
तेमाल गाउँपाललका 
खेलकुद विकास सलमलत गठन तथा वियाकलाप संचालन सम्बन्धी काययविलध, २०७९ 

काययपाललकाबाट स्िीकृत लमलतिः  
प्रस्तािना :  
खेलकुदको माध्यमबाट समाजमा अनशुासन र सामाजजक सद्भाि कायम राखी सू-संस्कृत समाजको लनमायण गनय स्िास्थ, 

प्रलतस्पधायको भािना जागतृ, पररश्रम र पररितयन प्रलत सचेत रही स्िस्थ एिम ्अनशुालसत नागररक  पवहचान िनाई राविय 

तथा अन्तराविय स्तरमा खेलाडीहरु उत्पादन गने खेलकुदको क्षेत्रलाई विकास गनय िाञ्छनी भएकोले स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ ले ददएको अलधकार प्रयोग गरी  तेमाल गाउँपाललका “गाउँ 

खेलकुद विकास सलमलत गठन तथा वियाकलाप सञ्चालन सम्बन्धी काययविलध २०७९”  रहनेछ । 

पररच्छेद - १ 

नाम र पररभाषा 
१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ : यो काययविलधको नाम “ तेमाल गाउँपाललकाखेलकुद विकास सलमलत गठन तथा वियाकलाप  

संचालन सम्बन्धी काययविलध, २०७९” रहन ेछ ।  

२. पररभाषा : विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययविलधमा :  
क) “काययविलध” भन्नाले “ तेमाल  गाउँपाललका, गाउँ खेलकुद विकास सलमलत गठन एिं वियाकलाप संचालन 

सम्बजन्ध काययविलध, २०७९” भने्न सम्झनपुछय ।  

ख) “पाललका खेलकुद विकास सलमलत” भन्नाले दफा ४ बमोजजमको गदठत गाउँ खेलकुद विकास सलमलत भने्न 

सम्झन ुपछय ।  

ग) “वटम, क्लब, संघ, संस्था” भन्नाले तेमाल  गाउँपाललकामा तोवकए बमोजजम दताय भएका तेमाल  पाललका क्षेत्र  

लभत्रका वटम, क्लब र संघ संस्थाहरु भने्न सम्झन ुपछय ।  

घ) “खेलाडी” भन्नाले वटम, क्लब, संस संस्थासंग सम्बद्ध खेलाडी भने्न सम्झन ुपछय ।  

ङ) “प्रजशक्षाथी” भन्नाले पाललका खेलकुद विकास सलमलत द्वारा संचाललत खेलकुद प्रजशक्षकमा सहभागी खेलाडी, 
वटम, क्लब, संघसंस्थामा सम्बद्ध लसकारु खेलाडी भने्न सम्झन ुपछय  

च) “प्रजशक्षक” भन्नाले तेमाल  पाललकाद्धारा संचाललत खेलकुद प्रजशक्षणमा सहभागी प्रजशक्षण, वटम, क्लब, संघसंस्था 
खेलकुद प्रजशक्षण सलमलतमा सम्िद्ध विषयगत खेलकुद जशक्षक भने्न सम्झन ुपछय ।  

छ) “पाललका” भन्नाले तेमाल  गाउँपाललकालाई सम्झन ुपछय ।  

ज) “कायायपाललका” भन्नाले तेमाल  गाउँपाललकाको गाउँ काययपाललकालाई सम्झन ुपछय ।  

झ) “अध्यक्ष” भन्नाले तेमाल  गाउँपाललकाको गाउँपाललका अध्यक्षलाइ सम्झन ुपछय ।  

ञ) “उपाध्यक्ष” भन्नाले तेमाल गाउँपाललकाको उपाध्यलाई सम्झनपुछय । 



ट)  “अलधकृत” भन्नाले तेमाल  गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत िा तोवकएको अलधकृतलाई सम्झन ु

पछय।  

ठ) “ पदालधकारी सदस्य " भन्नाले तेमाल  गाउँपाललकाको गाउँ खेलकुद विकास सलमलतको सम्पूणय सदस्यलाई 
सम्झन ुपछय ।  

पररच्छेद -२ 

३. गाउँ खेलकुद विकास सलमलत उद्दशे्यहरु : 

क) तेमाल  गाउँपाललकालभत्रबाट राविय र अन्तराविय क्षते्रमा समेत प्रलतस्पधाय गनय सक्न ेयोग्य खेलाडीहरु उत्पादन  

गनुयका साथै अन्तराविय क्षते्रमा समते देशको प्रलतष्ठा बढाउन े।  

ख) वटम, क्लब, संघसंस्था, विषयगत खेल प्रजशक्षण सलमलत, िडास्तरीय खेलकुद सलमलतहरुको व्यिस्थापन गने 

