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देवदह नगरपािलकामा शैि�क �े�िभ� वा बािहर खलेकूदको मा�यमबाट 
समाजमा अनशुासन र सामािजक सदभाव कायम राखी यवुाह लाई ध#ुमान, 



 

 

2 

v08 !_ b]jbx gu/kflnsf, ldltM @)&^÷!!÷!% -;+Vof $ 

म�यपान, लाग ुपदाथ% द&ुयसनको कुलतबाट जोगाई शारी(रक तथा मानिसक 
िवकास गरी स�म, अनशुािसत र ससंु*कृत समाज िनमा%णको िनिम- देवदह 
नगरपािलका �े�िभ� खलेकूदमा *व.छ 0ित*पधा%को भावना जागतृ गराई 
प(र1म र प(रवत%न 0ित सचेत *व*थ नाग(रक बनाउनक लािग िविभ4न 
तािलम तथा खलेकूद स5ब4धी 0ितयोिगताह  स6चालन गरी सबै िकिसमको 
खलेकूद आयोजना गन% तथा *थानीय, 0देश, राि89य तथा अ:तराि89य *तरमा 
ह;ने ख 0ितयोिगतामा दवेदह नगरपािलका �े�िभ� खलेकूद िवकास गन% एवं 
उप– महानगरपािलका िभ� रहकेा खलेकूदसँग स5बि4धत संघ सं*थाह लाई 
0ो?साहन एवं िनयमनका लािग काननूी @यव*था गन% आवAयक देिखएकोल े
नेपालको सिंवधानको अनसुचूी ९को २ र *थानीय सरकार स6चालन ऐन, 
२०७४ को दफा ११ को उपदफा ४ को (क) बमोिजम ह;न वा4छनीय भएकोल े
देवदह नगरपािलका नगर काय%पािलकाबाट *वीकृत गरी यो “नगर खलेकूद 
िवकास सिमित स6चालन काय%िविध, २०७६” जारी ग(रएकोछ । 
 

प�र
छेद– १ 

�ारि�भक: 

१.  संि�� नाम र �ार�भ 

(क) यो काय%िविधको नाम “नगर खेलकूद िवकास सिमित 
स�चालन काय�िविध,२०७६”  रहकेो छ । 

(ख) यो काय%िविध नगर काय%पािलकाबाट पा(रत भई *थानीय राजप�मा 
0काशन भएको िमितबाट लाग ुह;नेछ । 

(ग)  यो काय%िविध शैि�क सं*थाह , Dलवह , खलेकूदको �े�मा 
काम गनE िविभ4न सं*थाह , 0िश�ण के4Fह मा समते लाग ु  
ह;नेछ । 
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प�र
छेद–२ 

प	रभाषा 

२. प�रभाषा: िवषय वा 0संगले अकH अथ% नलागेमा यस काय%िविधमा: 

(क) “नगरपािलका” भ4नाले देवदह नगरपािलकालाई जनाउँछ । 
(ख) “काय%िविध” भ4नाले देवदह नगरपािलका “नगर खलेकूद िवकास 

सिमितकाय%िविध २०७६” स5झन ुपछ% । 
(ग) “नगर खलेकूद िवकास सिमित” भ4नाले यस काय%िविधको दफा ३ 

बमोिजम गठनभएको खलेकूद िवकास सिमित स5झन ु पछ% र 
यसलाई छोटकरीमा “खलेकूदसिमित” भिननेछ । 

(घ) “संयोजक” भ4नाले नगर खलेकूद िवकास सिमितको 
संयोजकलाई स5झन ुपछ% । 

(ङ) “सद*य” भ4नाले नगर खलेकूद िवकास सिमितका सद*य स5झन ु
पछ% । 

(च) “सद*य–सिचव” भ4नाले नगर खलेकूद िवकास सिमितको 
सद*य–सिचव स5झनपुछ% ।     

(छ) “0मखु”भ4नाले दवेदह नगरपािलकाको 0मखु स5झन ुपछ% । 
(ज) “उप–0मखु”भ4नाले दवेदह नगरपािलकाको उप–0मखु स5झन ु

पछ% । 
(झ) “0मखु 0शासकLय अिधकृत” भ4नाले देवदह नगरपािलकाको 

0मखु0शासकLय अिधकृत स5झन ुपछ% । 
(ञ) “खलेकूद स5ब4धी सं*था”भ4नाले दफा १२ र १३ बमोिजम दता% 

भएका सं*थास5झनपुछ% ।     
(ट) “*थानीय सरकार” भ4नाले देवदह नगरपािलकालाई स5झन ु  

पद%छ । 
(ठ) “तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम”भ4नाले यस काय%िविधमा 

तोिकएको वा तोिकएबमोिजम स5झनपुछ% । 
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(ड) “खलेकूद” भ4नाले देवदह नगरपािलकाको आयोजना वा 
*वीकृित वासहमित िलई खलेाइने खलेकूद समतेलाई स5झन ु
पद%छ । 

