
 

सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ५                                            संख्या :१                     लमलि: २०७८/०३/०६ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन 
काययविधध , धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७८ सालको काययविधध नं १ 

सानीभेरी गाउँपाधलका िेलकूद विकास सधमधत सञ्चालन काययविधध २०७८  

काययपाधलकाले स्िीकृत गरेको धमधत-
2078/03/03 
अध्यक्षले प्रमाधनकरण गरेको धमधत- 
२०७८/03/05 

प्रस्तािना: 
सानीभेरी गाउँपाधलकामा शैजक्षक क्षेत्रधभत्र िा बाविर िेलकूदको माध्यमबाट समािमा 
अनशुासन र सामाजिक सदभाि कायम रािी यिुािरुलाई धमु्रमान, मध्यपान, लाग ुपदाथय 
दवु्र्यसनको कुलतबाट िोगाई शारीररक तथा मानधसक विकास गरी सक्षम, अनशुाधसत 
र ससंुस्कृत समाि धनमायणको धनधमत्त सानीभेरी गाउँपाधलका क्षेत्रधभत्र िेलकूदमा स्िच्छ 
प्रधतस्पधायको भािना िागतृ गराई पररश्रम र पररितयन प्रधत सचेत स्िस्थ नागररक 
बनाउनको लाधग विधभन्न ताधलम तथा िेलकूद सम्बन्धी प्रधतयोधगतािरु सञ्चालन गरी 
सबै वकधसमको िेलकूद आयोिना गनय तथा स्थानीय, प्रदेश, राविय तथा अन्र्तराविय 



स्तरमा िनेु िेलकूद प्रधतयोधगतामा सानीभेरी पाधलका क्षेत्रधभत्र िेलकूद विकास गनय एिं 
गाउँपाधलका धभत्र रिेका िेलकूदसँग सम्बजन्धत संघ संस्थािरुलाई प्रोत्सािन एिं 
धनयमनका लाधग कानूनी व्यिस्था गनय आिश्यक देजिएकोले नेपालको संविधानको 
अनसूुची ९ को २ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा 
४ को (क) बमोजिम िनु िान्छनीय भएकोले गाउँपाधलकाको काययपाधलकाबाट स्िीकृत 
गरी यो “गाउँपाधलका िेलकूद विकास सधमधत सञ्चालन काययविधध, २०७८” िारी गररएको 
छ ।   

पररच्छेद– १ 

प्रारजम्भक  

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

(१) यो काययविधधको नाम “सानीभेरी गाउँपाधलका िेलकूद विकास सधमधत सञ्चालन 
काययविधध, २०७८” रिेकोछ । 

(२) यो काययविधध गाउँ काययपाधलकाबाट पाररत भई अध्यक्षले प्रमानीकरण गरेको 
धमधतबाट लाग ुिनेुछ । 

(३) यो काययविधध शैजक्षक संस्थािरु, क्लििरु, िेलकूदको क्षेत्रमा काम गने विधभन्न 
संघ संस्थािरु, प्रजशक्षण केन्रिरुमा समेत लाग ुिनेुछ ।  

 

 

पररच्छेद–२ 

  पररभाषा 
२. पररभाषा- विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययविधधमा: 

 (१) “गाउँपाधलका” भन्नाले सानीभेरी पाधलकालाई िनाउँछ । 

(२)  “काययविधध” भन्नाले सानीभेरी “गाउँपाधलका िेलकूद विकास सधमधत काययविधध 
२०७८” सम्झन ुपछय । 

(३) “गाउँपाधलका िेलकूद विकास सधमधत” भन्नाले यस काययविधधको दफा ३ बमोजिम 
गठन भएको िेलकूद विकास सधमधत सम्झन ु पछय र यसलाई छोटकरीमा 
“िेलकूद सधमधत” भधननेछ । 



(४)  “संयोिक” भन्नाले गाउँपधलका िेलकूद विकास सधमधतको संयोिकलाई सम्झन ु
पछय । 

(५)  “सदस्य” भन्नाले गाउँपाधलका िेलकूद विकास सधमधतका सदस्य सम्झन ुपछय । 

(६)  “सदस्य-सजचि” भन्नाले गाउँपाधलका िेलकूद विकास सधमधतको सदस्य-सजचि 
सम्झन ुपछय । 

(७) “अध्यक्ष” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको अध्यक्ष लाई सम्झन ुपछय । 

(८) “उपअध्यक्ष” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको उपाअध्यक्ष लाई सम्झन ुपछय । 

(९) “प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको पाधलकाको प्रमिु 
प्रशासकीय अधधकृत सम्झन ुपछय । 

(१०) “िेलकूद सम्बन्धी संस्था” भन्नाले दफा १२ र १३ बमोजिम दताय भएका संस्था 
सम्झनपुछय। 

(११)  “स्थानीय सरकार” भन्नाले गाउँपाधलकाको काययपाधलकालाई सम्झन ुपदयछ । 

(१२)  “तोवकएको” िा “तोवकए बमोजिम” भन्नाले यस काययविधधमा तोवकएको िा 
तोवकए बमोजिम सम्झनपुछय । 

(१३)  “िेलकूद ” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको आयोिना िा स्िीकृधत िा सिमधत 
धलई िेलाइने िेलकूद  समेतलाई सम्झन ुपदयछ । 