गराउन े।  

ग) गाउँपाललका अन्तगयतका शैजक्षक संस्थाहरुका खेलकुद प्रजशक्षकहरुको व्यिस्था गनय प्रोत्साहन गने  

घ) पाललका खेलकुद विकास सलमलत अन्तगयत प्रजशक्षकहरुलाई स्तरीकरण गने ताललमको व्यिस्था गने ।  

ङ) खेलकुदको माध्यमबाट गाउँिासीहरुलाई नागररक भािना प्रलत सचेत गारउन े।  

च) खेलकुदमा मवहला सहभालगता अलभिृवद्ध गनय प्रोत्साहन गने ।  

छ) खेलकुद विकासको लनजम्त भौलतक पूिायधारहरु तयार गनय विलभन्न सामाजजक संघ संस्था, विद्यालय र सरकारी  
लनकायहरुलाई पलन सररक गराउने ।  

ज) खेलकुद गलतविधीहरुलाई संस्थागत रुपमा विकास गदै लैजान े। 

झ) बौवद्धक श्रम गने विद्याथी, जशक्षक र बवुद्धजजजीहरुलाई समेत शारीररक व्यायाम गनय सहयोग पऱु्याउन े।  

 ञ) पाललकाको कला, संस्कृलत र खेलकुदको विकास, प्रलतष्ठा िृवद्धमा खेलकुदको माध्यमले सहयोग पऱु्याउन े।  

ट) पाललकालभत्र खेलकुद प्रलतयोलगता सञ्चालन गनय तथा सम्बद्ध खेल प्रजशक्षण लनकायका बीच समन्िय गरी खेल विकास 

गनय सहयोग गने ।  

ठ) स्िस्थ प्रलतस्पधायको भािना  जागतृ गराई देशभक्त, स्िालभमानी, समाजप्रलत उत्तरदायी, अनशुालसत, पररश्रमी, 
नैलतक जागरुक र पररितयन प्रलत सचेत नागररक तयार गने ।  

ड) टोल, गल्ली, चोक र सडक आददलाई स्िच्छ र सफा राख्न खेलकुद संघसंस्थालाई पररचालन गने ।  

 

पररच्छेद -३ 

पाललका खेलकुद विकास सलमलतको गठन र बैठक काययिम 

४. (१) उपाध्यक्षको नेततृ्िमा खेलकुदको क्षते्रमा वियाजशल र ख्याती प्राप्त व्यजक्त मध्येबाट गाउँकाययपाललकाले 

देहाय बमोजजमको पदालधकारी रहने गरी  गाउँपाललकामा गाउँ खेलकुद सलमलत गठन गनेछ ।  

क) गाउँपाललकाको उपाध्यक्ष       - १ जना (अध्यक्ष)  



ख) गाउँपाललका अध्यक्षले तोकेको िा लनजले मनोलनत गरेको एक मवहला दललत सदस्य सवहत   - सदस्य ४ जना  
ग) गाउँ काययपाललकाले तोकेको       - सदस्य ३ जना  
घ) जजल्ला खेलकुद विकास सलमलत अध्यक्ष िा लनजले तोकेको एक प्रलतलनलध  -सदस्य १ जना  
ङ) पाललकाको सामाजजक विकास सलमलतको संयोजक     -सदस्य १ जना  
च) गाउँपाललकामा काययरत जशक्षा शाखाको कमयचारी मध्ये    - सदस्य सजचि १ जना  
 

(२) उल्लेजख सदस्यहरु मध्येिाट पाललका खेलकुद विकास सलमलतले उपाध्यक्ष मनोलनत गनुय पने छ ।  

५. पाललका खेलकुद विकास सलमलतको पदािलध भएका लमलतले ५ िषयको हनुछे । सदस्य सजचि  गठन । हकमा 
लनणययहरु पललकाको लनणयय अनसुार हनुेछ,  

६) अध्यक्षले कुनै कारणले पदिाट राजजनामा ददन चाहेमा गाउँपाललका अध्यक्ष समक्ष र सदस्यले खेलकुद विकास 

सलमलत अध्यक्ष समक्ष राजीनामा ददन ुपनेछ  

७ ) पदािलध िाकी हदुा बखत कुनै कारणिाट पद ररक्त भएमा लनज जनु प्रकारले लनयकु्ती भएको हो सो पद  िाकँी 
अिलधका लालग सोही प्रकारले अको सदस्य मनोनयन हनुेछ ।  

