
 

पैय ूँ गाउूँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड M 4                संखयााः 2           लिल ाः 2078/07/17 
              भाग-2 
पैय ूँ गाउूँपालिका 

अन् र वडास् रीय गाउूँपालिका अध्यक्ष कप भलिवि खेि प्रल योलग ा 
सञ्चािन काययववलि “2078” 

प्रस् ावना  

नेपािको संवविान, ववद्यिान खेिकुद नील , खेिकुद ववकास ऐन  था लनयिाविीहरुको िियिाई 
आत्िसा  गदै खेिकुदको ववकास  था ववस् ारका िालग राज्य संरचनाको सबभन्दा सानो इकाई वडा 
 हिाई केन्रववन्द ु बनाई खेिकुद प्रल भाको पवहचान,संरक्षण  था संवर्द्यन गदै राष्ट्रलनिायण एवि ्
ववकासिा खेिाडीको भलुिका सवि सक्षि एवंि प्रभावकारी गराउन पालिकास् रीय खेिकुद 
प्रल योलग ाहरु सञ्चािन गरी उत्कृस्ठ अनशुालस  र सक्षि खेिाडीहरु  यार पादे भववश्यिा रावष्ट्रय  था 
अन् रावष्ट्रय प्रल योलग ाहरुिा सहभालग भई राष्ट्रको छवव उच्चराख्न ेखेिाडी  यार गने ििु उद्देश्यका 
साथ सञ्चािन हनुे भलिवि प्रल योलग ािाई व्यवस्स्थ  ियायदद   था अनशुालस  गराउने उद्देश्यिे पैय ूँ 
गाउूँपालिकािे अन् रवडास् रीय गाउूँपालिका अध्यक्ष कप भलिवि खेि प्रल योलग ा सञ्चािन काययववलि 
“2078”जारी गरेको छ। 

पररच्छेद १ 

प्रारम्भ 

१. संस्क्षप्त नाि र प्रारम्भाः क) यो काययववलिको नाि अन् र वडास् रीय गाउूँपालिका अध्यक्ष कप 
भलिवि खेि प्रल योलग ा सञ्चािन काययववलि “2078” रहेको छ। 

 ख) यो लनदेस्शका स्वीकृ  भएको लिल  देखी िाग ुहनुेछ। 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस लनदेस्शकािा  

  



क) ‘सलिल ’ भन्नािे अन् र वडास् रीय गा.पा अध्यक्षकप प्रल योलग ा सञ्चािन  था व्यबस्थापन 
सलिल िाई बझु्नपुदयछ। 

ख) ‘वडा’ भन्नािे पैय ूँ गाउपालिका अन् गय का वडाहरु सम्झनपुदयछ। 

ग) ‘सि ह’ भन्नािे एउटै वटिबाट खेल्न भनी नाि द ाय गराएका खेिाडीहरुको सि ह बझु्न ु
पदयछ। 

घ) ‘आयोजक’ भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिका बझु्नपुदयछ। 

 

पररच्छेद २ 

३. प्रल योलग ा आयोजना  था व्यवस्थापनाः क) अन् र वडास् रीय गाउूँपालिका अध्यक्षकप भलिवि प्रल योलग ा 
सञ् चािन, सिन्वय  था व्यवस्थापन गनय गाउूँपालिकाका प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ को संयोजकत्विा  पलसि 
बिोस्जि प्रल योलग ा आयोजना, सञ्चािन  था व्यवस्थापन सलिल  रहनेछ। 

१) प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ           - संयोजक  

२) प्रल योलग ा सञ्चािन हनु ेस्थानको सम्वस्न्ि  वडाध्यक्ष      - सदस्य 

३) सम्वस्न्ि  स्थानीय  हिा रहेको प्रहरी कायायियको प्रिखु          -सदस्य 

४) गाउूँपालिकाको प्रशासन शाखाको अलिकृ  कियचारी              -सदस्य 

५) संयोजकिे  ोकेको गाउूँपालिकाको िेखा शाखाको कियचारी        -सदस्य  

६) गाउूँपालिकाको स्शक्षा य वा  था खेिकुद शाखा प्रिखु            -स. सस्चव  

       संयोजकिे आवाश्यक ाअनसुार आिस्न्त्र  सदस्यको रुपिा बोिाउन सक्नछे। 

ख) अन् र वडास् रीय गाउूँपालिका अध्यक्षकप भलिवि प्रल योलग ा सञ्चािन  था व्यवस्थापन सलिल को काि 
क यव्य र अलिकार । 

       १) अन् र वडास् रीय गाउूँपालिका अध्यक्षकप भलिवि प्रल योलग ा सञ्चािन, व्यवस्थापन  था  
अनगुिन गने। 

        2)अन् र वडास् रीय गाउूँपालिका अध्यक्षकप भलिवि प्रल योलग ाको िालग आवाश्यक पने प वायिारको 
ववकास  था व्यवस्थापन गने । 

        ३) अन् र वडास् रीय गाउूँपालिका अध्यक्षकप भलिवि प्रल योलग ा सिय, स्थान र लिल   ोकी उपय क्त 
स्थान छनौट गने। 



        4) अन् र वडास् रीय गाउूँपालिका अध्यक्षकप भलिवि प्रल योलग ा िा गाउूँपालिका लभत्रका सम्प णय 
वडाहरुिाई सहभालग ाकािालग प्रोत्सावह  गने । 

        ५) प्रल योलग ािाई ियायदद  र व्यवस्स्थ  गराउनका िालग सरोकारवािा लनकायसंग आवश्यक सिन्वय 
गने । 

