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गाउॉ कामयऩामरकाफाट स्िीकृत मभमत M @)&&÷!!÷!*   

प्रस्तािना :  

फैजनाथ गाउॉऩामरकाभा िैशिक िेत्रमबत्र िा फाविय खेरकूदको 
भाध्मभफाट सभाजभा अनिुासन य साभाशजक सदबाि कामभ याखी 
मिुािरुराई धमु्रऩान, भध्मऩान, राग ु ऩदाथय दरु्वमयसनको कुरतफाट जोगाई 
िायीरयक तथा भानमसक विकास गयी सिभ, अनिुामसत य ससुॊस्कृत सभाज 
मनभायणको मनमभत्त फैजनाथ गाउॉऩामरका िेत्रमबत्र खेरकूदभा स्िच्छ 
प्रमतस्ऩधायको बािना जागतृ गयाई ऩरयश्रभ य ऩरयितयन प्रमत सचेत स्िस्थ 
नागरयक फनाउनको रामग विमबन्न तामरभ तथा खेरकूद सम्फन्धी 
प्रमतमोमगतािरु सञ्चारन गयी सफै वकमसभको खेरकूद आमोजना गनय तथा 
स्थानीम,  प्रदेि, याविम तथा अन्तयाविम स्तयभा िनेु खेरकूद प्रमतमोमगताभा 
फैजनाथ गाउॉऩामरका िेत्रमबत्र खेरकूद विकास गनय एिॊ गाउॉऩामरका मबत्र 
यिेका खेरकूदसॉग सम्फशन्धत सॊघ सॊस्थािरुराई प्रोत्सािन एिॊ मनमभनका 
रामग कानूनी र्वमिस्था गनय आिश्मक देशखएकोरे नेऩारको सॊविधानको 
अनसूुची ९ को २ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११  
उऩदपा ४ को (क) फभोशजभ िनु िान्छनीम बएकोरे फैजनाथ गाउॉ 
कामयऩामरकाफाट स्िीकृत गयी मो गाउॉऩामरकास्तयीम खेरकूद विकास 
सञ्चारन कामयविमध, २०७७” जायी गरयएको छ । 
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ऩरयच्छेद– १  

प्रायशभबक 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब : (क) मो कामयविमधको नाभ “गाउॉऩामरकास्तारयम खेरकूद विकास 
सञ्चारन कामयविमध, २०७७” यहेको छ । 

(ख) मो कामयविमध गाउॉ कामयऩामरकाफाट ऩारयत बई स्थानीम याजऩत्रभा प्रकािन बएको मभमतफाट 
राग ुहनेुछ ।   

(ग) मो कामयविमध िैशऺक सॊस्थाहरु, क्रिहरु, खेरकूदको ऺेत्रभा काभ गने विमबन्न सॊघ सॊस्थाहरु, 

प्रशिऺण केन्द्रहरुभा सभेत राग ुहनेुछ ।                            

ऩरयच्छेद–२  

ऩरयबाषा                          

२. ऩरयबाषा : विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयविमधभा :  

(क) “गाउॉऩामरका” बन्नारे फैजनाथ गाउॉऩामरकाराई जनाउॉछ ।  

(ख) “कामयविमध” बन्नारे फैजनाथ गाउॉऩामरकाको “गाउॉऩामरकास्तारयम खेरकूद विकास सॊचारन 
कामयविमध २०७७” सभझन ुऩछय ।  

(ग) “खेरकूद विकास समभमत” बन्नारे मस कामयविमधको दपा ३ फभोशजभ गठन बएको खेरकूद 
विकास समभमत सभझन ुऩछय य मसराई छोटकयीभा “खेरकूद समभमत” बमनने छ ।  

(घ) “सॊमोजक” बन्नारे गाउॉऩामरका स्तयीम खेरकूद विकास समभमतको सॊमोजकराई सभझन ुऩछय ।  

(ङ) “सदस्म” बन्नारे गाउॉऩामरका स्तयीम खेरकूद विकास समभमतका सदस्म सभझन ुऩछय ।   

(च) “सदस्म–सशचि” बन्नारे गाउॉऩामरका स्तयीम खेरकूद विकास समभमतको सदस्म–सशचि सभझन ु
ऩछय ।  

(छ) “अध्मऺ” बन्नारे फैजनाथ गाउॉऩामरकाको अध्मऺ सभझन ुऩछय ।  

(ज) “उऩाध्मऺ” बन्नारे फैजनाथ गाउॉऩामरकाको उऩाध्मऺ सभझन ुऩछय ।  

(झ) “प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत” बन्नारे फैजनाथ गाउॉऩामरकाको प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत सभझन ु
ऩछय ।  
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(ञ) “खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्था” बन्नारे दपा ११ य १२ फभोशजभ दताय बएका सॊस्था सभझनऩुछय ।  

(ट) “स्थानीम तह” बन्नारे फैजनाथ गाउॉऩामरकाराई सभझन ुऩदयछ ।   

(ठ) “तोवकएको” िा “तोवकए फभोशजभ” बन्नारे मस कामयविमधभा तोवकएको िा तोवकए फभोशजभ 
सभझनऩुछय।  

(ड) “खेरकूद” बन्नारे फैजनाथ गाउॉऩामरकाको आमोजना िा स्िीकृमत िा सहभमत मरई खेराइने 
खेरकूद सभेतराई सभझन ुऩदयछ ।  

 (ढ) “खेराडी” बन्नारे वटभ, क्रि, सॊघ, सॊस्था तथा विमबन्न विधाका स्थानीम, याविम, अन्द्तयायविम 
खेरभा खेल्ने खेराडीराई सभझन ुऩनेछ ।   