(८) सलमलतको कुन ैसदस्यको काययसम्पादन सन्तोषजनक नदेजखएको भलन गाउँ काययपाललकाले ठहर गरेमा कुनैपलन 
पदालधकारी िा सदस्यलाई पदबाट हटाउन िा वफतायिोलाउन सक्नेछ । साथै त्यसरी  भएको पदमा िाँकी अिलधका 
जनु प्रकारले लनयजुक्त भएको छ सोही प्रकारले नया ँलनयजुक्त गनय सक्नेछ तर हटाउन िा वफताय बोलाउने सदस्यलाई 
एक पटक सफाइको मौका ददइनेछ । 

९) सलमलत पदालधकारी तथा सदस्यमा मनोनयनका लालग देहाय िमोजजम योग्यता पगेुको हनुपुने छ ।  

क) १८ िषय उमेर पगेुको नेपाली नागररक ।  

ख) पाललका क्षते्रलभत्रको स्थायी िालसन्दा ( सदस्य िाहेक) भएको ।  

ग) खेलकुदको क्षेत्रमा महत्िपूणय योगदान ददएको ।  

घ) प्रचललत काननुले अयोग्य नभएको ।  

 

१०. अध्यक्षको काम, कतयव्य र अलधकार :  

क) पाललका खेलकुद सलमलतको बैठकको अध्यक्षता गने र लनणयय कायायन्ियन गने मखु्य उत्तरदावयत  अध्यक्षको 
हनुेछ ।  

ख) खेलकुद प्रलतयोलगताहरुको िावषयक कायययोजना तयार गरी काययिमहरुको आयोजना, संचालन तथा 
व्यिस्थापन गने, गराउन े।  

ग) जजल्ला, स्थानीय / प्रदेश राविय / अन्तराविय स्तरमा हनु ेखेलकुद प्रलतयोलगताहरुमा गाउँपाललका  प्रलतलनलधत्ि 

गने ।  



घ) पाललका खेलकुद विकास सलमलतको बैठक बस्न नसकेको अिस्थामा गाउँपाललकामा गनुय पने सम्पूण 
लसफाररसहरु गने ।  

ङ) सलमलतले तोकेको अन्य काययहरु गने / ग्राउन े।  

११. सदस्य सजचिको काम, कतयव्य र अलधकार :  

क) खेलकुद सलमलत/संस्था दताय अनसूुची २ अनसुार प्रमाण पत्र  

ख) सलमलतको प्रशासलनक प्रमखुको रुपमा कायय गने ।  

ग) सलमलतलाई लनलतगत रुपमा सरसल्लाह प्रदान गने ।  

घ) सलमलतको लनणयय कायायन्ियन गने ।  

ङ) लनणययानसुार कोषको खचय खाता सञ्चालन गने । प्रदान गने ।  

च) बैठकका लालग पत्राचार गने, अलभलेख राख्न,े लनणयय वकताबको सरुक्षा गने र अध्यक्षको आदेशा  
बैठकको लालग आिश्यक विषय सूची र सामाग्री जटुाउन े।  

छ) बैठक लनणयय लेखन र बैठक सञ्चालन सम्बन्धी आिश्यक काम गने ।  

ज) खचयमा लमत्तव्यायीता अपनाउने र लनयन्त्रण कायम गने ।  

१२. सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार :  

क) अनसूुची १ अनसुार खेलकुद सदस्य दतायका लालग आएका लनिेदन वकनाराका लालग लनणयय गने ।  

ख) समग्र खेलकुद क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास र सम्बद्धयन गने ।  

ग) गाउँपाललका तथा अन्य संघ संस्थासँग समन्िय र सहकायय गने ।  

घ) तोवकएको अनसूुचीमा खेलकुद सलमलत तथा संस्था गठनमा प्रोत्साहन गने । 

ङ) सम्बद्ध काययका लालग िावषयक योजना तयार गरी गाउँ सभाको बैठक अगाडी प्रमखु समक्ष पेश गने ।  

च) गाउँपाललका िा गाउँ सभाले स्िीकृत गरेको काययिमहरु संचालन गने गराउन े।  

छ) खेलकुद क्षते्रका प्रलतयोलगताहरु आयोजना गनय सहयोग गने ।  

ज) खेलाडी, प्रजशक्षक, लनणाययाकहरुलाई ताललम गराउने, प्रलतयोलगताहरुमा सहभागी गराउने ।  

झ) खेल विषयमा विद्यालय स्तरमा छलफल तथा अन्तरविया गरी शैजक्षक वियाकलाप संचाल  गराउने ।  

ञ) खेलकुद क्षेत्रमा वियाशील व्यजक्तहरुलायय सम्मालनत, परुस्कृत गनय लसफारीस गने र सलमलतले सम्मान परुस्कृत गने 

।  

ट) ताललम, प्रजशक्षण, काययशाला, गोवष्ठको आयोजना गने ।  

ठ) खेल र खेलकुद क्षेत्रको अध्ययन अनसुन्धान, प्रकाशन गने र खेलाडी, प्रजशक्षक, व्यिस्थापनहरु  बारेमा कृलत 

