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सप्तकोशी नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

फते्तपरु, सप्तरी 
 

 

कार्यपालिकाबाट स्िीकृत लिलत २०७७/०६/०६
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नगर खेिकुद सञ्चािन सम्बन्धी कार्यविलध २०७७ 

प्रस्तािना:  

    खेिकुदको िाध्र्िबाट सिाजिा अनशुासन र सािाजजक सद्भाि कार्ि राखी र्िुाहरूिाई 
धमु्रपान, िद्यपान, िागू पदार्य सेिनको कूितबाट जोगाई स-ुसंस्कृत सिाजको लनिायण गनय, 
देशको साियभौलिकता रक्षा गनय र स्िस्र् प्रलतस्पधायको भािना जागतृ गराई पररश्रि र पररितयन 
प्रलत सचेत स्िस्र् नागररक बनाउन, राविर् तर्ा अन्तरायविर् क्षेत्रिा ख्र्ालत आजयन गने 
उदे्दश्र्िाई िूतय रूप ददन सप्तकोशी नगरपालिकाको र्िुा तर्ा खेिकुद क्षेत्रको सिग्र विकास 
गनय बाञ्छनीर् भएकोिे नगरपालिकािे स्र्ानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ 
को उपदफा ७ िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी र्ो नगर खेिकुद सञ्चािन सम्बन्धी कार्यविलध, 
२०७७ तजुयिा गरी िागू गरेको छ।  

  

पररच्छेद-१ 

नाि र पररभाषा 
१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भ: र्स कार्यविलधको नाि नगर खेिकुद सञ्चािन सम्बन्धी कार्यविलध, २०७७ 
रहनेछ र र्ो कार्यविलध नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट स्िीकृत भएको लिलतबाट िागू हनुेछ। 

 

२.  पररभाषा: विषर् िा प्रसङ्गिे अको अर्य निागेिा र्स कार्यविलधिा, 
(क) “कार्यविलध” भन्नािे "सप्तकोशी नगरपालिका, नगर खेिकुद सञ्चािन सम्बन्धी 

कार्यविलध,२०७७ सम्झन ुपदयछ। 

(ख) “र्िुा तर्ा खेिकुद विकास सलिलत” भन्नािे नगर कार्यपालिकाबाट गदठत र्िुा तर्ा खेिकुद 
विकास सलिलत सम्झन ुपदयछ। 

(ग) “नगर खेिकुद सलिलत” भन्नािे नगर कार्यपालिकाबाट गदठत नगर खेिकुद सलिलत सम्झन ु
पदयछ। 

(घ) “वटि, क्िब, संघ, संस्र्ा” भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकािा तोवकए बिोजजि दताय भएका 
सप्तकोशी नगर क्षेत्र लभत्रका वटि, क्िब, संघ, संस्र्ा सम्झन ुपदयछ। 

(ङ) “खेिाडी” भन्नािे वटि, क्िब, संघ, संस्र्ा संिद्ध खेिाडी सम्झन ुपदयछ। 

(च) “प्रजशक्षार्ी” भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खेिकुद प्रजशक्षणिा सहभागी खेिाडी, 
वटि, क्िब, संघ, संस्र्ािा संिद्ध लसकारु खेिाडी सम्झन ुपदयछ। 

(छ) “प्रजशक्षक” सप्तकोशी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खेिकुद प्रजशक्षणिा सहभागी प्रजशक्षक, वटि, 
क्िब, संघ, संस्र्ाका खेि प्रजशक्षणिा संिद्ध विषर्गत खेिकुद प्रजशक्षक सम्झन ुपदयछ।  

(ज) “प्रजशक्षण सलिलत” भन्नािे नगर खेिकुद सलिलत अन्तगयत सप्तकोशी नगरपालिका क्षेत्र लभत्र 
विषर्गत खेि प्रजशक्षणका िालग गदठत सलिलत सम्झन ुपदयछ।  
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(झ) “खेिकुद विकास कोष” सप्तकोशी नगरपालिकाको खेिकुद विकास कोष सम्झन ुपदयछ।  

(ञ) “खेिाडी वििरण” भन्नािे वटि, क्िब, संघ, संस्र्ाहरूिे आफ्नो वटि, क्िब, संघ, संस्र्ािा 
आबद्ध भनी प्रिाजणत गरी प्रत्रे्क िवहना नगरपालिकािा पेश गरको वििरण सम्झन ुपदयछ। 