(ण) “प्रशिऺक” बन्नारे फैजनाथ गाउॉऩामरकाद्वाया सञ्चामरत खेरकूद प्रशिऺणभा सहबागी प्रशिऺक, 

वटभ, क्रि, सॊघ, सॊस्थाभा खेर प्रशिऺण समभमतभा सभफद्ध मफषमगत खेरकूद प्रशिऺक सभझन ुऩछय 
।  

 (त) “प्रशिऺाथॉ” बन्नारे फैजनाथ गाउॉऩामरकाद्वाया सञ्चामरत खेरकूद प्रशिऺणभा सहबागी खेराडी, 
खेराडी वटभ, क्रि, सॊघ सॊस्थाभा सभफद्ध मसकारु खेराडी सभझन ुऩछय ।  

 (थ) “प्रोत्साहन” बन्नारे खेराडीराई ददईने उऩहाय, सभभान, ऩयुस्कायराई सभझनऩुदयछ । 

ऩरयच्छेद–३ 

गाउॉऩामरका स्तयीम खेरकूद  विकास समभमतको गठन तथा काभ कतयव्म य अमधकाय 

३.  गाउऩामरका स्तयीम खेरकूद विकास समभमतको गठन : (१) खेरकूदको विकास गनयको रामग 
फैजनाथ गाउॉऩामरकाभा देहाम फभोशजभको  ऩदामधकायी यहेको “ गाउऩामरका स्तयीम खेरकूद 
विकास समभमत” को गठन हनेुछ्—  

(क)  फैजनाथ गाउॉऩामरकाको अध्मऺरे तोकेको व्मशि – सॊमोजक  

(ख)  विमबन्न विधाका खेरकूदका ऺेत्र भध्मेफाट गाउॉकामयऩामरकाफाट भनोमनत ३ जना – सदस्म 

(ग)  गाउॉ, याविम तथा अन्द्तयायविम खेर जगतभा प्रमतबा आजयन गयेका खेराडी िा ऩूिय खेराडीफाट 
फैजनाथ गाउॉऩामरका कामयऩामरकाफाट भनोनीत कभतीभा एकजना भवहरा सवहत फढीभा २ जना –

सदस्म  

(घ) गाउॉ खेरकूद कामायरम यहने िडाका िडाध्मऺ –सदस्म   
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(ङ) गाउॉ स्तयका खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्था तथा क्रिहरुफाट मसपारयि बई आएका व्मशिहरु 
भध्मेफाट गाउऩामरका को अध्मऺरे भनोमनत गयेका कभतीभा १ जना भवहरा सवहत २ जना –

सदस्म  

(च) साभदुावमक य सॊस्थागत विद्यारमका शिऺकहरु भध्मे गाउऩामरका को अध्मऺरे भनोमनत २ 
जना –सदस्म  

(छ) सभफशन्द्धत िाखाको प्रभूख िा अमधकृत स्तयको कभयचायी सो नबए प्रभखु प्रिासकीम 
अमधकृतरे तोकेको कभयचायी                                   –सदस्म सशचि   

(२) समभमतरे आिश्मक देखेभा अन्द्म स्थानीम तह िा शजल्राको खेरकूदको ऺेत्रभा ख्माती प्राप्त 
व्मशिराई वििेषऻ िा सल्राहकायको रुऩभा समभमतको फैठकभा आभन्द्त्रण गनय सक्नेछ ।  

(३) गाउॉ ऩामरका स्तयीम खेरकूद मफकास समभमत अन्द्तयगत आिश्मकता अनसुाय प्रत्मेक िडाभा 
िडा खेरकूद समभमत गठन गनय सवकनेछ ।   

४.  खेरकूद विकास समभमतको काभ, कतयव्म य अमधकाय : खेरकूद विकास समभमतको काभ 
कतयब्म य अमधकाय देहाम फभोशजभ हनेुछ :  

(क) गाउॉऩामरका स्तयीम खेरकूद क्मारेण्डय तमाय गरय स्िीकृमतको रामग कामायऩामरकाभा ऩेि गने  

(ख) स्थानीम स्तयका खेरकूदको रामग बौमतक सॊचयनाको ऩूिायधाय मनभायण, मोजना मनभायण, सञ्चारन 
तथा विकास गने,  

(ग) खेरकूदको स्तयभा िवृद्ध गनय गाउॉ, शजल्रा, प्रदेि तथा याविम स्तयका विमबन्न विधाका 
खेरकूदको प्रमतमोमगताहरुको आमोजना तथा सञ्चारन गने, गयाउने,   

(घ) शिऺण सॊस्थाहरुभा खेरकूद सभफन्द्धी आिश्मकता अनसुाय ऩाठ्यक्रभ फनाउने, प्रशिऺण, 

प्रमतमोमगता सञ्चारन गने तथा खेरकूदको उऩमोमगताका सभफन्द्धभा प्रचाय प्रसाय गने गयाउने,  

(ङ) खेरकूद सभफन्द्धी प्रमतमोमगता िा फैठकभा बाग मरन खेराडी, समभमतका सदस्म तथा 
कभयचायीराई अन्द्म स्थानीम तह, शजल्रा, प्रदेि य सॊघभा ऩठाउने,  

(च) स्थानीम स्तयका खेरकूद प्रिासन, िैशऺक सॊस्था,  क्रि,  सॊघ, सॊस्था, प्रशिऺण सॊस्थाको 
मनमभन य सभन्द्िम गने य आिश्मक मनदेिन तथा ऩयाभिय ददने,  

(छ) गाउऩामरकाराई खेरकूद विकास सभफन्द्धी विषमभा याम सल्राह ददने,  
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(ज) खेरकूद सभफन्द्धी क्रफ, सॊस्थाराई आमथयक सहमोगको रामग गाउऩामरका  सभऺ मसपारयि 
गने,  