 6) अन् र वडास् रीय गाउूँपालिका अध्यक्षकप भलिवि प्रल योलग ाको िालग लबलनयोस्ज  रकििाई 
अलिक ि रुपिा सदपुयोग गने गरी प्रल योलग ा सञ्चािनको ब्यवस्था गने । 

७) प्रल योलग ा सञ्चािनका िालग आवश्यक पने प्राववलिक, आलथयक, प्रचारप्रसार जस् ा उपसलिल हरु 
गठन गने । 

4. प्रल योलग ा सञ्चािन प्रवियााः १) अन् र वडा स् रीय गाउूँपालिका अध्यक्ष कप प्रल योलग ािा सहभागी हनु 
सम्बस्न्ि  वडा िे अनसु स्च १ बिोस्जिको फारि प्रत्येक खेिाडीबाट भराई आयोजकिाई उपिब्ि गराउनपुने 
छ ।  

 २) अन् र वडास् रीय गाउूँपालिका अध्यक्षकप भलिवि प्रल योलग ा आयोजकिे प्रल योलग ा सञ्चािन 
हनुे स्थान, लिल  र खेिहरुको वववरण कस्म् िा 7 ददन अगावै वडािा उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

 3) आयोजकिे प्रल योलग ा सम्पन्न भएको लिल िे 7 ददन लभत्र खेिको नल जा सवह को प्रगल  प्रल वेदन 
गाउकाययपालिकािा पेश गनुय पनेछ ।  

 4) प्रत्यके वडाबाट बवििा 9/9 जना सम्ि खेिाडी पठाउन सवकनेछ ।  

 5) आयोजकिे कस्म् िा 50 प्रल श  सहभागी सिहुको उपस्स्थल िा खेि ालिका (Tie sheet)  यार 
गनुयपनेछ । 

 6) प्रथि दि ीय र  लृ य हनुे सिहुिाई ट्रवफ नगद र प्रिाणपत्र प्रदान गनुयपनेछ । साथै सहभालग 
खेिाडीहरुिाई सहभालग ाको प्रिाणपत्र प्रदान गनेछ ।  

 7) सलिल िे प्रल योलग ा सञ्चािनको िागी आवश्यक ाअनसुार रेफ्री  था सहायक रेफ्री खटाउनेछ । 
र लनजहरुिाई प्रचलि  लनयि अनसुार पाररश्रलिक ब्यवस्था गनुयपनेछ ।  

 8) प्रत्येक वडाबाट २ सिहुिाई सहभालग गराईनेछ, सहभागीहरु सम्बस्न्ि  वडाको स्थायी वालसन्दा 
हनुपुनेछ । 

 9) यस प्रल योलग ाको प्रथि हनुे सिहुिाई रु ५००००।– दि ीय हनु ेसिहुिाई 35000-  लृ य 
हनुे सिहुिाई रु 20000।- ,र सान्त्वना प रस्कार रु 10000।– र उत्कृष्ट अनशुालस  खेिाडी १ जनािाई 
रु 5000।-नगद वा सो बराबरको स्जन्सी सवह  प्रिाणपत्र को ब्यवस्था आयोजकिे गनेछ ।  



 10) काब ुबावहरको पररस्स्थल  पनय गई प्रल योलग ा स्थलग  गनुयपरेिा सोको कारणसवह को लनणयय र 
उक्त प्रल योलग ा पररस्स्थल  अनकुुि हनुसाथ पनुाः सञ्चािन हनुे ब्यहोरा सिे को जानकारी वडाकायायियिाई 
ददनपुनेछ ।  

११) वडाको लसफाररसिा  सहभालग वटििाई 9/9 सेट जलसय गाउूँपालिकािे उपिब्ि गराउनेछ। 

12) प्रल योलग ा सञ्चािन, ब्यवस्थापन  था अनगुिन सलिल को बैठक बवििा ५ पटक बस्नेछ। सलिल को 
बैठक भत्ता प्रचलि  लनयिानसुार हनुेछ । 

पररच्छेद 3 

वववविाः 

५. प्रल योलग ा सम्पन्न हनुे अवलिाः अन् र वडास् रीय गाउूँपालिका अध्यक्षकप भलिवि प्रल योलग ा गाउूँपालिकािे 
आ.व. 2078/79 लभत्र सम्पन्न गनुयपनेछ ।  

६. िोगोाः अन् र वडास् रीय गाउूँपालिका अध्यक्षकप भलिवि प्रल योलग ाको िोगो सलिल को लसफारीसिा 
गाउूँकाययपालिकाको कायायियिे  ोकेबिोस्जि हनुछे ।  

7. बािा अड्काउ फुकाउनेाः यस लनदेस्शकाको कायायन्वयन सम्बन्ििा कुन ै सिस्या आईपरेिा सलिल को 
लसफाररसिा गाउूँकाययपालिकाको कायायियिे लनणयय गरे बिोस्जि हनुेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

अनसु स्च – १ 

 सहभालग हनु भनुयपने फारािको िाूँचा  

 (पररच्छेद २ को दफा ४ को उपदफा (१) सूँग सम्बस्न्ि )  

 

 

प्रल योलग ािा सहभागी हनु भनुयपने फारािको निनुा 
 

१. सहभागी खेिाडीको नािाः  

२. सहभागी खेिाडीको स्थायी ठेगानााः 
३. जन्िलिल ाः 
४. सहभागीहनुे खेिाडीको हस् ाक्षराः 

 

 

 

 

उल्िेस्ख  ब्यहोरा दठक साूँचोहो भनी प्रिाणी  गने वडा अध्यक्ष 

     नािाः 
                हस् ाक्षराः  

    वडा नाः 
 

 

 

आज्ञािे, 
केशव िालिछाने 

प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  


