
 

तामाकोशी गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशशत 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग १ 

तामाकोशी गाउँपालिका 
नपेािको संविधानको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोशजमको गाउँसभािे बनाएको ति िेशखए 

बमोशजमको ऐन सिवसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ ।   
 सम्ित ्२०७८ सािको ऐन संख्या १ 

 

तामाकोशी खेिकुद विकास ऐन–२०७८ 
प्रस्तािना  

यिुा तथा खेिकुदको विकास देश विकासको महत्िपूणव आधार हो भने्न तथ्यिाई आत्मसात ् गदै 
खेिकुदको माध्यमबाट दक्ष जनशशि उत्पादन गनवका िालग ग्रालमण क्षेत्रको यिुा विकासिाई संस्थागत 
गरी सदाचार, शशष्टचार र नैलतकता, राविय एकतामा आबद्ध गदै खेिकुद प्रणािीिाई व्यिशस्थत र 
प्रभािकारी तिरिे सञ्चािन गनव िाञ्छनीय तथा गणुस्तरयिु खेिकुदको विकास र प्रबद्र्धन गनव 
आिश्यक भएकािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन –२०७४ को दफा –११ को उपदफा ४ (क) 
बमोशजम तामाकोशी गाउँपालिकािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : 
(क) यो ऐनको नाम “तामाकोशी खेिकुद विकास ऐन–२०७८” रहेको छ । 

(ख) यो ऐन गाउँसभािे स्िीकृत गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलत देशख प्रारम्भ हनुेछ । 

(२) पररभाषा : विषय िा प्रसंगिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा  

(क) ऐन भन्नािे “ “तामाकोशी खेिकुद विकास ऐन – २०७८” िाई सम्झन ुपदवछ । 



(ख) गाउँपालिका स्तरीय खेिकुद विकास लनदेशक सलमलत भन्नािे ऐनको दफा ३ बमोशजम गठित 
सलमलतिाई संझन ुपछव। 
(ग) “तामाकोशी खेिकुद व्यिस्थापन सलमलत भन्नािे “ ऐनको दफा ६ बमोशजम गिन भएको 
सलमलतिाई सशम्झन ुपदवछ । 

(ग) िडास्तरीय खेिकुद विकास सलमलत भन्नािे ऐनको दफा ९(१) बमोशजम गिन भएको 
सलमलतिाई सशम्झन ुपदवछ ।  

 
 

पररच्छेद –२ 

गाउँपालिका स्तरीय खेिकुद विकास लनदेशक सलमलतको गिन, काम, कतवव्य र अलधकार 

(३) लनदेशक सलमलतको गिन :- 
तामाकोशी गाउँपालिकामा खेिकुदको विकास तथा खेिकुदका योजना कायावन्ियनको लनयमन गनवका 
िालग देहाय बमोशजमको ५ सदस्यीय गाउँपालिकास्तरीय खेिकुद विकास लनदेशक सलमलतको  गिन 
हनुेछ :- 

(क) गाउँपालिकाब अध्यक्ष –                                                             अध्क्षय 

(ख) गाउँपालिका उपाध्यक्ष    -                                                           सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत    -                                                          सदस्य 

(च) गाउँपालिकालभत्र खेिकुद क्षेत्रमा योगदान पयुावउने विशशष्ट व्यशि मध्येबाट अध्यक्षिे  मनोलनत 
गरेको १जना –    

 
                                      

सदस्य 

(छ) शशक्षा शाखाबाट तोवकएको कमवचारी -                                                           

सदस्य-सशचि 

(४) सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार :- 
(क) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र  खेिकुद सम्बन्धी योजना ,कायवक्रमको व्यिस्थापन र सञ्चािनको लनयमन 
गने । 

 (ख) खेिकुदको विकास र प्रबधवनका िालग सरोकारिािा लनकाय, संघ संस्था, व्यशिहरूसँग आिश्यक 
समन्िय गने। 