प्रकाशन गने ।  

ड) खेलकुद क्षते्रको विकासको लालग भौलतक लनमायण, किडयहल, खेल मैदान, खेलाडी उत्पादन, प्रजशक्ष  तथा लनणायय 
व्यजक्त उत्पादन र स्तर िृवद्धको योजना बनाई गाउँपाललकामा पेश गने ।  



ढ) िडासम्म खेलकुद विकास गनय िडास्तरमा समेत खेलकुद सलमलत गठन र काययिम संचालन गने ।  

ण) सम्बजन्धत क्षेत्रको अन्य विविध काययहरु गने गराउने ।  

  

पररच्छद-४ 

खेलकुद प्रलतयोलगता व्यिस्थापन 

गाउँ खेलकुद विकास सलमलत आफैले िा गाउँपाललकाले दताय भएका वटम, क्लिहरु मफय त विलभन ्खेलकुद प्रलतयोलगता 
संचालन गनय िा गराउन सक्नछे ।  

१४) पाललका खेलकुद विकास सलमलत आफैले िा पाललकालभत्र वटम, क्लबहरु मफय त स्थानवय / प्रदेश राविय अन्तराविय 

टीमसँगै मैत्रीपूणय खेलकुद प्रलतयोलगताको आयोजना गने िा गराउन सक्नेछ।  

१५) सल्लाहकार सलमलत गठन : पाललका खेलकुद विकास सलमलतले पाललका प्रमखु सँगको परामश य  आिश्यकता 
अनसुार सल्लाहकार सलमलतको गठन गनय सक्नछे ।  

१५) अन्य उपसलमलतको गठन : पाललका खेलकुद विकास सलमलतले कुनै खेलकुद काययिम संचालन गनय कुनै खेल 

विशेषलाई प्राथलमकता ददई विकास गनय उपसलमलत गठन गरी जजम्मिेारी तोक्न सक्नछे ।  

१७ ) िडा स्तरीय खेलकुद सलमलत गठन गने : गाउँ खेलकुद सलमलतले गा.पा. लभत्रका सबै िडाहरू  खेलकुद विकास 

गनयका लालग ५ सदस्य तपजशल अनसुारको िडा स्तरीय खेलकुद सलमलत गठन ग सक्नेछ ।  

क) िडा अध्यक्ष          - अधयक्ष  

ख) िडा कायायपाललकाले तोवकएको एक जना मवहला सवहत      -३ जना  
ग) स्थानीय खेलप्रमेी/प्रजशक्षक        - १ जना  
घ) िडा लभत्रको मालथल्लो तह सञ्चाललत विद्यालय प्र.अ./ प्र.अ. प्रलतलनधी    - १ जना सदस्य सजचि  

पररच्छेद -५ 

पाललका क्षते्रलभत्रका टीम, क्लब र संघसंस्थाहरुको दताय र व्यव्स्थापन 

१८) तेमाल गाउँपाललकालभत्रका टीम, क्लब र सलमलत र संस्था आददले पाललका खेलकुद विकास सलमलतको उद्दशे्य 

नीलत, लनयमलाई पालना गरी खेलकुद विकास गनय गाउँपाललकाले तोकेका दस्त बझुाई दताय पलन गनुय पनेछ ।  

१९) दताय भएका टीम, क्लब, जनुसकैु प्रलतयोलगता गनुय भन्दा अगाडी पाललका खेलकुद विकास सलमलतबाट स्िीकृत 

ललनपुनेछ । स्िीकृतको प्रविया पाललका खेलकुद सलमलतले तोके बमोजजम हनुेछ ।  

२०) दताय र निीकरण गनुय भन्दा पवहले गाउँ खेलकुद सलमलत िा सलमलतले तोकेको प्रलतलनलधद्वारा सम्बजन्ध ठाउँको 
लनरीक्षण गनुय पनेछ ।  

२१) गाउँपाललकामा दताय भई पाललका खेलकुद सलमलतिाट स्िीकृत ललएका टीम, क्लब, संघसंस्थाहरु पाललका खेलकुद 

सलमलतको उद्देश्य अनसुार खेलकुद प्रलतयोलगता सञ्चालन गनय सहयोगी माग गरे खण्डमा आयोजक सलमलतलाई 



पाललका खेलकुद विकास सलमलतले उलजधध बजेट लसमा लभत्र रही देहा अनसुारको आलथयक सहयोग उपलधध गराउन 

सक्नेछ । 

क) िडा व्यापी प्रलतयोलगताको लालग ( िषयमा १ पटक) बवढमा   रु.५,०००।- देजख रु ५०,०००/- सम्म  

ख) पाललका व्यापी प्रलतयोलगताको लालग ( िषयमा १ पटक )     रु.५०,०००।- देजख रु १००,०००/- सम्म 