(१४)  “िेलाडी” भन्नाले वटम, क्लि, संघ, संस्था तथा विधभन्न विधाका स्थानीय, राविय, 

अन्तरायविय िेलमा िेल्ने िेलाडीलाई सम्झन ुपनेछ । 

(१५)  “प्रजशक्षक” भन्नाले सानीभेरी पाधलकाद्वारा सञ्चाधलत िेलकूद प्रजशक्षणमा 
सिभागी प्रजशक्षक, वटम, क्लि, संघ, संस्थामा िेल प्रजशक्षण सधमधतमा सम्बद्ध 
धबषयगत िेलकूद प्रजशक्षक सम्झन ुपछय । 

(१६)  “प्रजशक्षाथी” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाद्वारा सञ्चाधलत िेलकूद प्रजशक्षणमा 
सिभागी िेलाडी, िेलाडी वटम, क्लि, संघ संस्थामा सम्बद्ध धसकारु िेलाडी 
सम्झन ुपछय । 

(१७)  “प्रोत्सािन” भन्नाले िेलाडीलाई ददईने उपिार, सम्मान, परुस्कारलाई 
सम्झनपुदयछ ।  

पररच्छेद–३ 



गाउँपाधलका िेलकूद  विकास सधमधतको गठन तथा काम कतयव्य र अधधकार 

३. गाउँपाधलका िेलकूद विकास सधमधतको गठनः  

(१) िेलकूदको विकास गनयको लाधग सानीभेरी पाधलकामा देिाय बमोजिमको १३ 
सदस्यीय “िेलकूद विकास सधमधत” को गठन िनेुछः— 

(क) सानीभेरी गाउँपाधलकाको अध्यक्षले तोकेको व्यजि – संयोिक 

(ि) विधभन्न विधाका िेलकूदका विज्ञिरु मध्येबाट काययपाधलकाबाट मनोधनत ३ िना 
– सदस्य 

(ग) गाउँपाधलका,  जिल्ला, राविय तथा अन्तरायविय िेल िगतमा प्रधतभा आिनय गरेका 
िेलाडी िा पूिय िेलाडीबाट सानीभेरी गाउँपाधलका काययपाधलकाबाट मनोनीत 
कम्तीमा एकिना मविला सवित बढीमा २ िना – सदस्य 

(घ) गाउँपाधलका िेलकूद कायायलय रिने िडाका िडाध्यक्ष – १ िना सदस्य  

(ङ) गाउँपाधलका स्तरका िेलकूद सम्बन्धी संस्था तथा क्लििरुबाट धसफाररश भई 
आएका व्यजििरु मध्येबाट संयोिकले मनोधनत गरेका कम्तीमा १ िना मविला 
सवित २ िना –सदस्य 

(च) सामदुावयक र संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापक मध्ये अध्यक्षद्वारा मनोधनत 
२ िना –सदस्य 

(छ)  जशक्षा तथा िेलकुद धबकास  शािा अधधकृत १ िना– सदस्य  

(ि) गाउँपाधलकाको अध्यक्षले तोकेको व्यजि १ िना– सदस्य सजचि 

(२)  सधमधतले आिश्यक देिेमा अन्य स्थानीय ति िा जिल्लाको िेलकूदको क्षेत्रमा 
ख्याती प्राप्त व्यजिलाई विशेषज्ञ िा सल्लािकारको रुपमा सधमधतको बैठकमा 
आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

(३) गाउँपाधलका िेलकूद सधमधत अन्तरगत आिश्यकता अनसुार प्रत्येक िडामा िडा 
िेलकूद सधमधत गठन गनय सवकनेछ । 

(४) िेलकूद विकास सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकार देिाय बमोजिम िनेुछः 
(क) गाउँपाधलका स्तरीय िेलकूद क्यालेण्डरलाई स्िीकृत गने । 

(ि) स्थानीय स्तरका िेलकूदको लाधग भौधतक संचरनाको पूिायधार धनमायण, योिना 
धनमायण, सञ्चालन तथा विकास गने, 



(ग) िेलकूदको स्तरमा िवृद्ध गनय गाउँपाधलका, जिल्ला, प्रदेश तथा राविय स्तरका 
विधभन्न विधाका िेलकूदको प्रधतयोधगतािरुको आयोिना तथा सञ्चालन गने, 

गराउने, 

(घ) जशक्षण संस्थािरुमा िेलकूद सम्बन्धी आिश्यकता अनसुार पाठ्यक्रम बनाउने, 

प्रजशक्षण, प्रधतयोधगता सञ्चालन गने तथा िेलकूदको उपयोधगताका सम्बन्धमा 
प्रचार प्रसार गने गराउने, 

(ङ) िेलकूद सम्बन्धी प्रधतयोधगता िा बैठकमा भाग धलन िेलाडी, सधमधतका सदस्य 
तथा कमयचारीलाई अन्य गा.पा./न.पा., जिल्ला, प्रदेश र संघमा पठाउने, 

(च) स्थानीय स्तरका िेले कूद प्रशासन, शैजक्षक संस्था, क्लि, संघ, संस्था, प्रजशक्षण 
संस्थाको धनयमन र समन्िय गने र आिश्यक धनदेशन ददने, 