(घ) स्थानीयस्तरमा आलथवक श्रोत जटुाउन आिश्यक पहि गने । 

(ज) खेिकुद विकाससँग सम्बशन्धत अन्य विलभन्न कायवहरू गने, गराउने । 

(५) सलमलतको बैिक सम्बन्धी कायवप्रणािी :- 
(क) सलमलतको बैिक बषवमा ३ पटक बस्नेछ । 



(ख) सलमलतको बैिक अध्यक्षिे तोकेको स्थान, लमलत र समयमा बस्नेछ । 

 (ङ) सलमलतको बैिकको लनणवय छुटै्ट  लनणवय पशुस्तका (माइन्यूट) मा अलभिेख गररनेछ , बैिक पशुस्तका 
सदस्य-सशचििे  प्रमाशणत गरी सरुशक्षत राख्नपुनेछ । 

 

पररच्छेद-३ 

गाउँपालिका स्तरीय खेिकुद व्यिस्थापन सलमलत गिन,काम,कतवव्य र अलधकार 

(६) गाउँपालिका लभत्र खेिकुद कायवक्रम व्िस्थापन र संचािन गनव देहाय बमोशजमको ११ सदस्यीय 
सलमलत रहनछे:- 
(क) गाउँपालिका  लभत्र खेिकुद क्षेत्रमा योगदान पयुावउने विशशष्ट व्यशि मध्येबाट अध्यक्षिे  
मनोलनत गरेको १जना – संयोजक 

(ख)गाउँकायवपालिकाबाट मनोलनत कायवपालिका सदस्य-३ जना 
(घ) खेिकुदको क्षेत्रमा विशशष्ट योगदान परु् याएका  िा शजल्िा शस्थत विलभन्न खेिसँग सम्बशन्धत संघ 
संस्थामा रही कायव गरेका व्यशिहरू मध्येबाट गाउँ कायवपालिकािे मनोलनत गरेका सदस्य – २ 

(ङ) आठदबासी  जनजाती, मवहिा, दलित तथा अल्पसंख्यक समदुाय, फरक क्षमता तथा लसमान्तकृत 
िगवको समेत संि्नता रहने गरी गाउँकायवपालिकािे मनोलनत गरेका सदस्य – २ 

(च) खेिकुदसँग सम्बशन्धत मवहिाहरू मध्येबाट गाउँपालिकािे मनोलनत गरेका मवहिा सदस्य – २ 

(छ) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे तोकेको शशक्षा शाखाको कमवचारी – सदस्य सशचि 

 

६(१) गाउँपालिकास्तरीय खेिकुद व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार देहाय बमोशजम 
हनुछे :- 
(क) आिश्यकता अनसुार बैिक गने । 

(खं) गाउँपालिका क्षेत्र र कायव शजम्मेिारी अनसुार विलभन्न तहका खेिकुद सम्बन्धी कायवक्रमहरू 
सञ्चािन र व्यिस्थापन गने । 

(ग) खेिकुद सम्बन्धी नीलत, योजना, िावषवक कायवक्रम, प्रगलत वििरण, िावषवक बजेट तजुवमा गरी 
स्िीकृलतको िालग लनदेशक सलमलतमा पेश गने । 

(घ) स्थानीयस्तरमा आलथवक श्रोत जटुाउन आिश्यक पहि गने । 

(ङ) अन्तरपालिका स्तरीय खेिकुद कायवक्रममा सहभालगताको िालग खेिाडी तयार गरी सहभालगता 
गराउन े। 

(च) सलमलतबाट भए गरेका गलतविलधहरूको िावषवक, अधविावषवक रूपमा समीक्षा गने, गराउने । 

(ञ) अन्य भैपरर आएका विलभन्न कायवहरू गने, गराउने । 

 

(७) संयोजकको काम, कतवव्य र अलधकारः- 



गाउँपालिका स्तरीय खेिकुद व्यिस्थापन सलमलतको संयोजकको काम, कतवव्य र अलधकार 
देहायबमोशजम हनुेछ :- 

(क) सलमलतको प्रशासकीय प्रमखुको हैलसयतमा काम गने 

(ख) सलमलतको आन्तररक तथा बाह्य व्यिस्थापनका िालग आिश्यक पने िस्त ुतथा सेिा खररद गने, 

गराउने 
(ग) सलमलतिाई आिश्यक पने सूचना तथा वििरण संकिन गने, गराउने । 

(घ)  लनदेशक सलमलत तथा सलमलतका अध्यक्षिे समय समयमा ठदएका िा गरेका लनणवय, लनदेशनहरू 
कायावन्ियन गने, गराउने । 