(ढ) “खलेाडी” भ4नाले िटम, Dलव, संघ, सं*था तथा िविभ4न िवधाका 
*थानीय, राि89य,अ4तरा%ि89य खलेमा खNेने खलेाडीलाई स5झन ु
पनEछ । 

(ण) “0िश�क” भ4नाल ेदेवदह नगरपािलकाPारा स6चािलत खलेकूद 
0िश�णमा सहभागी 0िश�क, िटम, Dलव, संघ, सं*थामा खले 
0िश�ण सिमितमा स5बQ िबषयगत खलेकूद 0िश�क स5झन ु
पछ% । 

(त) “0िश�ाथR” भ4नाल े दवेदह नगरपािलकाPारा स6चािलत 
खलेकूद 0िश�णमा सहभागी खलेाडी, खलेाडी िटम, Dलव, संघ 
सं*थामा स5बQ िसका  खलेाडी स5झन ुपछ% ।     

(थ) “0ो?साहन” भ4नाले खलेाडीलाई िदईने उपहार, स5मान, 
परु*कारलाई स5झनपुद%छ । 

 
प�र
छेद–३ 

नगर खेलकूद िवकास सिमितको गठन तथा काम कत��य र 
अिधकार 

३. नगर खेलकूद िवकास सिमितको गठनः  

(१) खलेकूदको िवकास गन%को लािग दवेदह नगरपािलकामा देहाय 
बमोिजमको ११ सद*यीय “खलेकूद िवकास सिमित” को गठन 
ह;नेछः– 
(क) देवदह नगरपािलकाको काय%पािलका 0मखुले तोकेको 

@यिT १ जना – संयोजक 
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(ख) िविभ4न िवधाका खलेकूदका िवUह  म�येबाट 
काय%पािलकाबाट मनोिनत ४ जना – सद*य 

(ग) नगर, राि89य तथा अ4तरा%ि89य खले जगतमा 0ितभा आज%न 
गरेका खलेाडी वा पवू% खलेाडीबाट दवेदह नगरपािलका 
काय%पािलकाबाट मनोनीत क5तीमा एकजना मिहला सिहत 
२ जना सद*य 

(घ) नगर *तरका खलेकूद स5ब4धी सं*था तथा Dलवह बाट 
म�येबाट संयोजकले गरेको िसफा(रसको आधारमा नगर 
काय%पािलकाले मनोिनत गरेका क5तीमा १ जना मिहला 
सिहत ३ जना –सद*य 

(ङ) सामदुाियक र सं*थागत िवVालयका िश�क म�ये 
काय%पािलकाQारा मनोिनत २ जना –सद*य 

(च) स5बि4धत शाखाको शाखा अिधकृत १ जना– सद*य सिचव 
४. सिमितले आवAयक देखमेा अ4य *थानीय तह वा िजNलाको 

खलेकूदको �े�मा Wयात 0ाX @यिTलाई िवशेषU वा सNलाहकारको 
 पमा सिमितको बैठकमा आम4�ण गन% सDनेछ । 

�प�ीकरणः- यस दफाको 0योजनका लािग “Wयाती0ाX” @यिT 

भ4नाले अ4तरा%ि89य, राि89य, �े�ीय वा िजNला *तरको खलेकूदको 
�े�मा कि5तमा २ वष% खलेेको वा 0िश�ण (कोिचङ्ग) गरेको वा रेYL 
भई काम गरेको ह;न ुपनEछ । 

५. नगर खलेकूद सिमित अ4तग%त आवAयकता अनसुार 0?येक वडामा 

वडा खलेकूद सिमित गठन गन% सिकनेछ। 
६. खलेकूद िवकास सिमितको काम, कत%@य र अिधकारखलेकूदः िवकास 

सिमितको काम कत%Zय र अिधकार दहेाय बमोिजम ह;नेछः 
(क) नगर *तरीय खलेकूद Dयाल[ेडरलाई *वीकृत गनE । 
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(ख) *थानीय *तरका खलेकूदको लािग भौितक संचरनाको पवूा%धार 
िनमा%ण, यो िनमा%ण, स6चालन तथा िवकास गनE, 

(ग) खलेकूदको *तरमा विृQ गन% नगर, िजNला, 0देश तथा राि89य 
*तरका िविभ4न िवधाका खलेकूदको 0ितयोिगताह को 
आयोजना तथा स6चालन गनE, गराउने, 

(घ) िश�ण सं*थाह मा खलेकूद स5ब4धी आवAयकता अनसुार 
पाठ्य]म बनाउने, 0िश�ण, 0ितयोिगता स6चालन गनE तथा 
खलेकूदको उपयोिगताका स5ब4धमा 0चार 0सार गनE गराउने, 

(ङ) खलेकूद स5ब4धी 0ितयोिगता वा बठैकमा भाग िलन खलेाडी, 
सिमितका सद*य तथा कम%चारीलाई अ4य गा.पा./न.पा, िजNला, 
0देश र संघमा पठाउने, 

