेिा सदस्य सजचििे सात ठदन लभत्रिा बैिक 
बोिाउन ुपनेछ । 

(च) बैििा बहिुतको राय िान्य हनुेछ र ित बराबार 
भएिा अध्यक्षता गने व्यजििे लनणाययक ित ठदन 
पाउनेछ । 

(छ) सदस्य सजचििे बैिकको लनणयय प्रिाजणत गरी 
लनणयय पजुस्तकािा राख्न ु पनेछ र गाउँपालिका 
काययसलिलतिा िानकारी गराउन ुपनेछ । 

(ि) बैिक सम्बजन्ि लनयलित बैिक काययतालिका 
लनिायरण गरी सलिलतको लनणयय अनसुार हनुेछ । 

२१. िडास्तरीय खेिकुद विकास उपसलिलतको बैिक र लनणयय 
सम्बन्िी व्यिस्थािः(क) संयोिक लनदेशन अनसुार सदस्य सजचििे 
उपसलिलतको बैिक बोिाउनेछ र बैिकको सूचना बैिक बस्ने 
ठदनभन्दा कम्तीिा पाँच ठदन अजघ सदस्यहरुिाई ठदन ुपनेछ ।  

 तर बैिकको सूचना प्रस्ताि सवहत सािान्यतया बैिक बस्ने भन्दा 
कम्तीिा दईु ठदन अजघ  सदस्यहरुिाई  ठदन ुपनेछ । 

(ख) तर सलिलतको बैिकिा अध्यक्षता संयोिकिे 
गनेछ र लनिको अनपुजस्थलतिा सल्िाहअनसुार िेष्ठ 
सदस्यिे गनेछ । 
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(ग) सलिलतको कुि सदस्य संस्थाको एकाउन्न प्रलतशत 
सदस्यहरु उपजस्थत भएिा बैिकको िालग गणपूरक 
संख्या पगेुको िालननेछ । 

(घ) सलिलतको बैिक िषयको कम्तीिा तीनपटक बस्न ु
पनेछ । तर सलिलतका एकलतहाई सदस्यिे लिजखत 
अनरुोि गरेिा िा संयोिकिे आिश्यकता िानेिा सात 
ठदन लभत्रिा सजचििे बिैक बोिाउन ुपनेछ । 

(ङ) बैिकिा बहिुतको राय िान्य हनुेछ र ित 
बराबर भएिा अध्यक्षता गने व्यजििे लनणाययक ित 
ठदन पाउनेछ । 

(च) सदस्य सजचििे बैिकको लनणयय प्रिाजणत गरी 
लनणयय पजुस्तकािा राख्नकुो साथै िडा कायायियिा 
िानकारी गराउन ुपनेछ । 

४.३. दफा ४.१ र ४.२ िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भएतापलन  
खेिकुद विकास सलिलत तथा िडा स्तरीय खेिकुद विकास 
उपसलिलतका सल्िाहकार एिं संरक्षक सलिलतका पदालिकारीहरुिाई 
आिन्त्रण गरी आिश्यक सल्िाह सझुाि लिन सवकनेछ । 
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पररच्छेद-५ 

सलिलत/उपसलिलतको काि 
 

(सलिलत/उपसलिलतको काि,कतयव्य र अलिकारसम्बन्िी व्यिस्था) 
 

५.१. केरािारी गाउँपालिका खेिकुद विकास सलिलतको काि, कतयव्य 
र अलिकार देहाय बिोजिि हनुेछ । 

(क) गाँउपालिकािाई खेिकुद सम्बन्िी नीलत तथा 
काययक्रिको विषयिा सझुाि ठदने तथा सलिलतको 
कायययोिना र बिेट पाररत गने । 

(ख) खेिकुदको स्तरिा िवृद्ध गनय सिय/सियिा 
िडास्तरीय, पालिका स्तरीय, अन्तर पालिका स्तरका 
खेिकुदका प्रलतयोलगताहरुको आयोिना गने । 

(ग)  खेिाडीहरुको स्तरिवृद्ध गनय जिल्िा तथा 
प्रदेशस्तरीय प्रजशक्षकहरुबाट तालििको व्यिस्था 
गने । 

(घ)  गाँउपालिका स्तरको खेि प्रलतयोलगता 
आयोिना गने । 

(ङ)  अन्तर पालिका संचािन हनु े खेििा 
पालिकाको तफय  बाट टीिको सहभागीता गराउने । 

(च)  खेिकुदको विकासको िालग िडास्तरिा 
खेिकुद उपसलिलत िाई आिश्यक सल्िाह/सझुाि 
िा लनदेशन गने । 
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(छ)  गाउँपालिका काययसलिलतको लनणयय र 
काययक्रि अनसुार िडा स्तरीय, गा.पा. स्तरीय, 
विद्यािय स्तरीय र अन्तर पालिकाको प्रलतयोलगता 
संचािन गने भलूिका लनिायह गने । 

(ि)  खेिको िाध्यिबाट पययटनको विकास गने 
तथा परम्परागत खेिकुदहरुको संरक्षण र प्रिद्धन 
गने । 