ग) जजल्ला व्यापी प्रलतयोलगताको लालग (िषयमा १ पटक )      रु.१००,०००/- देजख रु १,५०,०००/- सम्म  

घ) प्रादेजशक िा राविय स्तरको प्रलतयोलगताको लालग (िषयमा १ पटक )  रु. १,५०,०००।- देजख रु 
२००,०००/- सम्म 

 

ङ) पाललकाको पररचय तथा कला, संस्कृलतमा विशेष योगदान पयुाउन ेगाउँपाललका समक्ष लसफाररस गरी सक्दो 
आलथयक सहयोग उपलधध गराइनेछ ।  

२२.गाउँ खेलकुद विकास सलमलतले गाउँपाललकासँगको परामशयमा देहाय बमोजजमका काययिमह संचालन गनय सक्नेछ :  

क) पाललका क्षेत्र लभत्र खेलकुद लगायत विविध वियाकलापहरु संचालन गनेछ ।  

ख) खेलकुद विकासको लालग सभा, सम्मलेन, गोष्ठी गने िा गराउन सक्नेछ ।  

ग) राविय तथा अन्तराविय प्रलतयोलगताहरुमा पदक तथा परुस्कार प्राप्त गनय सफल एक अन्तराविय 

प्रलतयोलगताहरुमा सहभागी भएका खेलाडी िा प्रजशक्षकको सम्मानमा बधाई त अलभनन्दन काययिम आयोजना 
गनय सक्नछे ।  

घ) पाललकाको कला, संस्कृलत र खेलकुद विकासको लालग आिश्यकता अनसुार टीम, क्लाि संघसंस्थाका 
प्रलतलनलधत्िको याली िा बैठक बोलाउन सक्नेछ !  

ङ) राविय, अन्तरायविय खेलाडी, प्रजशक्षक टीमहरुलाई स्िागत काययिम गनय सक्नछे ।  

पररच्छेद -६ 

काययिम संचालन तथा व्यिस्थापन 

२२. गाउँ खेलकुद विकास सलमलतले गाउँपाललकासँगको परामशयमा देहाय बमोजजमका काययिमहरु संचालन  गनय 
सक्नेछ :  

क) पाललका क्षेत्र लभत्र खेलकुद लगायत विविध वियाकलापहरु संचालन गनेछ ।  

ख) खेलकुद विकासको लालग सभा, सम्मलेन, गोष्ठी गने िा गराउन सक्नेछ ।  

ग) राविय तथा अन्र्राविय प्रलतयोलगताहरुमा पदक तथा परुस्कार प्राप्त गनय सफल एिं अन्तरायविय  प्रलतयोलगताहरुमा 
सहभागी भएका खेलाडी िा प्रजशक्षकको सम्मानमा बधाई तथा अलभनन्दन काययिम आयोजना गनय सक्नेछ 

।  

घ) पाललकाको कला, संस्कृलत र खेलकुद विकासको लालग आिश्यकता अनसुार टीम, क्लाब, संघसंस्थाका 
प्रलतलनलधहरुको याली िा बैठक बोलाउन सक्नेछ ।  



ङ) राविय, अन्तरायविय खेलाडी, प्रजशक्षक टीमहरुलाई स्िागत काययिम गनय सक्नछे ।  

  

 

 

 

 

पररच्छेद -७ 

खेलकुद प्रलतयोलगता व्यिस्थापन 

२३) अन्तर पाललका लगायत विलभन्न प्रादेजशक, राविय, अन्तराविय प्रलतयोलगताहरुमा सलमलतमा आबद्ध टीम, क्लाब, 

संघसंस्था िा विद्यालय, कलेजलाई सहभागी गराइनछे ।  

२४) खेलकुद सलमलतले लनणयय गरे बमोजजम पाललकाका क्षेत्र भन्दा बावहर सहभागी हनु जान ेटीमका  खेलाडी, प्रजशक्षक 

र व्यिस्थापकलाई लनम्नानसुार सवुिधा प्रदान गररनेछ ।  

क) प्रलतयोलगतामा भाग ललन जाँदा खान, बस्न र यातायातका लालग हनु ेखचय उपलधध गराइनेछ । खान बस्नका लालग 

खचय गदाय खचय लमतव्यवयता अपनाउन ुपछय । पाललका भन्दा बावहर खान िस्नका लालग प्रलतव्यजक्त प्रलतददन रु. 