(झ) खेरकूद सभफन्द्धी स्तय फढाउने ऩसु्तक, ऩचाय, चरशचत्र िा मबमडमो चरशचत्र आददको स्रष्टा एिॊभ 
मनभायताराई आमथयक िा अन्द्म सहमोग प्रदान गयी प्रोत्सावहत गने,  

(ञ) खेरकूदको विकासको रामग आिश्मकतानसुाय सभबि बएसभभ प्रत्मेक िडाभा खेरकूद 
भैदानको मनभायण गयी सॊयऺण तथा येखदेख गने,  

(ट) खेराडीहरुको स्तयफवृद्ध गनय आिश्मकतानसुाय स्िदेिी तथा विदेिी प्रशिऺकहरुफाट प्रशिऺण 
ददराउने व्मिस्था गने य उऩमिु खेराडीको छनौट गयी आिश्मकतानसुाय विदेिभा सभेत तामरभ 
हामसर गनयको रामग ऩठाउने,  

(ठ) गाउॉ मबत्रका खेराडीहरुराई आमथयक सहामता तथा छात्रिशृि प्रदान गनयको रामग 
गाउॉकामयऩामरका सभऺ मसपारयि गने,  

(ड) खेराडीको स्िास््मको प्रिद्र्धन गनयको रामग आिश्मक व्मिस्था गने,  

(ढ) विमबन्न कायणफाट िायीरयक तथा भानमसक रुऩभा विकराङ्ग हनु ऩगुेका अऩाङ्गहरुको 
खेरकूदको विकास गनय तामरभ तथा प्रमतमोमगता सञ्चारन गनय व्मिस्था गने य आिश्मकतानसुाय 
त्मस्तो खेरकूदको भहत्िको सभफन्द्धभा प्रचाय प्रसाय गने गयाउने,   

(ण) िडा स्तय य विद्यारम स्तयभा खेरकूद गमतविमध सञ्चारन गने गयाउने,  

(त)  खेरकूद भापय त योजगायीका रामग आिश्मक ऩहर गने,  

(थ) आफ्नो कामय सॊचारनको रामग विमबन्न समभमत तथा उऩसमभमत गठन गने ।  

द) खेरकूदको विकासको रामग अन्द्म आिश्मक व्मिस्थाहरु गने गयाउने ।   

५.  सदस्म सशचिको काभ, कतयव्म य अमधकाय :   

(क) फैठकको ऩत्राचाय गने, अमबरेख याख्न,े मनणयम ऩशुस्तकाको सयुऺा गने य सॊमोजकको 
आदेिानसुाय फैठकको रामग आिश्मक मफषम सूशच य साभग्री जटुाउने । 

(ख) फैठकको भाइन्द्मूट य फैठक सञ्चारन सभफन्द्धी आिश्मक काभ गने ।  

(ग) समभमतको सशचिारमको व्मिस्थाऩन कामय गने । 
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६.  समभमतका सदस्महरुको ऩदािमध : (१) भनोनीत सदस्महरुको ऩदािमध तीन िषयको हनेुछ य 
ऩदािमध सभाप्त बएऩमछ मनजहरुको ऩनु् भनोनमन हनु सक्नेछ । तय स्थानीम तहको मनिायचन 
बएभा य हार कामभ यहेका गाउऩामरकाका ऩदामधकायीको ऩदािमध सभाप्त बएभा मनजहरुको 
ऩदािमध स्ित् सभाप्त हनेुछ ।   

(२)  ऩदािमध सभाप्त नहुॉदै कुनै सदस्मको ऩद रयि हनु आएभा फाॉकी ऩदािमधको रामग दपा ३ 
को प्रवक्रमा फभोशजभ ऩद ऩूमतय गरयनेछ ।  

(३)  सदस्मरे याजीनाभा गयी स्िीकृत बएभा मनज आफ्नो ऩदफाट भिु बएको भामननेछ । 

(४)  कुनै सदस्मरे आफ्नो कतयव्म ऩारन गयेको छैन बन्ने रागेभा समभमतको मसपारयसभा 
कामयऩामरकाको मनणयमरे त्मस्तो सदस्मराई जनुसकैु फखत हटाउन सक्नेछ । त्मस्तो कायिाही 
गदाय सभफशन्द्धत सदस्मराई सपाई ददने भौकाफाट फशञ्चत गरयने छैन ।   

७. सदस्मको अमोग्मता : देहामको कुनै व्मशि सदस्मभा भनोमनत हनु िा फहार यहन सक्ने छैन  

(क) गैय नेऩारी नागरयक,   

(ख) समभमतभा कामययत िैतमनक कभयचायी,   

(ग) साहकुो ऋण मतनय नसकी दाभासाहीभा ऩयेको,   

(घ) नैमतक ऩतन देशखने पौजदायी अमबमोगभा अदारतफाट कसूयदाय ठहयी सजाम ऩाएको,  

(ङ) भगज मफग्रकेो  

(च) ऩदेन सदस्म फाहेक अन्द्म सदस्म २१ (एक्काइस) िषय उभेय ऩूया नबएको ।  

८.  सदस्मता सभाप्त हनेु अिस्था : देहामको अिस्थाभा सदस्मता सभाप्त बएको भामननेछ । 

(क) दपा ९ फभोशजभ सदस्मभा फहार यहन अमोग्म बएभा,  

(ख) सदस्मरे याजीनाभा गयेभा,   

(ग) भतृ्म ुबएभा,   

(घ) समभमतराई कायण सवहतको सूचना नददई रगाताय तीन ऩटक बन्द्दा फढी फैठकभा अनऩुशस्थत 
बएभा।   
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ऩरयच्छेद–४ 