(च) *थानीय *तरका खलेकूद 0शासन, शैि�क सं*था, Dलव, संघ, 
सं*था, 0िश�ण सं*थाको िनयमन र सम4वय गनE र आवAयक 
िनदEशन िदने, 

(छ)  *थानीय सरकारलाई खलेकूद िवकास स5ब4धी िवषयमा राय 
सNलाह िदने, 

(ज) खलेकूद स5ब4धी Dलब, सं*थालाई आिथ%क सहयोगको लािग 
*थानीय सरकार सम�िसफा(रश गनE, 

(झ) खलेकूद स5ब4धी *तर बढाउने प*ुतक, पचा%, चलिच� वा 
िभिडयो चलिच� आिदको _`ा एवंम िनमा%तालाई आिथ%क वा 
अ4य सहयोग 0दान गरी 0ो?सान गनE, 

(ञ) खलेकूदको िवकासको लािग आवAयकतानसुार स5भव भएस5म 
0?येक वडामा खलेकूद मदैानको िनमा%ण गरी संर�ण तथा 
रेखदेख गनE, 

(ट) खलेाडीह को *तरबिृQ गन% आवAयकतानसुार *वदेशी तथा 
िवदशेी 0िश�कह बाट 0िश�ण िदलाउने @यव*था गनE र 
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उपयTु खलेाडीको छनौट गरी आवAयकतानसुार िवदशेमा समते 
तािलम हािसल गन%कोलािग पठाउने, 

(ठ) नगर िभ�का खलेाडीह लाई आिथ%क सहायता तथा छा�विृ- 
0दान गन%को लािग*थानीय सरकार सम� िसफा(रश गनE, 

(ड) खलेाडीको *वा*aयको 0वF्धन गन%को लािग आवAयक 
@यव*था गनE, 

(ढ) िविभ4न कारणबाट शारी(रक तथा मानिसक  पमा िवकलाङ्ग 
ह;न पगुेकाअपाङ्गह को खलेकूदको िवकास गन% तािलम तथा 
0ितयोिगता स6चालन गन% @यव*था गनE र आवAयकतानसुार 
?य*तो खलेकूदको मह?वको स5ब4धमा 0चार 0सार गनE गराउने, 

(ण) वडा *तर र िवVालय *तरमा खलेकूद गितिविध स6चालन गनE 
गराउने, 

(त) खलेकूद माफ% त रोजगारीका लािग आवAयक पहल गनE, 
(थ) खलेकूदको िवकासको लािग अ4य आवAयक @यव*थाह  गनE 

गराउने । 

७. सद�य सिचवको काम, कत�$य र अिधकारः 

(क) बैठकको प�ाचार गनE, अिभलेख राWने, िनण%य पिु*तकाको 
सरु�ा गनE र संयोजकको आदेशानसुार बैठकको लािग आवAयक 
िबषय सिूच र सामdी जटुाउने । 

(ख) बैठकको माइ4यटू उठाउने र बैठक स6चालन स5ब4धी आवAयक 
काम गनE । 

(ग) सिमितको सिचवालयको @यव*थापन काय% गनE । 
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८. सिमितका सद�यह'को पदाविधः 

(१) मनोनीत सद*यह को पदाविध तीन वष%को ह;नेछरपदाविध समाX 
भएपिछ िनजह को पनुः मनोनयन ह;न सDनेछ । तर *थानीय 
तहको िनवा%चन भएमा िनजह को पदाविध *वतः समाX ह;नेछ । 

(२) पदाविध समाX नह;दँ ै कुनै सद*यको पद (रT ह;न आएमा बाँकL 
पदाविधकोलािग दफा ४ को 0िemया बमोिजम पद पिूत%  
ग(रनेछ । 

(३) सद*यले राजीनामा गरी *वीकृत भएमा िनज आfनो पदबाट मTु 
भएको मािननेछ । 

(४) कुनै सद*यले आfनो कत%@य पालन गरेको छैन भ4ने लागेमा 
सिमितको िसफा(रसमा काय%पािलकाको िनण%यले ?य*तो 
सद*यलाई जनुसकैु बखत हटाउन सDनेछ । ?य*तो कारवाही गदा% 
स5बि4धत सद*यलाई सफाई िदने मौकाबाट बि6चत ग(रने छैन । 

९. सद�यको अयो(यताः देहायको कुनै @यिT सद*यमा मनोिनत ह;न वा 

बहाल रहन सDने छैनः– 

(क) गैर नेपाली नाग(रक, 
(ख) सिमितमा काय%रत वैतिनक कम%चारी, 
(ग) साह;को ऋण ितन% नसकL दामासाहीमा परेको, 
(घ) नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरूदार 

ठहरी सजाय पाएको, 
(ङ) मगज िवगेर्को । 
(च) पदने सद*य बाहके अ4य सद*य २१ (एDकाइस) वष% उमरे परूा 

नभएको । 
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१०. सद�यता समा� ह)ने अव�थाः देहायको अव*थामा सद*यता समाX 