(ट) “खेिकुद पदालधकारी” खेिकुद संिद्ध सलिलत, उप-सलिलतका पदालधकारी सम्झन ुपदयछ।  

 

पररच्छेद-२ 

उद्दशे्र् 

३. नगर खेिकुद सलिलतका उद्दशे्र्हरू 

(क) नगर क्षेत्र लभत्रको किा, संस्कृलत र खेिकुदको विकास प्रलतष्ठा िवृद्धिा खेिकुदको िाध्र्ििे 
सहर्ोग परु्ायउन,े  

(ख) नगर क्षेत्र लभत्रको खेिकुद प्रलतर्ोलगता सञ्चािन गनय तर्ा संिद्ध खेि प्रजशक्षण लनकार्का 
बीच सिन्िर् गरी खेि विकास गनय सहर्ोग गने, 

(ग) स्िस्र् प्रलतस्पधायको भािना जागतृ गराई देशभक्त, स्िालभिानी, सिाज प्रलत उत्तरदार्ी, 
अनशुालसत, पररश्रिी, नैलतकिान,् जागरूक र पररितयन प्रलत सचेत नागररक तर्ार गने, 

(घ) टोि, गल्िी चोक र सडकिाई स्िच्छ र सफा राख्न खेिकुद संघ, संस्र्ािाई पररचािन गने, 
(ङ) खेिकुदको िाध्र्िबाट नगरिासीहरूिाई नागररक भािना प्रलत सचेत गराउने, 
(च) खेिकुदिा िवहिा सहभालगता अलभिवृद्ध गनय प्रोत्साहन गने, 
(छ) खेिकुद विकासको लनजम्त भौलतक पूिायधारहरू तर्ार गनय विलभन्न सािाजजक संघ, संस्र्ा, 

विद्यािर् र सरकारी लनकार्हरूिाई पलन सररक गराउने, 
(ज) खेिकुद गलतविलधहरूिाई संस्र्ागत रूपिा विकास गदै िैजाने, 
(झ) बौवद्धक श्रि गने विद्यार्ी, जशक्षक, बवुद्धजीिीहरूिाई सिेत शारीररक व्र्ार्ाि, खेिकुद 

व्र्िस्र्ा गनय सहर्ोग परु्ायउने, 
(ञ) नगर क्षेत्र लभत्रबाट राविर् र अन्तरायविर् क्षेत्रिा सिेत प्रलतस्पधाय गनय सक्ने र्ोग्र् खेिाडीहरू 

उत्पादन गनुयका सारै् अन्तरायविर् क्षेत्रिा सिेत देशको प्रलतष्ठा बढाउने, 
(ट) वटि, क्िब, संघ, संस्र्ा, विषर्गत खेि प्रजशक्षण सलिलत, िडा स्तरीर् खेिकुद सलिलतहरूको 

व्र्िस्र्ापन गने, गराउने, 
(ठ) नगर क्षेत्र लभत्रका शैजक्षक संस्र्ाहरूिा खेिकुद सम्बन्धी प्रजशक्षकहरूको व्र्िस्र्ा गनय 

प्रोत्सावहत गने, 
(ड) नगर खेिकुद सलिलत अन्तगयत प्रजशक्षकहरूिाई स्तरीकरण गने तालििको व्र्िस्र्ा गराउने। 
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पररच्छेद-३ 

नगर खेिकुद सलिलतको गठन र बैठक कार्यविलध 

४. नगर कार्यपालिकािे देहार् बिोजजिको पदालधकारी रहने गरी एक नगर खेिकुद सलिलत 
गठन गनय सक्नेछ: 

क) सप्तकोशी नगरपालिका र्िुा तर्ा खेिकुद विकास सलिलतको संर्ोजक  -अध्र्क्ष 

ख) र्िुा तर्ा खेिकुद विकास सलिलतका सदस्र्हरू     -सदस्र् 

ग) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत, सप्तकोशी नगरपालिका     -सदस्र् 

घ) नगरपालिकाको प्रत्रे्क िडाबाट नगरपालिकािे िनोनर्न गरेको ११ जना -सदस्र् 

ङ) नगर प्रिखुिे तोकेको कियचारी      -सदस्र् सजचि 

 

५. नगर खेिकुद सलिलतको पदािलध गठन भएको लिलतिे २ िषयको हनुेछ र नगर 
कार्यपालिकाबाट पनुलनयर्जुक्त हनु सक्नेछ। 