(झ)  संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खेिकुद 
सम्बन्िी नीलत लनयिको पािना गने । 

(ञ)  खेिकुदको विकासको िालग भौलतक 
पूिायिारको विकास,संरक्षण र प्रिद्धन गनय स्थानीय 
तह, प्रदेश र संघीय सरकारिा सम्पकय /सिन्िय गने 
। 

(ट)  गाउँपालिका स्तरीय गणुस्तरीय खेि टीि 
लनिायण व्यिस्थापन र क्षिता अलभिवृद्ध गने । 

(ि) आन्तरीक तथा बाह्य प्रलतयोलगतािा 
सहभागीहनुे खेिाडीहरु िाई प्रोत्साहन गनय 
गाउँपालिका काययसलिलतिा काययहरु र कायययोिना 
पेश गने । 
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(ड)  िडा/गाउँपालिका र अन्तर पालिका 
खेिकुदको काययक्रििा सहभागी हनुे र सहभागी 
गराउने । 

(ढ)  सािाजिक िातािरण स्िच्छ बनाउन 
सािाजिक गलतवििीिा सररक रहने । 

(ण) उत्कृष्ट खेिाडीहरुको िीिनस्तर उिाउन र 
िनोबि बढाउन काययक्रिहरु संचािन गने विलभन्न 
खेिका उत्कृष्ट प्रदशयन गने खेिाडीहरुको अलभिेख 
राख्न े। 

(त)  खेिाडीहरुिाई आथीक सहायता तथा 
छात्रिजृत्त प्रदान गनयको िालग, गाउँपालिका/प्रदेश र 
संिीय सरकार सिक्ष लसफाररस गने । 

(थ)  खेिकुद विकासको िालग अन्य आिश्यक 
व्यिस्थाहरु गने/गराउने 
(द)  सिय अनकुुि खेिकुद सािाग्रीहरुको 
व्यिस्था  गने । 

(ि)   सिय-सियिा काययप्रगलत वििरण गा.पा. 
िा पेश गने । 

 

५.२. िडास्तरीय खेिकुद विकास उपसलिलतको काि, कतयव्य र 
अलिकार देहाय बिोजिि हनुेछिः 
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(क)  िडा कायायिय र गा.पा. स्तरीय खेिकुद 
विकास सलिलतिा खेिकुद सम्बजन्ि नीलत तथा 
काययक्रिको विषयिा सझुाि ठदने एिं सलिलतको 
कायययोिना र बिेट पेश गने । 

(ख) खेिकुदको स्तरिवृद्ध गनय सिय/सियिा 
िडास्तरीय र अन्तर िडास्त्तरीय खेिकुद प्रलतयोलगता 
संचािन गने । 

(ग) िडा जस्थत खेिका विलभन्न वििािा उत्कृष्ट 
प्रदशयन गने खेिाडीहरुको अलभिेख राखी खेिकुद 
विकास सलिलतिा रेकडय पिाउने । 

(घ) गाउँपालिका स्तरीय खेिकुद सलिलतबाट 
आयोिना गररने काययक्रिहरुको संचािन गनय 
जिम्िेिारी लिने/सहयोग परुय्ाउने । 

(ङ) िडास्त्तरीय खेिाडीहरुको िनोबि बढाउन 
विलभन्न प्रलतयोलगता सहभागी गराउने, प्रोत्साहन गने, 
सहभालगताको िालग आिश्यक व्यिस्था लििाउने । 

(च)  िडास्तरीय खेिकुद विकासको िालग 
िडाकायायिय संग सिन्िय गरी आिश्यक व्यिस्था 
गने/गराउने । 
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पररच्छेद-६ 

( खेिकुद विकास कोषसम्बन्िी व्यिस्था ) 
 

६.१. गाउँपालिकास्तरीय खेिकुद विकास सलिलतको आफ्नो एउटा 
छुटै्ट कोष हनुेछ र सो कोषिा देहायका रकिहरु रहनेछिः- 

(क) खेिकुद सम्बजन्ि तालिि, प्रजशक्षण, 
प्रलतयोलगता िागाएतका वक्रयाकिापिा केराबारी 
गाउँपालिकािाट विलनयोजित रकि । 

(ख)  संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकि । 

(ग)  विलभन्न प्रलतयोलगता िा काययक्रि आयोिन 
गरी संकिन भएको रकि । 

(घ)  कुनै व्यजि िा संस्थािे चन्दा िा सहायता 
स्िरुप प्रदान गरेको रकि । 

(ङ)  खेिकुद पूिायिार उपयोग गनय ठदए बापत 
लिने रकि । 

(च)  खेिकुद सम्बजन्ि प्रजशक्षणा प्रदान गरे बापत 
लिने शलु्क । 

(छ)  खेिकुद प्रदशयन गरी आियन भएको रकि 
। 

(ि)  प्रचलित कानून बिोजिि राविय/अन्तराविय 
संघ/संस्था िा व्यजिबाट प्राप्त रकि । 



 

खण्ड ५, संख्या १४, ०१ फाल्गनु २०७८ 
 

 

