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बजजु गाउँपालिका, सजनसरीद्बारा प्रकालित 

बजजु राजपत्र 

खण्ड: ३               संख्या : ४५        लमलत : २०७९।१०।१३ 

भाग - १ 

बजजु गाउँपालिका 

 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ िे लदएको अलधकार प्रयोग गरर बजजु 

गाउँपालिकाबाट सरु्साधारणको जानकारीको िालग यो राजपत्र  प्रकािन गररएको छ । 
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बजजु गाउँपालिका खेिकज द लर्कास ऐन, २०७९               गाउँ सभाबाट पाररत लमलत : २०७९।१०।०८ 

                                                                                 प्रमाणीकरण लमलत : २०७९।१०।१३ 

प्रस्तािनाः बजज ु गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र खेिकज द लिकास गनु एिम ्गाईँपालिकालभत्र रहकेा खिेकज द संघ संस्थाहरुिाइ 

प्रोत्साहन एिम ्लनयमन गनु र यजिा तथा खिेकज द ााखािाइ सलिय बनाईन कानजनी व्यिस्था गनु अिश्यक भएकोिे 

नेपािको संलिधानको ऄनजसचूी ९ को २ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ को ईपदफा ४ को ‚क‛ 

िमोलजम बजज ुगाईँपालिका गाईँ कायुपालिकाबाट स्िीकृत गरी गाईँ सभाबाट ऄनजमोदन गरी यो गाईँपालिका खिेकज द 

लिकास ऐन, २०७९ जारी गररएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारलभभक 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भः 

क. यो ऐनको नाम बजज ुगाईँपालिका खिेकज द लिकास ऐन, २०७९ रहकेो छ । 

ख. यो ऐन तजरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

                              पररच्छेद-२ 

२. पररभाषाः लिषय िा प्रसंगिे ऄको ऄथु निागमेा यस ऐनमाः 

क. ‘गाईँपालिका’ भन्नािे बजज ुगाईँपालिकािाइ जनाईँछ । 

ख. ‘ऐन’ भन्नािे बजज ुगाईँपालिका खिेकज द लिकास ऐन २०७९’ सम्झनज पदछु । 

ग. ‘सल्िाहकार सलमलत’ भन्नािे दफा ३ िमोलजम गठन भएको सल्िाहकार सलमलत सम्झनज पदछु । 

घ. ‘बजज ुखेिकज द लिकास सलमलत’ भन्नािे यस ऐनको दफा ४ िमोलजम गठन भएको खेिकज द लिकास सलमलत 

सम्झनज पदछु । 

ङ. ‘संयोजक’ भन्नािे गाईँ खिेकज द लिकास सलमलतको संयोजकिाइ सम्झनज पदछु । 

च. ‘सदस्य’ भन्नािे गाईँ खिेकज द लिकास सलमलतका सदस्यिाइ सम्झनज पदछु। 

छ. ‘सदस्य सलचि’ भन्नािे गाईँ खिेकज द लिकास सलमलतको सदस्य सलचि सम्झनज पदछु। 

ज. ‘ ऄध्यक्ष ’ भन्नािे बजज ुगाईँपालिकाको ऄध्यक्ष सम्झनज पदछु । 

झ. ‘ईपाध्यक्ष’ भन्नािे बजज ु गाईँपालिकाको ईपाध्यक्ष सम्झनज पदछु। 

ञ. ‘ प्रमजख प्राासकीय ऄलधकृत’ भन्नािे बजज ु गाईँपालिकाको प्रमजख प्राासकीय ऄलधकृत सम्झनज पदछु । 

ट. खिेकज द संम्िन्धी संस्था भन्नािे दफा ११ र १२ बमोलजम दताु भएका संस्था सम्झनज पदछु । 

ठ. ‘तोलकएको िा तोलकए बमोलजम’ भन्नािे यस ऐनमा तोलकएको िा तोलकए िमोलजमको सम्झनज पदछु । 

ड. ‘खिेकज द’ भन्नािे बजज ु गाईँपालिकाको अयोजना िा स्िीकृलत िा सहमलत लिइ खेिाआने खिेकज द 

समतेिाइ सम्झनज पदछु । 

ढ. ‘खिेाडी’ भन्नािे लटम,क्िब, संघ, संस्था तथा लिलभन्न लिधाका स्थानीय,रालरिय,ऄन्तरालरिय खिेमा 

खले्ने खेिाडीिाइ सम्झनज पदछु। 

ण. ‘प्रलाक्षक ’ भन्नािे रालरिय खेिकज द पररषद िा पररषदिाट मान्यता प्राप्त खिे संघबाट प्रलाक्षकको 

प्रमाणपत्र प्राप्त व्यलि िा बजज ुगाईँपालिकाद्वारा सञ्चालित खिेकज द प्रलाक्षणमा सहभागी खिेकज द 

प्रलाक्षक सम्झनज पदछु । 

त. ‘प्रलाक्षाथी ’ भन्नािे बजज ुगाईँपालिकाद्वारा सञ्चालित खिेकज द प्रलाक्षणमा सहभालग खेिाडी, खिेाडी 

लटम, क्िि,संघ संस्थामा अिद्ध लसकारु खिेाडीिाइ सम्झनजपदछु। 

थ. ‘प्रोत्साहन’ भन्नािे खिेाडीिाइ लदने ईपहार,सम्मान र पजरस्कारिाइ सम्झनजपदछु । 
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द. ‘ााखा’ भन्नािे यस बजज ुगाईँपालिकाको लाक्षा ााखा ऄन्तगतु रहकेो लाक्षा , यजिा तथा खिेकज द 