 

६. नगर खेिकुद सलिलतको बैठक आिश्र्कता अनसुार बस्नेछ। 

 

७. अध्र्क्षको काि, कतयव्र् र अलधकार 

क) नगर खेिकुद सलिलतको बैठकको अध्र्क्षता गने र लनणयर् कार्ायन्िर्न गने िखु्र् 
उत्तरदावर्त्ि अध्र्क्षको हनुेछ। 

ख) खेिकुद प्रलतर्ोलगताहरूको िावषयक कार्यर्ोजना तर्ार गरी आर्ोजन, सञ्चािन तर्ा 
व्र्िस्र्ापन गने, गराउने। 

ग) राविर् तर्ा अन्तरायविर् स्तरिा हनुे खेिकुद प्रलतर्ोलगताहरूिा नगरपालिकाको प्रलतलनलधत्ि 
गने। 

घ) नगर खेिकुद सलिलतको बैठक बस्न नसकेको अिस्र्ािा नगरपालिकािा गनुय पने सम्पूणय 
लसफाररस गने, गराउने। 

ङ) सलिलतिे तोकेका अन्र् कार्यहरू गने, गराउने। 

 

८. सदस्र् सजचिको काि, कतयव्र् र अलधकार 

क) बैठकको पत्राचार गने, अलभिेख राख्न,े लनणयर् वकताबको सरुक्षा गने र अध्र्क्षको 
आदेशानसुार बैठकको िालग आिश्र्क विषर् सूची र सािग्री जटुाउने। 

ख) बैठक िाइन्र्वुटङ उठाउने र बैठक सञ्चािन सम्बन्धी आिश्र्क काि गने। 
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पररच्छेद-४ 

खेिकुद प्रलतर्ोलगता व्र्िस्र्ापन 

 

९. नगर खेिकुद सलिलत आफैिे िा नगरपालिकािे दताय भएका वटि, क्िब, संघ, संस्र्ाहरू 
िाफय त ्विलभन्न खेिकुद प्रलतर्ोलगता सञ्चािन गनय िा गराउन सक्नेछ। 

 

१०. नगर खेिकुद सलिलत आफैिे िा नगर क्षेत्र लभत्रका वटि, क्िब, संघ, संस्र्ाहरू िाफय त ्
राविर् र अन्तरायविर् वटिसँग िैत्रीपूणय खेिकुद प्रलतर्ोलगताको आर्ोजना गने िा गराउन 
सक्नेछ। 

 

११. सल्िाहकार सलिलतको गठन: नगर खेिकुद सलिलतिे आिश्र्कता अनसुार सल्िाहकार 
सलिलतको गठन गनय सक्नेछ। 

पररच्छेद-५ 

नगर क्षते्र लभत्रका वटि, क्िब, संघ, संस्र्ाहरूको दताय र व्र्िस्र्ापन 

 

१२. सप्तकोशी नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका वटि, क्िब, संघ, संस्र्ा आददिे नगर खेिकुद सलिलतको 
उदे्दश्र्, नीलत, लनर्ििाई पािना गरी खेिकुद विकास गनय चाहेिा फाराि शलु्क रू.१०।-, 
दताय शलु्क रू.२५०।-, सम्बजन्धत िडा अध्र्क्षको लसफाररस सवहत फाराि शलु्क रू.२५०।- 
का सार् दताय निीकरण सिेत गनुय पनेछ। 

 

१३. दताय भएको वटि, क्िब, संघ, संस्र्ािे जनुसकैु प्रलतर्ोलगता गनुय भन्दा अगालड नगर खेिकुद 
सलिलतबाट स्िीकृलत लिन ुपनेछ। 

 

१४. दताय र निीकरण गनुय भन्दा पवहिे नगर खेिकुद सलिलत िा सलिलतिे तोकेको ठाउँको 
लनरीक्षण गनुय पनेछ। 

 

१५. नगर खेिकुद सलिलतिा दताय भएका वटि, क्िब, संघ, संस्र्ाहरूिे नगर खेिकुद सलिलतको 
उदे्दश्र् अनसुार खेिकुद प्रलतर्ोलगता सञ्चािन गनय सहर्ोग िाग गरेको खण्डिा आर्ोजक 
सलिलतिाई नगर खेिकुद सलिलतको लसफाररसिा नगरपालिकाबाट लनम्नानसुार आलर्यक सहर्ोग 
उपिब्ध गराइनेछ: 