21 
 

(झ)  संघ/संस्था दताय िा निीकरण गरे बापत 
लिने शलु्क । 

(ञ)  अन्य कुनै कानूनी स्रोतबाट रकि । 

 

६.२. कोषको संचािन र आलथयक व्यिस्थापन सम्बजन्ि लनम्नानसुार 
गररनेछ । 

(क) केराबारी गाउँपालिका खेिकुद विकास 
सलिलतको नाििा छुटै्ट बैंक खाता संचािन गररने छ 
। 

(ख) आलथयक स्रोतको पररचािन केराबारी 
गाउँपालिकाको आलथयक नीलत लनयि तथा प्रचलित 
काननु ििोजिि हनुेछ । 

(ग) खेिकुद विकास सलिलतको लनणयय र केराबारी 
गाउँपालिकाको लसफाररसिा अध्यक्ष, सजचि र एक 
सदस्यको नाििा खाता संचािन गरीने छ र उि 
संचािनिा कम्तीिा एक िना िवहिा सिेतको 
दस्तखत रहने छ । 

(घ) केराबारी खेिकुद विकास सलिलतका सबै 
वक्रयाकिापहरुको आलथयक कारोबार िा कोषको 
पररचािन यसै खाता बाट संचािन गररनेछ । 



 

खण्ड ५, संख्या १४, ०१ फाल्गनु २०७८ 
 

 

22 
 

(ङ) प्रचलित आलथयक लनयि/कानूनको आिारिा 
सलिलतको लनणयय र काययक्रि शीषयकको आिारिा खचय 
गररने छ । 

(च)  कोषको पररचािन गाउँपालिका लभत्र िात्र 
गररनेछ र गाउँपालिका स्तरीय टीि/खेिाडी पिाउन ु
परेिा सलिलतको लनणयय अनसुार स्थान/अिलि/खेिको 
स्िरुप हेरी रकि उपिब्ि गराउने छ । 

(छ)  खेिाडीको हकिा सीपविकास डे्रस 
खानाखािा र यातायात खचय स्थान/दरी/सियको 
आिारिा सलिलतको लनणययअनसुार उपिब्ि गराइने छ 
। 

(ि)  खेिकुद प्रलतयोलगताका िालग िडा तथा 
गाउँपालिकाबाट विलनयोजित रकि प्रचलित आलथयक 
ऐन, लनयिको पररलििा रवह खेिकुद विकास 
सलिलतको लनणयय अनसुार बैिक भत्ता, खािा, 
प्रचारप्रसार, खेिसािाग्री, खेििैदान िियत/लनिायण, 
प्रिाणपत्र, नगद परुस्कार, पदक, यातायात, उद्घाटन 
तथा सिापन काययक्रि आठदिा उपयोग गनय सवकनेछ 
। काययक्रि संचािन खचयिा लितव्यवयता अपनाउन ु
पनेछ । 
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(झ)  आलथयक प्रलतिेदन खेिकुद सलिलतिे अलभिेख 
राजख काययप्रगलत सवहत गाउँपालिकािा पेश गनुय पनेछ 
। 

पररच्छेद-७ 

( खेिकुद पूिायिार लनिायण तथा िियत) 
 

७.१. खेिकुद पूिायिार स्थि छनौटिः- पालिकास्तरीय खेिकुद 
िैदानको स्थि छनौट गाउँ काययपालिकािे गनेछ । छनौट गदाय 
दहायका आिार िाई प्राथलिकता ठदन ुपनेछ । 

(क) सम्भि भए सबै िडाहरुिाई पायक पने र 
यातायातको सलुबिा भएको स्थि । 

(ख) िातािरणीय रुपिे अनकूुि र प्राकृलतक 
विपदको िोजखिििु स्थि । 

(ग) खेिाडी, प्रजशक्षक तथा खेिकुद सम्बद्ध 
िनशजिको िालग आकजस्िक रुपिा हनुे दघुयटना र 
स्िास््य सिस्याको उपचारका िालग सवुििा सिेतिा 
ध्यान परुय्ाउन ुपनेछ । 

(घ) खेिकुद पूिायिार स्थि स्थानीय तहको 
खेिकुद प्रलतयोलगता र सम्भि भए अन्तरपालिका, 
जिल्िा र प्रदेश स्तरको प्रलतयोलगता आयोिनाहनु सक्न े
स्थि । 
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(ङ) खेिकुद ग्रािको रुपिा विकास गनय खेि 
वििाअनसुारको संरचना क्रलिक रुपिा लनिायण हुँदा 
आिश्यकता अनसुार क्षेत्र विस्तार गनय लिल्ने स्थान 
हनुपुनेछ । 

७.२. सलिलतको गिन गनय सक्निेः-  गाउँपालिकािे यस काययविलि 
अनसुार खेिकुद पिायिार लनिायण कायय गनय एक उपसलिलत गिन गनय 
सक्नेछ । 

