
तारकेश्वर नगरपालिका खिेकुद सम्बन्धी कार्यलिलध, २०७६ 

प्रमालिकरि लमलतिः २०७६।१२।०६ 

स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७६ को दफा १०२ िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी तारकेश्वर नगर 

कार्यपालिकाको िैठकिाट बाट पाररत भएको ति िलेखए िमोलिमको नीलत सियसाधारिको िानकारीको िालग 

प्रकाशन गरीएको छ । 

तारकेश्वर नगरपालिका नगर खिेकुद सम्बन्धी नीलत २०७६ 

प्रस्तािनािः 

खेिकुदको  माध्र्मबाट  समािमा  अनुशासन  कार्म  राख्न,  स्िस्थ नागररक तर्ार गनय, बस्ती (समाि) सफा राख्न, 

धुम्रपान, मद्यपान र िागु पदाथय सेिन तथा छाडा संस्कृलतबाट र्ुिाहरूिाई बचाउन, दशेको साियभौलमकता रक्षा गनय र 

स्िस्थ प्रलतस्पधायको भािना िागृत गरार्य पररश्रम र पररितयनप्रलत सचते नागररक  बनाउन, रालिर्, अन्तरायलिर् 

क्षेत्रमा ख्र्ालत कमाउन ेउद्दशे्र्का साथ तारकेश्वर नगरपालिकािे नगर खेिकुद  सलमलत  माफय त लिलभन्न गलतलिलधहरू 

गनयको िालग आगमी ददनहरूमा अझ व्यिलस्थत रूपमा कार्यक्रम संचािन गनय आिश्र्क नीलत लनर्मको व्यिस्था गनय 

िाञ्छनीर् भएको हुँदा तारकेश्वर नगरपालिका नगर खिेकुद सम्बन्धी नीलत २०७६ बनार्एको छ । 

पररच्छेद—१ 

१. सलंक्षप्त नाम र प्रारम्भ  

१.१ र्ो कार्यलिलधको नाम “तारकेश्वर नगरपालिका, नगर खेिकुद सम्बलन्ध कार्यलिलध २०७६ रहनेछ । 

१.२ र्ो कार्यलिलध तुरुन्त प्रारम्भ हनेछ । 

२.  पररभाषािः लिषर् िा प्रसंग्िे अको अथय निागेमा र्स कार्यलिलधमा,— 

२.१ ‘‘कार्यलिलध’’  भन्नािे“ तारकेश्वर नगरपालिका,  नगर खेिकुद सम्बलन्धको  कार्यलिलध २०७६”  भने्न 

सम्झनुपछय । 

२.२  ‘‘खेिकुद सलमलत’’  भन्नािे  तारकेश्वर नगरपालिकािाट गरठत खेिकुद लिकास सलमलत भने्न सम्झन ुपछय । 

२.३ ‘‘नगर खेिकुद सलमलत’’ भन्नािे तारकेश्वर नगरपालिकाबाट गरठत नगर खेिकुद सलमलत भने्न सम्झनु पछय । 

२.४  ‘‘रटम, क्िब, संघ, संस्था’’ भन्नािे तारकेश्वर नगरपालिकामा तोदकए बमोलिम दताय भएका तारकेश्वर नगर 

क्षेत्र लभत्रका रटम, क्िि र  सघं संस्थाहरू भने्न सम्झनु पछय । 

२.५  ‘‘खेिाडी’’ भन्नािे रटम, क्िि संघसंस्था सम्बद्ध खेिाडी भन्ने सम्झनु पछय ।  

२.६ ‘‘प्रलशक्षाथी’’ भन्नािे तारकेश्वर नगरपालिकाद्धारा संचालित खेिकुद प्रलशक्षिमा सहभागी  खेिाडी,  रटम,  

क्िि  संघ  संस्थामा  सम्बद्ध लसकारू  खेिाडी भने्न सम्झनु पछय । 

२.७ ‘‘प्रलशक्षक’’ भन्नािे तारकेश्वर नगरपालिकाद्धारा संचालित खेिकुद प्रलशक्षिमा सहभागी प्रलशक्षक, रटम, क्िि 