क) िडा व्र्ापी प्रलतर्ोलगताको िालग (िषयिा १ पटक) बढीिा रू.५,०००।- देजख रू.१०,०००।- 
सम्ि 

ख) नगरव्र्ापी प्रलतर्ोलगताको िालग (िषयिा १ पटक) बढीिा 
रू.१०,०००।- देजख रू.२०,०००।- सम्ि। 
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ग) जजल्िाव्र्ापी प्रलतर्ोलगताको िालग (िषयिा १ पटक) बढीिा रू.१५,०००।- देजख 
रू.३०,०००।- सम्ि। 

घ) प्रादेजशक िा राविर्स्तरको प्रलतर्ोलगताको िालग (िषयिा १ पटक) बढीिा रू.२०,०००।- 
देजख रू.५०,०००।- सम्ि। 

ङ) नगरको पररचर् तर्ा किा, संस्कृलतिा विशेष र्ोगदान परु्ायउने प्रलतर्ोलगताहरूको सम्बन्धिा 
उपर्कु्त ढङ्गबाट सहर्ोग परु्ायउन नगरपालिका सिक्ष लसफाररस गरी सक्दो आलर्यक सहर्ोग 
उपिब्ध गराइनेछ। 

 

१६. नगर खेिकुद सलिलत अन्तगयत प्रत्रे्क िडािा खेिकुद सलिलत गठन गररनेछ। 

 

१७. नगर खेिकुद सलिलतिे वटि दताय लनिेदन फाराि, निीकरण फाराि, प्रजशक्षक/प्रजशक्षार्ी 
फाराि, दताय प्रिाण पत्र आददको ढाँचा लनधायरण गरी िागू गनेछ। 

 

पररच्छेद-६ 

खेिकुद, गोष्ठी, सभा, कार्यक्रि व्र्िस्र्ापन 

 

१८. नगरपालिकािे राविर्, अन्तरायविर् खेिाडी, प्रजशक्षक वटिहरूिाई स्िागत गनय सक्नेछ। 

 

१९. खेिकुद विकासको िालग सभा, सम्िेिन, गोष्ठी गने िा गराउन सक्नेछ। 

 

२०. राविर् तर्ा अन्तरायविर् प्रलतर्ोलगताहरूिा पदक तर्ा परुस्कार प्राप्त गनय सफि एिं अन्तरायविर् 
प्रलतर्ोलगताहरूिा सहभागी भएका खेिाडी िा प्रजशक्षकको सम्िानिा बधाई तर्ा अलभनन्दन 
कार्यक्रि आर्ोजना गनय सक्नेछ। 

 

२१. नगर क्षेत्र लभत्रको किा, संस्कृलत र खेिकुद विकासको िालग आिश्र्कता अनसुार वटि, 
क्िब, संघ, संस्र्ाका प्रलतलनलधहरूको र्ायिी िा बैठक बोिाउन सक्नेछ। 
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पररच्छेद-७ 

खेिकुद प्रलतर्ोलगता व्र्िस्र्ापन 

 

२२. अन्तर नगरपालिका िगार्त विलभन्न प्रादेजशक, राविर्, अन्तरायविर् प्रलतर्ोलगताहरूिा सलिलतिा 
आबद्ध वटि, क्िब, संघ, संस्र्ा िा विद्यािर्/किेजिाई सहभागी गराइनेछ। 

 

२३. नगरपालिकािे लनणयर् गरे बिोजजि सहभागी हनु जाने वटिका खेिाडी, प्रजशक्षक र 
व्र्िस्र्ापकिाई लनम्नानसुार सवुिधा प्रदान गररनेछ: 

(१) सप्तरी जजल्िा लभत्र भाग लिन जानेको हकिा:- 

 क) प्रलतर्ोलगतािा भाग लिन जाँदा खान, बस्न र पारिहनको िालग हनुे खचय उपिब्ध 
गराइनेछ। 

 ख) प्रलतर्ोलगता खेि अिलधभर बढीिा दईु हप्ताका िालग खेिाडी, प्रजशक्षक र व्र्िस्र्ापकिाई  
  प्रलतददन ५००।- दरिे प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध गराइनेछ। 

 ग) खेिकुद पोसाकको हकिा प्रलत खेिाडी, प्रजशक्षक र व्र्िस्र्ापकिाई बढीिा िावषयक 
   रू.३,०००।- सम्िको सवुिधा ददन सक्नेछ। 