७.३. भौलतक पूिायिारको िालग स्रोत व्यिस्थािः- गाउँपालिकािे 
खेिकुद पूिायिार स्थिको लनिायणको िालग  नेपाि सरकारबाट 
तोवकएको सशयत अनदुान रकि र गाउँपालिकाबाट विलनयोजित रकि 
(७0+30) को आिारिा गररनेछ । यस्तो रकिबाट िग्गा खररद 
गनय भने पाइने छैन । 

७.४. खेिकुद पूिायिारको संस्थागत स्िरुपिः-  

(क)  लनिायण हनुे खेिकुद पूिायिारको रकि िागत 
अनिुान अनसुार हनुेछ । 

(ख) राविय तथा अन्तराविय िापदण्ड अनरुुपका 
भौलतक संरचना लनिायण गररने छ। 

(ग) राविय िापदण्ड अनसुार खेििैदानको िालग 
कम्तीिा २ विगाहा भ-ूभाग क्षेत्र भएको स्थानिा 
लनिायण गररने छ । 
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७.५. िियत, सम्भार र अलतररि क्रलिक भौलतक सिुारिः- 
(क)  कुनै खेि प्रजशक्षणिा प्रयोग हनुे 
सािानहरुको सािान्य िडान तथा िियत गनय 
सम्बजन्ित प्रजशक्षकिे नै व्यिस्था गनुय पनेछ । 

(ख) विशेष वकलसिको िियत तथा आंजशक भौलतक 
लनिायणको िालग खेिकुद विकास सलिलतिे प्रस्ताि 
सवहत गाउँपालिकािा रकि िाग गनय सक्नेछ । 

(ग)  खेिकुद पूिायिार (स्टलडयि, खेिकुद भिन, 
िैदान विस्तार, ट्रयाक आठद ) को खेिकुद सलिलतिे 
लनणयय गरी गाउँपालिका कायय सलिलतिा पेश गनुय पनेछ 
र त्यसको िालग गाउँपालिकाबाट लनयलित लनिायरण 
स्रोतको व्यिस्था गनय सक्नेछ । 

 

पररच्छेद-८ 

( खेिकुद प्रलतयोलगता व्यिस्थापन ) 
 

८.१. खेिकुद विकास सलिलत आफैँिे िा गाउँपालिकािा दताय भएका 
टीि, क्िब/संस्था एिं िडा खेिकुद उपसलिलतिाफय त ्विलभन्न खेिकुद 
प्रलतयोलगता संचािन गनय िा गराउन सक्नेछ । 

८.२. खेिकुद विकास सलिलतिे गाउँपालिकास्तरीय िा अन्तरपालिका 
एिं जिल्िास्तरीय र प्रदेश स्तरीय खेिको आयोिना गनय सक्नेछ । 
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८.३. गाउँपालिकासँग सिन्िय गरी अन्तर स्थानीय तह एिं जिल्िा 
र प्रदेश स्तरीयआयोिना गनुय पूिय सलिलतिे स्िीकृलत लिन ुपनेछ । 

८.४. िडास्तरीय खेिकुदको िालग िडास्तर र अन्तर िडा िा 
गाउँपालिकास्तरीय खेिकुदको िालग आिश्यक व्यिस्थापन भलूिका 
रहनेछ । 

८.५. िडा ििेट, गाउँपालिका ििेट तथा प्रदेश र संघीय सरकारबाट 
प्राप्त सिेतको स्रोत पररचािन गरी खेिकुद काययक्रिको उजचत र 
सियानकूुि व्यिस्थापन लििाईने छ । 

८.६. विलभन्न वकलसलिका खेिकुद सम्बन्िी काययक्रिहरु 
संस्थागत/व्यजिगत तथा वििागत रुपिा आिश्यक उपसलिलतहरुको 
गिन र जिम्िेिारी, खेिाडीहरुको क्षिताविकास, अन्तरसम्बन्ि र 
सिन्ियको आिारिा आिश्यक व्यिस्था लििाउन ुपनेछ । 

8.7   सिय सापेजक्षत प्रचलित खेिहरुको व्यिस्था तथा 
प्रलतयोलगतािा भाग लिन पिाउँदा सलिलतको लनणयय अनसुार 
गररनेछ । 

 

पररच्छेद-९ 

(स्थानीय  तह रािपलत रलनङ्ग जशल्ड प्रलतयोलगता व्यिस्थापन) 
 

९.१. केरािारी गाउँपालिका रािपलत रलनङ्ग जशल्ड प्रलतयोलगता 
आयोिना सञ्चािन तथा सिन्िय  गनय अध्यक्षको संयोिकत्ििा गठित 
व्यिस्थापन तथा लनदेशन सलिलतको लनदेशनिा खेिकुद विकास 
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सलिलतिे एक प्रलतयोलगता सञ्चािन तथा व्यिस्थापन उपसलिलत  गिन 
गरी कायायन्ियन गनेछ । 

९.२. खेिकुुद काययक्रि तथा खेितालिका स्थानीय तहस्तरीय रािपलत 
रलनङ्ग जशल्ड प्रलतयोलगता सञ्चािन  गनय केन्रको लनिायररत 
तालिकाअनसुार हनुे गरी लिलत, सिय र स्थानिा संचािन गररनेछ । 