संघ संस्था खेि प्रलशक्षि सलमलतमा सम्बद्ध लिषर्गत खिेकुद प्रलशक्षक भने्न सम्झन ुपछय । 



२.८   ‘‘प्रलशक्षि सलमलत’’ भन्नािे नगर खेिकुद सलमलत अन्तगयत तारकेश्वर नगरपालिका क्षते्र लभत्र लिषर्गत खिे 

प्रलशक्षिका िागी गरठत सलमलत भने्न सम्झनु पछय । 

२.९  ‘‘खेिकुद लिकास कोष’’  भन्नािे  तारकेश्वर नगरपालिकाको खेिकुद लिकास कोष भने्न सम्झन ुपछय । 

२.१० ‘‘खेिाडी लििरि’’ भन्नािे रटम, क्िब, संघ संस्थाहरूिे आफ्नो रटम, क्िब, सघं ससं्थामा आबद्ध भलन प्रमालित 

गरी नगरपालिकामा पेश गरेको लििरि भने्न सम्झनु पछय । 

२.११. ‘‘खेिकुद पदालधकारी’’ भन्नािे खेिकुद सम्बद्ध सलमलत, उपसलमलतका पदालधकारी भने्न सम्झनु पछय । 

पररच्छेद – २ 

नगर खिेकुद सलमलतका उद्दशे्र्हरु 

३.१  नगरको किा, संस्कृलत र खेिकुदको लिकास र प्रलतष्ठा िृलध्दमा खेिकुदको माध्र्मिे सहर्ेग पुर्ायउन,े 

   ३.२  नगरलभत्रको खेिकुद प्रलतर्ोलगता संचािन गनय तथा सम्बद्ध खेि प्रलशक्षि लनकार्का बीच समन्िर् गरी खेि 

लिकास गनय सहर्ोग् गन,े 

  ३.३  स्िस्थ प्रलतस्पधायको भािना िागृत गराई  दशेभक्त, स्िालभमानी, समािप्रलत उत्तरदार्ी, अनुशालसत,  पररश्रमी, 

नैलतकिान, िागरुक र पररितयन प्रलत सचेत नागररक तर्ार गन,े 

३.४  टोि, गल्िी, चोक र सडक आददिाई स्िच्छ र सफा राख्न खेिकुद संघ संस्थािाई पररचािन गने । 

३.५  खेिकुदको माध्र्मबाट नगरिासीहरुिाई नागररक भािनाप्रलत सचते गराउन,े  

३.६. खेिकुदमा मलहिा सहभालगता अलभिृलद्ध गनय प्रोत्साहन गन,े 

३.७  खेिकुद लिकासको लनलम्त भौलतक पूिायधारहरू तर्ार गनय लिलभन्न सामालिक संस्था, लिद्यािर् र सरकारी 

लनकार्हरुिाई पलन सररक गराउन,े  

३.८  खेिकुद गलतलिलधहरूिाई संस्थागत रूपमा लिकास गद ैिैिान,े 

३.९ बौलद्धक श्रम गने लिद्याथी, लशक्षक र बुलद्धिीिीहरुिाई समेत शारीररक व्यार्ाम खेिकुदको व्यिस्था गनय 
सहर्ोग पुर्ायउने, 

३.१० तारकेश्वर नगरपालिका लभत्रबाट रालिर् र अन्तरायलिर् क्षेत्रमा समेत  प्रलतस्पधाय गनय सके्न र्ोग्र् खेिाडीहरु 

उत्पादन गनुयका साथ ैअन्तरायलिर्  क्षेत्रमा समेत दशेको प्रलतष्ठा बढाउने, 

३.११ रटम, क्िब, संघ संस्था, लिषर्गत खेि लशक्षि सलमलत, िडास्तरीर् खेिकुद उपसलमलतहरूको व्यिस्थापन गन े
गराउन,े 