(छ) गाउँपाधलका सरकारलाई िेलकूद विकास सम्बन्धी विषयमा राय सल्लाि ददने, 

(ि) िेलकूद सम्बन्धी क्लब, संस्थालाई आधथयक सियोगको लाधग गाउँपाधलका 
सरकार समक्ष धसफाररश गने, 

(झ) िेलकूद सम्बन्धी स्तर बढाउने पसु्तक, पचाय, चलजचत्र िा धभधडयो चलजचत्र 
आददको स्रष्टा एिंम धनमायतालाई आधथयक िा अन्य सियोग प्रदान गरी 
प्रोत्सावित गने, 

(ञ) िेलकूदको विकासको लाधग आिश्यकतानसुार सम्भि भएसम्म प्रत्येक िडामा 
िेलकूद मैदानको धनमायण गरी संरक्षण तथा रेिदेि गने, 

(ट) िेलाडीिरुको स्तरबवृद्ध गनय आिश्यकतानसुार स्िदेशी तथा विदेशी 
प्रजशक्षकिरुबाट प्रजशक्षण ददलाउने व्यिस्था गने र उपयिु िेलाडीको छनौट 
गरी आिश्यकतानसुार विदेशमा समेत ताधलम िाधसल गनयकोलाधग पठाउने, 

(ठ) गाउँपाधलका धभत्रका िेलाडीिरुलाई आधथयक सिायता तथा छात्रिजृत्त प्रदान 
गनयको लाधग गाउँपाधलका सरकार समक्ष धसफाररश गने, 

(ड) िेलाडीको स्िास््यको प्रिद्धयन गनयको लाधग आिश्यक व्यिस्था गने, 

(ढ) विधभन्न कारणबाट शारीररक तथा मानधसक रुपमा विकलाङ्ग िनु पगुेका 
अपाङ्गिरुको िेलकूदको विकास गनय ताधलम तथा प्रधतयोधगता सञ्चालन गनय 



व्यिस्था गने र आिश्यकतानसुार त्यस्तो िेलकूदको मित्िको सम्बन्धमा 
प्रचार प्रसार गने गराउने, 

(ण) िडा स्तर र विद्यालय स्तरमा िेलकूद गधतविधध सञ्चालन गने गराउने, 

(त)  िेलकूद माफय त रोिगारीका लाधग आिश्यक पिल गने, 

(थ) िेलकूदको विकासको लाधग अन्य आिश्यक व्यिस्थािरु गने गराउने । 

५. सदस्य सजचिको काम, कतयव्य र अधधकारः 
(क) बैठकको पत्राचार गने, अधभलेि राख्न,े धनणयय पजुस्तकाको सरुक्षा गने र 

संयोिकको आदेशानसुार बैठकको लाधग आिश्यक धबषय सूजच र सामग्री 
िटुाउने । 

(ि)  बैठकको माइन्यूट उठाउने र बैठक सञ्चालन सम्बन्धी आिश्यक काम गने 
। 

(ग) सधमधतको सजचिालयको व्यिस्थापन कायय गने । 

६. सधमधतका सदस्यिरुको पदािधधः  

(१) मनोनीत सदस्यिरुको पदािधध तीन िषयको िनेुछ र पदािधध समाप्त भएपधछ 
धनििरुको पनुः मनोनयन िनु सक्नेछ । तर स्थानीय तिको धनिायचन भएमा 
धनििरुको पदािधध स्ितः समाप्त िनेुछ । 

(२) पदािधध समाप्त निुँदै कुनै सदस्यको पद ररि िन ुआएमा बाँकी पदािधधको लाधग 
दफा ३ को प्रवक्रया बमोजिम पद पूधतय गररनेछ । 

(३) सदस्यले रािीनामा गरी स्िीकृत भएमा धनि आफ्नो पदबाट मिु भएको माधननेछ 
। 

(४) कुनै सदस्यले आफ्नो कतयव्य पालन गरकोछैन भन्ने लागेमा सधमधतको धसफाररसमा 
काययपाधलकाको धनणययले त्यस्तो सदस्यलाई िनुसकैु बित िटाउन सक्नेछ । 
त्यस्तो कारिािी गदाय सम्बजन्धत सदस्यलाई सफाई ददने मौकाबाट बजञ्चत गररने 
छैन । 

७. सदस्यको अयोग्यताः देिायको कुनै व्यजि सदस्यमा मनोधनत िनु िा बिाल रिन 
सक्ने छैनः- 

(क)  गैर नेपाली नागररक, 



(ि)  सधमधतमा काययरत िैतधनक कमयचारी, 
(ग)  सािकुो ऋण धतनय नसकी दामासािीमा परेको, 
(घ)  नैधतक पतन देजिने फौिदारी अधभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठिरी सिाय 

पाएको, 
(ङ)  मगि विगेर्को । 

(च)  पदेन सदस्य बािेक अन्य सदस्य २१ (एक्काइस) िषय उमेर पूरा नभएको । 

८. सदस्यता समाप्त िनेु अिस्थाः देिायको अिस्थामा सदस्यता समाप्त भएको माधननेछ: 
 (क)  दफा ९ बमोजिम सदस्यमा बिाल रिन अयोग्य भएमा, 
(ि)  सदस्यले रािीनामा गरेमा, 
(ग)  मतृ्य ुभएमा, 
(घ)  सधमधतलाई कारण सवितको सूचना नददई लगातार तीन पटक भन्दा बढी 