९.३. रािपलत रलनङ्ग जशल्ड प्रलतयोलगता सञ्चािन लनदेजशका अनसुार 
व्यिस्था भए अनसुार स्थानीय तह स्तरीय रािपलत रलनङ्ग जशल्ड 
प्रलतयोलगता व्यिस्थापन तथा लनदेशन सलिलत एिं खेिकुद विकास 
सलिलतको आपसी सिन्ियिा अनगुिन तथा िूल्यांकन गररनेछ । 

९.४. रािपलत रलनङ्ग जशल्ड प्रलतयोलगताको िालग गाउँपालिकाबाट 
विलनयोजित रकििाई अलिकति रुपिा सदपुयोग गने गरी प्रलतयोलगता 
सञ्चािनको व्यिस्था लििाउने । 

९.५. प्रलतयोलगतको सञ्चािनिा िालग आिश्यक थप आलथयक स्रोत 
िटुाउन पहि गने । 

९.६. वििाद सिािान उपसलिलतको गिन गरी खेिकुदिा देजखएको 
उत्पन्न वििाद सिािान गररनेछ । िसिा, 

(क)  खेिकुद सलिलतको तफय बाट – संयोिक 

(ख)  खेिकुद जशक्षक तफय बाट – सदस्य 

(ग)  प्रजशक्षकको तफय बाट – सदस्य 

९.७. गाउँपालिका लभत्रका सम्पूणय िाध्यालिक (९-१२ का 
विद्यथीहरुको फरक/फरक विद्यािा छात्र/छात्राहरुिाई राविय रलनङ्ग 
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जशल्ड लनदेजशका अनसुार सहभागी गराउन प्रोत्सावहत गने र 
सहभागीहरुको अलभिेख दरुुस्त राख्न ेव्यिस्था लििाउने । 

९.8. गाउँपालिकाका उत्कृष्ट खेिाडीहरु जिल्िास्तरीय प्रलतयोलगता 
लनिायररत ढाँचाको आिारिा पिाउने व्यिस्था लििाउन ुपनेछ । 

९.9. प्रलतयोलगता उत्कृष्ट हनुे विद्यािय र खेिाडीहरुिाई प्रोत्साहन 
गनय खेिकुद विकास सलिलत िाफय त  गाँउ काययपालिकािा लसफाररस 
गररनेछ । 

९.१0. प्रलतयोलगता पूिय िूल्यांकन तथा प्रलतयोलगताको प्रवक्रयािा 
सम्बजन्ित िानकारीका साथ उपयिु व्यिस्था लििाइने छ । 

 
पररच्छेद १० 

(खेिकुद प्रलतयोलगता र सहभागी सहभालगता सम्बन्िी व्यिस्था) 
 

१०.१ अन्तर िडास्तररय, गाउँपालिकास्तरीय िडास्तरीय वटि क्िि 
संघ/संस्था, विद्यािय/उच्च जशक्षा जिल्िा  र प्रदेश एिं 
रावियस्तरसम्ि उपिब्ि उत्पाठदत खेिाडीहरुिाई विलभन्न वििािा 
व्यजि संस्थागत रुपिा सहभागी गराउन प्रयास गररने छ ।  

१०.२ गाउँपालिकाको लनणयय गरे बिोजिि खेिकुद विकास सलिलतको 
लसफारीसिा सहभागी हनु िाने वटिका खेिाडी प्रजशक्षक र 
व्यिस्थापकिाई लनम्नानसुारको सवुििा प्रदान गररने छ ।  

 क) िडास्तरीय प्रलतयोगीतािा िडा सलिलतको 
लनणययअनसुार िडास्तरीय खेिकुद उपसलिलतको 
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 लसफारीसिा खािा बापत प्रलतव्यजि प्रलतठदन 
रु. १००/- सम्ि ठदन सवकने छ ।  

 ख) गाउँपालिकास्तरीय अन्तर िडा 
प्रलतयोलगताको िालग खेिकुद विकास सलिलतको 
लसफारीस र  लनणययअनसुार प्रलत व्यजि खािा बापत ्
प्रलतठदन रु. १००/- ,खाना बापत प्रलतछाक रु. 
२५०/- र यातायात तथा आिास बापत ्न्यूनति 
िागत उपिब्ि गराईनेछ ।  

 ग) िडा स्तरीय खेिकुद प्रजशक्षकिाई 
प्रलतठदन आितिाित बसोबासको िागत िूल्य रकि 
र  प्रजशक्षण भत्ता बापत ्रु. ७००/- उपिब्ि 
गराईनेछ ।  

 (घ) गाउँपालिकास्तरीय खेिकुद प्रजशक्षकिाई 
आिातिािात, बसोबासको िागत रकि र खाना/खािा 
बापत ् प्रलतठदन/छाक (खाना प्रलतछाक रु २५० र 
खािा रु१००) को अलतररत्त प्रजशक्षण िापत प्रलतदन 
 रु १००० ठदने सवकने छ। 

