
1 

तेह्रौं दक्षिण एक्षियाली खेलकुद सन ्२०१९, आयोजना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी  
काययववधध २०७६ 

स्वीकृत धिधतिः २०७६।०५।२६ 

पविलो संिोधन धिधत: २०७६।०७।१७ 
प्रस्तावना : 

खेलकुदका िाध्यिबाट दक्षिण एक्षियाली राष्ट्रिरुबीचको आपसी सियोग र सम्बन्ध सदुृढ गने अधिप्रायले सन ्
१९८४ देक्षख नेपालबाट िरुुवात िएको दक्षिण एक्षियाली खेलकुदको तेह्रौं संस्करण नेपालिा आयोजना िनु े
िएकोले सो खेलकुद आयोजनाको धसलधसलािा गररने ववधिन्न वियाकलापलाई सिज एवं व्यवक्षस्थत बनाउदै 
खेलकुदलाई ियायददत, स्वच्छ, धनष्पि र िव्य रुपिा सञ्चालन गनय सिुासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन 
२०६४ को दफा ४५ बिोक्षजि, 

 नेपाल सरकार, िन्रीपररषद बाट यो काययववधध जारी गररएको छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारक्षम्िक 

१.संक्षिप्त नाि र प्रारम्ििः   (१) यो काययववधधको नाि “ तेह्रौ दक्षिण एक्षियाली खेलकुद सन ्२०१९, आयोजना 
तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववधध (पविलो संिोधन) २०७६” रिेको छ । 

 (२) यो काययववधध स्वीकृत िएको धिधतदेक्षख लागू िनुेछ ।  

२.पररिाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस काययववधधिा,- 

 (क) “आयोजक सधिधत” िन्नाले खेलकुदको तयारी तथा व्यवस्थापनका लाधग गदित दफा ११ 
बिोक्षजिको आयोजक सधिधत सम्झन ुपछय । 

(ख) “उच्चस्तरीय धनदेिन सधिधत” िन्नाले १० अनसुारको उच्चस्तरीय धनदेिन सधिधत सम्झन ुपछय । 

(ग) “कियचारी” िन्नाले खेलकुद आयोजनाको तयारीिा खवटएका कियचारी सम्झन ुपछय । 

(घ)“काययकारी सधिधत” िन्नाले दफा १२ बिोक्षजिको काययकारी सधिधत सम्झन ुपछय । 

(ङ)“खेलसंघ” िन्नाले खेलकुदिा सिावेि िएका खेलसँग सम्बक्षन्धत खेल संघ सम्झन ुपछय। 

(च) “खेलकुद” िन्नाले दक्षिण एक्षियाली राष्ट्रिरु सििागी िनुे तेह्रौ दक्षिण एक्षियाली खेलकुद सम्झन ु
पछय। 
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(छ) “नेपाल ओलक्षम्पक कधिटी” िन्नाले अन्तरायवष्ट्रय ओलक्षम्पक कधिटी आबद्ध नेपालको ओलक्षम्पक 

कधिटी सम्झन ुपदयछ । 

(ज) “पररषद” िन्नाले रावष्ट्रय खेलकुद पररषद सम्झन ुपछय । 

(झ) “बन्द प्रक्षििण” िन्नाले खेलकुदिा सििागी िनु े नेपालको रावष्ट्रय वटिका खेलाडीलाई ददइन े
प्रक्षििण सम्झन ुपछय । 

(ञ) “िन्रालय” िन्नाले यवुा तथा खेलकुद िन्रालय सम्झन ुपछय। 

(ट) “ववषयगत सधिधत” िन्नाले काययकारी सधिधतको िातितिा कायय सम्पादन गनय गदित दफा १६ 
बिोक्षजिका सधिधत सम्झन ुपदयछ । 

(ि) “सक्षचवालय” िन्नाले खेलकुदको तयारी तथा व्यवस्थापनका लाधग गदित आयोजक सधिधतको 
सक्षचवालय सम्झन ुपदयछ ।   

३. उद्दशे्य:  तेह्रौ दक्षिण एक्षियाली खेलकुद आयोजना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका उदे्धश्यिरु देिाय 
बिोक्षजि रिेका छन ्:- 

(क)  सदस्य राष्ट्रिरुबीच खेलकुदको िाध्यिबाट िाक्षन्त, सद िाव, िाइचारा र एकताको 
सम्बन्ध ववकास गने, 

(ख)  खेलकुदसँग सम्बक्षन्धत नवीन सोच, प्रववधध र सम्िावना आदान प्रदान गने,  

 (ग) खेल पययटनका िाध्यिबाट नेपालको कला, संस्कृधतको संरिण र सम्वर्द्यन गने, 

(घ) सिि एवं स्वच्छ खेलाडीको उत्पादन गरी आधथयक सिवृद्ध िाधसल गनय योगदान 
परु् याउने, 

 (ङ) यवुािरुको िारीररक, नैधतक तथा आत्िबलको ववकास गने,  

(च) िौधतक पूवायधारिरुको ववकास गरी खेलकुद अभ्यासिा प्रोत्सािन गने,  

(छ) दक्षिण एक्षियाली राष्ट्रिरुका खेलाडीिरुको बीचिा आपसी खेल प्रधतष्पधाय गराई 
खेलस्तर बढाउन े। 

 

पररच्छेद-२ 

सििागी तथा खेल 

४.   सििाधगता रिन े: खेलकुदिा देिाय बिोक्षजिका राष्ट्रिरुको सििाधगता रिनेछ:-  

(क) बंगलादेि,  

(ख) िारत,  

(ग) िटुान,   
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(घ) नेपाल, 

 (ङ) पावकस्तान, 

 (च)  िाक्षददभ्स, र  

 (छ) श्रीलंका ।  

५.  खेल संख्या: खेलकुदिा सिावेि गररने खेलिरु अनसूुची १ िा उदलेख िए बिोक्षजि िनुेछ  

६. खेल इिेन््स: नेपालको प्रस्ताव तथा सििागी राष्ट्रिरुको सिझदारीिा खेल इिेन््स धनधायरण िनुेछ । 

७. सििागी खेलाडी दताय:  खेलकुदिा सििागी िनु आउने खेलाडी, धनणाययक, रेफ्री, जरुी र अवफधसयल 
लगायतका व्यक्षििरुको दताय नेपाल ओलक्षम्पक कधिटी िाफय त ्गररनछे ।  

८.  खेल आयोजना स्थल तथा खेल सञ्चालन अवधध : (१) खेलकुद संवत २०७६ साल िंधसर १५ गतेदेक्षख 
िंधसर २४ गतेसम्ि काििाडौ उपत्यका,  पोखरा  र जनकपरुिा आयोजना गररनछे । 

  (२) उपदफा (१) िा उक्षदलक्षखत स्थानिरुिा तयार िएका िौधतक पूवायधारिरुको अवस्थाका 
आधारिा सो खेलकुदिा सिावेि िनुे खेलिरुको लाधग उपयिु खेलस्थल छनौट गररनेछ । 

  (३) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको िए तापधन कधतपय खेलिरुको प्रधतस्पधाय 
उद्घाटन सिारोि अगावै सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

९. आिन्रण गने: (१) िन्रालयले  आयोजक सधिधतको धनणयय बिोक्षजि नेपाल ओलक्षम्पक कधिटी िाफय त ्
तेह्रौ दक्षिण एक्षियाली खेलकुदका लाधग ववधिन्न देिका खेलाडी,  प्रक्षििक, व्यवस्थापक, एक्षियाली 
ओलक्षम्पक काउक्षन्सलका अध्यि, िानाथय अध्यि तथा सदस्य, दक्षिण एक्षियाली खेल संघका अध्यि 
लगायतका व्यक्षििरुलाई आिन्रण गनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको िए तापधन ववदेिी ववक्षिष्ट अधतधथिरुलाई 
िन्रालयको धसफाररसिा नेपाल सरकारले आिन्रण गनेछ । 

(३) आिन्रण गररएका अधतधथिरुलाई ओलक्षम्पकको प्रचलनअनसुार आवास र स्थानीय 
यातायातको व्यवस्था धिलाइनेछ । 

पररच्छेद-३ 

सधिधत 

१०.  उच्चस्तरीय धनदेिन सधिधतिः (१) खेलकुदलाई व्यवक्षस्थत, िव्य र सफल रुपिा सम्पन्न गनय देिाय 
बिोक्षजिको उच्चस्तरीय धनदेिन सधिधत गिन िनुछे:- 

(क) प्रधानिन्री       -अध्यि 

(ख) िन्री, रिा िन्रालय          -सदस्य 

(ग) िन्री, गिृ िन्रालय     -सदस्य 
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(घ) िन्री, परराष्ट्र िन्रालय    -सदस्य 

(ङ) िन्री, अथय िन्रालय     -सदस्य 

(च) िन्री, यवुा तथा खेलकुद िन्रालय   -सदस्य 

(छ) िन्री, सञ्चार तथा सूचना प्रववधध िन्रालय  -सदस्य 

(ज) िखु्य िन्री, प्रदेि नं.३    -सदस्य 

(झ) िखु्य िन्री, गण्डकी प्रदेि     -सदस्य 

(ञ) िखु्य सक्षचव, नेपाल सरकार     -सदस्य 

(ट) सक्षचव, िन्रालय      -सदस्यसक्षचव 

 

 (२) उपदफा (१) बिोक्षजिको उच्चस्तरीय धनदेिन सधिधतको िखु्य काि, कतयव्य र 
अधधकार देिाय बिोक्षजि िनुछे:- 

 (क) खेलकुदको आयोजना, संचालन तथा व्यवस्थापनको अनगुिन, धनरीिण तथा 
िूदयाङ्कन गने, र 

 (ख) आयोजक सधिधत लगायत सम्बद्ध धनकायिरुलाई आवश्यकता अनसुार धनदेिन 
ददने । 

(३) उच्चस्तरीय धनदेिन सधिधतको बैिक सम्बन्धी काययववधध सधिधत आफैले धनधायरण गनय 
सक्नेछ । 

११.  आयोजक सधिधत: (१) खेलकुदको आयोजना, संचालन तथा व्यवस्थापन लगायतका काययिरु सम्पन्न गनय 
देिाय बिोक्षजिको एक आयोजक सधिधत रिनेछ:- 

(क) िन्री, यवुा तथा खेलकुद   -अध्यि 

(ख) प्रिखु, काििाडौँ ििानगरपाधलका   -सदस्य 

(ग) प्रिखु, लधलतपरु ििानगरपाधलका   -सदस्य 

(घ) प्रिखु, पोखरा ििानगरपाधलका   -सदस्य 

(ङ) उपाध्यि, रावष्ट्रय खेलकुद पररषद   -सदस्य 

(च) सक्षचव, परराष्ट्र िन्रालय    -सदस्य 

(छ) सक्षचव, अथय िन्रालय    -सदस्य 

(ज) सक्षचव, यवुा तथा खेलकुद िन्रालय  -सदस्य 

(झ) प्रिरी ििाधनरीिक, नेपाल प्रिरी               -सदस्य 

(ञ) ििाधनरीिक, सिस्त्र प्रिरी बल नेपाल  -सदस्य 

(ट) बलाधीकृत रथी, नेपाली सेना   -सदस्य 

(ि) अध्यि, नेपाल ओलक्षम्पक कधिवट         -सदस्य 
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(ड) ििािाखा प्रिखु, खेलकुद ववकास ििािाखा, िन्रालय-सदस्य 