(२) सप्तरी जजल्िा बावहर भाग लिन जाने हकिा:- 

 क) प्रलतर्ोलगतािा भाग लिन जाँदा खान, बस्न र पारिहनको िालग खचय उपिब्ध गराइनेछ। 

 ख) प्रलतर्ोलगता खेि अिलधभर बढीिा दईु हप्ताका िालग खेिाडी, प्रजशक्षक व्र्िस्र्ापकिाई 
   प्रलतददन रू.७००।- दरिे प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध गराइनेछ। 

 ग) प्रलतर्ोलगतािा जान आउन सम्भि भएसम्ि स्र्ि िागय र साियजलनक र्ातार्ातको प्रर्ोग 
गनुय पनेछ। 

 

   पररच्छेद-८ 

तालिि तर्ा प्रजशक्षण व्र्िस्र्ापन 

 

२४. नगर खेिकुद सलिलतिे खेिकुद विकास र खेिाडीको स्तरिवृद्ध गनयका िालग आिश्र्कता 
अनसुार विलभन्न खेिहरूको तालिि र प्रजशक्षण ददनेछ। 

 

२५. प्रजशक्षार्ीहरू प्रजशक्षणिा सिािेश हनु नगर खेिकुद सलिलतका प्रलतलनलध र िडा अध्र्क्षको 
लसफाररस सवहत नगर खेिकुद सलिलतको लनधायररत फाराि बझुाई आिेदन ददन ुपनेछ। 

 

२६. प्रजशक्षार्ीहरूिे फाराि शलु्क रू.१०।-, िालसक शलु्क रू.५०।- बझुाई खेिाडी पररचर् 
पत्र लिन ुपनेछ र भनाय शलु्क रू.२००।- िाग्नेछ। 
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२७. प्रजशक्षणिा सहभागी वटि, क्िब, विद्यािर्हरू भएको हकिा ६ देजख १२ जना सम्िको 
प्रजशक्षार्ी संख्र्ा हनु ुपने र फाराि शलु्क रू.१०।-, दताय शलु्क रू.५००।- िाग्नेछ। 

 

२८. कुनै खेि प्रजशक्षणको िालग सम्झौता अनसुार सवुिधा पाउने गरी बढीिा एक जना प्रजशक्षक, 
एक जना सहार्क प्रजशक्षक सेिा करारिा लनर्जुक्त गनय सवकनेछ। र्सरी लनर्कु्त भएका 
प्रजशक्षक र सहार्क प्रजशक्षकिाई नगर खेिकुद सलिलतिे तोके बिोजजि सेिा सवुिधा उपिब्ध 
गराइनेछ। 

 

२९. कुनै पलन खेिको प्रजशक्षण अिलध एक पटकिा बढीिा १ िषयको िालग हनुेछ। आिश्र्कता 
अनसुार म्र्ाद र्पघट गदै जानेछ। 

 

३०. प्रजशक्षार्ी खेिाडीको िालग आिश्र्क सािानको हकिा व्र्जक्तगत प्रर्ोगको सािान आफैिे 
जटुाउन ुपनेछ। 

 

३१. प्रजशक्षकिे आिश्र्क सािानको सूची तर्ार गरी नगरपालिकािा िाग गने, खेिाडीबाट िालसक 
शलु्क उठाउने, प्रजशक्षण सािग्रीको अलभिेख राखी वहफाजत गने, प्रजशक्षार्ीहरूिाई लनर्लित 
र अनशुासनिा राख्न ेर प्र्ाकेज प्रोगाि (प्रजशक्षण) र प्रगलत प्रलतिेदन तर्ार गरी पेश गने 
जजम्िा लिन ुपनेछ। 

 

३२. प्रजशक्षकिे हप्ताको ६ ददन हनुे गरी कम्तीिा ददनको दईु घण्टा खेिाडीहरूिाई प्रजशक्षण 
कार्य गनुय पनेछ। 

 

३३. स्र्लगत गररएका प्रजशक्षण कार्यिाई पनु: सञ्चािन गनय आिश्र्क व्र्िस्र्ा भएको सूचना 
लििेिा नगर खेिकुद सलिलतको लनणयर् अनसुार खेि प्रजशक्षण कार्यिाई लनरन्तरता ददनेछ। 

 