भएको मािननेछः– 

(क) दफा ९ बमोिजम सद*यमा बहाल रहन अयोhय भएमा, 
(ख) सद*यले राजीनामा गरेमा, 
(ग) म?ृय ुभएमा, 
(घ) सिमितलाई कारण सिहतको सचूना निदई लगातार तीन पटक 

भ4दा बढी प(रषदक्ो बठैकमा अनपुि*थत भएमा । 
 

प�र
छेद–४ 

सिमितको बैठक 

११. सिमितको बैठक र िनण�यः 

(१) संयोजकबाट िनदEशन भए अनसुार सद*य–सिचवले िमित, समय 
र *थान तोकL सिमितकोबठैक बोलाउनेछ । 

(२) सिमितको बठैकको अ�य�ता संयोजकले गनEछ र िनजको 
अनपुि*थ सद*यह ले आफू म�येबाट छानेको सद*यले बैठकको 
अ�य�ता गनEछ । 

(३) सिमितको कूल सद*य संWयाको ५१ (एकाउ4न) 0ितशत 
सद*यह  उपि*थत भएमा बठैकको लािग गणपरुक संWया 
पगुेकोमािननेछ । 

(४) सिमितको बैठक 0?येक २/२ मिहनामा अिनवाय% ब*न ु पनEछ । 
वष%को क5तीम पटक ब*नेछ । सिमितको आवAयकता अनसुार 
बैठक ब*न सDनेछ । 

(५) ज5मा सद*य संWयाको तीन ख[डको एक ख[ड सद*यह ले 
मनािसव मािफकको कारण देखाई बैठक बोलाइयोस भनी 



 

 

10 

v08 !_ b]jbx gu/kflnsf, ldltM @)&^÷!!÷!% -;+Vof $ 

संयोजक सम� िलिखत अनरुोध गर संयोजकले ....... िदनिभ� 
बैठक बोलाउन ुपनEछ । 

(६) बैठकमा बह;मतकोराय मा4य ह;नेछ र मत बराबर भएमा अ�य�ता 
गनE@यिTले िनणा%यक मत िदन पाउने छ । 

(७) बैठकको िनण%य पिु*तका सद*य–सिचवले राWनेछ । 
 

प�र
छेद–५ 

िटम, �लव, संघ सं�थाह!को दता� र �यव�थापन 

१२. खेलकूद स�ब0धी सं�थाको दता�ः 

(१) खलेकूद स5ब4धी गितिविध स6चालन गन% 0चिलत काननू 
बमोिजम दता% भएको सं*थाले यस सिमितमा समते दफा १३ 
बमोिज दता% गनु% पनE छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सिमितमा दता% नभएको खलेकूद स5ब4धी 
िटम, Dलव, संघ सं*थाले देवदह नगरपािलका िभ� खलेकूद 
स5ब4धी गितिविध स6चालन गन% सDने छैन । 

१३. सं�था दता�को लािग दरखा�त िदनु पन3ः 

(१) सिमितको लगतमा सं*था दता% गराउनचाहने खलेकूद स5ब4धी 
सं*थाले देहायका कुराह  खलुाई सिमितमा नाम  दता%को िनवेदन 
द*तरु ५००।– का साथ अनसूचूी १ बमोिजमको ढाचँामा 
दरखा*त िदन ुपनEछ । 
(क) सं*थाको नाम र ठेगाना, 
(ख) स6चालन ग(रने खलेकूदको िकिसम÷िवधा, 
(ग) काय%का(रणी सिमितका सद*यह को नाम, ठेगाना र पेशा । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम दरखा*त िदंदा खलेकूद स5ब4धी सं*थाले 
सं*था दता% 0म प� र िवधानको 0ितिलिप समते दरखा*त साथ 
संलhन गरेको ह;न ुपनEछ । 

१४. खेलकूद स�ब0धी सं�थाको नाम दता� गन� स4नेः 

(१) दफा १३ बमोिजम नाम दता% गराउनको लािग दरखा*त परेमा 
दरखा*त 0ाX भएको िमितले पiतीस िदन िभ� सिमितले 
आवAयक जाचँबझु गरी ?य*तो खलेकूद स5ब4धी सं*थालाई 
आfनो लगत नाम दता% गराई अनसूचूी–२ बमोिजमको 0माण प� 
िदन ु पनEछ । सोही 0माण ् हरेक वष% नवीकरण भएको िववरण 
उNलेख गरी स5बि4धत कम%चारीले सही गरी नवीकरण गनु%   
पनEछ । 

(२) पिहNयै दता% भइ सकेको सं*था भए नगरपािलकामा सचूीकृतको 
लािग अनसुचू को ढाचँामा िलिखत िनवदेन िदन ुपनEछ, 

(३) सचूीकृत भएका सं*थाह लाई अनसुचूी–४ बमोिजम 0माण प� 
िदईनेछ । स 0माण प�मा हरेक वष% नवीकरण भएको िववरण 
उNलेख गरी स5बि4धत कम%चारीले सही गरी नवीकरण गनु%पनEछ, 

(४) दता% वा सचूीकृत भएका सं*थाको नवीकरण गन% िदईने िनवेदन 
अनसु ूबमोिजमको ढाचँामा ह;नपुनEछ । 