पररषद्को बैठकमा अनपुजस्थत भएमा। 

पररच्छेद–४ 

सधमधतको बैठक 

९.  सधमधतको बैठक र धनणययः 
 (१) संयोिकबाट धनदेशन भए अनसुार सदस्य-सजचिले धमधत, समय र स्थान तोकी 

सधमधतको बठै क बोलाउनछे । 

(२) सधमधतको बैठकको अध्यक्षता संयोिकले गनेछ र धनिको अनपुजस्थधतमा 
सदस्यिरुले आफू मध्येबाट िेष्ठ छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

(३) सधमधतको कूल सदस्य संख्याको ५१ (एकाउन्न) प्रधतशत सदस्यिरु उपजस्थत 
भएमा बैठकको लाधग गणपरुक संख्या पगुेको माधननेछ । 

(४) सधमधतको बैठक प्रत्येक २/२ मविनामा अधनिायय बस्न ुपनेछ । िषयको कम्तीमा 
६ पटक बस्नेछ । सधमधतको आिश्यकता अनसुार बैठक बस्न सक्नेछ । 

(५)  िम्मा सदस्य संख्याको तीन िण्डको एक िण्ड सदस्यिरुले मनाधसि मावफकको 
कारण देिाई बैठक बोलाइयोस भनी संयोिक समक्ष धलजित अनरुोध गरेमा 
संयोिकले ७ ददनधभत्र बैठक बोलाउन ुपनेछ । 



(६)  बैठकमा बिमतुको राय मान्य िनेुछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गने 
व्यजिले धनणाययक मत ददन पाउने छ । 

(७)  बैठकको धनणयय पजुस्तका सदस्य-सजचिले राख्नछे ।   

पररच्छेद–५ 

वटम, क्लि, संघसंस्थािरुको दताय र व्यिस्थापन 

१२.  िेलकूद सम्बन्धी संस्थाको दतायः  

(१) िेलकूद सम्बन्धी गधतविधध सञ्चालन गनय प्रचधलत कानून बमोजिम दताय भएको 
संस्थाले यस सधमधतमा समेत दफा १३ बमोजिम दताय गनुय पने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम सधमधतमा दताय नभएको िेलकूद सम्बन्धी वटम, क्लि, 

संघ संस्थाले सानीभेरी गाउँपाधलका धभत्र िेलकूद सम्बन्धी गधतविधध सञ्चालन 
गनयसक्ने छैन। 

१३.  संस्था दतायको लाधग दरिास्त ददन ुपनेः  

(१) सधमधतको लगतमा संस्था दताय गराउन चािने िेलकूद सम्बन्धी संस्थाले 
देिायका कुरािरु िुलाई सधमधतमा नाम दतायको लाधग धनिेदन दस्तरु ५००/- 
का साथ अनूसूची १ बमोजिमको ढाँचामा दरिास्त ददन ुपनेछः 
(क)  संस्थाको नाम र ठेगाना, 
(ि)  सञ्चालन गररने िेलकूदको वकधसम/विधा, 
(ग)  काययकाररणी सधमधतका सदस्यिरुको नाम, ठेगाना र पेशा । 

(२)  उपदफा (१) बमोजिम दरिास्त ददंदा िेलकूद सम्बन्धी संस्थाले संस्था दताय 
प्रमाण पत्र र विधानको प्रधतधलवप समेत दरिास्त साथ संलग्न गरेको िनु ुपनेछ 
। 

१४.  िेलकूद सम्बन्धी संस्थाको नाम दताय गनय सक्नेः  

(१) दफा १३ बमोजिम नाम दताय गराउनको लाधग दरिास्त परेमा दरिास्त प्राप्त 
भएको धमधतले पैधतस ददन धभत्र सधमधतले आिश्यक िाँचबझु गरी त्यस्तो िेलकूद 
सम्बन्धी संस्थालाई आफ्नो लगतमा नाम दताय गराई अनूसूची-२ बमोजिमको 
प्रमाण पत्र ददन ुपनेछ । सोिी प्रमाण पत्रमा िरके िषय निीकरण भएको वििरण 
उल्लेि गरी सम्बजन्धत कमयचारीले सिी गरी निीकरण गनुय पनेछ । 



(२)  पविल्यै दताय भइ सकेको संस्था भए नगरपाधलकामा सूचीकृतको लाधग अनसूुची-
३ को ढाँचामा धलजित धनिेदन ददन ुपनेछ, 

(३) सूचीकृत भएका संस्थािरुलाई अनसूुची-४ बमोजिम प्रमाण पत्र ददईनेछ । 
सोिी प्रमाण पत्रमा िरेक िषय निीकरण भएको वििरण उल्लेि गरी सम्बजन्धत 
कमयचारीले सिी गरी निीकरण गनुयपनेछ, 

(४) दताय िा सूचीकृत भएका संस्थाको निीकरण गनय ददईने धनिेदन अनसूुची-५ 
बमोजिमको ढाँचामा िनुपुनेछ । 