समभमतको फैठक 

९.  समभमतको फैठक य मनणयम : (१) सॊमोजकफाट मनदेिन बए अनसुाय सदस्म–सशचिरे मभमत, 

सभम य स्थान तोकी समभमतको फैठक फोराउनेछ ।  

(२)  समभमतको फैठकको अध्मऺता सॊमोजकरे गनेछ य मनजको अनऩुशस्थमतभा सदस्महरुरे आपू 
भध्मेफाट छानेको सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

(३)  समभमतको कूर सदस्म सॊख्माको ५१(एकाउन्न) प्रमतित सदस्महरु उऩशस्थत बएभा फैठकको 
रामग गणऩयुक सॊख्मा ऩगुेको भामननेछ । 

(४) समभमतको फैठक प्रत्मेक २/२ भवहनाभा अमनिामय फस्न ुऩनेछ । िषयको कभतीभा ६ ऩटक 
फस्नेछ । समभमतको आिश्मकता अनसुाय फैठक फस्न सक्नेछ । 

(५)जभभा सदस्म सॊख्माको तीन खण्डको एक खण्ड सदस्महरुरे भनामसि भावपकको कायण देखाई 
फैठक फोराइमोस बनी सॊमोजक सभऺ मरशखत अनयुोध गयेभा सॊमोजकरे ७ ददनमबत्र फैठक 
फोराउन ुऩनेछ ।  

(६)  फैठकभा फहभुतको याम भान्द्म हनेुछ य भत फयाफय बएभा अध्मऺता गने व्मशिरे मनणायमक 
भत ददन ऩाउने छ । (७)  फैठकको मनणयम ऩशुस्तका सदस्म–सशचिरे याख्नछे ।   

ऩरयच्छेद–५ 

वटभ, क्रि, सॊघसॊस्थाहरुको दताय य व्मिस्थाऩन 

१0.  खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्थाको दताय : (१) खेरकूद सभफन्द्धी गमतविमध सञ्चारन गनय प्रचमरत 
कानून फभोशजभ दताय बएको सॊस्थारे मस समभमतभा सभेत दपा ११ फभोशजभ दताय गनुय ऩने छ । 
(२)  उऩदपा (१) फभोशजभ समभमतभा दताय नबएको खेरकूद सभफन्द्धी वटभ, क्रि, सॊघ सॊस्थारे 
फैजनाथ गाउॉऩामरका मबत्र खेरकूद  सभफन्द्धी गमतविमध सञ्चारन गनय सक्ने छैन ।  

११.  सॊस्था दतायको रामग दयखास्त ददन ुऩने : (१) समभमतको रगतभा सॊस्था दताय गयाउन चाहने 
खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्थारे देहामका कुयाहरु खरुाई समभमतभा नाभ दतायको रामग मनिेदन दस्तयु 
१०००।– का साथ अनूसूची १ फभोशजभको ढाॉचाभा दयखास्त ददन ुऩनेछ । 

(क) सॊस्थाको नाभ य ठेगाना,   

(ख) सञ्चारन गरयने खेरकूदको वकमसभ/विधा,   
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(ग) कामयकारयणी समभमतका सदस्महरुको नाभ, ठेगाना य ऩेिा ।  

(२)  उऩदपा (१) फभोशजभ दयखास्त ददॊदा खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्थारे सॊस्था दताय प्रभाण ऩत्र य 
विधानको प्रमतमरवऩ सभेत दयखास्त साथ सॊरग्न गयेको हनु ुऩनेछ । 

३) ऩवहरे दताय बएको सॊस्था सॊग नाभ तथा रोगो मभल्दो जलु्दो हनेु गरय सॊस्था दताय गरयने छैन | 

१२.  खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्थाको नाभ दताय गनय सक्ने : (१) दपा ११ फभोशजभ नाभ दताय 
गयाउनको रामग दयखास्त ऩयेभा दयखास्त प्राप्त बएको मभमतरे ऩैंमतस ददन मबत्र समभमतरे आिश्मक 
जाॉचफझु गयी त्मस्तो खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्थाराई आफ्नो रगतभा नाभ दताय गयाई अनूसूची–२ 
फभोशजभको प्रभाण ऩत्र ददन ु ऩनेेेछ । सोही प्रभाण ऩत्रभा हयेक िषय निीकयण बएको विियण 
उल्रेख गयी सभफशन्द्धत कभयचायीरे सही गयी निीकयण गनुय ऩनेछ । 

(२)  ऩवहरे दताय बइ सकेको सॊस्था बए गाउॉऩामरकाभा सूचीकृतको रामग अनसूुची–३ को ढाॉचाभा 
मरशखत मनिेदन ददन ुऩनेछ । 

(३) सशुचकृत बएका सॊस्थाहरुराई अनसूुची–४ फभोशजभ प्रभाण ऩत्र ददईनेछ । सोही प्रभाण ऩत्रभा 
हयेक िषय निीकयण बएको विियण उल्रेख गयी सभफशन्द्धत कभयचायीरे सही गयी निीकयण 
गनुयऩनेछ ।  

(४) दताय िा सशुचकृत बएका सॊस्थाको निीकयण गनय ददईने मनिेदन अनसूुची–५ फभोशजभको 
ढाॉचाभा हनुऩुनेछ ।  

(५)  गाउॉऩामरकाभा दताय िा सशुचकृत गदाय आिेदन पायभ िूल्क फाहेक अन्द्म दस्तयु राग्नेछैन ।  