(५) नगरपािलकामा दता% वा सचूीकृत गदा% आवदेन फारम शNूक 
बाहके अ4य द*त ुलाhनेछैन । 

(६) 0?येक वष%को आषाढ मसा4तिभ� सबै दता%वाल वा सचूीकृत 
सं*थाह  नगरपािलकामा अिनवाय% नवीकरण गराउन ुपनEछ । 

(७) आिथ%क कारोबार ग(रने सं*थाले *थायी लेखा९एZल०्नं. िलएको 
ह;न ुपनEछ । 

(८) दता% र नवीकरण गनु% भ4दा पिहले सिमितले तोकेको 
0ितिनिधPारा स5बि4ध ठाउंको िनरी�ण गनु% पनEछ । 
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(९) उपदफा (१) बमोिजम लगतमा नाम दता% गन% नसिकने ठह(रएमा 
दता% गन% नसिकने @यहोराको सचूना सिमितले ?य*तो खलेकूद 
स5ब4धी सं*थालाईपनEछ। िदन ु

(१०) दता% भएका िटम Dलव, संघ सं*थाले जनुसकैु खलेकूदको 
0ितयोिगता गनु%भ4दा अगािड नगर खलेकूद सिमितलाई 
जानकारी गराई *वीकृित िलन ुपनEछ । 

(११) नगर खलेकूद सिमितमा दता% भएका िटम, Dलव, संघसं*थाह ले 
नगर खलेकूद सिमितको उjAेय अनसुार खलेकूद 0ितयोिगता 
स6चालन गन% सहयोग माग गरेको ख[डमा आयोजक 
सिमितलाई नगर खलेकूद िवकास सिमितको िसफा(रसमा 
नगरपािलकाबाट आवAयक रकम उपलZध गराउन सDनेछ । 

१५. हेरफेरको सूचना गनु� पन3ः 

(१) यो ऐन बमोिजम सिमितको लगतमा नाम दता% भएको खलेकूद 
स5ब4धी सं*थाले दफा १३ बमोिजम नाम दता%को लािग िदएको 
दरखा*तमा उNलेख भएको @यहोरा वा दरखा*त साथ संलhन 
िवधानको @यहोरामा कुनै हरेफेर भए ?यसरी हरेफेर गनु% परेको 
कारण सिहतको सचूना प4k िदनिभ� सिमितलाईिदनपुनEछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम हरेफेरको सचूना 0ाX भएपिछ ?य*तो 
हरेफेर गनु%पनE कारण मनािसव देखमेा सिमितले ?य*तो हरेफेरको 
@यहोरा लगतमा जनाई लग अVाविVक बनाई राWन ुपनEछ । 

१६. खेलकूद स�ब0धी सं�थाले िहसाबको 6े�ता रा7नु पन3ः 

(१) खलेकूद स5ब4धी सं*थाले आfनो आ5दानी खच%को िहसाबको 
1े*ता सिमितले तोिकिदएको ढाँचामा राWन ुपनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम खलेकूद स5ब4धी सं*थाले राखकेो 
1े*ताको जाचँबझु खलेकूद सिमितले जनुसकैु बेला पिन 
गन%सDनेछ । 

(३) खलेकूद सिमितले उपदफा (२) बमोिजम खलेकूद स5ब4धी 
सं*थाको 1े*ता जाँचबझु गदा% गराउँदा आ5दानी खच%को िहसाब 
िकताब अिनयिमत भएको वा रकम िहनािमना भएको देिखएमा 
?यसरी अिनयिमत भएको िहसाब िकताब िनयिमत गन% लगाउन र 
िहनािमना भएको रकम स5बि4धत @यिTबाट असलू उपर गन% 
गराउन आवAयक कारवाही चलाउन ुपनEछ । 

१७. सिमितले िनद3शन िदन र लगतबाट नाम क:ा गन� स4नेः 

(१) सिमितले खलेकूद स5ब4धी सं*थालाई खलेकूदको िवकासको 
स5ब4धमा समय समयमा आवAयक िनदEशन िदन सDनेछ र 
?य*तो िनदEशनको पालना गनु% स5बि4धत खलेकूद स5ब4धी सं*थ 
कत%@य ह;नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सिमितले िदएको िनदEशनको पालन नगनE 
खलेकूद स5ब सं*था वा सिमितले तोिकिदएको ढाचँामा आfनो 
आ5दानी खच%को िहसाब िकताबक 1े*ता नराWने वा रकम 
िहनािमना गनE खलेकूद स5ब4धी सं*थाको नाम सिमितल आfनो 
लगतबाट कlा गन% सDनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सिमितले आfनो लगतबाट कुनै खलेकूद 
स5ब4धी सं*थाक नाम कlा गरेमा ?यसको सचूना स5बि4धत 
खलेकूद स5ब4धी सं*थालाई िदन ुपनE । 