(ङ) अत्तर (गाउँपालिका) सहभालगता गराउदा 
लनिायररत खेि/खेिाडी संख्याको आिारिा (िस्तै 
फुटबििा १५ िना र भलिबििा १० िना सम्ि) 
प्रलत खेिाडी िापत खेि सञ्चािन सिय अिलििा 
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आिाररत भई यातायात र आिास न्यनुति िागत 
रकि खािा िापत रु१५० खाना िापत प्रलतछाक रु 
२५० र प्रोत्साहन भत्ता बापत ्दैलनक रु. ३००/- 
का दरिे उपिब्ि गनय सवकने छ । 

(च) त्यसै गरी अन्तर पालिका जिल्िा 
प्रलतयोलगताको िलग टीि लिएर िाने खेि लबदाको 
आिारिा सिािेशी अनसुार यातायात तथा आिास 
न्यनुति िागत रकि र खािा रु. १५०/- खाना 
बापत प्रलतछाक रु.३००/- र प्रोत्साहन िापत ्रु. 
५००/- सम्ि उपिब्ि गनय सवकने छ । 

(छ) िडास्तरीय प्रलतयोलगतािा िडा खेिकुद 
उपसलिलत र क्िब तथा संस्थाका खेिाडी सम्बजन्ित 
पक्षबाट डे्रस को व्यिस्था गनय सक्नेछ र गा.पा. 
स्तरीय प्रलतयोलगता खेि प्रलतयोलगतािा पिाउन ु पने 
भएिा डेस सम्बन्िी खेिकुद विकास सलिलतको 
लसफाररसिा गाउँपालिकाबाट प्रलत खेिाडी बढीिा रु 
२¸०००/- सम्िको व्यिस्था गनय सवकने छ । 

(ि) विद्याियको खेि प्रलतयोलगतािा सम्पूणय 
खचय सम्बजन्ित विद्याियिे व्यहोनुय पने छ र खेि 
अिलिभर सहभागी विद्यािय िाफय त ् खेिाडीहरुिाई 
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प्रलतखेिाडी दैलनक खािा बापत ् रु 50 उपिब्ि 
गराइने छ ।  

(झ) गाउँपालिका स्तरीय खेििा 
प्रथि/ठदलतय/ततृीय हनुे विियी खेिाडीिाई क्रिश 
प्रोत्साहान स्िरुप रु १०००¸ रु ७५० र रु ५०० 
बराबरको िेडि प्रिाण-पत्र को व्यिस्था लििाइने छ 
।  

  (ञ) खेि संचािन अिलिभर व्यिस्थापन 
पक्षिाई प्रजशक्षक, सहायक प्रजशक्षक, र विषयगत 
खेिको आिारिा भलिबि-२ िना, फुटबि-२ िना, 
ए्िेटीक्स-३ िना एंि अनगुिन तथा िलु्याकन 
सलिलतका पदालिकारीिाई खेिकुद विकास सलिलतको 
लनणययअनसुार खािा, खाना र प्रोत्साहान िापत ्रकि 
उपिब्ि गनय सवकने छ । 

 (ट) यस गाउँपालिकाबाट अनेत्र जिल्िा/प्रदेश 
र रावियस्तरिा सहभागी भई उस्कृष्ट स्थान हाँलसि 
गरेर आउने खेिाडी िा टीििाई खेिकुद विकास 
सलिलतको लसफाररसका गा. पा. उजचत प्रोत्साहान 
स्िरुप परुष्कृत गनय सवकने छ । 

 (ि) खेिकुद विकास सलिलतका 
पदालिकारीहरुिाई बैिक सहभागीता गरेिापत ्बैिक 
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भत्ता स्िरुप गा.पा. को लनणययअनसुार उपिब्ि गररनछे 
। 

 (ड) गाउँपालिकाबाट खेिकुदको उजचत 
प्रबन्ि र काययक्रिको लनयलिलतको िालग करार 
अस्थायी दरबदी कायि गरी न्यनुति सेिा सवुििाको 
व्यिस्था लििाउन सवकने छ ।   

 

पररच्छेद -११ 

(लबषयगत खेिप्रजशक्षण तथा तालिि व्यिस्थापन) 

 

११.१.  गाउँपालिकास्तरीय खेिकुद विकास सलिलतको 
खेिकुद विकास र खेिाडीको स्तरिवृद्ध गनयका िागी 
सियानकूुि आिश्यकता अनसुार विलभन्न खेिहरुको तालिि 
र प्रजशक्षण ठदइनेछ ।  

११.२. प्रजशक्षाथीहरु प्रजशक्षणिा सिािेश हनु िडास्तरीय 
खेिकुद उपसलिलत िा िडा को लसफाररस सवहत खेिकुद 
विकासिा लनिेदन ठदन पनेछ ।  

११.३. खेिकुद विकास सलिलतको लनिायरण काययक्रि अनसुार 
प्रजशक्षण काि संचािन गररने छ । 

११.४.  कुनै खेि प्रजशक्षणको िालग सम्झौता अनसुार सवुििा 
पाउने गरी एक िना प्रजशक्षक, एक िना सहायक प्रजशक्षक, 
सेिा करारिा लनयजुि गनय सवकने छ । यसरी लनयजुि भएका 
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प्रजशक्षक र सहायक प्रजशक्षकिाई खेिकुद विकास सलिलतिे 
तोके बिोजिि सेिा सवुििा उपिब्ि गराईनेछ ।  