(ढ) िाननीय यवुा तथा खेलकुद िन्रीले िनोधनत गरेका 
 खेलकुदसँग सम्बक्षन्धत ववज्ञिरुिध्येबाट बढीिा     

   एघार जना                                  -सदस्य  

(ण) सदस्य सक्षचव, रावष्ट्रय खेलकुद पररषद     -सदस्य सक्षचव 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजिको आयोजक सधिधतको काि, कतयव्य र अधधकार देिाय बिोक्षजि 
िनुेछ:- 

(क)  खेलकुद आयोजना गनयको लाधग अथय िन्रालयको सििधत धलई योजना तथा बजेट 
स्वीकृत गने । 

(ख)  खेलकुदको लाधग आवश्यक पने खेल पूवयधारको धनिायण, िियत एवं स्तर उन्नधत 
लगायतका काययिरुका लाधग काययकारी तथा अन्य ववषयगत सधिधतलाई आवश्यक 
धनदेिन ददने ।  

 (ग) खेलकुदिा सिावेि िनु ेखेलिरुको सूक्षच अनिुोदन गने । 

(घ)  खेलकुदको लोगो, िस्कट स्वीकृत गने तथा सोको लाधग आवश्यक सफ्टवेयर 
धनिायण गनय लगाउने ।  

(ङ)  खेलकुद सञ्चालनका लाधग ववधिन्न सधिधत, उप सधिधतिरु गिन गरी धतनीिरुको 
काि, कतयव्य र अधधकार तोक्ने र आवश्यकता अनगुिन गरी धनदेिन गने ।  

(च)  खेलकुदिा सििागी राष्ट्रिरुसँग आवश्यक सिन्वय, छलफल तथा अन्तविय या गने, 
गराउने।  

(छ)  खेलकुदको लाधग आवश्यक काययववधध तथा धनदेक्षिका तजुयिा गरी स्वीकृधतका लाधग 
िन्रालयिा पेि गने ।  

(ज) खेलकुदिा नेपालको सििाधगतालाई प्रिावकारी तदुयाउन आवश्यक व्यवस्था 
धिलाउने ।  

 (झ) खेलकुदको आयोजना तथा संचालनलाई व्यवक्षस्थत गराउन आवश्यक अन्य सम्पूणय 
काययिरु गने गराउने । 

(३) यस दफािा अन्यर जनुसकैु कुरा लेक्षखएको िए तापधन यो काययववधध प्रारम्ि िनु ुअक्षघ 
गिन िएको तयारी तथा व्यवस्थापन सधिधतले सम्पादन गरेका काि कारवािी यसै सधिधतले िए गरेको 
िाधननेछ । 

१२. काययकारी सधिधतिः (१) आयोजक सधिधतको प्रत्यि धनदेिनिा रिी तेह्रौं दक्षिण एक्षियाली खेलकुदलाई 
व्यवक्षस्थत रुपिा आयोजना तथा सञ्चालन गनय देिाय बिोक्षजिको काययकारी सधिधत गिन गररनछे:- 

 (क) सदस्य सक्षचव, रावष्ट्रय खेलकुद पररषद     -संयोजक  

 (ख) ििािाखा प्रिखु, खेलकुद ववकास ििािाखा, िन्रालय   -सदस्य  
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 (ग) प्रधतधनधध, अथय िन्रालय                   -सदस्य  

 (घ) आयोजक सधिधतका सदस्यिरुिध्येबाट आयोजक सधिधतका अध्यिले   
     तोकेको दईु जना                                   -सदस्य   

 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजिको काययकारी सधिधतको बैिक आवश्यकतानसुार बस्नछे । 

(३) काययकारी सधिधतको बैिकिा बििुतको धनणयय िान्य िनुेछ र बैिकिा िएको धनणययको 
प्रिाक्षणत संयोजकबाट िनुछे । 

(४) काययकारी सधिधतका संयोजक र सदस्यले नपेाल सरकार, अथय िन्रालयले तोके 
बिोक्षजिको बैिक ित्ता पाउनेछन ्। 

(५) काययकारी सधिधतको सक्षचवको रुपिा सक्षचवालयको प्रिखुले काि गनेछ ।  

(६) काययकारी सधिधतको बैिक सम्बन्धी अन्य काययववधध सधिधत आफैले धनधायरण गरे 
बिोक्षजि िनुेछ । 

१३. काययकारी सधिधतको काि, कतयव्य र अधधकार : (१) काययकारी सधिधतको काि, कतयव्य र अधधकार 
देिाय बिोक्षजि िनुछे:- 

(क) नेपालिा खेलकुद आयोजना गने सम्बन्धिा योजना तथा बजेट तजुयिा गरी स्वीकृधतका 
लाधग आयोजक सधिधत सिि पेि गने । 

(ख) खेलकुद आयोजना र सञ्चालनका लाधग आवश्यक पने िौधतक पूवायधारको धनिायण, िियत 
तथा स्तरोन्नधत लगायतका काययिरु गने, गराउने । 

(ग) खेलकुदिा सिावेि गररएका खेलिरुको लाधग खेल स्थल तोक्न े। 

(घ) खेलकुदका सििागी राष्ट्रिरुसंग आवश्यक सिन्वय, छलफल र अन्तविय या गने, गराउने 
। 

(ङ) कायय सम्पादनका लाधग आवश्यक जनिक्षि व्यवस्थापन गने, गराउने । 

(च) खेलकुद आयोजना तथा व्यवस्थापनका सन्दियिा इिेन्ट िेनेजिेन्ट सम्बन्धी कायय गने, 
गराउने। 

(छ) खेलकुद आयोजना तथा सञ्चालनका लाधग खेल सािग्री तथा उपकरण लगायतका 
सािग्रीिरुको व्यवस्थापनका लाधग आवश्यक कायय गने, गराउने ।  

(ज) प्रचधलत कानून एवं स्वीकृत आधथयक काययववधध अनसुार बजेट कायायन्यन गने, गराउने 
। 

(झ) कािको प्रकृधत अनसुार आवश्यक काययदलिरु गिन गरी काि, कतयव्य र अधधकार 
तोक्ने । 

(ञ) खेलकुद सम्पन्न िए लगतै अक्षन्ति प्रधतवेदन तयार गरी आयोजक सधिधत र 
िन्रालयिा पेि गने। 
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(ट) खेलकुद सम्पन्न िएको तीन िविनाधिर अक्षन्ति लेखा परीिण गराउने । 

(ि) धनयिानसुार खेलिरु सञ्चालन गने, गराउने । 

(ड) खेलकुद आयोजना, तयारी तथा व्यवस्थापन सम्बन्धिा अन्य आवश्यक कायय गने, गराउने 
। 

(२) काययकारी सधिधतले आफूलाई तोवकएका काििरुिध्ये कुनै काि कुनै सदस्य वा 
धनकायले सम्पादन गने गरी क्षजम्िेवारी ददन सक्नछे । 

१४. सक्षचवालय: (१) खेलकुद तयारी एवं व्यवस्थापन सम्बन्धिा काययकारी सधिधतबाट िएका धनणयय 
कायायन्वयन गनय, गराउनका लाधग काययकारी सधिधतले सक्षचवालयको स्थापना गनेछ ।   

 (२) खेलकुद आयोजना तथा व्यवस्थापनका लाधग दैधनक कायय सञ्चालनको कायययोजना 
तयार गरी कायायन्वयन गने, गराउने दावयत्व उपदफा (१) बिोक्षजि स्थावपत सक्षचवालयको िनुेछ । 

(३) खेल आयोजना िनु ेकाििाडौ उपत्यका बािेकका अन्य ििरिा सिन्वय गनयका लाधग 
आवश्यकता अनसुार सम्पकय  सक्षचवालयको व्यवस्था गनय सवकनछे । 

(४) उपदफा (१) बिोक्षजिको सक्षचवालयिा ववषयगत सधिधतका सक्षचविरु सिेत गरी 
ववधिन्न सेवाका बढीिा पच्चीस जना कियचारी रिनेछन।् 

 (५) सक्षचवालयको दैधनक प्रिासधनक कायय सम्पादनका लाधग तेह्रौ दक्षिण एक्षियाली 
खेलकुदको प्रतीक क्षचन्ि अंवकत लेटर प्याड र छुटै्ट छापको प्रयोग गररनेछ । 

(६) सक्षचवालयले खेलकुदको तयारीका लाधग आवश्यकता अनसुार ववधिन्न ववषयगत सधिधत, 

उपसधिधत र वविागीय प्रिखुिरु, सम्बक्षन्धत खेल संघ, खेल ववज्ञ लगायतको ववषयगत बैिक बस्न े
व्यवस्था धिलाउनेछ । 

१५. स्थानीय व्यवस्थापन तथा सिजीकरण सधिधतिः (१) आयोजक सधिधतले पोखरािा िनुे खेलको आयोजना, 
सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लाधग आयोजक सधिधतका सदस्यिरुिध्ये एक जना सदस्यको संयोजकत्विा 
एक स्थानीय व्यवस्थापन तथा सिजीकरण सधिधत गिन गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजिको सधिधतिा बढीिा पाँच जनासम्ि सदस्यिरु रिनेछन ्। 

(३) उपदफा (१) बिोक्षजिको सधिधतको सक्षचवालय गण्डकी प्रदेि खेलकुद ववकास सधिधतको 
कायायलयिा रिनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोक्षजिको सधिधतलाई आवश्यक पने जनिक्षि दफा १४ बिोक्षजिको 
सक्षचवालयले उपलब्ध गराउनेछ । 

(५) उपदफा (१) बिोक्षजिको सधिधतले काययकारी सधिधतसँगको सिन्वय र धनदेिनिा रिी 
कायय सम्पादन गनुय पनेछ। 

(६) उपदफा (१) बिोक्षजिको सधिधतले आफ्नो बैिकको काययववधध आफै तय गनय सक्नेछ । 
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(७) सधिधतका पदाधधकारीलाई बैिक बसेको ददनिा नेपाल सरकार अथय िन्रालयबाट स्वीकृत 
नम्सय बिोक्षजिको बैिक ित्ता उपलब्ध िनुेछ ।  

 

१६. ववषयगत सधिधत गिन गनय सक्न:े (१) खेलकुदलाई व्यवक्षस्थत रुपिा सञ्चालन गनय आयोजक सधिधतले 
बढीिा सात सदस्य रिने  गरी देिाय बिोक्षजिका ववषयगत सधिधतिरु गिन गनय सक्नेछ:- 