ााखािाइ सम्झनजपदछु । 

 

            

 

              पररच्छेद-३ 

सल्िाहकार तथा लनदेिक  सलमलत र गाउँपालिका खेिकज द लर्कास सलमलत 

३. सल्िाहकार तथा लनदाेन सलमलतको गठनः खेिकज दको लिकास र प्रिधुन एिम ्खिेकज द लिकास सलमलतिाइ 

माग ुलनदाेन गनु दहेाय बमोलजमको सल्िाहकार सलमलतको रहनेछः 

क. गाईँपालिका ऄध्यक्ष            ऄध्यक्ष 

ख. गाईँपालिका ईपाध्यक्ष      सदस्य 

ग. प्रमजख प्राासकीय ऄलधकृत      सदस्य 

घ. यजिा तथा खिेकज द सलमलतको संयोजक                               सदस्य 

ङ. िडाका िडाध्यक्ष                                                                               सदस्य 

च. कायुपालिकाका सदस्यहरुमध्येिाट गाईँ पालिका ऄध्यक्षबाट मनोनीत एक जना मलहिा  सदस्य   सदस्य 

छ. लजल्िा खिेकज द सलमलतको ऄध्यक्ष                   सदस्य 

ज. लाक्षा ऄलधकृत     सदस्य- सलचि 

४. गाईँपालिका खेिकज द सलमलतको गठनः 

१. खिेकज दको लिकास गनुका िालग बजज ुगाईँपालिकामा  दहेायिमोलजमको ११ सदस्यीय खेिकज द लिकास 

सलमलतको गठन हुनेछ । 

क. खिेकज दका के्षत्रमा रालरिय तथा ऄन्तरालरिय स्तरमा ख्यालत प्राप्त पिू ुखिेाडी िा प्रलाक्षकका रुपमा १० 

बष ुदलेख लनरन्तर लियालाि व्यलि मध्येबाट बजज ुगाईँपालिकाको ऄध्यक्षिे तोकेको व्यलि   

 संयोजक 

ख. गाईँ कायुपालिकाबाट मनोनीत िडाध्यक्ष र कायुपालिकाका सदस्यहरु मध्येिाट एक मलहिा सलहत 

मनोनीत दजइ जना सदस्य                                                                                          

सदस्य 

ग. गाईँपालिका, रालरिय तथा ऄन्तरालरिय खिे जगतमा प्रलतष्ठा अय अजनु गरेका खेिाडी िा पिू ुखिेाडी 

िा प्रलाक्षक मध्येिाट सम्भि भएसम्म मान्यताप्राप्त खिे संघ िा गाईँपालिका लभत्रका क्िबबाट एक/एक 

जना पने गरी सल्िाहकार सलमलतको लसफाररसमा गाईँपालिका ऄध्यक्षबाट मनोनीत कम्तीमा तीन जना 

मलहिा सलहत ९ जना सदस्यः                                                                                                         

सदस्य 

घ. लाक्षा ााखाको प्रालिलधक सहायक                                                                           

सदस्य- सलचि  -                                                                

२. ईपदफा १ बमोलजम मनोनीत गदाु मान्यता प्राप्त सबै खिे संघबाट प्रलतलनलधत्ि हुने गरी गनजु पनेछ । 

३. सलमलतिे अिश्यक महसजस गरेमा ऄन्य स्थानीय तह िा लजल्िाको खिेकज दको के्षत्रमा ख्याती प्राप्त 

व्यलििाइ लिाषेज्ञ िा सल्िाहकारको रुपमा सलमलतको बैठकमा अमन्त्रण गनु सक्नेछ । 

४. गाईँपालिका खेिकज द सलमलतिे अिश्यकता ऄनजसार प्रत्येक िडामा िडा खिेकज द सलमलत गठन गनु 

सक्नेछ । 
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५. बजज ुगाईँपालिका खिेकज द लिकास सलमलतको काम, कतुव्य र ऄलधकारः 

खिेकज द लिकास सलमलतको काम कतुव्य र ऄलधकार दहेायबमोलजम हुनेछ। 

१. गाईँपालिका स्तरीय खेिकज द क्यािेण्डरिाइ स्िीकृत गने। 

२. स्थानीय स्तरका खिेकज दको िालग भौलतक पिूाुधार लनमाुण र खिेकज द लिकास योजना लनमाुण गने । 

३. खिेकज दको स्तरमा िलृद्व ुगनु गाईँपालिका ऄन्तरपालिका स्तरका लिलभन्न लिधाका खिेकज द 

प्रलतयोलगताहरुको अयोजना तथा सञ्चािन गने गराईने । 

४. लाक्षण संस्थाहरुमा खिेकज द सम्िन्धी पाठ्यिम लनमाुण,प्रलाक्षण, प्रलतयोलगता सञ्चािन गने तथा 

खिेकज दको ईपयोलगताका सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गने गराईने । 

५. खिेकज द सम्बन्धी प्रलतयोलगता िा बैठकमा भाग लिन   खिेाडी, सलमलतका सदस्य तथा कमचुारीिाइ ऄन्य 

गाईँपालिका, नगरपालिका ,ईपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, लजल्िा ,प्रदाे र संघमा पठाईन लसफाररस 

गने । 

६. स्थानीय स्तरका खिेकज द प्राासन, ालैक्षक संस्था, क्िब,संघ, प्रलाक्षण संस्थाहरु सँग समन्िय तथा लनयमन 