११. ५. प्रजशक्षाथी खेिाडीको िालग आिश्यक सािानको 
हकिा व्यजिगत प्रयोगको सािान आफैँिे िटुाउन ुपने छ 
।  

११.६. प्रजशक्षकिे हप्ताको छ ठदन प्रत्येक ठदन कम्तीिा दईु 
घण्टा खेिाडीहरुिाई काययतालिका बनाई प्रजशक्षण कायय गनुय 
पने छ । 

११. ७. गाउँपालिका खेिकुद विकास सलिलतिे सलिलतका 
पदालिकारी िध्ये एक िनािाई संयोिक तोकी खेिकुद 
प्रजशक्षक उपसलिलत तीन िनाको गिन गनय सक्नेछ ।  

११.८ . प्रजशक्षण उपसलिलतिे विषयगत खेि प्रजशक्षण, 
संचािन, रेखदेख, लनरीक्षण, लनयन्त्रण र व्यिस्थापन गने छ 
। 

११. ९. प्रजशक्षण अिलिभर प्रजशक्षण उपसलिलतिे खेिकुद 
विकास सलिलतको िातहतिा रही नीलत, लनयि र खेिाडीहरुको 
िालग अनशुासन कायि गने छ ।  

११. १०.खेिकुद प्रजशक्षणिा आिश्यक व्यिस्थापनको िालग 
प्रजशक्षण उपसलिलतिे खेिकुद विकास सलिलतका लनणयय सवहत 
अनरुोि गनुयपनेछ ।  
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११.११ .िडा तथा गाउँपालिकास्तरीय बिेटको आिारिा 
काययक्रि तालिका र विषयगत खेि एंि काययक्रि अनसुार 
प्रजशक्षक कायय सञ्चािन गररने छ ।  

 

पररच्छेद -१२ 

(गाउँपालिका क्षते्र लभत्रका टीि क्िब र संिसंस्थाहरुको दताय 
र व्यिस्थापन) 

 

१२. १. केराबारी गाउँपालिका लभत्रका टीि, क्िब, सलिलत 
र संिसंस्था आठदिे गाउँपालिका खेिकुद विकास सलिलतको 
उदे्दश्य¸ नीलत लनयििाई पािना गने गरी खेिकुद विकास 
गनय िडास्तरीय िा संस्थागत क्रििा लनयलित वििानका साथ 
िडा कायायियको लसफाररस सवहत दताय तथा निीकरणको 
िालग लनयिानसुार गाउँपालिका खेिकुद विकास सलिलत सिक्ष 
पेश गनुय पनेछ ।  

१२. २. दताय भएका टीि, क्िब, सलिलतहरुिे िनुसकैु 
प्रलतयोलगता गनुय भन्दा अगाडी गाउँपालिका खेिकुद सलिलतबाट 
स्िीकृत लिन ुपनेछ । 

१२.३.  गाउँपालिका खेिकुद सलिलतिा दताय भएका 
टीि,क्िब,सलिलतिे खेिकुद विकास सलिलत संग सिन्िय गरी 
िडास्तरीय/गाउँपालिकास्तरीय तथा अन्तरपालिका विषयगत 
खेिकुद सञ्चािन गनय  ठदन सवकने छ । 
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१२.४.   गाउँपालिका खेिकुद विकास सलिलत अन्तगयत प्रत्येक 
िडािा िडास्तरीय खेिकुद विकास उपसलिलत गिन गररने छ 
। 

१२.५. िडास्तरीय खेिकुद उपसलिलतको गाउँपालिकास्तरीय 
िा अन्तर पालिकासिेतको प्रलतयोलगता संचािन गनय सक्नेछ 
र त्यस्तो प्रलतयोलगता संचािन गनय/गराउन गाउँपालिका 
खेिकुद विकास सलिलतको स्िीकृलत लिनपुने । 

१२.६. यसरी काययक्रि आयोिना गरी संचािन गनय 
आयोिकहरुिे काययक्रि आयोिनाको लिलत,  स्थान, 
विषयगत  खेि, अनिुालनत बिेट, सञ्चािन विलि, सिािेश 
गररने क्षेत्र तथा तत्सम्बन्िी आिश्यक नीलत/लनयिहरुको 
विकास सवहत खेिकुद विकास सलिलतिा प्रस्ताि पेश गनुय 
पनेछ । 

१२.७. खेिकुद संग सम्बजन्ित क्िब/संघसंस्था तथा 
सलिलतहरुको दताय र नविकरण खेिकुद विकास सलिलतिे 
लनजित िापदण्ड तयार गरी व्यिस्थापन गनुय पनेछ । 

१२.८. विलिित ् दताय भएका खेिकुद संस्थािाई िडा, 
गाउँपालिका तथा अन्य लनकायको सहयोगबाट 
 प्रलतयोलगतात्िक काययक्रि संचािन गनय/गराउन 
सियनकुि व्यिस्था लििाउन ुसवकनेछ । 