१८. सिमितको �वीकृित िलनु पन3खलकूदः स5ब4धी सं*थाले खलेकूद 

0ितयोिगता नगर भ4दा बािहर वा राि89य वा अ4तरा%ि89य खलेकूद 
िवषयको सभा वा स5मलेनमा भाग िलन कुनै सद*य वा खलेाडीलाई 
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पठाउन वा देवदह नगरपािलकामा ह;ने खलेकूद 0ितयोिगता वा खलेकूद 
िवषयको सभा वा स5मलेनमा अ4य �े�को खलेाड अिधकारीह लाई 
आम4�ण गन% सिमितको *वीकृित िलन ुपनEछ । 

१९. सद�यह'को भ<ाः  

(१) सद*यह ले सिमितको बठैकमा भाग िलए बापत तोिकए 
बमोिजम बैठक भ-ा पाउनेछन ्। 

(२) सद*यले सिमितको काम िवशेषले mमण गनु%परेमा तोिकए 
बमोिजमको mमण तथा दैिनक भ-ा पाउने छन ्। 

२०. काय�=म तथा बजेट खेलकूदः िवकास 0वQन%को लािग देवदह 

नगरपािलकाले आवAयक बजेट बािष%क योजनामा समावेश गनु% पनEछ । 

 
प�र
छेद–६ 

आचार संिहता 

२१. आचार संिहताः 

(१) खले स5ब4धी िवषयका खलेाडी, सिमित संयोजक तथा सद*य, 
कम%चारी नगर काय%पािलका र सभासदह ले देहाय बमोिजमको 
आचार संिहता पालना गनु% पनEछ :- 
(क) खलेका िनणा%यक, खलेाडी, दश%क, आयोजक कसैल ेपिन 

खले स6चालनको समयमा कुनै पिन 0ितबि4धत 
लागऔुषध र मादक पदाथ% सवेन गन% पाईने छैन । 

(ख) 0ित*पधR िटमले िवदेशी नाग(रक मा� समावेश गरेर 
*वदेशी िटम बनाउन पाइन छैन । तर िवदेशी खलेाडी 
समतेलाई आम4�ण ग(रदा गैर नेपाली िटमलाइ मा4यता 
िदइनेछ । 
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(ग) 0ित*पधा%?मक खले स6चालन गदा% दता%वाला िटमलाई 
मा� मा4यता िदइनेछ । 

(घ) नैितक पतन ह;ने फौजदारी अपराधमा दोषी ठह(रएको 
खलेाडीलाई खलेको िटम हटाइनेछ । 

(ङ) खलेको िवजय पoात पाउने िशNड, 9िफ किह ंकतै बे.न, 
धरौटी राWन व उपहार िदन पाइने छैन । तर कुनै दता%वाला 
Dलव िवघटन ह;न गई उT Dलवल 0ाX गरेका सीNड, 
9िफ नगरपािलकाको *वीकृितमा अकH दता%वाल Dलवला 
उपहार िदन भने वाधा पनEछैन । 

(च) कुनै खलेमा @यिTलाई िदएको उपहार बाहके िटमले 
पाएको उपहार @यिTक अधीनमा राWन पाइनेछैन तर 
संर�ण गन% बाधा पनEछैन । 

(छ) खलेको िनणा%यक राWदा तािलम 0ाX आिधका(रक @यिT 
बाहके अ लाई राWन पाइनेछैन । 

(ज) खलेाडीह ले आपसमा 0ित*पधा% गदा% आfनो िटमको 
प� िलई DNयािपङ्ग ह;िट अनहुार मकेअप र िच� 0दश%न 
गन% पाइनेछ तर िवप�ी टीमका @यिTह  वा टीमलाईइिंगत 
गरी काटु%न, िच�का(रता, ह;िटङ्ग @यिTगत वा सं*थागत 
नामबाट अिpल श@द वा अभF @यवहार गन% पाइने छैन । 

(झ) खलेको िवकास गरी 0चार 0सार र 0ित*पधा% �मता 
िवकास गन% नगरपािलकाका *वीकृित र इजाजत िबना 
आfनो िटमको नाममा जवज%*ती च4दा उठाउन पाइने   
छैन । 

(ञ) नगरपािलकाको *वीकृित वा इजाजत िलई उठाइएको 
च4दा सं*थाको आ5दानी खातामा आय जनाई स5बि4धत 
Dलबबाट पा(रत गराएर मा� खच% गन% पाइनेछ । 
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(ट) यस अिघनै अ4य� दता% भएका वा नगरपािलकामा 
सचूीकृत भएका सं*थाह ले नगरपािलकामा िलिखत 
जानकारी िदएर मा� *वत4� ढंगले खले स6चालन गन% 
पाउनेछन ्। 

२२. सौज0यताः दता%वाला सं*थाह ले अ4य संघ सं*थाह को सौज4यमा 

कुनै खले स6च गन% नगरपािलकको पवू% *वीकृित िलनपुनEछ । सं*थाको 
सौज4यताबाट 0ाX िज4सी वा अ4य सहयोगलाई साव%जिनक गरी खले 
स6चालन गनु%का साथै िववरण द ु*त राWन ुपनEछ । 