(च) सलमलतका प्रशासकीय शे्रस्ताहरू र माइन्यटु चसु्तदरुूस्त राख्न े। 

(छ) सरोकारिािा लनकाय, संघसंस्था, व्यशिहरूसँग आिश्यक समन्िय गने । 

(ज) सलमलतबाट जारी गनुवपने सूचना तथा पत्राचारको सम्बन्धमा सदस्य सशचिसँग समन्िय गने । 

(ञ) आिश्यक प्रलतिेदन तयार गनव सलमलतमा छिफि पेश गने । 

(८) सदस्य – सशचिको काम, कतवव्य र अलधकारः 
गाउँपालिका स्तरीय खेिकुद व्यिस्थापन सलमलतका सदस्य – सशचिको काम, कतवव्य र अलधकार 
देहायबमोशजम हनुेछ : 
(क)  संयोजकको सहमलतमा सलमलतको बैिक आव्हान गने । 

(ख)  सलमलतको बैिक संचािनको िालग आिश्यक व्यिस्था गने गराउन।े 

(ग) सलमलतिाई आिश्यक पने सूचना तथा वििरण संकिन गने, गराउने । 

(घ) सलमलतको कामकािावहीको सम्बन्धमा लनदेशक सलमलतिाई जानकारी गने, गराउने । 

(ङ) सलमलत तथा संयोजक प्रलत पूणव रूपमा उत्तरदायी हनुे । 

(च) सलमलतका प्रशासकीय शे्रस्ताहरू र माइन्यटु चसु्तदरुूस्त राख्न े। 

(छ) सरोकारिािा लनकाय, संघसंस्था, व्यशिहरूस  ँग आिश्यक समन्िय गने । 

(ज) सलमलतबाट जारी गनुवपने सूचना तथा पत्राचार गने सम्बन्धमा आिश्यक कायव गने । 

(झ) सलमलत िा सलमलतका संयोजकिे तोके बमोशजमका अन्य भैपरर आउने कायवहरू गने । 

(ञ) आिश्यक प्रलतिेदन तयार गरी सलमलतमा पेश गने । 

 

पररच्छेद-४ 

िडास्तरीय खेिकुद विकास सलमलत गिन,काम,कतवव्य र अलधकार 

(९) िडास्तरीय खेिकुद विकास सलमलत गिन देहाय बमोशजम हनुछे: 
१.िडा लभत्र खेिकुद कायवक्रम व्िस्थापन र संचािन गनव देहाय बमोशजमको ५ सदस्यीय सलमलत 
रहनेछ:- 



(क) सम्बशन्धत िडाको  िडा अध्यक्षिे िडालभत्र वक्रयाशीि यिुा क्िबको सदस्य मध्येबाट मनोलनत 
गरेको  - संयोजक 

(ख) िडा सलमलत  सदस्य-१ जना 
(ग) खेिकुदसँग सम्बशन्धत व्यशि मध्येबाट िडा अध्यक्षिे मनोलनत गरेका मवहिा र दलित सदस्य 
– २ 

(घ) िडा सशचि  – सदस्य सशचि 

२. िडास्तरीय खेिकुद विकास सलमलतको काम,कतवव्य र अलधकार 

(क) आिश्यकता अनसुार बैिक गने । 

(खं) िडा क्षेत्र र कायव शजम्मेिारी अनसुार विलभन्न तहका खेिकुद सम्बन्धी कायवक्रमहरू सञ्चािन र 
व्यिस्थापन गने । 

(ग) खेिकुद सम्बन्धी नीलत, योजना, िावषवक कायवक्रम, प्रगलत वििरण, िावषवक बजेट तजुवमा गरी 
स्िीकृलतको िालग गाउँपालिकास्तरीय खेिकुद व्यिस्थापन सलमलतमा पेश गने । 

(घ) स्थानीयस्तरमा आलथवक श्रोत जटुाउन आिश्यक पहि गने । 

(ङ) गाउँपालिका स्तरीय खेिकुद कायवक्रममा सहभालगताको खेिाडी तयार गरी सहभालगता गने। 

 