३.१२ नगरपालिका अन्तगयतका शैलक्षक संस्थाहरुमा खिेकुद प्रलशक्षकहरूको व्यिस्था गनय प्रोत्साहन गने । 

पररच्छेद – ३ 

नगर खिेकुद सलमलतको गठन र बठैक कार्यलिलध 



४.  तारकेश्वर नगर लशक्षा सलमलतको संरक्षकत्िमा तारकेश्वर नगरपालिकामा दहेार् बमोलिमको पदालधकारी रहन े

गरी एक नगर खेिकुद सलमलत गठन गनय सदकनेछ । 

४.१  िडा अध्र्क्षहरु मध्र्े नगर प्रमुखिाट मनोलनत िडा अध्र्क्ष – अध्र्क्ष 

४.२  अध्र्क्षको सल्िाहमा नगर प्रमुखिाट मनोलनत गरेको खेिपे्रमी – उपाध्र्क्ष 

 ४.३  खेिकुदको क्षेत्रमा सदक्रर् व्यलक्त, सामलिक काममा सदक्रर् समािसेिी नगरिासी मध्र्े नगर प्रमुखिाट मनोलनत 

१ िना मलहिा सलहत १० िना ¥ – सदस्र् 

४.४  नगरपालिकाको लशक्षा र्ुिा तथा खेिकुद शाखाका शाखा अलधकृत – सदस्र् सलचि 

५.  नगर खेिकुद सलमलतको पदािलध गठन भएको लमलतिे २ िषयको हनेछ । 

  ६.  नगर खेिकुद सलमलतको बैठक कलम्तमा ३ मलहनाको एक पटक बस्नेछ । आिश्र्कता अनसुार लछटो लछटो पलन 

िस्न सके्नछ । 

७.  बैठकको संर्ोिकता, लनियर् कार्ायन्िर्नको मुख्र् उत्तरदालर्त्ि संर्ोिकको  हनेछ । 

८.  सदस्र्  सलचििे  पत्राचार  गने,  अलभिेख  राख्ने,  लनियर्  दकताबको  सुरक्षा  गने र संर्ोिकको आदशेानसुार 

बैठकको िालग आिश्र्क लिषर् सूची र सामाग्री िुटाउन ेछ । 

९.  बैठक (मार्न्र्र्ूटटंग)् उठाउने र बैठक संचािन सम्बन्धी आिश्र्क काम गन ेसदस्र् सलचिको मुख्र् लिम्मेिारी 

हनेछ । 

१० उपाध्र्क्षिे कार्यकाररलि कार्यको िालग अध्र्क्षिाई प्रत्र्क्षरुपमा सगाउने छन । 

१० आिश्र्कता अनुसार लिलभन्न खेिकुदमा िानकार व्यलक्तहरुिाई िैठमा आमन्त्रि गनय सदकने छ । 

(¥ मिति २०७७।०७।०३ को कार्यपामिकाको वैठकवाट संशोधिि) 

 

पररच्छेद – ४ 

खिेकुद प्रलतर्ोलगता व्यिस्थापन 

१०.  नगर खेिकुद सलमलत आफैिे िा नगरपालिकामा दताय भएका टीम, क्ििहरू माफय त लिलभन्न खिेकुद 

प्रलतर्ोलगता संचािन गनय िा गराउन सके्न छ । 

११.  नगर खेिकुद सलमलत आफै िा नगरलभत्रका टीम, क्िि माफय त रालिर् र अन्तरायलिर् टीमसंग् मैत्रीपुिय 

खेिकुदको आर्ोिना गन,े गराउन सके्नछ । 

१२.  नगर खेिकुद सलमलतिे आिश्र्कता अनुसार लिज्ञसुँग सल्िाह गनय  सके्नछ । 

१३. नगर खेिकुद सलमलत अन्तगयतका प्रलशक्षकहरुिाई स्तरीकरि गन ेतालिमको व्यिस्था गनय सके्नछ । 