१०००/- भन्दा नबढ्ने गरी खचय गनुय पनेछ ।  

ख) प्रलतयोलगता खेल अिलधभर बढीमा दईु हप्ताका लालग खेलाडी, प्रजशक्षक र व्यिस्थापकलाई  प्रलतददन रु ५००।- 
का दरले प्रोत्साहन भत्ता उपलधध गारइनछे ।  

ग) खेलकुद पोशाकको हकमा प्रलत खेलाडी र प्रजशक्षकलाई बढीमा िावषयक रु.३,०००।- सम्मको सवुिध ददन सक्नेछ 

। तर खेलाडीले कुनै न कुन ैप्रलतयोलगतामा भाग ललएको हनुपुनेछ ।  

२५) पाललका क्षते्र लभत्र संचालन हनु ेखेलकुद काययिममा भाग ललदा खान, बस्न प्रलतव्यजक्त प्रलतददन  रु.५००।- मा 
नबढ्न ेगरी लनणयय गरे बमोजजम हनुेछ ।  

२६) गाउँ खेलकुद विकास सलमलतले गाउँपाललकाको स्िीकृतीले पाललका क्षेत्रलभत्र विलभन्न खेलकुद तथा  
खेलाडीको लालग । पोशाकको लनधायरण तथा व्यिस्थापन गनय सक्नछे।  

 

 

पररच्छेद -८ 

ताललम तथा प्रजशक्षण व्यिस्थापन 

२७) पाललका खेलकुद विकास सलमलतले खेलकुद विकास र खेलाडीको स्तरिृवद्ध गनयका लालग  आिश्यकतानसुार 
विलभन्न खेलहरुको ताललम र प्रजशक्षण ददनेछ ।  

२८) प्रजशक्षाथीहरुले प्रजशक्षणमा समािेश हनु चाहेमा सम्बजन्ध िडाको लसफाररस सवहत विकास सलमलतमा लनधायरीत 

फाराम बझुाई आिेदन ददनपुनेछ ।  

२९) प्रजशक्षाथीको फारम तथा अन्य शलु्क सलमलतको लसफाररसमा पाललकाले तोके बमोजजम हनुेछ ।  



३०) कुन ैखेल प्रजशक्षणको लालग सम्झौता अनसुार सवुिधा पाउने गरी बढीमा एक जना प्रजशक्षक एक जना सहायक 

प्रजशक्षक सेिा करारमा लनयजुक्त गनय सवकनछे । यसरी लनयजुक्त भएको प्रजशक्षक र सहायक प्रजशक्षकलाई पाललका 
खेलकुद सलमलतले तोके बमोजजम सेिा सवुिधा उपलधध गराइनेछ ।  

३१) कुन ैपलन खेलको प्रजशक्षण अिलध एक पटकमा बढीमा १ िषयको लालग हनुछे ।  

३२) प्रजशक्षाथी खेलाडीको लालग आिश्यक सामानको हकमा व्यजक्तगत प्रयोग सामान सम्बन्धी व्यजक्त आफैले जटुाउन ु

पनेछ।  

३३) प्रजशक्षणमा सहभालग हनु ेव्यजक्तहरुबाट खेलको प्रकृलत र प्रजशक्षणको उपलबधताका आधारमा गाउँ खेलकुद विकास 

सलमलतले मालसक शलु्क ललन सक्नेछ ।  

३४ ) प्रजशक्षकले आिश्यक सामानको सूजच तया गरी सलमलतमा माग गने, प्रजशक्षण सामाग्रीको अलभलेख राखी वहफाजत 
गने, प्रजशक्षाथीहरुलाई लनयलमत र अनशुासनमा राख्न ेर प्याकेज प्रयोगमा (प्रजशक्षण) : प्रगलत प्रलतिदेन तयार गरी 
पेश गने जजम्मा ललन ुपनेछ ।  

३५) प्रजशक्षकले हप्ताको ६ ददन हनु ेगरी कजम्तमा ददनको दईु घण्टा खेलाडीहरुलाई प्रजशक्षण कायय गनुय  पनेछ ।  

३६) स्थलगत गररएका प्रजशक्षण काययलाई पनुिः सञ्चालन गनय आिश्यक व्यिस्था भएको सूचना लमलेमा गाउँ  खेलकुद विकास 

सलमलतको लनणयय अनसुार खेल प्रजशक्षण काययलाई लनरन्तरता ददनेछ ।  

३७) कुन ैखेल प्रजशक्षणमा विशेष व्यिस्था िा थप प्रजशक्षक िा सवुिधा आिश्यक भएमा गाउँपाललकालाई अनरुोध गरी स्िीकृत 

भए अनसुार गररनेछ ।  

  

पररच्छेद -९ 

पाललका खेलकुद विकास कोषको व्यिस्था 
३८) खेलकुद सम्बन्धी ताललम, प्रजशक्षण, प्रलतयोलगता लगायतका वियाकलापका लालग गाउँपाललकामा पाललका 