गने र अिश्यक लनदाेन गने । 

७. गाईँपालिकािाइ खेिकज द लिकास सम्बन्धी लिषयमा राय सजझाि लदने । 

८. खिेकज द सम्िन्धी संघ, क्िब, संस्थािाइ अलथुक सहयोगको िालग गाईँपालिका समक्ष लसफाररस गने । 

९. खिेकज द सम्िन्धी स्तरोन्नलत हुने पजस्तक, पचाु, चिलचत्र िा लभलडयो चिलचत्र अलदको स्रस्टा एिम ्

लनमाुतािाइ अलथुक िा ऄन्य सहयोग गरी प्रोत्सालहत गनु गाईँपालिकािाइ लसफाररस गने । 

१०. खिेकज दको दीघकुािीन लिकासको िालग अिश्यकता ऄनजसार प्रत्येक िडामा खेिकज द मैदानको लनमाुण 

गरी संरक्षण तथा रेखदेख गने । 

११. खिेाडीहरुको स्तरोन्नलत गनु अिश्यकता ऄनजसार स्िदाेी तथालिदाेी प्रलाक्षकहरुिाट प्रलाक्षण 

लदिाईने व्यिस्था गने र ईपयजि खिेाडीको छनौट गरी अिश्यकता ऄनजसार लिदेामा समते तालिम हालसि 

गनुको िालग पठाईने । 

१२. प्रत्येक लिद्याियका खिेकज द लाक्षकिाइ तालिम लदने । 

१३. गाईँ लभत्रका खिेाडीहरुिाइ अलथुक सहायता तथा छात्रबलृि प्रदान गनुको िालग स्थानीय सरकार समक्ष 

लसफाररस गने । 

१४. खिेाडीको स्िास््यको प्रिधुन गनुको िालग अिश्यक व्यिस्था गने। 

१५. लिलभन्न कारणबाट ाारीररक तथा मानलसक रुपमा लिकिाङ्ग हुन पजगकेा ऄपांगहरुको खिेकज दको लिकास 

गन ुतालिम तथा प्रलतयोलगता सञ्चािन गन ुव्यिस्था गन ेर अिश्यकता ऄनजसार त्यस्तो खिेकज दको 

महत्िको सम्िन्धमा प्रचार प्रसार गन ेगराईन े। 

१६. िडा स्तर र लिद्यािय स्तरमा खिेकज द गलतलिलध सञ्चािन गने गराईने । 

१७. खिेकज द माफुत रोजगारी ऄलभबलृद्ध िालग अिश्यक पहि गने । 

१८. िडा स्तरमा लियााीि खिेकज द क्ििहरुको समन्िय, लनयमन गने। 

१९. खिेकज द सामग्री ईपिब्ध गराईने । 

२०. खिेकज द ऐन तथा लनयमाििी,अलथुक ऐन लनयम र सािजुलनक खररद ऐन लनयम तथा लनयमाििी, खिेकज द 

योजना तथा कायुिम सम्बन्धी तालिम प्रदान गने गराईने। 

२१. खिेकज द लिकासको िालग ऄन्य अिश्यक कायु गने । 

६. सदस्य सलचिको काम,कतुव्य र ऄलधकारः 

१. बैठकको पत्राचार गने, ऄलभिेख राख्ने, लनणयु पजलस्तकाको सजरक्षा गने र संयोजकको अदाे ऄनजसार बैठकको 

िालग अिश्यक लिषयसचूी र सामग्री जजटाईने । 
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२. बैठकको माइनोट ईठिाईने र बैठक सञ्चािन सम्िन्धी अिश्यक काम गने । 

३. सलमलतको सलचिाियको व्यिस्थापन कायु गने । 

७. सलमलतका सदस्यहरुको पदािलध: 

१. मनोनीत सदस्यको पदािलध तीन िषकुो हुनेछ र पदािलध समाप्त  भएपलछ लनजहरुको पजन मनोनयन हुन 

सक्नेछ। तर स्थानीय तहको लनिाुचन भएमा लनजहरुको पदािलध स्ितः समाप्त हुनेछ । 

२. पदािलध समाप्त नहुदँ ैकज नै सदस्यको पद ररि हुन अएमा बाँकी पदािलधका िालग दफा ३ को प्रलिया 

बमोलजम पदपलूतु गररनेछ । 

३.  सदस्यिे राजीनामा गरर स्िीकृलत भएमा लनज अफ्नो पदबाट मजि भएको मालननेछ । 

४.  कज नै सदस्यिे अफ्नो कतुव्य पािना गरेको छैन भन्ने िागमेा  सलमलतको   लसफाररसमा कायुपालिकाको 

लनणयुिे त्यस्तो सदस्यिाइ जजनसजकै बखत पदबाट हटाईन सक्नेछ । त्यस्तो कारबाही गदाु सम्बन्धीत 

सदस्यिाइ सफाइ लदने मौकाबाट िलञ्चत गररने छैन । 

८. सदस्यको योग्यताः दहेायको कज नै व्यलि सदस्यमा मनोनीत हुन िा िहाि 

हुन सक्ने छैन ्। 

१. गहै्र नेपािी नागररक 

२. सलमलतमा कायुरत ितैलनक कमचुारी 

३. साहुको ऊण लतनु नसकी दामासालहमा परेको 

४. नैलतक पतन दलेखने फौजदारी ऄलभयोगमा ऄदाितबाट कसरूदार ठहरी सजाय पाएको 

५. मानलसक सन्तजिन ठीक नभएको 

६. पदने सदस्य बाहके ऄन्य सदस्य २१ बष ुईमरे परूा नभएको 

 