पररच्छेद – ५ 



नगर क्षते्रलभत्रका टीम, क्िि र सघं ससं्थाहको दताय र व्यिस्थापन 

१४.  तारकेश्वर नगरपालिका लभत्रका टीम, क्िि, सलमलत र संस्था आददिे नगर खेिकुद सलमलतको उद्दशे्र् नीलत, 

लनर्मिाई पािना गरी खेिकुद लिकास गनय चाहमेा तोदकएको शुल्क िुझार् दताय तथा निीकरि समेत गनुय 

पनेछ । खेिकुद सलमलतको िठैकिे दताय शुल्क लसफाररस गनयछ । उक्त शुल्क नगर कार्यपालिकाको लनियर्ानुसार 

िागु हने छ । तर कुनै खेि लिशेषको िालग उपसलमलत तोक्न सके्न छ । 

१५.  दताय भएका टीम, क्िि, पुस्तकािर्िे िुनसकैु प्रलतर्ोलगता गनुय भन्दा  अगालड नगर खेिकुद सलमलतबाट 

स्िीकृलत लिनु पनेछ । 

१६.  दताय र निीकरि गनुय भन्दा पलहिे नगर खेिकुद सलमलतबाट सम्बलन्धत  ठाउंमा लनरीक्षि गनय  सके्नछ । 

१७.  नगरपालिकािे नगर खेिकुद सलमलतमा दताय भएका टीम, क्िि, संघ, संस्थाहरूिे नगर खेिकुद सलमलतको 

उद्दशे्र् अनुसार खेिकुद प्रलतर्ोलगता संचािन गनय सहर्ोग माग गरेको खण्डमा आर्ोिक सलमलतिाई १५ 

हिार सम्म आर्थयक सहर्ोगको िालग नगरपालिकामा लसफाररस गनय सके्नछ । 

१७.१ नगर खेिकुद सलमलत अन्तगयत प्रत्र्ेक िडामा खेिकुद उपसलमलत गठन गनय प्राथलमकता ददर्ने छ । 

पररच्छेद – ६ 

खिेकुद गषे्ठी, सभा, कार्यक्रम व्यिस्थापन 

१८. नगरपालिकािे रालिर्, अन्तरायलिर् खेिाडी, प्रलशक्षक र रटमहरूिार्य स्िागत कार्यक्रम गनय सके्नछ । 

१९. खेिकुद लिकासको िालग सभा, सम्मेिन, गोष्ठी गने िा गराउन सके्नछ । 

२०. रालिर् तथा अन्तरायलिर् प्रलतर्ोलगताहरुमा पदक तथा पुरस्कार प्राप्त गनय सफि एिं अन्तरालिर् 
प्रलतर्ोलगताहरूमा सहभागी भएका खेिाडी िा  प्रलशक्षकको सम्मानमा बधाई तथा अलभनन्दन कार्यक्रम 

आर्ोिना गनय  सके्नछ । 

२१. तारकेश्वरनगरको किा, संस्कृलत र खेिकुद लिकासको िालग आिश्र्कता अनसुार टीम, क्िि, संघ संस्थाका 

प्रलतलनलधहरुको र्ायिी िा बैठक बोिाउन सके्नछ । 

पररच्छेद – ७ 

खिेकुद प्रलतर्ोलगतामा व्यिस्थापन 

२२. अन्तर नगरपालिका िगार्त लिलभन्न प्रादलेशक, रालिर्, अन्तरायलिर् प्रलतर्ोलगताहरूमा तारकेश्वर 
नगरपालिका टीम, क्िब, संघ संस्था िा लिद्यािर् किेििाई सहभागी गराउन सके्नछ । 

२३. नगरपालिकािे लनियर् गरे बमोलिम सहभागी हन िाने टीमका खेिाडी, प्रलशक्षक र व्यिस्थापकिाई सुलिधा 