(५) गाउँपाधलकामा दताय िा सूचीकृत गदाय आिेदन फारम शूल्क बािेक अन्य दस्तरु 
लाग्नेछैन । 

(६) प्रत्येक िषयको आषाढ मसान्तधभत्र सबै दतायिाल िा सूचीकृत संस्थािरुले 
गाउँपाधलकामा अधनिायय निीकरण गराउन ुपनेछ । 

(७) आधथयक कारोबार गररने संस्थाले स्थायी लेिा नंम्िर धलएको िनु ुपनेछ । 

(८)  दताय र निीकरण गनुय भन्दा पविले सधमधतले तोकेको प्रधतधनधधद्वारा सम्बजन्धत 
ठाउंको धनरीक्षण गनुय पनेछ । 

(९) उपदफा (१) बमोजिम लगतमा नाम दताय गनय नसवकने ठिररएमा दताय गनय 
नसवकने व्यिोराको सूचना सधमधतले त्यस्तो िेलकूद सम्बन्धी संस्थालाई 
ददनपुनेछ । 

(१०) दताय भएका वटम क्लि, संघ संस्थाले िन ुसकैु िेलकूदको प्रधतयो धगता गनुय 
भन्दा अगाधड गाउँपाधलक िेलकूद  सधमधतलाई िानकारी गराई स्िीकृधत धलन ु
पनेछ । 

(११) गाउँपाधलका िेलकूद सधमधतमा दताय भएका वटम, क्लि, संघसंस्थािरुले 
गाउँपाधलका िेलकूद सधमधतको उद्देश्य अनसुार िेलकूद प्रधतयोधगता सञ्चालन 
गनय सियोग माग गरेको िण्डमा आयोिक सधमधतलाई गाउँपाधलका िेलकूद  
विकास सधमधतको धसफाररसमा गाउँपाधलकाबाट आिश्यक रकम उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ । 

१५.  िेरफेरको सूचना गनुय पने:  



(१) यो काययविधध बमोजिम सधमधतको लगतमा नाम दताय भएको िेलकूद सम्बन्धी 
संस्थाले दफा १३ बमोजिम नाम दतायको लाधग ददएको दरिास्तमा उल्लेि भएको 
व्यिोरा िा दरिास्त साथ संलग्न विधानको व्यिोरामा कुनै िेरफेर भएमा त्यसरी 
िेरफेर गनुय परेको कारण सवितको सूचना पन्र ददनधभत्र सधमधतलाई ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम िेरफेरको सूचना प्राप्त भएपधछ त्यस्तो िेरफेर गनुय पने 
कारण मनाधसि देिेमा सधमधतले त्यस्तो िेरफेरको व्यिोरा लगतमा िनाई लगत 
अद्यािधद्यक बनाई राख्न ुपनेछ । 

 

 

१६. िेलकूद सम्बन्धी संस्थाले विसाबको शे्रस्ता राख्न ुपनेः  

(१) िेलकूद सम्बन्धी संस्थाले आफ्नो आम्दानी िचयको विसाबको शे्रस्ता सधमधतले 
तोवकददएको ढाँचामा राख्न ुपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोजिम िेलकूद सम्बन्धी संस्थाले रािेको शे्रस्ताको िाँचबझु 
िेलकूद सधमधतले िनुसकैु बेलापधन गनय सक्नेछ । 

(३)  िेलकूद सधमधतले उपदफा (२) बमोजिम िेलकूद सम्बन्धी संस्थाको 
शे्रस्ताको िाँचबझु गदाय गराउँदा आम्दानी िचयको विसाब वकताब अधनयधमत 
भएको िा रकम विनाधमना भएको देजिएमा त्यसरी अधनयधमत भएको विसाब 
वकताब धनयधमत गनय लगाउन र विनाधमना भएको रकम सम्बजन्धत व्यजिबाट 
असूल उपर गनय गराउन आिश्यक कारिािी चलाउन ुपनेछ । 

१७. सधमधतले धनदेशन ददन र लगतबाट नाम कट्टा गनय सक्नेः  

(१) सधमधतले िेलकूद सम्बन्धी संस्थालाई िेलकूदको विकासको सम्बन्धमा समय 
समयमा आिश्यक धनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो धनदेशनको पालना गनुय 
सम्बजन्धत िेलकूद सम्बन्धी संस्थाको कतयव्य िनेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम सधमधतले ददएको धनदेशनको पालन नगने िेलकूद 
सम्बन्धी संस्था िा सधमधतले तोवकददएको ढाँचामा आफ्नो आम्दानी िचयको 
विसाब वकताबको शे्रस्ता नराख्न ेिा रकम विनाधमना गने िेलकूद सम्बन्धी 
संस्थाको नाम सधमधतले आफ्नो लगतबाट कट्टा गनय सक्नेछ । 



(३) उपदफा (२) बमोजिम सधमधतले आफ्नो लगतबाट कुनै िेलकूद सम्बन्धी 
संस्थाको नाम कट्टा गरेमा त्यसको सूचना सम्बजन्धत िेलकूद सम्बन्धी 
संस्थालाई ददन ुपनेछ। 