 

खण्ड ५, संख्या १४, ०१ फाल्गनु २०७८ 
 

 

36 
 

१२.९. लनजित क्षेत्र कायि गरी वििान सवहत विलिित दताय 
भएका िा दताय हनु चाहाने खेिकुद सम्बजन्ि क्िि िा संस्थािे 
आिश्यक प्रकृया परु् याई सम्बजन्ित िडाको लसफाररसिा 
खेिकुद विकास सलिलतिा दताय हनु सक्नेछन र यस्तो दतायको 
िालग सािाजिक विकास संस्था दताय सम्बन्िी वििान 
अनसुारको कागिात खेिकुद विकास सलिलतिा पेश गनयपने 
छ ।पेश भएका  क्िि िा संस्थािाई खेिकुद विकास 
सलिलतको लनणययानसुार आिश्यक न्यूनति दस्तरु लिई स्िीकृत 
ठदन सक्नेद्छ । 

पररच्छेद-१३ 

(विविि) 
 

१३.१. खेिकुद विकास सलिलतिे खेिकुद सम्बजन्ि नीलत/लनयिको 
पररलििा रही केही अलिकार  आिश्यकता अनसुार सलिलतको लनणयय 
अनसुार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सजचि, सदस्य तथा विलभन्न 
 उपसलिलत र संघ/संस्था एिं कियचारीिाई प्रत्यायोिन गनय 
सवकने छ । 

१३.२. खेिकुद सलिलतिे सञ्चािन गररने लनयलित काययहरुिा रलनङ्ग 
जशल्ड िाई िगातार एउटै संस्था/ वटि िा विद्याियििे वििय गरेिा 
सो को एउटा नयाँ व्यिस्था  गनुय पनेछ । 
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१३.३. खेिकुद सलिलत बाट भाग लिई प्राप्त परुस्कार, जशल्ड तथा 
नगद परुस्कार खेिकुद सलिलतिा राख्न ेव्यिस्था लििाइने छ । 

१३.४. कुनै संघ/संस्था, क्िब तथा उपसलिलतिे जिम्म्िारी पूरा गनय 
नसेकािा िा दताय नविकरण िा पगुयिन  नभएिा त्यस्ता 
लनकायिाई थप काययक्रिको जिम्िा ठदइने  छैन । 

१३.५. िडास्तरीय खेिाडी पिाउदा सम्बजन्ित िडािा स्थायी 
बसोबास िा स्थानीय हनु ुपनेछ, सोको  लसफाररस सम्बजन्ित 
िडािे अलनिायय रुपिा लसफाररस गररएको हनुपुनेछ । 

१३.६. अन्तर िडास्तरीय प्रलतयोलगतािा भाग लिने खेिाडीहरुको 
नािाििी िडाको िेटर प्याडिा फुटबििा बढीिा १५ िना र 
भलिबििा बढीिा १० िनाको नािाििी प्रलतयोलगता संचािक हनु 
भन्दा १ ठदन अगाडी पेश गनुय पनेछ र शरुुिा नािाििी भएका 
खेिाडीहरुको िात्र अजन्ति सम्ि सिािेश हनुे र बीचिा थप िा नयाँ 
खेिाडी प्रलतयोलगतािा सिािेश गनय पाइने छैन । 

१३.७. खेिाडीहरुको प्रोत्साहनको िालग खेिकुद विकास सलिलतको 
लसफाररसिा गा.पा. बाट अन्तरपालिका िा जिल्िा स्तरीय प्रथि, दोस्रो 
र तेस्रो स्थान प्राप्त गनय खेिाडीिाई क्रिशिः रु.५०००।-, 
 रु.३०००।– र  रु.२००० र राविय स्तरिा प्रथि,दोस्रो 
र तेस्रो स्थान प्राप्त गने खेिाडी िाई  क्रिश रु.१०,०००।– 
रु.७,५००।– र रु.५०००।– नगद परुस्कार ठदन सवकनेछ । 
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१३.८. रािपलत रलनङ्ग जशल्ड प्रलतयोगीता लनदेजशका अनसुार 
विद्याियिे सहभागी गराउन ुपनेछ । 

१३.९. खेिकुद सलिलतहरुको (िडा/पालिका) संरचनागत विकास 
तथा खेिकुद प्रलतयोलगता र सहभालगता सम्बन्िी 
व्यिस्थापनको िालग अध्यक्षको लसफाररसिा गाउँ 
काययपालिकाको लनणयय अनसुार पररिाियन गरर कायायन्ियन गनय 
सवकन्छ । 

१३.१०.खेिकुद सलिलतका पदेन पदािीकारी बाहेक अन्य 
पदािीकारीहरुको अििी काययविलििा व्यिस्था गरे बिोजिि 
हनुेछ ।  

13.11खेिकुद संचािन तथा व्यिस्थापनको हकिा एकद्वार प्रणािी 
अनसुार खेिकुद सलिलतबाट व्यिस्था लििाइनेछ । 

 

आज्ञािे, 
सदुशयन दाहाि 

प्रिखु प्रशासकीय अलिकृत 