 
प�र
छेद–७ 

सजाय 

२३. ज�रवानाः  

(१) दता% भएका खलेकूद स5ब4धी सं*थाह ले नवीकरण नगराएमा 
देहाय बमोिजम ज(रवाना ग(रनेछ :- 
(क) एक वष%स5म पिन नवीकरण नगरेमा  . १०००/- 
(ख) दईु वष%स5म पिन नवीकरण नगरेमा  . २५००/- 
(ग) तीन वष%स5म पिन नवीकरण नगरेमा  . ५०००/- 
(घ) पाचँ वष%स5म पिन नवीकरण नगरेमा  . १०,०००/- 

(२) पाचँ वष% भ4दा बढी समयस5म पिन नवीकरण नगनE सं*थालाई 
दता%को सचूीब हटाइनेछ । यसरी समयम ैनवीकरण नगरी दता%को 
सचूीबाट हटी सकेको सं*थाम संलhन @यिTको अकH सं*था दता% 
ग(रने छैन । 

(३) समयम ै नवीकरण नगनE सं*थाले आfनो कोषबाट ज(रवाना 
बझुाउन ुपनEछ सं*थाको कुनै @यिTका कारणले सं*था नवीकरण 
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गन% िवल5ब ह;न गएको भए उ @यिTबाट सं*थाले असलू उपर 
गन% सDनेछ । 

२४. सं�थाको िवघटनः  

(१) दता% भएको खलेकूदका सं*थाह  दहेायको अव*थामा िवघटन 
ह;न सDनेछनः- 
(क) सं*थाका दईुितहाईबह;मतलेसं*था िवघटन गनEभनी िनण%य 

गरेमा, 
(ख) लगातार ५ वष%स5म सं*था नवीकरण नगरेमा, 
(ग) सं*थाका पदािधकारी िन8कृय भएमा वा वपे-ा भएमा,  
(घ) 0ाकृितक िवपि-को कारणबाट सं*था िव�तभएमा । 

२५. िवघिटत सं�थाको स�पि< िवघटनः भएको सं*थाको स5पि- 

नगरपािलका मातहतमा रहनेछ । 

२६. सजायः 

(१) सिमितको कुनै सद*य वा कम%चारीले जानी जानी वा लापरवाही 
गरी वा बदिनयतसाथ सिमितलाई हानी नोDसानी परु ्याएमा 
िनजलाई २०,०००।– (बीस हजार)  पैयासँ5म ज(रबाना ह;न 
सDनेछ । 

(२) आिथ%क स5पि-मा हानी नोDसानी पqु याएमा आिथ%क ऐनमा 
उNलेख भए अनसुार कारवाही ह;नेछ । 

२७. असल िनयतले गरेको काममा बचाउः यस िनदEिशका बमोिजम 

खलेकूद स5ब4धी शैि�क सं*था, Dलव, सं*थाह को अनगुमन तथा 
िनयमन गदा% सद*यह  उपर कुनै कारवाही ग(रनेछैन । 

२८. यस िनद3िशकामा लेिखएको कुरामा यसै बमोिजम र अ0यमा 
�चिलत कानून बमोिजम ह)नेछ । 
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२९. �ितवेदन सिमितकोः वािष%क 0गित 0ितवदेन संयोजकल े

काय%पािलकामा पेश गनु% पनEछ । 

३०. बाधा अडकाउ फुकाउने अिधकारः यस िनदEिशकाको काया%4वयनमा 

कुनै बाधा अडकाउ परेमा वा ZयाWया गनE अिधकार देवदह 
नगरपािलकालाई ह;नेछ । 

३१. संशोधनः यस िनदEिशकामा आवAयकता अनसुार नगरकाय%पािलकाल े

आवAयक संशोधन गन% सDनेछ । 
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अनुसूची–१ 
(दफा १३ को उपदफा १ सगँ स�बि0धत) 

िमितः .................................. 
1ी 0मखु 0शासकLय अिधकृतrय,ू 
देवदह नगरपािलका, 
नगर काय%पािलकाको काया%लय, देवदह । 
 

िवषयः- सं�था दता� स�ब0धमा । 
 

म/हामीले तपिसलमा लेिखएको िववरण अनसुारको खलेकूद 
स5ब4धी सं*था दता% गनE मनसायले इ.छुक @यिTह को भेलाबाट गिठत तदथ% 
सिमितले सं*थाको िवधान समते तय गरी सकेकोल े एक 0ित िवधान यसै 
िनवदेन साथ संलhन रािख िवधान *वीकृित र संस ् दता%का लािग आवदेन 
गरेकोछु/छs । िनयमानसुार सं*था दता% ग(रिदन ुह;न अनरुोध ग(र4छ । 
 

सं*थाको काया%लय रहने *थानः............................................ 
देवदह उप महानगरपािलका वाड% नं..........., टोलको नाम.................... 
 