९. सदस्यता समाप्त हुने ऄिस्थाः दहेायको ऄिस्थामा सदस्यता समाप्त 

भएको मालननेछ । 

१. दफा ७ बमोलजम सदस्यमा बहाि रहन ऄयोग्य भएमा 

२. सदस्यिे राजीनामा गरेमा 

३. मतृ्यज भएमा 

४. सलमलतिाइ कारण सलहतको सूचना नलदआ िगातार तीन पटक भन्दा बढी सलमलतको बैठकमा ऄनजपलस्थत 

भएमा । 

 

     पररच्छेद-४ 

सलमलतको बैठक 

१०. सलमलतको बैठक र लनणयुः 

१. संयोजकबाट लनदाेन भए ऄनजसार सदस्य-सलचििे लमलत, समय र स्थान तोकी सलमलतको बैठक बोिाईनेछ । 

२. सलमलतको बैठकको ऄध्यक्षता संयोजकिे गनेछ र लनजको ऄनजपलस्थलतमा सदस्यहरुिे अफू मध्येबाट छानेको 

सदस्यिे बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ । 
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३.  सलमलतको कज ि सदस्य संख्याको ५१ (एकाईन्न) प्रलतात सदस्यहरु ईपलस्थत   भएमा बैठकको िालग गणपजरक 

संख्या पजगकेो मालननेछ । 

४.  सलमलतको बैठक कलम्तमा प्रत्येक २/२ मलहनामा एक पटक गरी एक िषमुा कलम्तमा छ पटक बस्नेछ । 

५. जम्मा सदस्य संख्याको ३ खण्ड मध्येको एक खण्ड सदस्यहरुिे मनालसि मालफकको कारण दखेाइ बैठक 

बोिाआयोस ्भनी संयोजक समक्ष लिलखत ऄनजरोध गरेमा संयोजकिे सात लदन लभत्र बैठक बोिाईनज पनेछ । 

६. बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा ऄध्यक्षता गने व्यलििे लनणाुयक मत लदन पाईनेछ 

। 

७. बैठकको लनणयु पजलस्तका सदस्य सलचििे राख्नेछ । 

 

      पररच्छेद- ५ 

                क्िब, खेि संघहरुको दताु र व्यर्स्थापन 

११. खिेकज द सम्बन्धी संस्थाको दताुः 

१. खिेकज द सम्िन्धी गलतलिलध सञ्चािन गनु प्रचलित कानजन  बमोलजम दताु भएका संस्थािे यस सलमलतमा 

समते दफा ११ बमोलजम दताु गनजु पनेछ । 

२. ईप-दफा १ बमोलजम सलमलतमा दताु नभएका खिेकज द क्िि, खिे संघिे बजज ुगाईँपालिकालभत्र खेिकज द 

सम्बन्धी गलतलिलध सञ्चािन गनु सक्ने छैन ्। 

१२. संस्था दताुको िालग दरखास्त लदनज पनेः 

१. सलमलतको िागतमा संस्था दताु गराईन चाहने खिेकज द सम्िन्धी संस्थािे दहेायका कज राहरु खजिाइ सलमलतमा नाम 

दताुको िालग तोलकए िमोलजम लनिदेन दस्तजरका साथ ऄनजसचूी १ बमोलजमको ढाँचामा दरखास्त लदनज पनेछः- 

क. संस्थाको नाम र ठेगाना 

ख. सञ्चािन गने खिेकज दको लकलसम/लिधा 

ग. कायुकाररणी सलमलतका सदस्यहरुको नाम, ठेगाना र पेसा । 

२. ईप-दफा १ बमोलजम दरखास्त लददँा खिेकज द सम्बन्धी संस्थािे संस्था दताु प्रमाण पत्र र लिधानको 

प्रलतलिलप समते दरखास्त साथ संिग्न गरेको हुनज पनेछ । 

१३. खिेकज द सम्बन्धी संस्थाको नाम दताु गनु सक्नेः 

१. दफा ११ बमोलजम नाम दताु गराईनको िालग दरखास्त परेमा दरखास्त प्राप्त भएको लमलतिे पैलतस लदनलभत्र 

सलमलतिे अिश्यक जाँचबजझ गरी त्यस्तो खिेकज द सम्बन्धी संस्थािाइ अफ्नो िागतमा नाम दताु गराइ 

ऄनजसचूी २ बमोलजमको प्रमाणपत्र लदनज पनेछ । सोही प्रमाणपत्रमा हरेक िष ुनिीकरण भएको लििरण ईल्िेख 

गरी सम्बन्धीत कमचुारीिे सही गरी निीकरण गनजु पनेछ । 

२. पलहल्ि ैदताु भआसकेको संस्था भए गाईँपालिकामा सचूीकृतको िालग ऄनजसचूी ३ को ढाँचामा लिलखत 

लनिदेन लदनज पनेछ । 

३. सचूीकृत भएका संस्थाहरुिाइ ऄनजसचूी ४ बमोलजम प्रमाणपत्र लदआनेछ । सोही प्रमाण पत्रमा हरेक िष ु

निीकरण भएको लििरण ईल्िेख गरी सम्बन्धीत कमचुारीिे सही गरी निीकरण गनजुपनेछ । 
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४. दताु िा सचूीकृत भएका संस्थाको निीकरण गनु लदआने लनिदेन ऄनजसचूी -५ बमोलजमको ढाँचामा हुनज पनेछ 