१८. सधमधतको स्िीकृधत धलन ुपनेः िेलकूद सम्बन्धी संस्थाले िेल कूद प्रधतयोधगता 
गाउँपाधलका भन्दा बाविर जिल्ला, राविय िा अन्तरायविय िेलकूद विषयको सभा 
िा सम्मेलनमा भाग धलन कुनै सदस्य िा िेलाडीलाई पठाउन िा सानीभेरी 
गाउँपाधलकामा िनेुिेलकूद प्रधतयोधगता िा िेलकूद विषयको सभा िा सम्मेलनमा 
अन्य क्षेत्रको िेलाडी िा अधधकारीिरुलाई आमन्त्रण गनय सधमधतको स्िीकृधत धलन ु
पनेछ । 

१९. सदस्यिरुको भत्ताः  

(१) सदस्यिरुले सधमधतको बैठकमा भाग धलए बापत तोवकए बमोजिम बैठक भत्ता 
पाउनेछन।् 

(२) सदस्यले सधमधतको काम विशेषले भ्रमण गनुय परेमा तोवकए बमोजिमको भम्रण 
तथा दैधनक भत्ता पाउने छन ्। 

२०.  काययक्रम तथा बिेटः िेलकूद विकास प्रिद्धनयको लाधग सानीभेरी गाउँपाधलकाले 
आिश्यक बिेट बावषयक योिनामा समािेश गनुय पनेछ । 

पररच्छेद- ६ आचार संविता 
२१. आचार संविताः  

(१) िेल सम्बन्धी विषयका िेलाडी, सधमधत संयोिक तथा सदस्य, कमयचारी गाउँ 
काययपाधलका र सभासदिरुले देिाय बमोजिमको आचार संविता पालना गनुय 
पनेछः 

(क)  िेलका धनणाययक, िेलाडी, दशयक, आयोिक कसैले पधन िेल सञ्चालनको 
समयमा कुनै पधन प्रधतबजन्धत लागऔुषध र मादक पदाथय सेिन गनय पाईने 
छैन । 

(ि)  प्रधतस्पधी वटमले बाविरक िेलाडी रािी िडाको वटम बनाउन पाइने छैन 
।  



(ग)  प्रधतस्पधायत्मक िेल सञ्चालन गदाय दतायिाला वटमलाई मात्र मान्यता ददइनेछ 
। 

(घ) नैधतक पतन िनेु फौिदारी अपराधमा दोषी ठिररएको िेलाडीलाई िेलको 
वटमबाट िटाइने  छ । 

(ङ)  िेलको वििय पश्चात पाउने जशल्ड, ट्रवफ कविं कतै बेच्न, धरौटी राख्न िा 
उपिार ददन पाइने छैन । तर कुनै दतायिाला क्लि विघटन िनु गई उि 
क्लिले प्राप्त गरेका सील्ड, ट्रवफ गाउँपाधलकाको स्िीकृधतमा अको दतायिाल 
क्लिलाई उपिार ददन भने िाधा पनेछैन । 

(च)  कुनै िेलमा व्यजिलाई ददएको उपिार बािेक वटमले पाएको उपिार 
व्यजिको अधीनमा राख्न पाइनेछैन तर संरक्षण गनय बाधा पनेछैन । 

(छ) िेलको धनणाययक राख्दा ताधलम प्राप्त आधधकाररक व्यजि बािेक अरुलाई 
राख्न पाइनेछैन। 

(ि)  िेलाडीिरुले आपसमा प्रधतस्पधाय गदाय आफ्नो वटमको पक्ष धलई क्ल्यावपङ्ग 
िवुटङ्ग, अनिुार मेकअप र जचत्र प्रदशयन गनय पाइनेछ तर विपक्षी टीमका 
व्यजििरु िा टीमलाइय  इंधगत गरी काटुयन, जचत्रकाररता, िवुटङ्ग व्यजिगत िा 
संस्थागत नामबाट अजिल शव्द िा अभर व्यििार गनय पाइने छैन । 

(झ)  िेलको विकास गरी प्रचार प्रसार र प्रधतस्पधाय क्षमता विकास गनय 
गाउँपाधलकाको स्िीकृधत र इिाित धबना आफ्नो वटमको नाममा ििियस्ती 
चन्दा उठाउन पाइने छैन। 

(ञ)  गाउँपाधलकाको स्िीकृधत िा इिाित धलई उठाइएको चन्दा संस्थाको 
आम्दानी िातामा आय िनाई सम्बजन्धत क्लबबाट पाररत गराएर मात्र िचय 
गनय पाइनेछ । 

(ट)  यस अजघनै अन्यत्र दताय भएका िा गाउँपाधलकामा सूचीकृत भएका संस्थािरुले 
गाउँपाधलकामा धलजित िानकारी ददएर मात्र स्ितन्त्र ढंगले िेल सञ्चालन गनय 
पाउनेछन ्। 

२२. सौिन्यताः दतायिाला संस्थािरुले अन्य संघ संस्थािरुको सौिन्यमा कुनै िेल 
सञ्चालन गनय गाउँपाधलकको पूिय स्िीकृधत धलनपुनेछ । संस्थाको सौिन्यताबाट प्राप्त 



नगदी, जिन्सी िा अन्य सियोगलाई साियिधनक गरी िेल सञ्चालन गनुयका साथै 
वििरण दुर्ुस्त राख्न ुपनेछ। 