पररच्छेद – ५ 

कायव सञ्चािन गने के्षत्र 

(१०) कायव क्षते्र :- 
(१) गाउँपालिकास्तरीय खेिकुद विकास, व्यिस्थापन तथा सञ्चािनको कायव क्षते्र तामाकोशी 
गाउँपालिका हनुेछ ।  

(२) खेिकुद विकास, व्यिस्थापन तथा संयोजन र सञ्चािनको प्रकृलत देहायबमोशजम हनुेछ :- 

(क)   िडास्तरीय खेिकुद कायवक्रम । 

(ख)   गाउँपालिकास्तरीय खेिकुद कायवक्रम। 

(ग)   रािपलत रलनङ शशल्ड प्रलतयोलगता । 

(घ)   गाउँपालिकास्तरीय रलनङ्ग शशल्ड प्रलतयोलगता । 

(ङ)   गाउँपालिकािे सञ्चािन गनुवपने खेिकुदसँग सम्बशन्धत अन्य कायवक्रमहरू । 

(७) िागत साझेदारी :-खेिकुद सम्बन्धी कायवक्रमहरूको आयोजना व्यिस्थापन तथा सञ्चािन गदाव 
िागत साझेदारीका आधारमा समेत सञ्चािन गनव सवकनेछ । 
 

पररच्छेद-६ 

सशचिािय सम्बशन्ध व्यिस्था 
(११) गाउँपालिकास्तरीय खेिकुद व्िस्थापन सलमलतको सशचिािय :- 



गाउँपालिकास्तरीय खेिकुद व्िस्थापन सलमलत र सशचिाियको कायाविय तामाकोशी  गाउँपालिका 
गाउँकायवपालिकाको कायाविय शशक्षा,यिुा तथा खेिकुद शाखामा  रहनेछ । 

(१२) कोषको स्थापना र पररचािन :- 
(क) गाउँपालिकास्तरीय खेिकुद व्यिस्थापन सलमलतको नामबाट एउटा छुटै्ट कोषको स्थापना गरी 
कुनै एक बैंकमा खाता खोलिने छ । 

(ख) कोषको सञ्चािन संयोजक र सदस्य–सशचि २ जनाको संयिु दस्तखतबाट गररने छ । 

(ग) कोषमा जम्मा हनु आएको रकमबाट सलमलतको लनणवयानसुार सलमलतहरूिे आफ्नो प्रशासलनक 
खचव गनव सक्नेछ । 

(१३) सलमलतको छाप : गाउँपालिकास्तरीय खेिकुद व्यिस्थापन सलमलतको नाममा एउटा छुटै्ट छाप 
रहनेछ । 

 

पररच्छेद :-७ 

विविध 

(१४) विशषे व्यिस्था :- 
यस ऐन जनुसकैु व्यिस्था भएपलन खेिाडीहरूको छनौट गदाव, रेफ्रीहरूको छनौट गदाव िा यो्यता 
लनधावरण गदाव र खेिहरूको लनयम बनाउँदा संघीय खेिकुद विकास ऐन तथा प्रदेश ऐन बमोशजमको 
व्यिस्था अििम्बन गररनेछ । 

(१५) समन्ियको अिस्था:- 
खेिकुदको विकास र प्रिधवनको िालग तामाकोशी खेिकुद व्यिस्थापन सलमलतिे सरोकारिािा 
लनकाय, संघसंस्थाहरूसँग आिश्यक समन्िय गनेछ । 

(१६) बचाउ तथा खारेजी: यो ऐन िाग ुहनुपूुिव गाउँकायवपालिकाको लनणवय बमोशजम खेिकुद क्षेत्रसँग 
सम्बशन्धत काम काबावहीहरु यसै ऐन अन्तगवत भए गरेको मालननेछ। 
(१७) ऐनमा संशोधन र हेरफेर 

  (१) गाउँपालिकािे आिश्यक िानेका बखत गाउँसभाबाट यस ऐनमा संशोधन र हेरफेर गनव 
सक्नेछ। 
 

 

प्रमाणीकरण लमलत: २०७८।०१।३१ 

 

 

 

 

 

 

     

आज्ञािे, 

लनमेष लमश्र 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 