। 

५. गाईँपालिकामा दताु िा सूचीकृत गदाु  अिदेन फारम ाजल्क िाहके ऄन्य दस्तजर िाग्ने छैन । 

६. प्रत्येक बषकुो अषाढ मसान्त लभत्र सबै दताुिािा िा सचूीकृत संस्थाहरुिे गाईँपालिकामा ऄलनिायु 

निीकरण गराईनज पनेछ । 

७. अलथुक कारोिार गररने संस्थािे स्थायी िेखा नं. (PAN) लिएको हुनजपनेछ । 

८. दताु र निीकरण गनजु भन्दा पलहिे सलमलतिे तोकेको प्रलतलनलधद्वारा सम्बन्धीत ठाँईको लनरीक्षण गनजु पनेछ । 

९. ईपदफा १ बमोलजम िगतमा नाम दताु गनु नसलकएको ठहररएमा दताु गनु नसलकने व्यहोराको सचूना 

सलमलतिे त्यस्तो खेिकज द सम्बन्धी संस्थािाइ लदनज पदछु। 

१०. दताु भएका लटम, क्िि, संघ र संस्थािे जजनसजकै खेिकज दको प्रलतयोलगता गनजु भन्दा ऄगालड गाईँ खिेकज द 

सलमलतिाइ जानकारी गराआ स्िीकृत लिनज पनेछ । 

११. गाईँपालिका खिेकज द सलमलतमा दताु भएका लटम, क्िि र संघ सस्थाहरुिे गाईँ खेिकज द सलमलतको ईद्दशे्य 

ऄनजसार खिेकज द प्रलतयोलगता सञ्चािन गनु सहयोग माग गरेको खण्डमा अयोजक सलमलतिाइ गाईँपालिका 

खिेकज द लिकास सलमलतको लसफाररसमा गाईँपालिकाबाट अिश्यक रकम ईपिब्ध गराईन सक्नेछ। 

१४. हरेफेरको सचूना गनजुपनेः 

१. यो ऐन बमोलजम सलमलतको िगतमा नाम दताु भएको खेिकज द सम्बन्धी संस्थािे दफा ११ बमोलजम नाम 

दताुको िालग लदएको दरखास्तमा ईल्िेख भएको व्यहोरा िा दरखास्तसँग संिग्न लिधानको व्यहोरामा कज नै 

हरेफेर भएमा त्यसरी हरेफेर गनजु परेको कारण सलहतको सचूना १५ (पन्र) लदन लभत्र सलमलतिाइ लदनज पनेछ । 

२.ईपदफा १ बमोलजम हरेफेरको सचूना प्राप्त भएपलछ त्यस्तो हरेफेर गनजु पने कारण मनालसि दखेमेा सलमलतिे 

त्यस्तो हरेफेरको व्यहोरा िगतमा जनाआ िगत ऄद्यािलधक बनाआ राख्नज पनेछ  । 

१५. खिेकज द सम्बन्धी संस्थािे लहसाबको स्रेस्ता राख्नजपनेछ । 

१. खिेकज द सम्बन्धी संस्थािे अफ्नो अम्दानी र खचुको लहसािको स्रेस्ता सलमलतिे तोलकएको ढाँचामा 

राख्नजपनेछ । 

२. ईप दफा १ बमोलजम खेिकज द सम्बन्धी संस्थािे राखकेो स्रेस्ताको जाँचबजझ खिेकज द सलमलतिे जजन सजकै 

बेिा पलन गनु सक्नेछ । 

३. खिेकज द सलमलतिे ईपदफा २ बमोलजम खेिकज द सम्बन्धी संस्थाको स्रेस्ताको जाँचबजझ गदाु गराईँदा 

अम्दानी खचुको लहसािलकताि ऄलनयलमत भएको िा रकम लहनालमना भएको दलेखएमा यसरी ऄलनयलमत 

भएको लहसाि लकताि लनयलमत गनु िगाईन र लहनालमना भएको रकम सम्बन्धीत व्यलिबाट ऄसजि ईपर गनु 

गराईन अिश्यक कारिाही चिाईनज पनेछ । 

१६. सलमलतिे लनदाेन लदन र िगतबाट नाम कट्टा गनु सक्नेः 
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१. सलमलतिे खिेकज द सम्बन्धी संस्थािाइ खिेकज दको लिकासको सम्िन्धमा समय समयमा अिश्यक लनदाेन 

लदन सक्नेछ र त्यस्तो लनदाेनको पािना गनजु सम्बन्धीत खिेकज द सम्बन्धी संस्थाको कतुव्य हुनेछ । 

२. ईप दफा १ बमोलजम सलमलतिे लदएको लनदाेनको पािना नगने खिेकज द सम्बन्धी संस्था िा सलमलतिे 

तोलकलदएको ढाँचामा अफ्नो अम्दानी खचुको लहसाि लकतािको स्रेस्ता नराख्ने िा रकम लहनालमना गने 

खिेकज द सम्बन्धी संस्थाको नाम सलमलतिे अफ्नो िगतबाट कट्टा गनु सक्नेछ । 

३. ईपदफा २ बमोलजम सलमलतिे अफ्नो िगतबाट कज नै खिेकज द सम्बन्धी संस्थाको नाम कट्टा गरेमा त्यसको 

सचूना सम्बन्धी खिेकज द सम्बन्धी संस्थािाइ लदनज पनेछ । 

१७. सलमलतको स्िीकृलत लिनजपनेः खिेकज द सम्बन्धी संस्थािे खिेकज द प्रलतयोलगता गाईँभन्दा बालहर िा रालरिय िा 