 

पररच्छेद–७ 

सिाय 

२३  िररिानाः (१) दताय भएका िेलकूद  सम्बन्धी संस्थािरुले निीकरण नगराएमा देिाय 
बमोजिम िररिाना गररनेछ 

(क)  एक िषयसम्म पधन निीकरण नगरेमा रु. १०००/- 

(ि)  दईु िषयसम्म पधन निीकरण नगरेमा रु. २५००/-  
 (ग)  तीन िषयसम्म पधन निीकरण नगरेमा रु. ५०००/- 

(घ)  पाँच िषयसम्म पधन निीकरण नगरेमा रु. १०,०००/- 

(२) पाँच िषय भन्दा बढी समयसम्म पधन निीकरण नगने संस्थालाई दतायको सूचीबाट 
िटाइनेछ । यसरी समयमै निीकरण नगरी दतायको सूचीबाट िटी सकेको 
संस्थामा संलग्न व्यजिको अको संस्था दताय गररने छैन । 

(३) समयमै निीकरण नगने संस्थाले आफ्नो कोषबाट िररिाना बझुाउन ुपनेछ । 
तर संस्थाको कुनै व्यजिका कारणले संस्था निीकरण गनय विलम्ब िनु गएको 
भए उि व्यजिबाट संस्थाले असूल उपर गनय सक्नेछ । 

२४. संस्थाको विघटनः (१) दताय भएको िेलकूदका संस्थािरु देिायको अिस्थामा विघटन 
िन ुसक्नेछनः 
(क) संस्थाका दइुय  धतिाई बिमुतले सस्ंथा विघटन गने भनी धनणयय गरेमा, 
(ि) लगातार ५ िषयसम्म संस्था निीकरण नगरेमा, 
(ग) संस्थाका पदाधधकारी धनष्कृय भएमा िा िेपत्ता भएमा,  
 (घ)  प्राकृधतक विपजत्तको कारणबाट संस्था क्षत ्विक्षत ्भएमा । 

२५. विघवटत संस्थाको सम्पजत्तः विघटन भएको संस्थाको सम्पजत्त गाउँपाधलका मातितमा 
रिनेछ। 



२६.  सिायः (१) सधमधतको कुनै सदस्य िा कमयचारीले िानी िानी िा लापरिािी गरी 
िा बदधनयत साथ सधमधतलाई िानी नोक्सानी परु् याएमा धनिलाई १०,०००/- 
(दस ििार) रुपैयाँसम्म िररबाना िनु सक्नेछ । 

(२) आधथयक सम्पजत्तमा िानी नोक्सानी परु् याएमा आधथयक ऐनमा उल्लेि भए अनसुार 
कारिािी िनेुछ। 

२७. असल धनयतले गरेको काममा बचाउः यस धनदेजशका बमोजिम िेलकूद  सम्बन्धी 
शैजक्षक संस्था, क्लि, संस्थािरुको अनगुमन तथा धनयमन गदाय सदस्यिरु उपर 
कुनै कारिािी गररनेछनै । 

२८. यस धनदेजशकामा लेजिएको कुरामा यसै बमोजिम र अन्यमा प्रचधलत कानून बमोजिम 
िनेुछ। 

२९. प्रधतिेदनः सधमधतको िावषयक प्रगधत प्रधतिेदन संयोिकले काययपाधलकामा पेश गनुयपनेछ 
। 

३०. बाधा अडकाउ फुकाउने अधधकार: यस धनदेजशकाको कायायन्ियनमा कुनै बाधा 
अडकाउ परेमा िा ब्याख्या गने अधधकार सानीभेरी गाउँपाधलकालाई िनेुछ। 

३१. संशोधनः यस धनदेजशकामा आिश्यकता अनसुार गाउँकाययपाधलकाले आिश्यक 
संशोधन गनय सक्नेछ। 

३२. बचाउ तथा िारेिी:  सानीभेरी गाउँपाधलका ले गाउँपाधलका िेलकूद विकास 
सम्बजन्ध यस अजघ गरेका सम्पणुय काययिरु यसै काययविधध बमोजिम भए गरेको 
माधननेछ ।    

 

अनसूुची–१ 

(दफा १३ को उपदफा १ सँग सम्बजन्धत) 

धमधतः.................................. 
श्री प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत ज्यू सानीभेरी गाउँपाधलका,  गाउँ काययपाधलकाको 
कायायलय, सानीभेरी रुकुम (पजश्चम)। 

विषयः संस्था दताय सम्बन्धमा । 



म/िामी ले तपधसलमा लेजिएको वििरण अनसुारको िेलकूद सम्बन्धी संस्था दताय गने 
मनसायले इच्छुक व्यजििरुको भेलाबाट गदठत तदथय सधमधतले संस्थाको विधान समेत 
तयार गरी सकेकोले एक प्रधत विधान यसै धनिेदन साथ संलग्न राजि विधान स्िीकृधत 
र संस्था दतायका लाधग आिेदन गरेको छु / छौं । धनयमानसुार संस्था दताय गररददन ु
िन ुअनरुोध गररन्छ । 

 