(६) प्रत्मेक िषयको असोज भसान्द्तमबत्र सफै दतायिार िा सशुचकृत सॊस्थाहरुरे गाउॉऩामरकाभा 
अमनिामय निीकयण गयाउन ुऩनेछ ।  

(७) आमथयक कायोफाय गरयने सॊस्थारे स्थामी रेखा नॊ. ( PAN ) मरएको हनु ुऩनेछ । 

(८)  दताय य निीकयण गनुय बन्द्दा ऩवहरे समभमतरे तोकेको प्रमतमनमधद्वाया सभफशन्द्धत ठाउॊको 
मनयीऺण गनुय ऩनेछ । 

(९)  उऩदपा (१) फभोशजभ रगतभा नाभ दताय गनय नसवकने ठहरयएभा दताय गनय नसवकने 
व्महोयाको सूचना समभमतरे त्मस्तो खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्थाराई ददनऩुनेछ ।  
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(१०)  दताय बएका वटभ क्रि, सॊघ सॊस्थारे जनुसकैु खेरकूदको प्रमतमोमगता गनुय बन्द्दा अगामड  
खेरकूद समभमतराई जानकायी गयाई स्िीकृमत मरन ुऩनेछ । 

(११)  गाउॉऩामरका स्तयीम खेरकूद समभमतभा दताय बएका वटभ, क्रि, सॊघसॊस्थाहरुरे खेरकूद 
समभमतको उद्देश्म अनसुाय खेरकूद प्रमतमोमगता सञ्चारन गनय सहमोग भाग गयेको खण्डभा आमोजक 
समभमतराई  खेरकूद  विकास समभमतको मसपारयसभा गाउॉऩामरकाफाट आिश्मक यकभ उऩरब्ध 
गयाउन सक्नेछ ।  

१३.  हेयपेयको सूचना गनुय ऩने : (१) मो ऐन फभोशजभ समभमतको रगतभा नाभ दताय बएको 
खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्थारे दपा ११ फभोशजभ नाभ दतायको रामग ददएको दयखास्तभा  उल्रेख 
बएको व्महोया िा दयखास्त साथ सॊरग्न विधानको व्महोयाभा कुनै हेयपेय बएभा त्मसयी हेयपेय 
गनुय ऩयेको कायण सवहतको सूचना ऩन्द्र ददनमबत्र समभमतराई ददनऩुनेछ । 

(२)  उऩदपा (१) फभोशजभ हेयपेयको सूचना प्राप्त बएऩमछ त्मस्तो हेयपेय गनुय ऩने कायण 
भनामसि देखेभा समभमतरे त्मस्तो हेयपेयको व्महोया रगतभा जनाई रगत अद्यािमद्यक फनाई याख्न ु
ऩनेछ ।  

१४.  खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्थारे वहसाफको शे्रस्ता याख्न ु ऩने : (१) खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्थारे 
आफ्नो आभदानी खचयको वहसाफको शे्रस्ता समभमतरे तोवकददएको ढाॉचाभा याख्न ुऩनेछ ।  

(२)  उऩदपा (१) फभोशजभ खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्थारे याखेको शे्रस्ताको जाॉचफझु खेरकूद 
समभमतरे जनुसकैु फेरा ऩमन गनय सक्नेछ ।   

(३)  खेरकूद समभमतरे उऩदपा (२) फभोशजभ खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्थाको शे्रस्ताको जाॉचफझु गदाय 
गयाउॉदा आभदानी खचयको वहसाफ वकताफ अमनममभत बएको िा यकभ वहनामभना बएको देशखएभा 
त्मसयी अमनममभत बएको वहसाफ वकताफ मनममभत गनय रगाउन य वहनामभना बएको यकभ सभफशन्द्धत 
व्मशिफाट असूर उऩय गनय गयाउन आिश्मक कायिाही चराउन ुऩनेछ ।  

१५.  समभमतरे मनदेिन ददन य रगतफाट नाभ कट्टा गनय सक्ने : (१) समभमतरे खेरकूद सभफन्द्धी 
सॊस्थाराई खेरकूदको विकासको सभफन्द्धभा सभम सभमभा आिश्मक मनदेिन ददन सक्नेछ य 
त्मस्तो मनदेिनको ऩारना गनुय सभफशन्द्धत खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्थाको कतयव्म हनेुछ ।   
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभ समभमतरे ददएको मनदेिनको ऩारन नगने खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्था िा 
समभमतरे तोवकददएको ढाॉचाभा आफ्नो आभदानी खचयको वहसाफ वकताफको शे्रस्ता नयाख्न ेिा यकभ 
वहनामभना गने खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्थाको नाभ समभमतरे आफ्नो रगतफाट कट्टा गनय सक्नेछ ।  

(३)  उऩदपा (२) फभोशजभ समभमतरे आफ्नो रगतफाट कुनै खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्थाको नाभ 
कट्टा गयेभा त्मसको सूचना सभफशन्द्धत खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्थाराई ददन ुऩनेछ ।   

१६. समभमतको स्िीकृमत मरन ु ऩने : खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्थारे खेरकूद प्रमतमोमगता गाउॉ बन्द्दा 
फावहय िा याविम िा अन्द्तयायविम खेरकूद विषमको सबा िा सभभेरनभा बाग मरन कुनै सदस्म िा 
खेराडीराई ऩठाउन िा फैजनाथ गाउॉऩामरकाभा हनेु खेरकूद प्रमतमोमगता िा खेरकूद विषमको सबा 
िा सभभेरनभा अन्द्म ऺेत्रको खेराडी िा अमधकायीहरुराई आभन्द्त्रण गनय समभमतको स्िीकृमत मरन ु
ऩनेछ ।   