 (क) रावष्ट्रय वटि तयारी सधिधत 

 (ख) खेलस्थल व्यवस्थापन सधिधत 

 (ग) प्राववधधक सधिधत 

 (घ) स्रोतसाधन पररचालन सधिधत 

 (ङ) सरुिा सधिधत 

 (च) आवास व्यवस्थापन सधिधत 

 (छ) यातायात व्यवस्था सधिधत 

 (ज) स्वास््य सधिधत 

 (झ) प्रचार, प्रसार तथा प्रकािन सधिधत 

 (ञ) सिारोि व्यवस्थापन सधिधत 

 (ट) स्वयंसेवक पररचालन सधिधत 

 (ि) अनगुिन, धनरीिण तथा िूदयाङ्कन सधिधत 

  (ड) अधतधथ सत्कार सधिधत 

  (ढ) खेलसािग्री, उपकरण तथा पोिाक व्यवस्थापन सधिधत 

 (ण) एक्षन्ट डोवपङ्ग सधिधत 

 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजिका ववषयगत सधिधतिरुको काि, कतयव्य र अधधकार अनसूुची-२  
बिोक्षजि िनुेछ । 

 (३) उपदफा (१) बिोक्षजिका सधिधतिरुको बैिक आवश्यकतानसुार बस्नछे । 

(४) उपदफा (१) बिोक्षजिका सधिधतिरुिा संयोजक र सदस्यिरु आयोजक सधिधतले 
िनोनयन गनेछ । 

(५) उपदफा (१) बिोक्षजिका सधिधतले कायय प्रकृधत अनसुार बढीिा तीन जनासम्ि 
सम्बक्षन्धत ववषय ववज्ञिरुलाई बैिकिा आिन्रण गनय सवकनेछ । 

(६) काययकारी सधिधतले सक्षचवालयका कियचारीिरुिध्येबाट प्रत्येक सधिधतिा एकजना सक्षचव 
रिने व्यवस्था धिलाउनेछ । 
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 (७) उपदफा (१) बिोक्षजिका सधिधतिरुले आफ्नो बैिक सम्बन्धी काययववधध आफै तय गनय 
सक्नेछन ्। 

(८) उपदफा (१) बिोक्षजिका सधिधतको बैिक बस्दा नेपाल सरकार अथय िन्रालयबाट 
स्वीकृत नम्सय अनसुारको बैिक ित्ता उपलब्ध िनुछे । 

  

पररच्छेद-४ 

खेलकुद आयोजना तथा  व्यवस्थापन 

१७. सिायता कि: खेलकुदिा सििागी िनु आउने ििानिुाविरुलाई आवश्यक जानकारी गराउने प्रयोजनको 
लाधग आवश्यकता अनसुार ववषयगत सधिधत िाफय त ्सिायता कि खडा गररनछे । 

१८. सिारोि व्यवस्थापन: (१) खेलकुदको उद घाटन तथा सिापन सिारोि िव्य रुपिा सम्पन्न गररनेछ । 

(२) उद घाटन, सिापन तथा खेलकुद सञ्चालन िनु े स्थानिा खेलाडी एवं प्रक्षििकिरुको 
आवागिनलाई सिज बनाउन सो खेलकुदका लाधग प्रयोग िनुे सवारी साधनलाई प्राथधिकता ददने गरी 
रुट धनधायरण गनय सवकनछे । 

(३) खेलकुदको उद् घाटन सिारोििा नेपालका ख्याती प्राप्त खेलाडीिरुको सिूिबाट ओलक्षम्पक 
टचय प्रज्जज्जवलन गरी खेल अवधधिर प्रज्जज्जवधलत िनुे व्यवस्था धिलाइनछे । 

(४) खेलकुदको उद घाटन तथा सिापन सिारोििा नेपालका ख्यातीप्राप्त कलाकारिरुबाट 
साँस्कृधतक प्रस्ततुी ददने व्यवस्था धिलाइनछे ।      

१९. सेफ दद धिसन:  नेपालको तफय बाट खेलकुदिा सििागी वटिको नतेतृ्व गनय ओलक्षम्पकको व्यवस्था अनसुार 
सेफ दद धिसन तथा डेपटुी सेफ दद धिसन तोवकनछे । 

२०. सपथ ग्रिण:  (१) खेलकुदिा सििागी खेलाडी तथा धनणाययकिरुले सपथ ग्रिण धलन ु पने व्यवस्था 
गररनेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि धलइन े सपथ ग्रिणको ढाँचा अनसूुची-३ र खेलकुद सम्बन्धी 
अन्तरायवष्ट्रय प्रचलन अनसुार िनुेछ । 

२१. एविधडयसन काडय सम्बन्धी व्यवस्थािः (१)खेलकुदिा सििागी िनुे खेलाडी, अवफधसयल, प्रक्षििक, म्यानेजर, 

रेफ्री, धनणाययक, ववक्षिष्ट तथा अधतववक्षिष्ट पािनुािरुलाई एविधडयसन काडय उपलब्ध गराइनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि उपलब्ध िनुे काडयको िान्यता खेलकुद सिापन िएको सात 
ददनसम्ि रिनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बिोक्षजिको काडय नेपाल ओलक्षम्पक कधिटी िाफय त ्ववतरण गररनछे । 

(४) उपदफा (१) बिोक्षजिको काडयको वगीकरण खेलकुदको अन्तरायवष्ट्रय प्रचलन अनसुार 
िनुेछ । 

२२. स्वयंसेवक तथा सम्पकय  अधधकृत पररचालन गररन े : (१) खेलकुद व्यवस्थापनको धसलधसलािा काििाडौं 
उपत्यका र पोखरािा गरी बढीिा पाँचसय जना स्वयंसेवक तथा बढीिा एकसय जना सम्पकय  
अधधकृतिरुको पररचालन गररनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोक्षजि पररचालन गररने स्वयंसेवकिरुका लाधग खेल अक्षघपधछ गरी 
प्रोत्सािन स्वरुप बढीिा तीस ददनको प्रधतददन एक िजार रुपैयाका दरले खाजा तथा खाना खचय र सञ्चार 
खचय बापत एकिषु्ठ पाँचसय रुपैया तथा सम्पकय  अधधकृतका लाधग बढीिा पन्र ददनको प्रधतददन एकिजार 
रुपैयाका दरले खाजा तथा खाना खचय र सञ्चार खचय बापत एकिषु्ठ एकिजार रुपैया उपलब्ध गराइनछे 
।  

पररच्छेद-५ 

रावष्ट्रय वटिका खेलाडी छनौट, तयारी तथा प्रक्षििण 

२३. रावष्ट्रय वटिका खेलाडीको छनौट,तयारी तथा प्रक्षििण: (१) खेलकुदिा सििागी िनुे रावष्ट्रय वटिका 
खेलाडी छनौटका लाधग खेलाडी छनौट काययववधध तयार गरी छनौट गररनेछ । 

    (२) उपदफा (१) बिोक्षजि खेलाडीको छनौट िएपधछ धनजिरुलाई आवश्यक प्रक्षििण ददनको 
लाधग प्रक्षििणको ताधलका प्रकाक्षित गररनछे । 

(३) खेलकुदिा सििागी िनु ेरावष्ट्रय वटिको तयारी पररषद्ले गनेछ । 

(४) खेलकुदिा सििागी खेलाडीिरुको बन्द प्रक्षििण काययिि तीन चरणिा सञ्चालन गनय 
सवकनछे । 

(५) उपदफा (४) बिोक्षजि खेलाडीिरुलाई बन्द प्रक्षििणिा राख्दा अन्तरायवष्ट्रय प्रक्षििणको 
 आवश्यकता देक्षखएिा प्रक्षििणका लाधग ववदेि सिेत पिाउन सवकनेछ । 

 

२४.  पोिाक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बन्द प्रक्षििणिा रिने खेलाडीिरुलाई आवश्यक खेल वक्सको व्यवस्था 
गररनेछ ।   

(२) खेलकुदिा सििागी िनुे नेपाली खेलाडी, अवफधसयल, कोच, म्यानजेर, रेफ्री, धनणाययक 
लगायतका व्यक्षिलाई ट्रयाकसटु, जतु्ता, िोजा, जसी, टावेल सवितको वक्स ब्याग व्यवस्था गररनेछ । 

(३) खेलकुदिा खटाइने स्वयं सेवक तथा सम्पकय  अधधकृतिरुका लाधग छुटै्ट पविचान सवितको 
पोिाकको व्यवस्था गररनेछ। 
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(४) नेपालको तफय बाट खेलकुदिा सििागी िनु े पदाधधकारी, खेल व्यवस्थापक, खेलाडी, 
प्रक्षििक परुुष िएिा सेतो रंगको दौरा, सरुुवाल, कालो टोपी र कालो जतु्ता र िविला िएिा िकिा 
साडी, ब्लाउज, नीलो कोट र कालो जतु्ता लगाएर सििागी िनु ुपनेछ । 

(५) खेलकुदिा खवटएका धनणाययकिरूलाइय जसी उपलब्ध गराइनेछ । 

                         पररच्छेद-६ 

ववत्तीय व्यवस्थापन 

२५. आधथयक व्यवस्थापन: (१) नपेाल सरकारले खेलकुद  सञ्चालनका लाधग आवश्यक पने बजेट व्यवस्थापन 
तथा स्रोतको पररचालन गनेछ । 

(२) खेलकुदका सििागीिरुबाट प्राप्त िनुे िदुक काययकारी सधिधतर्द्ारा सञ्चालन गररने बैंक 
खातािा जम्िा गररनछे । 

 (३) खेलकुदिा सििागी िनुे स्वदेिी तथा ववदेिी खेलाडी, प्रक्षििक, अवफधसयल, लगायत 
अन्य ववक्षिष्ट पािनुािरुको यातायात, खाना तथा आवास लगायतका सवुवधािरु यस काययववधधिा उदलेख 
िए अनसुार िनुछे । 

२६. बजेटको स्रोत सम्बन्धी व्यवस्था:(१) खेलकुद आयोजना एवं सञ्चालन गनय देिाय बिोक्षजिको स्रोत 
पररचालन गररनेछ:- 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकि,  

(ख) ववधिन्न धिर राष्ट्रिरु व्यक्षि वा संस्थािरुबाट सियोग स्वरुप प्राप्त िनुे रकि तथा 
सािग्री, 

(ग) अन्य दाता, िोधडयङ्ग बोडय, ववज्ञापन, सौजन्य, वटकट आददबाट प्राप्त रकि, 

(घ) प्रत्येक सििागी वटिबाट प्रधतव्यक्षि प्रधतददन पैत्तीस अिेररकी डलर तथा तोवकएका 
अवफधसयल िन्दा बढी अवफधसयल िएिा उनीिरुबाट प्रधतददन प्रधतव्यक्षि एकसय 
अिेररकी डलरका दरले प्राप्त िनु आउने रकि । 

(१क) यसरी प्राप्त िनु े वस्त ु तथा सेवािरुको अधिलेख राखी सोको जानकारी सम्बक्षन्धत 
धनकायलाई ददनपुनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बिोक्षजि प्राप्त िनु े रकि ×क" वगयको वाक्षणज्जय वैंकिा 
अिेररकी डलरिा खाता खोली जम्िा गररनेछ। 