को िालग लसफाररस गनय सके्नछ ।  

२३. नगर लभत्र हन ेरािपलत रलनङ लशल्ड  िगार्तका खिेकुदको संर्ोिन गनेछ । 

पररच्छेद – ८ 

तालिम तथा प्रलशक्षि व्यिस्थापन 



२४. तारकेश्वर नगरपालिकािे खेिकुद लिकास र खेिाडीको स्तरिृलद्ध गनयको  िालग आिश्र्कता अनुसार लिलभन्न 

खेिहरूको तालिम र प्रलशक्षि ददनेछ । 

२५.  प्रलशक्षाथीहरु प्रलशक्षिमा समािेश हन नगर खेिकुद  सलमलतका  प्रलतलनलध  र िडाध्र्क्षको लसफाररस सलहत 

आिेदन ददनु पनेछ । 

पररच्छेद – ९ 

नगर खिेकुद लिकास कोषको व्यिस्था 

२६. खेिकुद सम्बन्धी तालिम, प्रलशक्षि, प्रलतर्ोलगता िगर्तका दक्रर्ाकिापका िालग तारकेश्वर नगरपालिकामा 

नगर खेिकुद लिकास कोषको व्यिस्था गररनेछ । 

२७.  कोषका श्रोतहरू दहेार् बमोलिम हनेछन् । 

२७.१ नेपाि सरकार, रालिर् खेिकुद पररषद, लिल्िा खेिकुद लिकास सलमलत र अन्तरायलिर् संस्था िा कुनै व्यलक्तबाट 

प्राप्त हन सके्न नगद., 

२७.२ लिलभन्न प्रलतर्ोलगता िा कार्यक्रम आर्ोिना गरी संकिन भएको रकम,  

२७.३. खेि प्रलशक्षि अिलधभर उठेको आिेदन शुल्क, मालसक प्रलशक्षि शुल्क र भनाय रकम, 

२७.४ नगरलभत्रका  टीम,  क्िि  दताय  आिेदन  शुल्क,  निीकरि  शुल्क,  फाराम शुल्क 

२७.५  नगरपालिकािे खेिकुदको िालग लिलनर्ोिन गरेको रकम । 

२८.  र्स कोषको संचािन ता.न.पा. बोडयको लनियर् अनसुार हनेछ । 

 

पररच्छेद – १० 

लनमायि तथा ममयत 

२९. कुनै खेि प्रलशक्षिमा प्रर्ोग हने सामानहरूको सामान्र् िडान तथा ममयत  गनय सम्बलन्धत प्रलशक्षकिे न ैव्यिस्था 

गनुय पनेछ । 

३०. लिशेष तररकािे ममयत गनय सम्बलन्धत प्रालिलधक कहाुँ िान ु पने भएमा सलचिको माग अनुसार नगर खेिकुद 

सलमलतको लसफाररसमा नगरपालिकािे ममयत संभार गनछे । 

३१. खेिकुद भिन, मैदान आददको व्यिस्था गनय नगर खेिकुद उपसलमलतिे  तारकेश्वर नगरपालिकाको बोडय 

बैठकिाई अनुरोध गनेछ । 

पररच्छेद – ११ 

लिषर्गत खिे प्रलशक्षि सलमलतको व्यिस्था 



३२.१ र्ूिा तथा खेिकुद लिकास सलमलत अन्तगयत नगर खेिकुद उपसलमलतको  मातहतमा रहन ेगरी खिे प्रलशक्षि, 

सैद्धालन्तक कक्षा संचािन र दक्ष अनुशालसत खेिाडी तर्ार गन े कार्यमा सम्बलन्धत खेि प्रलशक्षकहरुिाई 

आिश्र्क लनदशेन, सल्िाह र सहर्ोग ् गनय  आिश्र्कता अनुसार लिषर्गत  खेि प्रलशक्षि सलमलत गठन गनय 

सदकने छ ।  

३२.२ र्स सलमलतिे लिषर्गत खेि प्रलशक्षि, संचािन,  रेखदखे, लनररक्षि, लनर्न्त्रि र व्यिस्थापन गनेछ । 