१७. खेरकुद समभमतका सदस्महरुको बिा : (१) सदस्महरुरे समभमतको फैठकभा बाग मरए फाऩत 
कामयऩामरकारे तोवकददए फभोशजभ फैठक बिा ऩाउनेछन ्।  

(२) समभमतका सॊमोजक तथा सदस्मरे समभमतको काभ वििेषरे भ्रभण गनुय ऩयेभा कामयऩामरकारे 
तोके फभोशजभको भ्रभण तथा दैमनक बिा ऩाउने छन ्।  

१८.  कामयक्रभ तथा फजेट : खेरकूद विकास प्रिद्धनयको रामग फैजनाथ गाउॉऩामरकारे आिश्मक 
फजेट फावषयक मोजनाभा सभािेि गनेछ । सो फजेट खचय सभफशन्द्ध प्रवक्रमा प्रचमरत काननु य 
कामायऩामरकारे मनणयम गये फभोशजभ  हनेुछ  । 

ऩरयच्छेद–६ 

आचाय सॊवहता 
१९. आचाय सॊवहता : (१) खेर सभफन्द्धी विषमका खेराडी, समभमत सॊमोजक तथा सदस्म, कभयचायी 
गाउॉ कामयऩामरका य सबाका सदस्महरुरे देहाम फभोशजभको आचाय सॊवहता ऩारना गनुय ऩनेछ । 

(क)  खेरका मनणायमक, खेराडी, दियक, आमोजक कसैरे ऩमन खेर सञ्चारनको सभमभा कुनै ऩमन 
प्रमतफशन्द्धत राग ुऔषध य भादक ऩदाथय सेिन गनय ऩाईने छैन ।  

(ख)  प्रमतस्ऩधॉ वटभरे विदेिी नागरयक भात्र सभािेि गयेय स्िदेिी वटभ फनाउन ऩाइने छैन । 
तय विदेिी खेराडी सभेतराई आभन्द्त्रण गरयदा गैय नेऩारी वटभराई भान्द्मता ददइनेछ ।   

(ग)  प्रमतस्ऩधायत्भक खेर सञ्चारन गदाय दतायिारा वटभराई भात्र भान्द्मता ददइनेछ । 
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(घ) नैमतक ऩतन हनेु पौजदायी अऩयाधभा दोषी ठहरयएको खेराडीराई खेरको वटभफाट हटाइने  
छ ।   

(ङ) खेरको विजम ऩश्चात ऩाउने शिल्ड, ट्रवप कवहॊ कतै फेच्न, धयौटी याख्न िा उऩहाय ददन ऩाइने 
छैन । तय कुनै दतायिारा क्रि विघटन हनु गई उि क्रिरे प्राप्त गयेका सील्ड, ट्रवप 
गाउॉऩामरकाको स्िीकृमतभा अको दतायिार क्रिराई उऩहाय ददन बने िाधा ऩने छैन ।   

(च) कुनै खेरभा व्मशिराई ददएको उऩहाय फाहेक वटभरे ऩाएको उऩहाय व्मशिको अमधॊनभा याख्न 
ऩाइनेछैन तय सो को सॊयऺण गनय फाधा ऩनेछैन ।  

(छ) खेरको मनणायमक याख्दा तामरभ प्राप्त आमधकारयक व्मशि फाहेक अरुराई याख्न ऩाइनेछैन ।  

(ज) खेराडीहरुरे आऩसभा प्रमतस्ऩधाय गदाय आफ्नो वटभको ऩऺ मरई क्ल्मावऩङ्ग हवुटङ्ग, अनहुाय 
भेकअऩ य शचत्र प्रदियन गनय ऩाइनेछ तय विऩऺी टीभका व्मशिहरु िा टीभराई इॊमगत गयी काटुयन, 

शचत्रकारयता, हवुटङ्ग व्मशिगत िा सॊस्थागत नाभफाट अशिर िव्द िा अबर व्मिहाय गनय ऩाइने छैन 
। मस्तो कामय गयेभा प्रचमरत काननु फभोशजभ दण्डमनमा हनेुछ  

(झ) खेरको विकास गयी प्रचाय प्रसाय य प्रमतस्ऩधाय ऺभता विकास गनय गाउॉऩामरकाको स्िीकृमत य 
इजाजत मफना आफ्नो वटभको नाभभा जिजयस्ती चन्द्दा उठाउन ऩाइने छैन । 

(ञ) गाउॉऩामरकाको स्िीकृमत िा इजाजत मरई उठाइएको चन्द्दा सॊस्थाको आभदानी खाताभा आम 
जनाई सभफशन्द्धत क्रफफाट ऩारयत गयाएय भात्र खचय गनय ऩाइनेछ ।  

(ट) मस अशघनै अन्द्मत्र दताय बएका िा गाउॉऩामरकाभा सूचीकृत बएका सॊस्थाहरुरे गाउॉऩामरकाभा 
मरशखत जानकायी ददएय भात्र स्ितन्द्त्र ढॊगरे खेर सञ्चारन गनय ऩाउनेछन ्।   

२0. सौजन्द्मता : दतायिारा सॊस्थाहरुरे अन्द्म सॊघ सॊस्थाहरुको सौजन्द्मभा कुनै खेर सञ्चारन गनय 
गाउॉऩामरकको ऩूिय स्िीकृमत मरनऩुनेछ । सॊस्थाको सौजन्द्मताफाट प्राप्त नगदी, शजन्द्सी िा अन्द्म 
सहमोगराई साियजमनक गयी खेर सञ्चारन गनुयका साथै विियण दुर्ुस्त याख्न ुऩनेछ ।   