(३) उपदफा (३) बिोक्षजि जम्िा गररएको रकिबाट ववदेिी सििागी एवं प्रक्षििकिरुलाई 
वफताय वा ििुानी ददएपधछ बचत िनु आएको रकि राजश्व खातािा जम्िा गररनेछ । 
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२७.  तयारी प्रक्षििणको लाधग सवुवधा उपलब्ध गराइने: (१) नेपालको रावष्ट्रय वटिको खेलाडीिरुलाई तयारी 
प्रक्षििणको चरणबद्ध काययििका लाधग यातायात, बसोबास, पोषणयिु खाना तथा पकेट खचयको व्यवस्था 
गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि रावष्ट्रय वटिको खेलाडीिरुलाई तयारी प्रक्षििणको चरणबद्ध 
काययििका लाधग खेलाडी तथा प्रक्षििकलाई देिाय बिोक्षजिको बसोबास तथा पोषणयिु खाना खचय 
उपलव्ध गराइनेछ:- 

(क) प्रथि चरणको प्रक्षििणिा सििागी िनुलेाई दैधनक प्रधतव्यक्षि दईुिजार रुपैया ।  

(ख) दोस्रो चरणको प्रक्षििणिा सििागी िनुलेाई प्रधतददन प्रधतव्यक्षि दईुिजार दईुसय रुपैया। 

(ग) तेस्रो तथा अक्षन्ति चरणको स्वदेििै िनुे प्रक्षििणिा छनौट िएका खेलाडी, प्रक्षििक, 

व्यवस्थापकलाई प्रधतव्यक्षि प्रधतददन दईुिजार पाँस सय रुपैया र ववदेििा प्रक्षििण िनुे 
िएिा सो प्रक्षििणिा सििागी िनुे व्यक्षिलाई नेपाल सरकारको भ्रिण खचय धनयिावली, 
२०६४ िा िएको व्यवस्था अनसुारको सवुवधा । तर यस व्यवस्थाले पररषद्को पूवय 
स्वीकृधत धलई एक पटक िार वैददिक प्रक्षििणिा जाने खेलाडी, प्रक्षििक तथा 
व्यवस्थापकिरुलाई उि सवुवधा प्रदान गनय बाधा परु् याएको िाधनने छैन ।  

(३) तेस्रो चरणको प्रक्षििणिा सििागी िनुे सम्पूणय खेलाडी, प्रक्षििक र व्यवस्थापकलाई 
पकेट खचयका लाधग प्रक्षििण स्वदेििा िएिा प्रधतव्यक्षि दैधनक दईुसय पचास रुपैया र ववदेििा िनुे 
िएिा प्रधत व्यक्षि दैधनक पन्र अिेररकी डलर रकि उपलब्ध गराइनेछ ।  

(४) बन्द प्रक्षििणिा रिेका तर क्याम्पिा नबस्ने प्रक्षििकिरुलाई यातायात तथा पोषणयिु 
खाना वापत दैधनक नौसय रुपैयाका दरले िनु आउने रकि उपलब्ध गराइनेछ । 

(५) प्रक्षििण स्थल र प्रक्षििणका सििागीिरुको बसोबास स्थानको अवस्था िेरी यातायातका 
साधनको व्यवस्था गनय सवकनेछ ।  

(६) वविेष पोषणयिु खाना आवश्यक पने खेलाडीिरुका लाधग काययकारी सधिधतले धनणयय 
गरी दोस्रो चरणबाट थप रकि व्यवस्था धिलाउन सक्नछे । 

(७) यस दफा बिोक्षजि खेलाडी, प्रक्षििक र व्यवस्थापकलाई सवुवधािरु उपलब्ध गराउँदा 
नेपाल सरकारको भ्रिण खचय धनयिावली, २०६४ सँग दोिारो निनुे गरी उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

२८.  खेलकुद आयोजना तथा सििाधगताका िििा उपलब्ध गराइन ेसवुवधा : (१) खेलकुदिा सििागी िनुे 
स्वदेिी टोलीिरुलाई काययकारी सधिधतले तोके अनसुार पोषणयिु खाना, िोटेल बास, यातायात, खेल 
पोिाक,  खेल सािग्री र पकेट खचय उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोक्षजिको सवुवधा उपलब्ध गराउँदा काययकारी सधिधतले पकेट खचयको 
सवुवधा वापत नगद रकि र सो बािेक अन्य सवुवधा सोझै सम्बक्षन्धत सेवा प्रदायक वा सम्बक्षन्धत 
व्यक्षिलाई ििुानी ददने गरी व्यवस्था धिलाउन सक्नेछ। 

(३) खेलकुदिा सििागी िनुे स्वदेिी तथा ववदेिी टोलीलाई खेल अवधधिर काययकारी 
सधिधतले तोके अनसुारको िोटल सवुवधा उपलब्ध गराउनछे । 

(४) उपदफा (३) अनसुारको सवुवधा वापतको रकि सम्बक्षन्धत िोटललाई सोझै ििुानी 
ददइनेछ । 

(५) खेलकुदिा सििागी िनुे स्वदेिी खेलाडी, प्रक्षििक, कियचारी तथा पदाधधकारीलाई यस 
काययववधध बिोक्षजि उपलब्ध िनुे सवुवधािा दोिोरो नपने गरी दैधनक भ्रिण ित्ता धनयिावली, २०६४ 
बिोक्षजिको दैधनक तथा भ्रिण ित्ता रकि उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।  

(६) उपदफा (५) अनसुारको रकि उपलब्ध गराउँदा प्रचधलत काननु अनसुार ति वा शे्रणी 
खलेुको िकिा सोिी अनसुार तथा ति वा शे्रणी नखलेुको िकिा राजपरावङ्कत ततृीय शे्रणीको कियचारी 
सरिको सेवा सवुवधा उपलब्ध गराइनेछ । 

(७) खेलकुदिा सििागी ववदेिी धनणाययकिरुलाई काययकारी सधिधतले तोके अनसुारको 
पोिाक र धनणाययक ित्ता उपलब्ध गराउनछे। 

(८) खेल अवधधिरिा सििागी िनुे स्वदेिी तथा ववदेिी खेलाडी, प्रक्षििक, अवफधसयल, 

लगायत अन्य ववक्षिष्ट अधतधथिरुलाई खेल सञ्चालन िनुे स्थानसम्ि आउनजानका लाधग यातायातका 
साधनको व्यवस्था गररनछे । 

(९) धबदाको ददन वा कायायलय सियबािेक अधतररि सिय कायय सम्पादन गनुयपने 
कियचारीलाई खवटएको अधतररि सियको लाधग नेपाल सरकार अथय िन्रालयबाट स्वीकृत काययसञ्चालन 
धनदेक्षिका बिोक्षजि अधतररि सियको ित्ता रकि उपलब्ध गराइनेछ । 

(१०) उपदफा (९) बिोक्षजि रकि उपलब्ध गराउँदा दैधनक भ्रिण ित्तासँग दोिोरो निनुे 
गरी उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(११) यस दफा बिोक्षजिको रकि ििुानी पाउनका लाधग धनधायररत स्थानिा खवटएको पर 
र धनधायररत स्थानिा उपक्षस्थत िएको प्रिाक्षणत िाक्षजरी प्रिाण पेि गनुय पनेछ । 

२९. पोिाक खचय: (१) बन्द प्रक्षििणिा रिने खेलाडीिरुलाई प्रधत खेलाडी चार िजार पाँचसय रुपैयािा नबढ्न े
गरी खेल वक्स व्यवस्था गररनेछ ।   
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(२) खेलकुदिा सििागी िनुे नेपाली खेलाडी, अवफधसयल, कोच, म्यानजेर, रेफ्री, धनणाययक 
लगायतका व्यक्षिलाई ट्रयाकसटु, जतु्ता, िोजा, जसी, टावेल सवितको प्रधतव्यक्षि बाह्र िजार रुपैयािा नबढ्न े
गरी वक्स ब्याग व्यवस्था गररनेछ । 

(३) खेलकुदिा खवटने स्वयंसेवक तथा सम्पकय  अधधकृतिरुका लाधग प्रधतव्यक्षि दईु िजार 
रुपैयािा नबढ्न ेगरी छुटै्ट पविचान झक्षदकने पोिाक उपलब्ध गराइनेछ ।  

(४) खेलकुदिा खवटएका धनणाययकिरूलाइय प्रधतव्यक्षि एक िजार रुपैयािा नबढ्ने गरी जसी 
उपलब्ध गराइनछे । 

३०. रकि उपलब्ध गराउने: (१) प्रत्येक खेलका बन्द प्रक्षििण क्षिववरिा रिेका वररष्ठ प्रक्षििक, खेलकुदिा 
सििागी व्यवस्थापक वा प्रक्षििकले आफ्नो खेलिा सिावेि कोटाधिर परेका खेलाडी तथा प्रक्षििकको 
नािावली तथा स्वीकृत िाक्षजरी रेकडय राखी तोकेको ढाँचाको ित्ता ववतरण फाराि िरी सक्षचवालयिा 
रकि िाग गनुय पनेछ र सक्षचवालयले प्राप्त वववरण जाचँ गरी धनज वा सम्बक्षन्धत व्यक्षििाफय त ् पकेट 
खचय, पोषणयिु खाना तथा बसोबासको रकि उपलब्ध गराउनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोक्षजिको रकि उपलव्ध गराउँदा अवस्था िेरी िरुुिा पन्र ददनलाई 
पगु्ने रकि पेश्की स्वरुप उपलब्ध गराइनेछ र त्यस्तो पेश्की रकि फछौट गरेपधछ िार पधछदलो 
चरणको रकि धनकासा ददइनेछ ।  

(३) खेलकुदको अवधधिा नपेाली खेलाडीिरुको िकिा दैधनक भ्रिण ित्तासँग दोिोरो नपने 
गरी एक िविना अगाधडदेक्षख तोवकएको ित्ता प्रदान गररनछे । 

३१. आवश्यक सािग्री खररद: (१) खेलकुदका लाधग आवश्यक खेल सािग्री, पोिाक तथा वकट बक्स 
लगायतका सािग्रीिरु सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा सावयजधनक खररद धनयिावली, २०६४ 
बिोक्षजि िनुे गरी खररद गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि खररदको खररद प्रविया पूरा गदाय तोवकएको सियिा कायय 
सम्पन्न िनु नसकी खेलकुद सञ्चालन गने काययिा बाधा उत्पन्न िनुे देक्षखएिा खररद काननु प्रधतकूल 
निनुे गरी प्रधतस्पधाय गराई काननुिा व्यवस्था िएको खररद प्रकृयािा तोवकएको सिय घटाई खररद गनय 
सवकनछे । 

(३) उपदफा २ बिोक्षजि खररद प्रविया पूरा गदाय सिेत अत्यावश्यक खेलसािग्री तथा 
तत ्सम्बन्धी सेवा खररद गरी खेलकुद सञ्चालन गनय नसवकन े वविषे अवस्थाको धसजयना िएिा धलक्षखत 
वववरण, गणुस्तर, पररणाि, ितय र कायय सम्पन्न गने अववध यवकन गरी स्वीकृत लागत अनिुानको धसिा 
धिर रिी  प्रचधलत रावष्ट्रय तथा अन्तरायवष्ट्रय बजार िूदयका आधारिा पररषद्ले आपूधतयकताय, परािियदाता 
वा सेवा प्रदायकसगँ धलक्षखत दरिाउपर वा प्रस्ताव धलई स्वच्छ र उक्षचत िूदयिा वातायर्द्ारा वस्त ुतथा 
सेवा खररद गनय सक्नछे।यसरी खररद गदाय देिायका कुरा खदुन ेगरी अधिलेख राख्नपुनेछ ।  
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(क) काययववधधको दफा ३१  को उपदफा (१)  र (२) अनसुार खररद गनयका लाधग गररएको प्रयास, 