खेलकुद विकास कोषको व्यिस्था गररनेछ ।  

३९) कोषका श्रोतहरु देहाय बमोजजम हनुेछ :  

क) उपबललको नेपाल सरकार, राविय खेलकुद पररषद्, प्रदेश सरकार, जजल्ला खेलकुद विकास सलमलत अन्तराविय 

संघ,संस्था िा कुनै व्यजक्तबाट प्राप्त रकम ।  

ख) गाउँपाललकाबाट प्राप्त रकम ।  

ग) विलभन्न प्रलतयोलगता िा काययिम आयोजना गरी संकलन भएको रकम ।  

घ) खेल प्रजशक्षण अिलधभर उठेको आिदेन शलु्क, मालसक प्रजशक्षण शलु्क र भनाय रकम ।  

ङ) पाललकालभत्र टीम, क्लाबबाट आिेदन शलु्क, फारम शलु्क र प्रजशक्षणबाट प्राप्त शलु्क ।  

च) सलमलतले प्राप्त गरेको परुस्कार, ।  

 



४०) यस कोषको संचालन अध्यक्ष र सदस्य सजचिको हस्ताक्षरबाट हनुेछ । कोषको लेखा पद्धती  पाललकाको लेखा 
पद्धती सरहनै हनुछे ।  

४१) पाललका खेलकुद विकास सलमलतको लनणययानसुार रकम खचय गररनेछ । सलमलतको बैठक बस्न 

नसकको  अिस्थामा खचय गनुयपने भएमा अध्यक्षले त्यस्तो खचय गरी त्यसपलछ िस्न े सलमलतको 
बैठकबाट  अनमुोदन गराउन ुपनेछ । यस्तो खचय एक पटकमा रु.२५०००/- भन्दा बढी हनु ेछैन ।  

४२) कोषको रकम खेलकुद गलतविलध सञ्चालनका अलतररक्त खेलकुद पूिायधार लनमायण, ममयत सम्भार तथा  सामाग्री 
व्यिस्थापनमा समेत खचय गनय सवकनछे ।  

४३) कोषको कूल आम्दानीको २०% भन्दा बढी कायायलय प्रयोजनको लालग तलबभत्ता िा प्रशासलनक खचय  गनय 
पाइनेछैन । सो भन्दा बढी खचय हनु ेअिस्था आएमा पाललकाको स्िकृलत ललन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद - १० 

खेलकुद पूिायधार तथा ममयत 

४४) कुन ैखेल प्रजशक्षणमा प्रयोग हनुे सामानहरुको सामान्य जडान तथा ममयत गनय सम्बन्धीत प्रजशक्षक न ैव्यिस्था गनुय 
पनेछ ।  

४५) विशषे तररकाले ममयत गनय सम्बन्धी प्राविलधक कहाँ लानपुने भएमा प्रजशक्षकको माग अनसुार पाललक ( अनसुार 

खेलकुदन सलमलतले कोषबाट ममयत सम्भार गनेछ तर, रकम अपगु भई कोषिाट खचय गनय नसवक भएमा सलमलतले 

गाउँपाललकामा लसफाररस सवहत ममयत सम्भारका लालग पठाउन ुपनेछ ।  

४६) खेलकुद पूिायधार (स्टेलडयम, खेलकुद भिन, कियड हल मैदान, ट्र्याक आदद) को व्यिस्था गनय पालल  

खेलकुद सलमलतको लनणययानसुार माग भई आएमा गाउँपाललकाले यस्तो पूिायधारको लनमायण अलधकत ्सहभालगताको 
आधारमा गनेछ ।  

पररच्छेद -११ 

सजाय र परुस्कार अनशुासनको कारिाही, दण्ड, सजाय र परुस्कार 

 

४७) अनशुासनको कारिाही : खेलाडी, प्रजशक्षक, प्रजशक्षाथी, व्यिस्थापक समतेले विषयगत खेलको आचारसंवहता 
लगायत खेल अनशुासनमा रहनपुनेछ । कसैले अनशुासन आचारसंवहताको उल्लंघन गरेमा विषयगत खेल प्रजशक्षण 

सलमलतले पवहलो पटकलाई चेतािन ददन सक्नेछ तर एक िषयमा तीन पटक भन्दा बढी चेतािनी पाई सकेका खेलाडी, 
प्रजशक्षक प्रजशक्षाथी,  एक िषय सम्म कुन ैपलन खेलकुद प्रलतयोलगता/प्रजशिस्थापकलाई / व्यिस्थापनमा सहभागी हनु 

नपाउन ेगरी विषयगत खेल प्रजशक्षण सलमलतले लसफाररसमा गाउँ खेलकुद विकास सलमलतले लनलम्बन गनय सक्नेछ । 

  