ऄन्तरालरिय खिेकज द लिषयको सभा िा सम्मिेनमा भाग लिन कज नै सदस्य िा खिेाडीिाइ पठाईन िा बजज ु 

गाईँपालिकामा हुने खिेकज द प्रलतयोलगता िा खेिकज द लिषयको सभा िा सम्मिेनमा ऄन्य के्षत्रको खिेाडी िा 

ऄलधकारीिाइ अमन्त्रण गनु सलमलतको स्िीकृत लिनज पनेछ । 

१८. सदस्यहरुको भिाः 

१. सदस्यहरुिे सलमलतको बैठकमा भाग लिएिापत कायुपालिकािे तोके बमोलजम 

बैठक भिा पाईनेछन ्। 

२.  सदस्यिे सलमलतको काम लिाषेिे भ्रमण गनजु परेमा तोलकए बमोलजमको भ्रमण तथा दलैनक भिा पाईनेछन ्। 

१९. कायुिम तथा बजटेः खेिकज द लिकास प्रिधुनको िालग बजज ु गाईँपालिकािे अिश्यक बजटे िालषकु योजनामा 

समािाे गनजुपनेछ । 

 

पररच्छेद-६ 

सलचर्ािय सभबन्धी व्यर्स्था 

२२. गाईँपालिका स्तरीय खेिकज द लिकास सलमलतको सलचिाियः   गाईँपालिका स्तरीय खिेकज द लिकास सलमलत र 

सलचिाियको कायाुिय बजज ु गाईँपालिकाको लाक्षा ,यजिा तथा खिेकज द  ााखामा रहनेछ। 

२१. सलमलतको छापः गाईँस्तरीय खिेकज द लिकास सलमलतको नाममा एईटा छज टै्ट छाप रहनेछ। 

                                                                   पररच्छेद-७ 

आचार संलहता 

२३. अचार संलहताः खिे सम्बन्धी लिषयका खेिाडी, सलमलत संयोजक तथा सदस्य, कमचुारी र गाईँ कायुपालिका र 

सभाका सदस्यहरुिे दहेाय िमोलजमको अचार संलहता पािना गनजु पनेछः 

१. खिेका लनणाुयक, खिेाडी , दाकु, अयोजक कसैिे पलन खेि सञ्चािनको समयमा कज नै पलन 

प्रलतबलन्धत िाग ू औषध , मादक पदाथ,ु सतूीजन्य पदाथु र पान गजट्का सेिन गनु पाआने छैन । 

२. प्रलतस्पधी लटमिे लिदाेी नागररक मात्र समािेा गरेर स्िदाेी लटम िनाईन पाइने छैन । तर लिदाेी खिेाडी 

समतेिाइ अमलन्त्रत गररँदा गैह्र नेपािी लटमिाइ मान्यता लदआनेछ । 

३. प्रलतस्पधाुत्मक खिे सञ्चािन गदाु दताुिािा लटमिाइ मात्र मान्यता लदआनेछ । 
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४. नैलतक पतन गने फौजदारी ऄपराधमा दोषी ठहररएको खिेाडीिाइ खेिको लटमबाट हटाआनेछ । 

५. खिेको लिजय पश्चात पाईने लाल्ड,िलफ कलह ँकतै बेच्न,धरौटी राख्न िा ईपहार लदन पाआने छैन ्। तर कज नै 

दताुिािा क्िि लिगठन हुन गआ ईि क्िििे प्राप्त गरेका लाल्ड र िलफ गाईँपालिकाको स्िीकृतीमा ऄको 

दताुिािा क्िििाइ ईपहार लदन बाधा पने छैन । 

६. कज नै खिेमा व्यलििाइ लदएको ईपहार बाहके लटमिे पाएको ईपहार व्यलिको ऄलधनमा राख्न पाइने छैन ्। तर 

संरक्षण गनु बाधा पने छैन । 

७. खिेको लनणाुयक राख्दा तालिमप्राप्त अलधकाररक व्यलिबाहके ऄरुिाइ राख्न पाइने छैन । 

८. खिेाडीहरुिे अपसमा प्रलतस्पधाु गदाु अफ्नो लटमको पक्ष लिआ ुक्ल्यालपङ्ग,हुलटङ्ग,ऄनजहार मकेऄप र लचत्र 

प्रदानु गनु पाआनेछ तर लिपक्षी लटमका व्यलिहरु िा लटमिाआ ुिलक्षत गरी काटजुन,लचत्रकारीता,हुलटङ्ग व्यलिगत 

िा संस्थागत नामबाट ऄलिि ाब्द िा ऄभद्र व्यिहार गनु पाआने छैन । 

९. खिेको लिकास गरी प्रचार प्रसार गनु र प्रलतस्पधाु क्षमता लिकास गनु गाईँपालिकाको स्िीकृती र आजाजतलबना 

अफ्नो लटमको नाममा जबजसु्ती चन्दा ईठाईन पाआनेछैन । 

१०. गाईँपालिकाको स्िीकृती िा आजाजत लिआ ुईठाआएको चन्दा संस्थाको अम्दानी खातामा अय जनाआ ुसम्बलन्धत 

क्ििबाट पाररत गराएर मात्र खचु गनु पाआनेछ । 

११. यस ऄलघ नै ऄन्यत्र दताु भएका िा गाईँमा सचूीकृत भएका संस्थाहरुिे गाईँपालिकामा लिलखत जानकारी 