(ख) तत्काल खररद गनुय पने कारण, 

(ग) खररदका लाधग अन्य ववधध र प्रविया अपनाउन ुनसवकन ेआधार र कारण । 

 

३२.  स्वास््योपचार तथा बीिा: (१) खेलकुदिा सििागी िनुे ववदेिी तथा स्वदेिी खेलाडी,  अवफधसयल र 
अन्य प्राववधधकिरुको खेल सञ्चालनका धसलाधसलािा घाइते िएिा स्वास््य उपचारको व्यवस्था गररनेछ 
। 

(२) खेलकुदिा देिाय बिोक्षजिका सििागी िनुे व्यक्षिलाई देिाय बिोक्षजि दघुयटना धबिाको 
व्यवस्था गररनछे :- 

(क) ववदेिी खेलाडी, प्रक्षििक, रेफ्री, धनणाययक, व्यवस्थापक, अवफधसयलको िकिा नेपाल 
प्रवेि गरेको ददनदेक्षख संलग्न िएको खेल सिाप्त िएको ददनको पधछदलो एक 
ददनसम्िको दघुयटना धबिा । 

(ख) ववक्षिष्ट र अधत ववक्षिष्ट अधतधथिरुको िकिा नेपाल प्रवेि गरेको ददनदेक्षख आफ्नो 
देि प्रस्थान गदायको ददनसम्िका लाधग दघुयटना धबिा । 

(ग) नेपाली खेलाडीिरुको िकिा बन्द प्रक्षििणिा रिेको सियदेक्षख संलग्न िएको खेल 
सिाप्त िएपधछको दईु ददनसम्िका लाधग दघुयटना धबिा । 

(घ) ववधिन्न सधिधतिा वियािील व्यक्षििरु र खेलकुदिा खवटएका कियचारीको लाधग 
खेल प्रारम्ि िनुिुन्दा तीन ददन अगाधडदेक्षख खेल सिाप्त िएको िोधलपदटसम्िका 
लाधग दघुयटना धबिा ।  

(ङ) नेपाली वटििा सििागी, व्यवस्थापक, अवफधसयल, रेफ्री, धनणाययक, प्रक्षििकिरुका 
लाधग खेल प्रारम्ि िनुिुन्दा दईु ददन अगाधडदेक्षख खेल सिाप्त िएको 
िोधलपदटसम्िका लाधग दघुयटना धबिा ।  

(३) उपदफा (२) बिोक्षजि िनुे बीिाको अधधकति रकि दि लाख रुपैंयासम्ि िनुछे । 

(४) दघुयटना धबिा गदाय लाग्ने वप्रधियि िदुक नेपाल सरकारबाट खेलकुदको लाधग 
ववधनयोक्षजत बजेटबाट व्यवस्था गररनेछ । 

३३. रकि ििुानी गररन:े खेलकुदका धसलधसलािा कुनै ववदेिी प्राववधधकिरुलाई काििा लगाउन ु
परेिा धनजलाई सो काि वापत ववदेिी िदु्रािा रकि उपलब्ध गराइनेछ । यस काययववधध अन्तगयत 
खररद गररएका धनिायण, वस्त,ु सेवा तथा परािियको ििुानी गदाय सम्झौताका ितय अनसुार पररिाण 
तौल, गणुस्तर लगायत अन्य आधारिरु सम्बक्षन्धत प्राववधधकिरुबाट धनरीिण गराई ििुानी ददनपुनेछ 
।  
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३४.  आधथयक कारोवारको सञ्चालनिः (१) खेलकुदको आयोजना,  सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लाधग आधथयक 
कारोवारको सञ्चालन पररषद बाट िनुेछ । 

(२) प्रचधलत काननु बिोक्षजि सिग्र कारोवारको लेखा उत्तरदायी अधधकृतको क्षजम्िेवारी 
काययकारी सधिधतको संयोजकले धनवायि गनेछ ।   

(३) खेलकुदको आयोजना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लाधग प्राप्त रकि प्रचधलत आधथयक 
काययववधध ऐन तथा धनयिावली बिोक्षजि िनुे गरी तेह्रौं दक्षिण एक्षियाली खेलकुद कोषको नाििा 
तोवकएको बैंकिा चदती खाता खोली आधथयक कारोवार गने, गराउने व्यवस्था धिलाइनेछ । 

(४) खेलकुदको आधथयक कारोवारको सञ्चालन काययकारी सधिधतको संयोजक र पररषद्को 
आधथयक प्रिासन िाखाको प्रिखुको संयिु दस्तखतबाट िनुेछ ।  

 

पररच्छेद-७ 

प्रचार प्रसार तथा प्रधतवेदन सम्बन्धी 
 

३५. प्रचार प्रसारको व्यवस्था : (१) खेलकुदको तयारीदेक्षख सिापन अवधधसम्ि ववधिन्न सञ्चारका िाध्यिबाट 
खेलकुदको प्रचार प्रसारको व्यवस्था धिलाइनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि गररने प्रचार प्रसार िििा खेलकुदको उद घाटन, सिापन तथा 
अन्य िित्वपूणय काययिििरुको प्रत्यि प्रसारण गने व्यवस्था धिलाइनछे । 

(३) खेलकुदलाई थप जानकारीिूलक बनाउन वेिसाइट र सफ्टवेयर धनिायण र खेल 
अवधधिरको धस.डी.(ववद्यतुीय अधिलेख) तयार गररनछे । 

(४) खेलकुद िरुु िनु बाँकी सियको गणना गने व्यवस्था गररनेछ। 

(५) खेलकुदका लाधग तयार गररएको लोगो र गीतको प्रोिो, क्षजंगल, टेधलधिजन, रेधडयोिाफय त ्
प्रसारण गने व्यवस्था गररनछे । 

३६. धिधडया सेन्टर: (१) खेल अवधधिरको सूचना प्रत्येक ददन उपलब्ध गराउन ेउद्दशे्यले धिधडया सेन्टर 
स्थापना गरी सूचना प्रवाि गने व्यवस्था धिलाइनेछ । 

(२) प्रत्येक ददन सम्पन्न िएका खेलको नधतजा सवित दोस्रो ददनको खेल ताधलका प्रकािन 
गररनेछ । 
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३७. आधधकाररक धिधडया :  काययकारी सधिधतले खेलकुदको सूचना प्रकािन तथा प्रसारणका लाधग उपयिु 
ववधतुीय तथा छापा सम्बन्धी सञ्चार साधनको छनौट गरी आधधकाररक धिधडयाका रुपिा उपयोग गनय 
सक्नेछ । 

३८. वट.िी.राइ्स:  (१) खेलकुदको सिदु घाटन काययिि, खेल प्रधतस्पधाय, पररणाि र सिापनको प्रत्यि 
प्रसारणका लाधग टेधलधिजन अधधकार धबिी गररनेछ । 

(२) काययकारी सधिधतले उपदफा (१) बिोक्षजि धबिी गररने टेधलधिजन अधधकार वकन्न 
चािने टेधलधिजन च्यानलबाट प्रस्ताव आव्िान गरी प्रधतस्पधायका आधारिा टेधलधिजन च्यानलको छनौट 
गनेछ । 

३९. स्िाररका तथा प्रधतवेदन प्रकािन: (१) खेलकुद सम्पन्न िए पश्चात ्काययकारी सधिधतले प्रधतवेदन तयार 
गरी प्रकािन गनुयका साथै िन्रालयिा सिेत पेि गनुय पनेछ । 

 (२) काययकारी सधिधतले खेलकुद सम्पन्न िए पश्चात ्सिावेि िएका खेलिरु लगायतका 
ववधिन्न काययिरु सिावेि गरी खेलकुद सम्बन्धी स्िाररका प्रकािन गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोक्षजि पेि िएको प्रधतवेदन िन्रालयले नेपाल सरकार सिि पेि गनुय 
पनेछ । 
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पररच्छेद-८ 

नारा, गीत, िस्कट तथा प्रतीक क्षचन्ि 

४०. नारा,गीत,िस्कट तथा प्रधतक क्षचन्ि: (१) खेलकुदको नारा, गीत, िस्कट तथा प्रतीक क्षचन्ि सावयजधनक 
गरी प्रयोगिा दयाउने व्यवस्था गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि सावयजधनक गररन ेनारा, गीत, िस्कट तथा प्रतीक क्षचन्ि आयोजक 
सधिधतले धनधायरण गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोक्षजि सावयजधनक गररन ेनारा, गीत, िस्कट तथा प्रतीक क्षचन्ि धनधायरण 
गनुय पूवय आयोजक सधिधतले आवश्यकताअनसुार िूदयाङ्कन तथा धसफाररस काययदल गिन गनय सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोक्षजि धनधायरण िएका नारा, दक्षिण एक्षियाली खेलकुद गीत, िस्कट 
तथा प्रतीक क्षचन्ि यस काययववधधको अनसूुचीिा परेको िाधननेछ । 

(५) यस दफा बिोक्षजिको खेलकुदको गीत सििागी सातै देिको िाषािा गाउन ेव्यवस्था 
गररनेछ । 

पररच्छेद-९ 

ववववध 

४१. डोवपङ्ग परीिण: खेलकुद सििागी िनुे वटिका खेलाडीिरुको अन्तरायवष्ट्रय ओलक्षम्पक कधिटीको 
धनयिानसुार साउथ एक्षियन ररजनल एक्षन्ट डोवपङ्ग एजेन्सीसँग सिन्वय गरी डोवपङ्ग परीिण गने व्यवस्था 
गररनेछ । 

४२. खेल वववाद: खेलकुद सञ्चालन अवधधिा कुनै वववाद उत्पन्न िई सम्बक्षन्धत खेलसंघद्धारा सिाधान िनु 
नसकेिा प्रचधलत अन्तरायवष्ट्रय धनयिानसुार छानधबन गरी वववाद सिाधान गनय सििागी सबै देिका 
प्रधतधनधधिरु रिेको एक उच्च स्तरीय वववाद सिाधान सधिधत गिन गररनेछ र सो सधिधतको धनणयय नै 
अक्षन्ति धनणयय िनुेछ ।  

४३. पदक तथा प्रिाणपर : (१) खेलकुदिा सििागी िई स्वणय, रजत र कास्य पदक ववजेता खेलाडीलाई 
आवश्यक पदक तथा प्रिाणपर उपलब्ध गराउन ेतथा  ववतरण गने व्यवस्था गररनछे ।  

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि पदक तथा प्रिाणपर उपलब्ध गराउँदा जनु खेलको जनु 
इिेन्टस ्सम्पन्न िनु्छ, सोिी इिेन्टस्को पदक तथा प्रिाणपर तत्कालै ववतरण गने व्यवस्था गररनेछ ।  