३४. कुनै खेि प्रजशक्षणिा विशेष व्र्िस्र्ा िा र्प प्रजशक्षक िा सवुिधा आिश्र्क भएिा 
नगरपालिकािाई अनरुोध गरी स्िीकृलत भए अनसुार गररनेछ। 

 

पररच्छेद-९ 

नगर खेिकुद विकास कोषको व्र्िस्र्ा 
 

३५. खेिकुद सम्बन्धी तालिि, प्रजशक्षण, प्रलतर्ोलगता िगार्तका वक्रर्ाकिापका िालग सप्तकोशी 
नगरपालिकािा नगर खेिकुद विकास कोषको व्र्िस्र्ा गररनेछ। 
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३६. कोषको स्रोतहरू देहार् बिोजजि हनुेछ: 
 क) नेपाि सरकार, राविर् खेिकुद पररषद्, प्रदेश सरकार, जजल्िा खेिकुद विकास सलिलत र 

   अन्तरायविर् संस्र्ा िा कुनै व्र्जक्तबाट प्राप्त हनु सक्ने नगद, 
 ख) विलभन्न प्रलतर्ोलगता िा कार्यक्रि आर्ोजना गरी सङ्किन भएको रकि, 
 ग) खेि प्रजशक्षण अिलधभर उठेको आिेदन शलु्क, िालसक प्रजशक्षण शलु्क, भनाय रकि, 
 घ) नगर क्षेत्र लभत्रका वटि, क्िब दताय आिेदन शलु्क, निीकरण शलु्क, फाराि शलु्क 

 

३७. र्स कोषको सञ्चािन नगर खेिकुद सलिलतको लनणयर् अनसुार हनुेछ। 

 

३८. नगर खेिकुद सलिलतको अध्र्क्षिे बढीिा रू.१० हजार सम्ि कोषबाट खचय गनय सक्नेछ र 
र्सरी गररएको खचय सलिलतको बैठकबाट अनिुोदन गरी लनर्िानसुार फर्छ्यौट गनुय पनेछ। 

 

पररच्छेद-१० 

खेिकुद पूिायधार लनिायण तर्ा िियत 
 

३९. कुनै खेि प्रजशक्षणिा प्रर्ोग हनुे सािानहरूको सािान्र् जडान तर्ा िियत गनय सम्बजन्धत 
प्रजशक्षकिे नै व्र्िस्र्ा गनुय पनेछ। 

 

४०. विशेष तररकािे िियत गनय सम्बजन्धत प्राविलधक कहाँ िैजान ुपने भएिा प्रजशक्षकको िाग 
अनसुार नगर खेिकुद सलिलतिे कोषबाट िियत सम्भार गनेछ। तर रकि अपगु भई कोषबाट 
खचय गनय नसवकने भएिा सलिलतिे नगरपालिकािा लसफाररस सवहत िियत सम्भारका िालग 
पठाउन ुपनेछ। 

 

४१ खेिकुद पूिायधार (स्टेलडर्ि, खेिकुद भिन, िैदान, ट्याक आदद) को व्र्िस्र्ा गनय नगर 
खेिकुद सलिलतको लनणयर्ानसुार िाग भई आएिा नगरपालिकािे र्स्तो पूिायधारको लनणयर् 
अलधकति सहभालगताको आधारिा गनेछ। 

 

पररच्छेद-११ 

विषर्गत खेि प्रजशक्षण सलिलतको व्र्िस्र्ा 
  

४२. र्िुा तर्ा खेिकुद विकास सलिलत अन्तगयत नगर खेिकुद सलिलतको िातहतिा रहने गरी 
खेि, प्रजशक्षण, सैद्धाजन्तक कक्षा सञ्चािन र दक्ष अनशुालसत खेिाडी तर्ार गने कार्यिा 
सम्बजन्धत खेि प्रजशक्षकहरूिाई आिश्र्क लनदेशन, सल्िाह, सहर्ोग गनय आिश्र्कता अनसुार 
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विषर्गत खेि प्रजशक्षण सलिलत गठन गररनेछ। विषर्गत खेि प्रजशक्षण सलिलत सम्बन्धी अन्र् 
व्र्िस्र्ाहरू देहार् बिोजजि हनुेछन:्- 

 क) नगर खेिकुद सलिलतिे तोकेको संर्ोजकको अध्र्क्षतािा सम्बजन्धत खेि प्रजशक्षक रहन े
गरी ३ देजख ५ सदस्र् रहने गरी विषर्गत खेि प्रजशक्षण सलिलत गठन गररनछे। 