लदएर मात्र खिे सञ्चािन गनु पाआनेछन ्। 

२३.सौजन्यमा प्रलतयोलगता सञ्चािन:दताुिािा संघसंस्थाहरुिे ऄन्य संघसंस्थाहरुको सौजन्यमा कज नै खिे 

सञ्चािन गनु गाईँपालिकाको पिू ुस्िीकृती लिनज पनेछ । संस्थाको सौजन्यबाट नगदी,लजन्सी िा ऄन्य सहयोगिाआ ु

सािजुलनक गरी खेि सञ्चािन गनजुका साथै लििरण दजरुस्त राख्नज पनेछ । 

 

२४. जररिाना: 

१. दताु भएका खिेकज द सम्बन्धी संस्थाहरुिे निीकरण नगराएमा तोलकएबमोलजमको जररिाना गररनेछ । 

२. समयम ैनिीकरण नगने संस्थािे अफ्नो कोषबाट जररिाना बजझाईनज पनेछ । तर,संस्थाको कज नै व्यलिका 

कारण संस्था निीकरण गनु लििम्ब हुन गएको भए ईि व्यलिबाट संस्थािे ऄसजिईपर गनु सक्नेछ । 

२५.संस्थाको लिगठन:दताु भएको खिेकज दका संस्थाहरु दहेायको ऄिस्थामा लिगठन हुन सक्नेछन ्। 

१. संस्थाका दजआ ुलतहाआ ुबहुमतिे संस्था लिगठन गने भनी लनणयु गरेमा । 

२. िगातार ५ िषसुम्म संस्था निीकरण नगरेमा । 

३. संस्थािे िगातार २ बषसुम्म कज नै प्रलतयोलगतामा सहभागी नभएमा िा कज नै खेिकज द कायुिम अयोजना 

नगरेमा । 

२६.लिगलठत संस्थाको सम्पलत :लिगठन भएको संस्थाको सम्पलत गाईँपालिका मातहतमा रहनेछ। 

२७.सजाय: 

१. सलमलतको कज नै सदस्य िा कमुचारीिे लनयतबा िा िापरबाही गरी िा बदलनयतसाथ सलमलतिाआ ुहानी 

नोक्सानी पज-याएमा लनजिाआ ु२००००।– (ऄक्षेरेपी रु.बीस हजार) रुपैयाँसम्म जररिाना हुन सक्नेछ । 

२. अलथुक सम्पलतमा हानी नोक्सानी पजर् याएमा अलथुक ऐनमा ईल्िेख भएबमोलजम कारबाही हुनेछ । 
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२८.ऄसि लनयतिे गरेको काममा बचाई: यस लनदलेाका बमोलजम सदस्यहरुिे ऄसि लनयतिे खेिकज द सम्बन्धी 

ालैक्षक संस्था,क्िब,संस्थाहरुको ऄनजगमन तथा लनयमन गदाु कज नै गल्ती भएमा सदस्यहरु ईपर कज नै कारिाही हुने छैन । 

२९.यस लनदलेाकामा िेलखएको कज रा यसै बमोलजम र ऄन्य प्रचलित काननू बमोलजम हुनेछ । 

३०.प्रलतिदेन:सलमलतको िालषुक प्रगलत प्रलतिदेन संयोजकिे कायुपालिकामा पेा गनजु पनेछ । 

३१.बाधा ऄड्काई फज काईने ऄलधकार:यस लनदलेाकाको कायाुन्ियनमा कज नै बाधा ऄड्काई परेमा िा व्याख्या गने 

ऄलधकार गाईँपालिकािाआ ुहुनेछ । 

३२.संाोधन: यस ऐनमा अिश्यकता ऄनजसार कायुपालिकािे अिश्यक संाोधन गनु सक्नेछ र यो ऐन कायाुन्ियन गनु 

अिश्यक पने ऄन्य कायुलिलध तथा लनदलेाका बनाइ िागज गनु सक्नेछ ।  

 

 

                अनजसजची – १ 

(दफा ११ को उपदफा (१) सँग सभबलन्धत  ) 

श्री प्रमजख प्राासकीय ऄलधकृत ज्य ू,       लमलतः 

बजज ुगाईँपालिका 

गाईँ कायुपालिकाको कायाुिय, 

सजनसरी । 

                                                        लिषयः संस्था दताु सम्बन्धमा । 

म / हामीिे तपलसिमा िेलखएको लििरण ऄनजसारको खेिकद सम्बन्धी संस्था दताु गने मनसायिे आच्छज क व्यलिहरुको 

भिेाबाट तदथु सलमलतिे संस्थाको लिधान समते तयार गररसकेकािे एक प्रलत लिधान यसै लनिदेनसाथ संिग्न राखी 

लिधान स्िीकृती र संस्था दताुका िालग अिदेन दताु गरेको छज  / छौं । लनयम ऄनजसार संस्था दताु गररलदनजहुन ऄनजरोध 

गदछुज / गदछुौं। 

संस्थाको कायाुिय रहने स्थानः................................................................ 

बजज ुगाईँपालिका......................... िडा नं. ..............................टोिः.......................... 

सलचि                      ऄध्यक्ष 

हस्ताक्षर                    हस्ताक्षर 

नाम           नाम 

लमलत                                                        लमलत 
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लनिदेन साथ पेा गनजुपने कागजातहरुः 

क. संस्थाको लिधान सम्झौता । 

ख.  अिदेक र सलमलतका पदालधकारीहरुको नागररकताको प्रलतलिपी । 

ग.   संस्थाको छापको नमजना । 

 

 

 

ऄनजसजचीं–२ 

(दफा १२ को ईपदफा (१) सँग सम्बलन्धत) 

श्री प्रमजख प्राासकीय ऄलधकृत ज्य ू, 

बजज ुगाईँपालिका          लमलतः 

गाईँ कायुपालिकाको कायाुिय, 

सजनसरी । 

                                                                             लिषयः संस्था दताु प्रमाण–पत्र । 

 

संस्थाको नामः.................................. 