४४. प्राववधधक तथा अन्य कियचारी व्यवस्थािः  (१) रेफ्री, अम्पाएर, जज, टाईि वकपर र इन्स्पेक्टर लगायतका 
प्राववधधकको आवश्यकतानसुार व्यवस्था गररनछे । 
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(२) उपदफा (१) अनसुारको जनिक्षि स्वदेििा उपलब्ध निएिा अन्तरायवष्ट्रय ओलक्षम्पक 
कधिवटको प्रचधलत धनयि अनसुार अन्य देिका प्राववधधक जनिक्षि उपयोगिा दयाउन सवकनछे । 

(३) उपदफा (२) अनसुारको उपयोगिा दयाइएका व्यक्षिको सेवा सवुवधा सम्बन्धी व्यवस्था 
आपसी सििधतिा धनधायरण गररनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोक्षजिका व्यक्षििरुलाई अधतररि सिय काि गरे वापत धनयिानसुार 
वविेष ित्ताको व्यवस्था गररनेछ ।  

४५. सिन्वय तथा सिकाययिः (१) खेलकुदिा सिावेि िएका खेल सम्बद्ध नेपालका रावष्ट्रय खेल संघिरुसँग 
आवश्यक सिन्वय तथा सिकायय गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोक्षजिको सिन्वय तथा सिकायय गदाय रावष्ट्रय खेल संघिरुले देिायको 
िधूिका धनवायि गनुय पनेछ:-  

(क) खेल सञ्चालनको लाधग प्राववधधक सधिधतलाई सियोग गने, 

(ख) ववषयगत सधिधतिरुसँग आवश्यक सिन्वय र सिकायय गने,  

(ग) खेल सािाग्रीको िापदण्ड धनधायरणका लाधग सियोग गने,  

(घ) वैदेक्षिक प्रक्षििणिा जाने खेलाडीिरुका लाधग आवश्यक व्यवस्था धिलाउने,  

(ङ) बन्द प्रक्षििणका सियिा खेल र खेलाडीिरुको अनगुिन, िूदयाङ्कन गने,  

(च) आफ्नो खेलसँग सम्बक्षन्धत अन्तरायवष्ट्रय संघ वा ििासंघसँग सिन्वय कायि गने, 

(छ) अन्तरायवष्ट्रय खेल संघको धनयि पालना गने । 

४६.  झण्डा िस्तान्तरणिः  खेलकुद सिापनका अवसरिा धनयिानसुार दोस्रो राष्ट्रलाई चौधौं दक्षिण  एक्षियाली 
खेलकुद आयोजना गने क्षजम्िेवारी िस्तान्तरण गनय झण्डा िस्तान्तरण गने व्यवस्था धिलाइनेछ ।  

४७. बाधा अडकाउ फुकाउन ेअधधकारिः यस काययववधधिा िएको व्यवस्थाले  खेलकुद आयोजना, सञ्चालन तथा   
व्यवस्थापनिा कुनै  कदिनाइ उत्पन्न िनुे देक्षखएिा त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउने अधधकार 
िन्रालयलाई िनुेछ। 
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अनसूुची १ 

(दफा ५ सगँ सम्बक्षन्धत) 

खेल र खेल संख्या 

ि.स  खेल  कैवफयत 

१ आचयरी  
२ एथलेवटक्स  
३ ब्याडधिन्टन  
४ बास्केटबल  5*5 बास्केटबल र 3*3 बास्केटबल 
५ बक्षक्सङ्ग   
६ साइक्षक्लन  
७ विकेट   
८ फेक्षन्सङ्ग   
९ फुटबल   
१० गदफ   
११ ह्यान्डबल   
१२ जडुो  
१३ कराते  
१४ कबड्डी  
१५ खो खो   
१६ प्याराग्लाधडङ्ग  
१७ सवुटङ्ग  
१८ स्वीधिङ्ग  
१९ स्क्वास   
२० टेबलटेधनस  
२१ टेधनस   
२२ ताइक्वान्दो  
२३ ट्रायथलन   
२४ िधलबल  धबच िधलबल सिेत 
२५ िारोत्तोलन   
२६ कुश्ती   
२७ उस ु   
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अनसूुची २ 

(दफा १६ सगँ सम्बक्षन्धत) 

ववषयगत सधिधतको काि, कतयव्य र अधधकार 

(क) रावष्ट्रय वटि तयारी सधिधतको काि, कतयव्य र अधधकार :- 

१. पररषद्ले आयोजना गरेका तथा रावष्ट्रय खेल संघिरुद्धारा पररषद्को स्वीकृत धलई आयोजना 
गररएका आधधकाररक प्रधतयोधगतािरुबाट छनौट िई आएका खेलाडीिरुलाई बन्द प्रक्षििणिा राखी 
प्रक्षििणको व्यवस्था धिलाउने । 

२. बन्द प्रक्षििणिा रिने खेलाडीिरुको वक्स,  खाना र आवासको व्यवस्था धिलाउने । 

३. प्रक्षििणको लाधग आवश्यक पने खेल सािाग्रीिरुको वववरण तयार गरी प्राववधधक सधिधतसँग 
सिन्वय गरी व्यवक्षस्थत प्रक्षििणको व्यवस्था धिलाउने । 

४. आवश्यकतानसुार स्वदेिी तथा वैदेक्षिक प्रक्षििणको लाधग काययकारी सधिधतसँग सिन्वय गरी 
प्रक्षििणको व्यवस्था धिलाउने । 

५. ववदेिी प्रक्षििकको आवश्यकता िएिा सम्बक्षन्धत धनकायसँग सिन्वय गरी खेलाडी प्रक्षििणका 
लाधग ववदेिी प्रक्षििकको व्यवस्था धिलाउने । 

६. प्रक्षििणको धनयधित अनगुिन, िूदयाङ्कन र ववश्लषेण गरी उत्कृष्ट प्रक्षििण सञ्चालन गने व्यवस्था 
धिलाउन।े 

७. सधिधतको कायय सञ्चालनका लाधग आवश्यक काययववधध तयार गरी काययकारी सधिधतबाट स्वीकृत 
गराउने। 

८. सधिधत र खेल संघसँग आवश्यक सिन्वय गने । 

९. सधिधतलाई आवश्यक पने कियचारी काययकारी सधिधतसँग िाग गने । 

१०. काययकारी सधिधतको धनदेिन पालना गने, गराउने । 

११. कािको प्रगधत वववरण र प्रक्षििण व्यवस्थापनका बारेिा आवश्यकतानसुार काययकारी सधिधतिा 
जानकारी गराउने । 

१२. ववषयगत सधिधतसँग सिन्वय गने, सधिधतिा आईपने अन्य आवश्यक सम्पूणय कायय गने, गराउने । 

१३.  खेलाडी छनौट, प्रक्षििण तथा तयारीसँग सम्बन्धी कायय पररषद िाफय त गने, गराउन े। 

१४. खेलकुद सम्पन्न िएको पैतीस ददनधिर पेश्की फर्छ्यौट गने, गराउने । 

(ख) खेलस्थल व्यवस्थापन सधिधतको काि, कतयव्य र अधधकार:- 

१. खेलकुदको लाधग धनधायरण गररएका खेलस्थलिरुका बारेिा ववषयगत सधिधतिरुलाई यथासियिा 
जानकारी गराउने ।  
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२. खेलस्थलिरुको िियत, सम्िार गनुयपने िएिा िियत, सम्िार गरी तयारी अवस्थािा राख्न े। 

३. खेल स्थलिा अधतधथ,दियक तथा परकार सिेतलाई सिज रुपले बस्ने तथा अवलोकन गने 
व्यवस्था धिलाउने । 

४. खेल सञ्चालन गनय चाविने आवश्यक सािग्रीको व्यवस्था धिलाउने । 

५. खेल सञ्चालन िनुे स्थान व्यवस्थापनका बारेिा सम्बक्षन्धत संघ, सधिधतिरुलाई जानकारी गराउने । 

६. सधिधतको कायय सञ्चालनका लाधग आवश्यक काययववधध तयार गरी काययकारी सधिधतबाट स्वीकृत 
गराउने। 

७. सधिधत र खेल संघसँग आवश्यक सिन्वय गने । 

८. सधिधतलाई आवश्यक पने कियचारी काययकारी सधिधतसँग िाग गने । 

९. काययकारी सधिधतको धनदेिन पालना गने, गराउने । 

1०.कािको प्रगधत वववरण आवश्यकतानसुार काययकारी सधिधतिा जानकारी गराउने । 

1१.ववषयगत सधिधतसँग सिन्वय गने, सधिधतिा आइपने अन्य आवश्यक सम्पूणय कायय गने, गराउने । 

1२.रेफ्री ताधलि सञ्चालन गने गराउने । 

1३. खेलकुद सम्पन्न िएको पैतीस ददनधिर पेश्की फर्छ्यौट गने, गराउने । 

 

(ग) प्राववधधक सधिधतको काि, कतयव्य र अधधकार:- 

१. खेल सञ्चालनका लाधग खेलगत रुपिा प्राववधधक जनिक्षि पररचालनको व्यवस्था धिलाउने । 

२. पररषद िा उपलब्ध प्रक्षििक तथा प्राववधधकिरुलाई आवश्यकतानसुार पररचालन गने, गराउने । 

३. सििागी खेलका रावष्ट्रय संघ तथा ववदेिी वटिसँग आवश्यक सिन्वय गरी कायय गने, गराउने । 

४. खेल सञ्चालनिा आवश्यक पने प्राववधधक जनिक्षि तथा खेल सािाग्रीको व्यवस्था धिलाउने । 

५. खेल सञ्चालनका लाधग खेल संघिरुसँग सिन्वय गरी  ताधलका तयार गने ।  

६. खेल संघसँग सिन्वय गरी खेलगत रेफ्री, जरुी, धनणाययकको व्यवस्था गने । 

७. पदक तथा प्रिाणपरको संख्या धनधायरण गने । 

८. खेल प्राववधधक पकु्षस्तका तयार गरी सम्बक्षन्धत खेल संघिाफय त ् ववतरण गने गराउने । 

९. सधिधतको कायय सञ्चालनका लाधग काययववधध तयार गरी काययकारी सधिधतबाट स्वीकृत गराउने । 

१०. सधिधत र खेल संघसँग आवश्यक सिन्वय गने । 

11.सधिधतको लाधग आवश्यक पने कियचारी काययकारी सधिधतसँग िाग गने । 

1२.काययकारी सधिधतको धनदेिन पालना गने, गराउने । 

1३.सधिधतको कािको प्रगधत वववरण आवश्यकतानसुार काययकारी सधिधतिा जानकारी गराउने । 

1४.अन्तरायवष्ट्रय खेल संघको धनयिानसुार खेल सञ्चालन गने, गराउने । 

1५.ववषयगत सधिधतसँग सिन्वय गने, सधिधतिा आइपने अन्य आवश्यक सम्पूणय कायय गने, गराउने । 

1६.खेलकुद सम्पन्न िएको पैतीस ददनधिर पेश्की फर्छ्यौट गने, गराउने । 
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(घ) स्रोत साधन पररचालन सधिधतको काि, कतयव्य र अधधकार:- 

१. नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेटलाई व्यवक्षस्थत वकधसिले पररचालन गनय योजना बनाउने । 

२. स्रोत पररचालनका लाधग काययकारी सधिधतको स्वीकृतीिा ववधिन्न संघ संस्था, दाता र 
ववज्ञापनदाताको खोजी गने । 

३. सधिधत र खेल संघसँग आवश्यक सिन्वय गने । 

४. सधिधतलाई आवश्यक पने कियचारी काययकारी सधिधतसँग िाग गने । 

५. काययकारी सधिधतको धनदेिन पालना गने, गराउने । 

६. सधिधतको कायय सञ्चालनका लाधग आवश्यक काययववधध तयार गरी काययकारी सधिधतबाट स्वीकृत 
गराउने । 

७. सधिधतको कािको प्रगधत वववरण आवश्यकतानसुार काययकारी सधिधतिा जानकारी गराउने । 

८. ववधागत सधिधतसँग सिन्वय गने, सधिधतिा आईपने अन्य आवश्यक सम्पूणय कायय गने, गराउने । 

९. खेलकुद सम्पन्न िएको पैतीस ददनधिर पेश्की फर्छ्यौट गने, गराउने । 

1०. साधन स्रोत पररचालनको पारदिी र व्यवक्षस्थत अधिलेख राखी सोको प्रधतवेदन काययकारी 
सधिधतलाई बझुाउने । 

 

(ङ) सरुिा सधिधतको काि, कतयव्य र अधधकार 

१. खेलकुद आयोजना, सञ्चालन र व्यवस्थापनसँग सम्बक्षन्धत सम्पूणय सरुिाको प्रबन्ध धिलाउने । 

२. िवाई िागय र स्थल िागयबाट आउने खेलाडी, अवफधसयल तथा अन्य अधतधथिरुको सरुिा व्यवस्था 
धिलाउने। 

३. खेलाडी, अवफधसयल तथा अधतधथिरुको लाधग खेलस्थल तथा बसोबास स्थलिा उक्षचत सरुिा 
व्यवस्थाको प्रबन्ध धिलाउने । 

४. सधिधतलाई आवश्यक पने कियचारीिरुको िाग गरी आवश्यक व्यवस्था धिलाउने । 

५. ववधिन्न ववषयगत सधिधतिरुसगँ सिन्वय गरी सधिधतिरुको आवश्यक सरुिा व्यवस्था धिलाउने । 

६. खेलकुदिा सििागी ववदेिी खेलाडी तथा अवफधसयलिरुको आगिन तथा फकय ने सियिा 
आवश्यक सरुिाको व्यवस्था धिलाउने । 

७. काययिि उद घाटन तथा सिापनको सियिा सिारोि सधिधतसँग सिन्वय गरी आवश्यक सरुिा 
एवं ट्रावफक व्यवस्था धिलाउने । 

८. सरुिा धनकायसँग सिन्वय गरी ववक्षिष्ट र अधतववक्षिष्ट लगायतका अधतधथिरु एवं खेलाडीिरुलाई 
काययिि स्थलिा आउँदा जादँा स्कवटयङ्गको व्यवस्था धिलाउने। 

९. सरुिा प्रबन्ध धिलाउन चाविने आवश्यक ववद्यतुीय उपकरण (Electronic device) को व्यवस्था 
धिलाउने । 

10.सरुिा धनकायसँग सिन्वय गरी सरुिा सम्बन्धी सम्पूणय व्यवस्था धिलाउने । 
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11.सरुिा सम्बन्धी काययववधध तयार गरी काययकारी सधिधतबाट स्वीकृत गराउन े। 

12.सम्बक्षन्धत सधिधत र खेल संघसँग आवश्यक सिन्वय गने र तत्काल आईपने काययिरु गने,  

13.सधिधतलाई आवश्यक पने कियचारी काययकारी सधिधतसँग िाग गने । 

1४.काययकारी सधिधतको धनदेिन पालना गने, गराउने । 

१५. सधिधतको कािको प्रगधत वववरण आवश्यकतानसुार काययकारी सधिधतिा जानकारी गराउने । 

१६. खेलकुद सम्पन्न िएको पैतीस ददनधिर पेश्की फर्छ्यौट गने, गराउने । 

(च) आवास व्यवस्थापन सधिधतको काि, कतयव्य र अधधकार 

१. प्रचधलत अन्तरायवष्ट्रय िापदण्ड अनसुार रावष्ट्रय तथा अन्तरायवष्ट्रय सििागी खेलाडी, व्यवस्थापक, 

अवफधसयल, रेफ्री, धनणाययक, जरुी तथा सम्पूणय अधतधथिरुको खाना तथा आवासको व्यवस्था 
धिलाउने । 

२. काययकारी सधिधतको धनदेिन पालना गने, गराउने । 

३. िवाई एवं स्थलिागयबाट आउने ववदेिी खेलाडी तथा अधतधथिरुलाई आवास स्थलसम्ि परु् याउन े
व्यवस्था धिलाउने । 

४. यातायात व्यवस्थाका लाधग यातायात सधिधतसँग सिन्वय गने । 

५. सधिधतको कायय सञ्चालनका लाधग आवश्यक काययववधध तयार गरी काययकारी सधिधतबाट स्वीकृत 
गराउने। 

६. सधिधत र खेल संघसँग आवश्यक सिन्वय गने र तत्काल आइपने काययिरु गने, गराउने । 

७. सधिधतलाई आवश्यक पने कियचारी काययकारी सधिधतसँग िाग गने । 

८. सधिधतको कािको प्रगधत वववरण काययकारी सधिधतिा जानकारी गराउने । 

९. खेलकुद सम्पन्न िएको पैतीस ददनधिर पेश्की फर्छ्यौट गने, गराउने । 

(छ) यातायात व्यवस्था सधिधतको काि, कतयव्य र अधधकार:- 

१. खेलकुदका लाधग आवश्यक पने सवारी साधनको संख्या धनधायरण गरी सोको आवश्यक व्यवस्था 
धिलाउने । 

२. सवारी साधन िाडािा धलन ुपरेिा प्रचधलत काननु बिोक्षजिको प्रविया पूरा गरी िाडािा धलने । 

३. अधतधथ सत्कार सधिधतले व्यवस्था गरे बिोक्षजिका स्थानिरुबाट अधतधथ, खेलाडी, अवफधसयल, 

प्राववधधक र अन्य व्यक्षिलाई खेल स्थलसम्ि दयाउने र लैजाने व्यवस्था धिलाउन े। 

४. ववधिन्न सधिधत तथा  सक्षचवालय साथै अन्य अधतधथिरुका लाधग आवश्यक सवारी साधनको 
व्यवस्था धिलाउने । 

५. सधिधतको कायय सञ्चालनका लाधग काययववधध तयार गरी काययकारी सधिधतबाट स्वीकृत गराउने । 

६. सधिधत र खेल संघसँग आवश्यक सिन्वय गने । 

७. आवश्यकतानसुार काययदल गिन गरी कायय गने व्यवस्था धिलाउने । 
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८. सधिधतलाई आवश्यक पने कियचारी काययकारी सधिधतसँग िाग गने । 

९. यातायात व्यवस्था धिलाउन आवश्यक पने धडिाइसिरुको व्यवस्था गने । 

1०.काययकारी सधिधतको धनदेिन पालना गने, गराउने । 

११.कािको प्रगधत वववरण आवश्यकतानसुार काययकारी सधिधतिा जानकारी गराउने । 

1२.ववषयगत सधिधतसँग सिन्वय गने, सधिधतिा आईपने अन्य आवश्यक सम्पूणय कायय गने, गराउने  

1३.खेलकुद सम्पन्न िएको पैतीस ददनधिर पेश्की फर्छ्यौट गने, गराउने । 

(ज) स्वास््य सधिधतको काि, कतयव्य र अधधकार:- 

१. खेल अवधधिर खेलस्थलिा प्राथधिक उपचारका साधन सवित स्वास््यकिीको व्यवस्था गने । 

२. स्वास््य सािाग्री सवित खेल स्थल र बसोबास गने स्थानिा स्वयंसेवकको व्यवस्था धिलाउने । 

३. सििागी देिका स्वास््यकिीिरुसँग सम्पकय  र सिन्वय गने । 

४. ववधिन्न ववषयगत सधिधतसँग सिन्वय गरी स्वास््य सािग्रीिरुको यथोक्षचत व्यवस्था धिलाउने । 

५. खेल अवधधिा घाइते िनु पगेुका खेलाडीिरुको प्रकृधत िेरी उपचारको व्यवस्था धिलाउने । 

६. सधिधतको कायय सञ्चालनका लाधग आवश्यक काययववधध तयार गरी काययकारी सधिधतबाट स्वीकृत 
गराउने । 

७. सधिधत र खेल संघसँग आवश्यक सिन्वय गने । 

८. सधिधतलाई आवश्यक पने कियचारी काययकारी सधिधतसँग िाग गने । 

९. काययकारी सधिधतको धनदेिन पालना गने, गराउने । 

१०. कािको प्रगधत वववरण आवश्यकतानसुार काययकारी सधिधतिा जानकारी गराउन े। 

११. खेलाडी तथा सििागीिरुको दघुयटना धबिाको प्रबन्ध धिलाउने । 

१२. खेलकुद सम्पन्न िएको पैतीस ददनधिर पेश्की फर्छ्यौट गने, गराउने । 

(झ) प्रचार प्रसार तथा प्रकािन सधिधतको काि, कतयव्य र अधधकार:- 

१. खेलकुद सञ्चालन िनुपूुवय र खेल अवधधिर ववधिन्न सञ्चार िाध्यिबाट प्रचार प्रसार गने, गराउने 
। 

२. खेलकुदको क्षजंगल तयार गरी प्रोिो, टेधलधिजन र रेधडयोबाट बजाउने व्यवस्था धिलाउने । 

३. धिधडया सेन्टरको स्थापना गरी त्यसको लाधग आवश्यक कियचारी, फधनयचर एवं कम्प्यूटर, फ्याक्स, 

टेधलफोन, सफ्टवेयर,वेिसाईड, नेट जस्ता ववद्यतुीय यन्रको व्यवस्था धिलाउने । 

४. धिधडया सेन्टर िाफय त ्खेलकुद गधतववधध सम्बक्षन्धत सबैलाई जानकारी गराउने ।  

५. उद घाटन सिारोिको उदटो ददन (count down) गन्ती प्रसारण गने व्यवस्था धिलाउने । 

६. स्वदेिी तथा ववदेिी प्राववधधक वविेषज्ञ आवश्यक िएिा काययकारी सधिधतबाट स्वीकृत गराई 
िाग गने  
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७. टेधलधिजन राई्स धबिी गनयका लाधग आवश्यक व्यवस्था धिलाउने । 

८. दक्षिण एक्षियाली खेलकुद राष्ट्रका धिधडयािरुलाई आवश्यक सूचना प्रवाि गने व्यवस्था धिलाउन े
र सम्बक्षन्धत धिधडयासँग सिन्वय गने । 