३२.३ र्स सलमलतिे सम्बलन्धत खेिकुद प्रलत िनमानसको आकषयि बढाउने कार्य गनेछ । 

३२.४  प्रलशक्षिको िालग आिश्र्क लनमािय िुटाउन मद्दत गनेछ । 

३२.५ प्रलशक्षि केन्रबाट संचािन हन ेप्रलतर्ोलगता, गोष्ठी र कक्षा संचािनमा सहर्ोग् गनेछ । 

पररच्छेद – १२ 

अनशुासनको कािायही,  दण्ड, सिार् र परुस्कार 

३३.  अनुशासनको  कािायही. खेिाडी, प्रलशक्षक, प्रलशक्षाथी, व्यिस्थापक समेति े लिषर्गत खेिको आचारसलंहता 

िगार्त खेि अनुशासनमा रहनु  पनेछ ।  कसैिे अनशुासन र आचारसंलहताको उिंघन गरेमा, दहेार् 

बमोलिमको आचरि िा कार्य गरेमा प्रलशक्षि सलमलतको लनियर् अनुसार अनुशासनको  कािायही गनयसके्नछ । 

३३.१ नगर खेिकुद उपसलमलत र त्र्स अन्तगयतका सलमलतको बदनाम (अलहत) हन कार्य गरेमा । 

३३.२ सलमलतको नीलत, लनर्म, लनदशेन र लनियर् लिपररत कार्य गरेमा । 

३३.३ गोप्र्ता भंग् गरेमा । 

३३.४ अनैलतक कार्यमा संिग्न रहकेो िानकारी पाएमा । 

३३.५ अनुमलत लिना अन्र् ससं्था लसत संिग्न रही खेिकुद कृर्ाकिाप गरेमा ।  

पररच्छेद – १३ 

लिलिध 

३४. नगर खेिकुद उपसलमलतबाट प्रलशक्षि र प्रलतर्ोलगता संचािन गनय कुन ैलिशेष सामान, भिन र िग्ग भाडामा 

लिन सके्नछ । तर सो भाडाको िाग्ने रकम सुलनलित भएको हनु पन ेछ । 

३५. प्रलशक्षक र प्रलतर्ोलगता समर्मा कुन ै खेिाडीिाई सामान्र् चोटपटक भएमा नगर खेिकुद उपसलमलतको 

कोषबाट खचय गररनेछ । तर सख्त लबरामी, चोटपटक भएमा बोडयको लनियर् अनुसार औषधी उपचार गरार्यने छ 

। 

३६. कुनै पलन नीलत लनर्म िा र्स अन्तरगत आर्थयक सहर्ोग्, सुलिधा तथा शुल्कको सिािमा समर् र पररलस्थलत 

अनुसार थपघट िा संसोधन गनुय परेमा र्ुिा तथा खेिकुद  लिकास  सलमलतको  लसफाररसमा  नगरपालिका  बोडय  

िैठकिे  आिश्र्क लनियर् गनय सदकनेछ । 



३७. खेिकुद प्रलतर्ोलगताको लसिलसिामा कुन ै खेिाडी प्रलशक्षक िा व्यिस्थापक घार्ते भई शरीरको कुनै ऋंग ् 

अपाङ्ग भएमा िा त्र्स्ता व्यलक्तको पररिारिाई प्रोत्साहन  स्िरुप  आर्थयक  सहर्ोग्  गनय ता.न.पा.  बोडयमा 

लसफाररस  गनेछ  ।  खेिकुद  प्रलतर्ोलगतामा  भाग  लिने  प्रलशक्षक,  खेिाडी  र व्यिस्थापकको आिलधक 

लिमाको व्यिस्था समेत गने सके्नछ । 

३८. र्स नीलतमा आिश्र्कतानुसार नगर खेिकुद सलमलतको लसफाररसमा नगर कार्यपालिकािे संशोधन गनय 

सके्नछ । 

 

 