संस्थाको कायायलय रिने स्थानः सानीभेरी गाउँपाधलका िाडय नं. ..,  टोलको 
नाम.................... 
सजचिः                       अध्यक्षः 
नामः                         नामः 
धमधतः                        धमधतः 
धनिेदन साथ पेश गनुय पने कागिातिरुः क) संस्थाको विधानको मस्यौदा।ि) आिेदक 
र सधमधतका पदाधधकारीिरुको नेपाली नागररकताको प्रधतधलवप । ग) संस्थाको छापको 
। 

अनसूुची- २ 

(दफा १४ को उपदफा १ सँग सम्बजन्धत) 

सानीभेरी गाउँपाधलका कायायलय, गाउँ काययपाधलकाको कायायलय,  धसम्ली रुकुम (पजश्चम) 

धमधतः............................. 
संस्था दताय प्रमाण पत्र 

संस्थाको नामः ......................................... ठेगानाः 
........................................... 
दताय िुँदाका बित रिन ु भएका सधमधतको पदाधधकारी र सदस्य संख्याः 
............................  दताय िुँदाका बित रिन ु भएको अध्यक्षको नामः 
.............................माधथ उल्लेजित वििरण भएको संस्थाको विधान स्िीकृत गरी 
संस्था दतायको प्रमाण पत्र प्रदान गररएको छ । सानीभेरी गाउँपाधलका िेलकूद विकास 
सधमधत काययविधध र विधानको अधीनमा रिी िेलकूद सम्बन्धी गधतविधधिरु सञ्चालन 
गनय अनमुधत ददईएको छ । 



प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत, सानीभेरी गाउँपाधलका 
संस्था निीकरणको वििरण 

क्र.सं., संस्थाको नाम, निीकरणभएको धमधत, निीकरण दस्तरु, निीकरण गने, 
कमयचारीको सिी, र गा.पा.को छाप । 

अनसूुची- ३ 

(दफा १४ को उपदफा २ सँग सम्बजन्धत) 

श्री प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत ज्यू  सानीभेरी गाउँपाधलका गाउँ काययपाधलकाको कायायलय 
धसम्ली, रुकुम (पजश्चम) ।  

विषयः संस्था सजुचकृत गररददन ुिनु । 

िामीले तपधसलको वििरण अनसुारको संस्था गठन गरी सञ्चालन गदै आएका 
छौं । गाउँ काययपाधलकाको धनयमानसुार संस्था सूचीकृत गनुयपने भएकोले धनयम अनसुार 
गररददन अनरुोध गदयछौं। 

संलग्न कागिातिरु  (क) दताय प्रमाण पत्र (ि) चाल ुिषयको लेिा परीक्षण प्रधतिेदन 
। 

(ग) कर चिुा प्रमाण पत्र  (घ) कायय सधमधतको धनणयय । 

.........................  ........................... 
िस्ताक्षर                   िस्ताक्षर 

सजचि                   अध्यक्ष 

अनसूुची- ४ 

(दफा १४ को उपदफा ३ सँग सम्बजन्धत) 

सानीभेरी गाउँपाधलका, गाउँकाययपाधलकाको कायायलय धसम्ली रुकुम (पजश्चम) । 

संस्था सूचीकृत प्रमाण पत्र । 

संस्थाको नामः ............................................... 
ठेगानाः .......................................................... 
दताय िुँदाका बित रिन ुभएका सधमधतको पदाधधकारी र सदस्य संख्या, दताय िुँदाका 
बित रिन ुभएको अध्यक्षको नाम, माधथ उजल्लजित वििरण भएको संस्था सूचीकृत 
गरी प्रमाण पत्र प्रदान गररएको छ । सानीभेरी गाउँपाधलका िले कूद विकास सधमधत 



काययविधध र विधानको अधीनमा रिी िेलकूद सम्बन्धी गधतविधधिरु सञ्चालन गनय अनमुधत 
ददईएको छ ।  

................................... 
  प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत  

संस्था निीकरणको वििरण 

क्र.सं., संस्थाको नाम, निीकरण भएको धमधत, निीकरण दस्तरु, निीकरण गने 
कमयचारीको सिी र गा.पा.को छाप 

अनसूुची–५ 

(दफा १४ को उपदफा ४ सँग सम्बजन्धत) 

धमधतः ............................. 
श्री प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत ज्यू, सानीभेरी गाउँपाधलका,  गाउँकाययपाधलकाको कायायलय, 

धसम्ली, रुकुम (पजश्चम) । 

विषयः संस्था निीकरण गरी पाउँ । 

............................................................. नामक संस्था यस गाउँ पाधलकामा 
दताय/सूचीकृत भई िेलकूद सम्बन्धी गधतविधधिरु सञ्चालन गरी रिेको िुँदा तपजशल 
बमोजिमका कागि पत्र सलंग्न राजि निीकरण गररपाउँ भधन धनिेदन गनय आएको छु 
/छौ । अतः आधथयक बषय ............................... को संस्था निीकरण गरी पाउँ । 

धनिेदन साथ पेश गनुय पने कागिातिरु 

क) आधथयक िषय ..................को लेिापरीक्षण प्रधतिेदन, 

ि) संस्थाको िावषयक गधतविधध,  

 ग) भावि योिना र बिेट । 

धनबेदक 

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

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