९. खेल अवधधिर दैधनक “दक्षिण एक्षियाली खेलकुद बलेुवटन”प्रकाक्षित गने। 

१०. खेलको  सिाप्ती पश्चात ्नधतजा यथािीघ्र सावयजधनक गने, गराउने । 

११. सििागी खेलाडी, प्रक्षििक,  धनणाययक, रेफ्री र अवफधसयलिरुको नाि र संख्या संकलन गने । 

१२. सििागी खेलका स्वणय,  रजत र कास्य स्थान प्राप्त गने खेलाडीिरुको खेलगत नािावली सङ्कलन 
गने । 

१३. काययिि सरुु िनुपुवुय जानकारी िूलक बलेुवटन र काययिि सिाप्ती पश्चात ् सम्पूणय नधतजा 
सवितको स्िाररका प्रकािन गने । 

१४. सधिधतको कायय सञ्चालनका लाधग काययववधध तयार गरी काययकारी सधिधतबाट स्वीकृत गराउने  

१५. सधिधत र खेल संघसँग आवश्यक सिन्वय गने । 

१६. सधिधतलाई आवश्यक पने कियचारी काययकारी सधिधतसँग िाग गने । 

१७. खेलकुदको सिदु घाटन, सिापन सिारोि र ववधिन्न खेल स्थलिरुिा िएका खेलिरुको प्रत्यि 
प्रसारणको व्यवस्था गने, गराउने ।  

१८. काययकारी सधिधतको धनदेिन पालना गने, गराउने । 

१९. सधिधतको कािको प्रगधत वववरण आवश्यकतानसुार काययकारी सधिधतिा जानकारी गराउने । 

२०. खेलकुद सम्पन्न िएको पैतीस ददनधिर पेश्की फर्छ्यौट गने, गराउने । 

(ञ) सिारोि व्यवस्थापन सधिधतको काि, कतयव्य र अधधकार:- 

१. खेलकुदको सिदु घाटन तथा सिापन सिारोिको लाधग आवश्यक व्यवस्थापन गने । 

२. प्रिखु अधतधथ, वविेष अधतधथ र अधतधथिरुको स्वागत गने र सवारी चलाउने व्यवस्था धिलाउने । 

३. खेलकुदको सिदु घाटन तथा सिापन सिारोिको काययिि पकु्षस्तका तयार गने । 

४. खेलकुदको सिदु घाटन तथा सिापन सिारोि सम्पन्न गनय ववधिन्न सधिधत, संघ संस्था, ववद्यालय, 

कलेज, सरुिा धनकाय लगायत अन्य धनकायसँग सिन्वय गरी कायय गने । 

५. खेलकुदको सिारोिका लाधग आवश्यक पने दि जनिक्षि तयार गनुयपने िएिा ताधलिको 
व्यवस्था धिलाउने । 

६. धिक्ट्री सिारोिको व्यवस्थापन गरी पदक तथा प्रिाणपर ववतरण गने व्यवस्था गने । 

७. खेलकुदको सिदु घाटन तथा सिापन सिारोििा गीत, नतृ्य, सांस्कृधतक झलक दिायउने झाँकी 
आदद प्रस्ततुीका साथै आतासबाजी गने व्यवस्था धिलाउन े। 

८. सधिधतको कायय सञ्चालनका लाधग काययववधध तयार गरी काययकारी सधिधतबाट स्वीकृत गराउने । 

९. सधिधत र खेल संघसँग आवश्यक सिन्वय गने 

१०. आवश्यकतानसुार काययदल गिन गरी कायय गने व्यवस्था धिलाउने  
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११. सधिधतलाई आवश्यक पने कियचारी काययकारी सधिधतसँग िाग गने  

१२. काययकारी सधिधतको धनदेिन पालना गने, गराउने । 

१३. सधिधतको कािको प्रगधत वववरण आवश्यकतानसुार काययकारी सधिधतिा जानकारी गराउने । 

१४. खेलकुदका सिारोिलाई आकषयक, िव्य र व्यवक्षस्थत गनय बजेटको पररधधधिर रिी आवश्यक 
अन्य कायय गने गराउने । 

१५. खेलकुद सम्पन्न िएको पैतीस ददनधिर पेश्की फर्छ्यौट गने, गराउने । 

(ट) स्वयंसेवक पररचालन सधिधतको काि, कतयव्य र अधधकार:- 

१. खेलकुदिा खटाइने स्वयंसेवकका लाधग आवश्यक जनिक्षिको छनौट गरी ताधलिको व्यवस्था 
गने । 

२. ताधलि प्राप्त स्वयंसेवकिरुलाई ववधागत सधिधतिरुसँग सिन्वय गरी काययिेर तोक्ने । 

३. स्वयंसेवक छनौट गदाय ताधलि अवधध र खेल अवधधका आधारिा सिय सीिा तोकी काििा 
लगाउने । 

४. सधिधतको कायय सञ्चालनका लाधग काययववधध तयार गरी काययकारी सधिधतबाट स्वीकृत गराउने । 

५. सधिधत र खेल संघसँग आवश्यक सिन्वय गने । 

६. आवश्यकतानसुार काययदल गिन गरी कायय गने व्यवस्था धिलाउने । 

७. सधिधतलाई आवश्यक पने कियचारी काययकारी सधिधतसँग िाग गने । 

८. काययकारी सधिधतको धनदेिन पालना गने, गराउने । 

९. सधिधतको कािको प्रगधत वववरण आवश्यकतानसुार काययकारी सधिधतिा जानकारी गराउने । 

१०. सधिधतसँग सिन्वय गने तथा सधिधतिा आइपने अन्य आवश्यक सम्पूणय कायय गने, गराउने । 

११. खेलकुद सम्पन्न िएको पैतीस ददनधिर पेश्की फर्छ्यौट गने, गराउने । 

(ि) अनगुिन, धनरीिण तथा िूदयाङ्कन सधिधतको काि, कतयव्य र अधधकार:- 

१. खेलकुदको आयोजना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तथा तयारी सम्बन्धिा अनगुिन, धनरीिण गरी 
आवश्यक धनदेिन ददने । 

२. सधिधतको कायय सञ्चालनका लाधग काययववधध तयार गरी काययकारी सधिधतबाट स्वीकृत गराउने । 

३. सधिधत र खेल संघसँग सिन्वय गने । 

४. आवश्यकतानसुार काययदल गिन गरी कायय गने व्यवस्था धिलाउने । 

५. सधिधतलाई आवश्यक पने कियचारी काययकारी सधिधतसँग िाग गने । 

६. सधिधतको कायय सञ्चालनका लाधग आवश्यक काययववधध तयार गरी काययकारी सधिधतबाट स्वीकृत 
गराउने। 

७. काययकारी सधिधतको धनदेिन पालना गने, गराउने । 

८. सधिधतको कािको प्रगधत वववरण आवश्यकतानसुार काययकारी सधिधतिा जानकारी गराउने । 

९. खेलकुद सम्पन्न िएको पैतीस ददनधिर पेश्की फर्छ्यौट गने, गराउन।े 
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(ड) अधतधथ सत्कार सधिधतका काि, कतयव्य र अधधकारिरुिः- 
१. स्वदेिी तथा ववदेिी अधतधथिरुको स्वागत सत्कारको व्यवस्था धिलाउने  

२. आवश्यकता अनसुार काययदल गिन गरी कायय गने व्यवस्था धिलाउने । 

३. सधिधतलाई आवश्यक पने कियचारी काययकारी सधिधतसँग िाग गने । 

४. काययकारी सधिधतको धनदेिन पालना गने, गराउने । 

५. सधिधतको कायय सञ्चालनका लाधग काययववधध तयार गरी काययकारी सधिधतबाट स्वीकृत गराउने  

६. सधिधतको कािको प्रगधत वववरण आवश्यकतानसुार काययकारी सधिधतिा जानकारी गराउने । 

७. खेलकुद सम्पन्न िएको पैतीस ददनधिर पेश्की फर्छ्यौट गने, गराउने । 

(ढ) खेल सािग्री, उपकरण तथा पोिाक व्यवस्थापन सधिधतका काि, कतयव्य र अधधकारिरुिः- 

१. खेलकुदको लाधग आवश्यक खेल सािग्री, उपकरण तथा पोिाकको व्यवस्था गने, गराउने ।  

२. खेलकुदिा खररद िनुे सािग्रीको गणुस्तर र संख्या यवकन गने । 

३. खररद गररएका सािग्रीको िण्डारण तथा ववतरणको व्यवस्था गने गराउने । 

४. सधिधतलाई आवश्यक पने कियचारी काययकारी सधिधतसँग िाग गने । 

५. खेलकुदको लाधग आवश्यक पदक तथा प्रिाणपर एवं िायाको क्षचनो/उपिारको प्रबन्ध गने 
गराउने।  

६. काययकारी सधिधतको धनदेिन पालना गने, गराउने । 

७. सधिधतको कािको प्रगधत वववरण आवश्यकतानसुार काययकारी सधिधतिा जानकारी गराउने । 

८. सधिधतको कायय सञ्चालनका लाधग काययववधध तयार गरी काययकारी सधिधतबाट स्वीकृत गराउने । 

९. खेलकुद सम्पन्न िएको पैतीस ददनधिर पेश्की फर्छ्यौट गने, गराउने । 

 

(ण) एन्टी डोवपङ सधिधतका काि, कतयव्य र अधधकारिरुिः- 
१. अन्तरायवष्ट्रय ओलक्षम्पक कधिटीको धनयिानसुार सििागी राष्ट्रका खेलाडीिरुको डोवपङ्ग परीिण गने 

व्यवस्था धिलाउने । 

२. आवश्यकता अनसुार काययदल गिन गरी कायय गने व्यवस्था धिलाउने । 

३. सधिधतलाई आवश्यक पने कियचारी काययकारी सधिधतसँग िाग गने । 

४. डोवपङ्ग पररिण सम्बन्धी प्रचधलत धनयि तथा काययकारी सधिधतको धनदेिनको पालना गने,  
गराउने । 

५. सधिधतको कािको प्रगधत वववरण आवश्यकतानसुार काययकारी सधिधतिा जानकारी गराउने । 

६. खेलकुद सम्पन्न िएको पैतीस ददनधिर पेश्की फर्छ्यौट गने, गराउने । 
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अनसूुक्षच ३ 

(दफा २० सगँ सम्बक्षन्धत) 
सपथको  ढाचँा 

 

 (क) खेलाडीका लाधग सपथ  

 ि सम्पूणय खेलाडीिरुको तफय बाट यस तेह्रौ दक्षिण एक्षियाली खेलकुदिा सिावेि खेलका सम्पूणय 
धनयििरुको पालन तथा आदर गदै खेलकुदको उच्च आदिय र ियायदा कायि राख्दै खेल खेदने प्रधतज्ञा 
गदयछु । 

(ख) धनणाययक तथा अवफधसयलका लाधग सपथ  

 ि सम्पूणय जज तथा अवफधसयलिरुको तफय बाट यस तेह्रौ दक्षिण एक्षियाली खेलकुदिा सिावेि खेलका 
सम्पूणय धनयििरुको पालन तथा आदर गदै खेलकुदको उच्च आदिय र ियायदा कायि राख्दै खेल 
खेलाउने प्रधतज्ञा गदयछु। 

 