ठेगानाः....................................... 

दताु हुदँाका बखत रहनजभएका  सलमलतका पदालधकारी र सदस्य संख्याः 

दताु हुदँाका बखत रहनजभएको ऄध्यक्षको नामः 

 

मालथ ईल्िेलखत लििरण भएको संस्था सचूीकृत गरी प्रमाण–पत्र प्रदान गररएको छ । बजज ुगाईँपालिका खेिकज द लिकास 

सलमलत काुयलिलध र लिधानको ऄधीनमा रही खिेकज द सम्बन्धी गलतलिलधहरु सञ्चािन गनु ऄनजमलत लदआएको छ । 

प्रमजख प्राासलकय ऄलधकृत 

बजज ुगाईँपालिका 

संस्था निीकरणको लििरणः 

निीकरण गने कमचुारी सही र गा. पा. को छाप 

ि.स. संस्थाको नाम 

निीकरण भएको लमलत   निीकरण दस्तजर निीकरण गने कुमचारीको सही 

गा. पा. को छाप 
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ऄनजसजची – ३ 

(दफा १२ को ईपदफा (२) सँग सम्बलन्धत ) 

श्री प्रमजख प्राासकीय ऄलधकृत ज्य ू, 

बजज ुगाईँपालिका          लमलतः 

गाईँ कायुपालिकाको कायाुिय, 

सजनसरी । 

                                                                              लिषयः संस्था सचूीकृत गररलदनज हुन । 

हामीिे तपलसिको लििरण ऄनजसारको संस्था गठन गरी सन्चािन गदआ अएका छौ ँ। गाईँ कायुपालिकाको लनयमानजसार 

संस्था सचूीकृत  गनजुपने भएकोिे लनयम ऄनजसार गररलदनजहुन  ऄनजरोध गदछुौं । 

संिग्न कागजातहरुः 

क) दताु प्रमाण पत्र । 

ख) चािज िषकुो िेखापरीक्षण प्रलतिदेन । 

ग) कर चजिा प्रमाण पत्र । 

घ) कायु सलमलतको लनणयु 

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

.....................        हस्ताक्षर 

हस्ताक्षर                      ऄध्यक्ष 

सलचि 
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अनजसजचीं–४ 

                                    (दफा १२ को उपदफा (३) सँग सभबलन्धत) 

 

श्री प्रमजख प्राासकीय ऄलधकृत ज्य ू, 

बजज ुगाईँपालिका         लमलतः 

गाईँ कायुपालिकाको कायाुिय, 

सजनसरी । 

                                                                          लिषयः संस्था सचूीकृत प्रमाण–पत्र । 

संस्थाको नामः.................................. 

ठेगानाः....................................... 

दताु हुदँाका बखत रहनजभएका  सलमलतका पदालधकारी र सदस्य संख्याः 

दताु हुदँाका बखत रहनजभएको ऄध्यक्षको नामः 

मालथ ईल्िेलखत लििरण भएको संस्था सचूीकृत गरी प्रमाण–पत्र प्रदान गररएको छ । बजज ुखिेकज द लिकास सलमलत 

काुयलिलध र लिधानको ऄधीनमा रलह खिेकज द सम्बन्धीत गलतलिलधहरु सञ्चािन गनु ऄनजमलत लदइएको छ । 

 

प्रमजख प्राासलकय ऄलधकृत 

बजज ुगाईँपालिका 

 

संस्था निीकरणको लििरणः 

निीकरण गने कमचुारीको सही        गा. पा. को छाप 

ि.स. सस्थाको नाम 

निीकरण भएको लमलत        निीकरण दस्तजरः 

निीकरण गने कमचुारीको सहीः                   गा. पा. को छापः 
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                                                                        ऄनजसजचीं–५ 

                                                     (दफा १२ को ईपदफा (३ ) सँग सम्बलन्धत) 

 

श्री प्रमजख प्राासकीय ऄलधकृत ज्य ू, 

बजज ुगाईँपालिका         लमलतः 

गाईँ कायुपालिकाको कायाुिय, 

सजनसरी । 

 

                                                         लिषयः संस्था निीकरण गररपाउँ । 

 

 

......................... नामक संस्था यस पालिकामा दताु /सचूीकृत भइ खिेकज द सम्बलन्ध गलतलिलधहरु  सञ्चािन 

गरी रहकेो हुदँा तपलसि बमोलजमका कागजात  संिग्न गरी निीकरण गरीपउँ भनी  लनिदेन पेा अएको छज  /छौ ँ। ऄतः 

अलथुक िष ु.............को संस्था निीकरण गररपाउँ । 

पेस गनुजपने कागजातहरुः 

क) चािज अलथुक िषकुो िेखापरीक्षण प्रलतिदेन । 

ख) संस्थाको  िालषकु गलतलिलध । 

ग) भालि  योजना र बजटे । 

 

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

हस्ताक्षर                        हस्ताक्षर 

सलचि         ऄध्यक्ष 
 

 अज्ञािे, 

 

 प्रमजख प्राासकीय ऄलधकृत 

 प्रमोद कज मार चौधरी 