ऩरयच्छेद–७ 

सजाम 

२१. जरयिाना : (१) दताय बएका खेरकूद  सभफन्द्धी सॊस्थाहरुरे निीकयण नगयेभा देहाम फभोशजभ 
जरयिाना गरयनेछ | 
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(क) एक िषयसभभ ऩमन निीकयण नगयेभा रु. १००० । 

(ख) दईु िषयसभभ ऩमन निीकयण नगयेभा रु. २५०० ।  

(ग) तीन िषयसभभ ऩमन निीकयण नगयेभा रु. ५००० ।  

(घ ) चाय फषय सभभ ऩमन निीकयण नगयेभा रु. ७५०० ।  

(ङ) ऩाॉच िषयसभभ ऩमन निीकयण नगयेभा रु. १०,००० ।  

(२) ऩाॉचिषय बन्द्दा फढी सभमसभभ ऩमन निीकयण नगने सॊस्थाराई दतायको सूचीफाट हटाइनेछ 
मसयी सभमभै निीकयण नगयाउने दतायको सूचीफाट हटी सकेको सॊस्थाभा सॊरग्न व्मशिको अको 
सॊस्था दताय गरयने छैन ।  

(३)  सभमभै निीकयण नगने सॊस्थारे आफ्नो कोषफाट जरयिाना फझुाउन ुऩनेछ । तय सॊस्थाको 
कुनै व्मशिका कायणरे सॊस्था निीकयण गनय विरभफ हनु गएको बए उि व्मशिफाट सॊस्थारे 
असूर उऩय गनय सक्नेछ ।  

२२.सॊस्थाको विघटन : (१) दताय बएको खेरकूदका सॊस्थाहरु देहामको अिस्थाभा विघटन हनु 
सक्नेछन (क) सॊस्थाका दईु मतहाई फहभुतरे सॊस्था विघटन गने बनी मनणयम गयेभा,   
(ख) रगाताय ५ िषयसभभ सॊस्था निीकयण नगयेभा  
(ग) सॊस्थाका ऩदामधकायी मनष्कृम बएभा िा िेऩिा बएभा,  
(घ) प्राकृमतक विऩशिको कायणफाट सॊस्था ऺत ्विऺत ्बएभा ।   

२३ विघवटत सॊस्थाको सभऩशि : विघटन बएको सॊस्थाको सभऩशि गाउॉऩामरका भातहतभा यहनेछ।  

२४.सजाम् (१) समभमतको कुनै सदस्म िा कभयचायीरे जानी जानी िा राऩयिाही गयी िा 
फदमनमतसाथ समभमतराई हानी नोक्सानी ऩमुायमभा मनजराई मफगो फभोशजभको यकभ असरु गरय रु. 
२०,०००।– (फीस हजाय) रुऩैमाॉसभभ जरयफाना हनु सक्नेछ।  

२५.असर मनमतरे गयेको काभभा फचाउ : मस मनदेशिका फभोशजभ खेरकूद  सभफन्द्धी िैशऺक 
सॊस्था, क्रि, सॊस्थाहरुको अनगुभन तथा मनमभन गदाय सदस्महरु उऩय कुनै कायिाही गरयनेछैन ।  

२६.मस मनदेशिकाभा रेशखएको कुयाभा मसै फभोशजभ य अन्द्मभा प्रचमरत कानून फभोशजभ हनेुछ ।   

२७. प्रमतिेदन : समभमतको िावषयक प्रगमत प्रमतिेदन सॊमोजकरे कामयऩामरकाभा ऩेि गनुयऩनेछ ।  

२८.  फाधा अडकाउ पुकाउने अमधकाय : मस मनदेशिकाको कामायन्द्िमनभा कुनै फाधा अडकाउ 
ऩयेभा िा ब्माख्मा गने अमधकाय फैजनाथ गाउॉऩामरकाराई हनेुछ ।  

२९.  सॊिोधन: मस कामयविमधभा आिश्मकता अनसुाय गाउॉकामयऩामरकारे सॊिोधन गनय सक्नेछ ।  
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अनसूुची –१ 

(दपा ११ को उऩदपा १ सॉग सभफशन्द्धत) 

फैजनाथ गाउॉऩामरका कामायरम 

गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम, 

याभऩयु,  फाॉके 

 

 

                                         मभमत :..................................  

श्री प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत ज्मू   

फैजनाथ गाउॉऩामरका,  गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम, फैजनाथ, फाॉके ।  

     

                          विषम : सॊस्था दताय सभफन्द्धभा ।  

 भ/हाभीरे तऩमसरभा रेशखएको विियण अनसुायको खेरकूद सभफन्द्धी सॊस्था दताय गने 
भनसामरे इच्छुक व्मशिहरुको बेराफाट गदठत तदथय समभमतरे सॊस्थाको विधान सभेत तमाय गयी 
सकेकोरे एक प्रमत विधान मसै मनिेदन साथ सॊरग्न याशख विधान स्िीकृमत य सॊस्था दतायका रामग 
आिेदन गयेको छु/छौं । मनमभानसुाय सॊस्था दताय गरयददन ुहनु अनयुोध गरयन्द्छ ।   

सॊस्थाको कामायरम यहने स्थान :..........................फैजनाथ  

गाउॉऩामरका िाडय नॊ...........,  
टोरको नाभ....................   

 सशचि :                       अध्मऺ :   

 नाभ :              नाभ : 
 मभमत :             मभमत :  

  

मनिेदन साथ ऩेि गनुय ऩने कागजातहरु : 
 क) सॊस्थाको विधानको भस्मौदा य सभफशन्द्धत िडाको मसपारयस।  

 ख) आिेदक य समभमतका ऩदामधकायीहरुको नेऩारी नागरयकताको प्रमतमरवऩ ।  

 ग) सॊस्थाको छाऩको नभूना य तदथय समभमतको मनणयम ।  
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अनसूुची–२ 

(दपा ११ को उऩदपा १ सॉग सभफशन्द्धत) 

फैजनाथ गाउॉऩामरका कामायरम 

गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम, 

याभऩयु,  फाॉके 

         

                                                 मभमत्.............................  