सिचवः     अ�य�ः 
नामः    नामः 
िमितः    िमितः 
 
िनवदेन साथ पेश गनु% पनE कागजातह ः  
क)  सं*थाको िवधानको म*यौदा । 
ख)  आवेदक र सिमितका पदािधकारीह को नेपाली नाग(रकताको 

0ितिलिप ।  
ग)  सं*थाको छापको नमनूा ।  



 

 

20 

v08 !_ b]jbx gu/kflnsf, ldltM @)&^÷!!÷!% -;+Vof $ 

अनुसूची–२ 
(दफा १४ को उपदफा १ सगँ स�बि0धत) 

देवदह नगरपािलका, 
नगर काय%पािलकाको काया%लय, 
देवदह  प4देही 

िमितः............................. 
सं�था दता� �माण प# 

सं*थाको नामः..........................................................  
ठेगानाः.............................................. 
दता% ह;दँाका बखत रहन ुभएका सिमितको पदािधकारी र सद*य संWयाः 
दता% ह;दँाका बखत रहन ुभएको अ�य�को नामः 
 

मािथ उNलेिखत िववरण भएको सं*थाको िवधान *वीकृत गरी सं*था 
दता%को 0माण 0दान ग(रएको छ । देवदह नगर खलेकूद िवकास सिमित 
काय%िविध र िवधानको अधीनमा रही खलेकूद स5ब4धी गितिविधह  
स6चालन गन% अनमुित िदईएको छ । 
 

0मखु 0शासकLय अिधकृत 
देवदह नगरपािलका 

 
�. 

स. 

स�ंथाको 
नाम 

नवीकरण 

भएको िमित 

नवीकरण 

द�तरु 
नवीकरण गन� 

कम�चारीको सही 
न.पा.को 

छाप 
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अनुसूची–३ 
(दफा १४ को उपदफा २ सगँ स�बि0धत) 

1ी 0मखु 0शासकLय अिधकृत rय ू
देवदह नगरपािलका नगर काय%पािलकाको काया%लय 
देवदह,  प4देही । 
 

िवषयः सं�था सुिचकृत ग�रिदनु ह)न । 

 
हामीले तपिसलको िववरण अनसुारको सं*था गठन गरी स6चालन 

गदt आएका छs । नगर काय%पािलकाको िनयमानसुार सं*था सचूीकृत गनु%पनE 
भएकोले िनयम अनसुार अनरुोध गद%छs । 
 
संलhन कागजातह  
क) दता% 0माण प� । 
ख) चाल ुवष%को लेखा परी�ण 0ितवदेन । 
ग) कर चTुा 0माण प� । 
घ) काय% सिमितको िनण%य । 
 
 
.........................      ........................... 
ह*ता�र     ह*ता�र 
सिचव     अ�य� 
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अनुसूची–४ 
(दफा १४ को उपदफा ३ सगँ स�बि0धत) 

 
1ी दवेदह नगरपािलका 
नगर काय%पािलकाको काया%लय 
देवदह  प4देही । 

सं�था सूचीकृत माण प� । 
 
सं*थाको नामः............................................... 
ठेगाना .......................................................... 
दता% ह;दँाका बखत रहन ुभएका सिमितको पदािधकारी र सद*य संWयाः 
दता% ह;दँाका बखत रहन ुभएको अ�य�को नामः 
 

मािथ उिNलिखत िववरण भएको सं*था सचूीकृत गरी 0माण प� 
0दान ग(रएको छ । देवदह नगर खलेकूद िवकास सिमित काय%िविध र 
िवधानको अधीनमा रही खलेकूद स5ब4धी गितिविधह  स6चालन गन% 
अनमुित िदईएको छ । 

0मखु 0शासकLय अिधकृत 
 

�. 

स. 

स�ंथाको 
नाम 

नवीकरण 

भएको िमित 

नवीकरण 

द�तरु 
नवीकरण गन� 

कम�चारीको सही 
न.पा.को 

छाप 
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अनुसूची–५ 
(दफा १४ को उपदफा ४ सगँ स�बि0धत) 

िमितः............................. 
1ी 0मखु 0शासकLय अिधकृतrय 
देवदह नगरपािलका, नगर काय%पािलकाको काया%लय, 
देवदह,  प4देही । 
 

िवषयः सं�था नवीकरण गरी पाउँ । 

.................................................................................................. 
नामक सं*था यस नगरपािलकामा दता%/सचूीकृत भई खलेकूद स5ब4धी 
गितिविधह  स6चालन गरी रहकेो ह;दँा तपिशल बमोिजमका कागज प� 
संलhन रािख नवीकरण ग(र पाउँ भिन िनवेदन गन% आएको छु/छौ । अतः 
आिथ%क बष% ................ को सं*था नवीकरण गरी पाउँ । 
 
िनवदेन साथ पेश गनु% पनE कागजातह  
क) आिथ%क वष% ..................को लेखापरी�ण 0ितवेदन, 
ख) सं*थाको वािष%क गितिविध, 
ग) भािव योजना र बजेट । 

िनबेदक 
k|df0fLs/0f ldlt M @)&^÷!!÷!% 
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