 ख) र्स सलिलतिे विषर्गत खेि प्रजशक्षण, सञ्चािन, रेखदेख, लनरीक्षण, लनर्न्त्रण र व्र्िस्र्ापन 
  गनेछ। 

 ग) र्स सलिलतिे सम्बजन्धत खेिकुद प्रलत जनिानसको आकषयण बढाउने कार्य गनेछ। 

 घ) प्रजशक्षणका िालग आिश्र्क सािग्री जटुाउन िद्दत गनेछ। 

 ङ) प्रजशक्षण केन्रबाट सञ्चािन हनुे ग्रलेडङ्ग, प्रलतर्ोलगता, गोष्ठी र कक्षा सञ्चािनिा सहर्ोग 
गनेछ। 

 च) प्रजशक्षण केन्रिा धालियक, साम्प्रदावर्क एिं अन्र् खराब दवु्र्यसन आददबाट प्रजशक्षण 
कार्यको िातािरण धलिल्र्ाउन नददने तररकाबाट प्रजशक्षण कार्य अगालड बढाउनेछ। 

 छ) नगर खेिकुद सलिलतको नीलत, लनर्ि र लनदेशनिाई पािना गने र गनय िगाउनेछ। 

 ज) प्रजशक्षार्ीिाई अन्र् संस्र्ाबाट खेल्ने अनिुलत र प्रजशक्षकिाई अन्र् संस्र्ािा प्रजशक्षण गने  
  कार्य िातािरण धलिल्र्ाउन नददने तररकाबाट प्रजशक्षण कार्य अगालड बढाउनेछ। 

 झ) र्स सलिलतको बैठक संर्ोजकिे तोकेको लिलत, स्र्ान र सिर्िा आिश्र्कता अनसुार 
   बस्नेछ। 

 ञ) नगर खेिकुद सलिलतको लनदेशानसुार सम्बजन्धत खेिको िावषयक कार्य तालिका बनाउन ु
पनेछ। 

 ट) अनशुासनको कारिाही गने क्रििा गल्ती हेरी स्पष्टीकरण, चेतािनी िा लनिम्बन गनय 
सक्नेछ।   तोकेको अिलधिा पलन आचरण सधुार नभएिा लनष्कासन गनय सक्नेछ। 

 ठ) अनशुासनको कारिाही गने क्रििा सम्बजन्धत व्र्जक्तिाई सफाई पेश गने िौका ददइनेछ 
तर प्रजशक्षण सलिलतको प्रलतिेदनिालर् नगर खेिकुद सलिलतिे गरेको लनणयर् नै अजन्ति हनुेछ। 

 ड) नगर खेिकुद सलिलतको लनणयर् अनसुार आिश्र्क र्पघट िा संशोधन गनय सवकनेछ। 

  

पररच्छेद-१२ 

अनशुासनको कारिाही, दण्ड, सजार् र परुस्कार 
 

४३. अनशुासनको कारिाही: खेिाडी, प्रजशक्षक, प्रजशक्षार्ी, व्र्िस्र्ापक सिेतिे विषर्गत खेिको 
आचारसंवहता िगार्त खेि अनशुासनिा रहन ु पनेछ। कसैिे अनशुासन र आचारसंवहता 
उल्िङ्घन गरेिा विषर्गत खेि प्रजशक्षण सलिलतिे पवहिो पटकिाई चेतािनी ददन सक्नेछ तर 
एक िषयिा तीन पटकभन्दा बढी चेतािनी पाइसकेको खेिाडी, 
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प्रजशक्षक, प्रजशक्षार्ी, व्र्िस्र्ापकिाई एक िषयसम्ि कुनै पलन खेिकुद 
प्रलतर्ोलगता/प्रजशक्षण/व्र्िस्र्ापनिा सहभागी हनु नपाउने गरी विषर्गत खेि प्रजशक्षण 
सलिलतको लसफाररसिा नगर खेिकुद सलिलतिे लनिम्बन गनय सक्नेछ। 

 

४४. परुस्कार: िषयभररका उत्कृष्ट खेिाडी, प्रजशक्षक, प्रजशक्षार्ी, व्र्िस्र्ापकिाई नगर खेिकुद 
सलिलतको लसफाररसिा नगरपालिकाबाट नगद परुस्कार तर्ा सम्िान गररनेछ। 