                 सॊस्था दताय प्रभाण ऩत्र  

सॊस्थाकोनाभ :............................................. ठेगाना :..............................................  
दताय हुॉदाका फखत यहन ु बएका समभमतको ऩदामधकायी य सदस्म सॊख्मा........हुॉदाका फखत यहन ु
बएको अध्मऺको नाभ................... भामथ उल्रेशखत विियण बएको सॊस्थाको विधान स्िीकृत 
गयी सॊस्था दतायको प्रभाण ऩत्र प्रदान गरयएको छ । फैजनाथगाउॉ खेरकूद विकास समभमत कामयविमध 
य विधानको अमधनभा यही खेरकूद  सभफन्द्धी गमतविमधहरु सञ्चारन गनय अनभुमत ददईएको छ ।     

  

         प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत   
               फैजनाथ गाउॉऩामरका 

सॊस्था निीकयणको विियण ( दोस्रो ऩेजभा ऩछाडी रेख्न े) 

क्र.स  

सॊस्थाको नाभ  

नविकयण बएको मभमत  

नविकयण दस्तयु  

नविकयण गने कभयचायीको सही य गा.ऩा. को छाऩ 
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अनसूुची–३ 

(दपा १२ को उऩदपा २ सॉग सभफशन्द्धत 

फैजनाथ गाउॉऩामरका कामायरम 

गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम, 

याभऩयु,  फाॉके 

                                                    मभमत : 
  

श्री प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत ज्मू   

फैजनाथ गाउॉऩामरका  

गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम, याभऩयु, फाॉके । 

      विषम् सॊस्था सशुचकृत गरयददन ुहनु ।  

    हाभीरे तऩमसरको विियण अनसुायको सॊस्था गठन गयी सञ्चारन गदै आएका छौं।गाउॉ 
कामयऩामरकाको मनमभानसुाय सॊस्था सूचीकृत गनुयऩने बएकोरे मनमभ अनसुाय गरयददन अनयुोध 
गदयछौं।  

 सॊरग्न कागजातहरु   

क) दताय प्रभाण ऩत्र । 

ख) चार ुिषयको रेखा ऩयीऺण प्रमतिेदन ।  

ग) कय चिुा प्रभाण ऩत्र । 

घ) कामय समभमतको मनणयम ।  

  

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

    हस्ताऺय                                                   हस्ताऺय 

     सशचि                                                     अध्मऺ   
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अनसूुची–४ 

(दपा १२ को उऩदपा ३ सॉग सभफशन्द्धत) 

फैजनाथ गाउॉऩामरका 
गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम, 

याभऩयु, फाॉके । 

 
 
 

सॊस्था सूचीकृत प्रभाण ऩत्र । 

सॊस्थाको नाभ :...............................................  

ठेगाना :..........................................................  दताय हुॉदाका फखत यहन ुबएका समभमतको 
ऩदामधकायी य सदस्म सॊख्मा ( )  दताय हुॉदाका फखत यहन ुबएको अध्मऺको नाभ ( )  भामथ 
उशल्रशखत विियण बएको सॊस्था सूचीकृत गयी प्रभाण ऩत्र प्रदान गरयएको छ । 
फैजनाथगाउॉऩामरका स्तयीम खेरकूद विकास सॊचारन कामयविमध य विधानको अमधनभा यही खेरकूद 
सभफन्द्धी गमतविमधहरु सञ्चारन गनय अनभुमत ददईएको छ ।   

         

 

प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत 
  फैजनाथ गाउॉऩामरका 

 

 

सॊस्था निीकयणको विियण ऩछामडको ऩेजभा रेख्न े

क्र.स सॊस्थाको नाभ् नविकयण बएको मभमत नविकयण दस्तयु  

नविकयण गने कभयचायीको सही य गा.ऩा.को छाऩ 
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अनसूुची–५ 

(दपा १२ को उऩदपा ४ सॉग सभफशन्द्धत) 

फैजनाथ गाउॉऩामरका 
गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम, 

याभऩयु, फाॉके । 
    

                                                    मभमत :.............................  

 श्री प्रभखु प्रिासकीम अमधकृतज्मू  

 फैजनाथ गाउॉऩामरका,   
 गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम, याभऩयु, फाॉके ।  

 

विषम : सॊस्था निीकयण गयी ऩाउॉ ।   

.................................................................................................. नाभक सॊस्था मस 
गाउॉऩामरकाभा दताय÷सूचीकृत बई खेरकूद सभफन्द्धी गमतविमधहरु सञ्चारन गयी यहेको हॉेुदा 
तऩशिर फभोशजभका कागज ऩत्र सॊरग्न याशख निीकयण गरयऩाउॉ बमन मनिेदन गनय आएको छु/छौ 
। अत् आमथयक फषय ................ को सॊस्था निीकयण गयी ऩाउॉ । 

 मनिेदन साथ ऩेि गनुय ऩने कागजातहरु   

क) आमथयक िषय ..................को रेखाऩयीऺण प्रमतिेदन,  

ख) सॊस्थाको िावषयक गमतविमध,  

ग) बावि मोजना य फजेट ।  

        मनफेदकको नाभ 

                                                 ठेगाना 

                                                  
 

                                                         दस्तखत  

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

                आऻारे, 
 दान फहादयु ऐडी 

प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत 
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