४८) िषय भरीका उत्कृष्ट खेलाडी, प्रजशक्षक, प्रजशक्षाथी, व्यिस्थापकलाई पाललका खेलकुद सलमलतको लसफारीसमा गाउँ 

काययपाललकाबाट नगद परुस्कार तथा सम्मान गररनेछ ।  



पररच्छेद- १२ 

विविध 

१. गाउँपाललकाले तोवकएिमोजजमको सलमलतको छुटै्ट छाप लेटरप्याड र साइनबोडय हनुेछ ।  

२. कमयचारी तथा अन्य आिश्यकताका बारेमा गाउँपाललकासँग समन्िय गरी गनुयपनेछ ।  

३. गाउँपाललकासँग समन्िय गदाय सलमलतको लनणयय सवहत सदस्य सजचिले प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत समक्ष गनुयपनेछ 

।  

४. कुन ैविषयमा अस्पष्टता भई स्पष्ट पानुय परेमा िा वििाद भई अजन्तम लनणयय ददनपुरेमा गाउँ कायायपाललकाको लनणयय 
अजन्तम हनुेछ ।  

५.स्िीकृत िजेटको लसमालभत्र रवह खचय गने गरी सलमलतका पदालधकारी र सदस्यको सवुिधा र बैठक भत्ता सम्बन्धमा 
लनम्न अनसुार हनुछे ।  

क) गाउँ खेलकुद विकास सलमलतको बैठक कजम्तमा मवहनाको एक पटक बस्नेछ ।  

ख) सलमलतका सदस्यहरुलाई बैठक िस्दा बैठक भत्ता िापत लनयमानसुार कर कट्टा गरर प्रलत व्यजक्त रु. १०००।- 
का दरले उपलधध गराइनेछ ।  

ग) गाउँ खेलकुद विकास सलमलत संयोजकलाई टेललफोन, पत्रपलत्रका, यातायात र विविध खचय िापत प्रलत मवहना 
रु.५०००।-(पाचहजार) भत्ता उपलधध गारइनेछ । िडा स्तरीय खेलकुद विकास सलमलत अनगुम गनय िा 
खेलकुद सम्बन्धी अन्य काययको लालग गाउँपाललका अध्यक्षको स्िीकृलत र अलधकृतस्तरको कमयचारीले पाए सो 
सरह दैलनक भत्ता पाउने गरर अनगुमनमा खटाउन सवकने छ ।  

 

 

अनसूुची-१ 

(दफा १३ को उपदफा १ सँग सम्बजन्धत) 

                                  लमलतिः 
............................................ 
............................................ 
................................................ 
.................................................. । 

 

विषय : संस्ता दताय सम्बन्धमा । 

 



म/हामी तपजशलमा लेजखएको वििरण अनसुारको खेलकुद सम्बन्धी संस्था दताय गने मनसायले इच्छुक व्यजक्तहरु 

भेलाबाट गदठत तदथय सलमलतले संस्थाको विदान समते तयार गरी सकेकोले एक प्रलत विद्यान यसै लनिदेन साथ संल राजख 

विद्यान स्िीकृत र संस्था दतायका लालग आिदेन गरेको छु / छौं । लनयमानसुार संस्था दताय गररददनहुनु अनरुोध छ ।  

संस्थाको कायायलय रहन ेस्थानिः ............................................................................. 
तेमाल गाउँपाललका िडा नं. ..........  टोलको नामिः ............................................... 
अध्यक्ष :  

नम :  

लमलत :  

सम्पकय  नं.  

लनिदेन साथ पेश गनुयपने कागजातहरु :  

क) संस्थाको विद्यान को मस्यौदा  
ख) आिेदक र सलमलतका पदालधकारीहरुको नेपाली नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतललवप ।  

ग) संस्थाको छापको नमूना ।  

  



अनसूुची- २ 

(दफा १४ को उपदफा १ संग सम्बजन्धत) 

लमलतिः 
................................................ 
..................................................... 
....................................................... 
...................................................... । 

 

संस्थाको नामिः .................................................. ठेगानािः ....................................................|  
विषय : संस्ता दताय प्रमाण पत्र ।  

दताय हुँदाको बखत रहन ुभएका सलमलतको पदालधकारी र सदस्य संख्यािः .......................................... 
दताय हुँदाका बखत रहन ुभएको अध्यक्षको नाम : .......................................................... 
 

मालथ उल्लेजखत वििरण भएको संस्थाको विधान स्िीकृत गरी संख्या दतायको प्रमाण पत्र प्रदान गररएको छ । तेमाल 

गाउँपाललकाको 
खेलकुद सलमलत काययविलध र विद्यानको अधीनमा रही खेलकुद सम्बन्धी गलतविलधहरु सञ्चालन गनय अनमुलत ददईएको 
छ ।  

 

 

  प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

तेमाल गाउँपाललका 
 


