िाई नगरपालिका

स्थानीर् राजपत्र
खण्ड : ३

संख्र्ा ९

राजपत्रिा प्रकालशत लिलत : २०७६/१०/२९

भाग -२
माई नगरपावलका
माई नगर खेलकूद विकास कार्यविवि, २०७६
कार्यपालिकाबाट स्वीकृ त लिलत : २०७६/१०/२६
प्रिालिकरि लिलत: २०७७/१०/२६
प्रस्तािना:
िाई नगरपालिकािा शैलिक िेत्रलित्र वा बालिर खेिकूदको िाध्र्िबाट सिाजिा अनश
ु ासन र सािालजक सदिाव
कार्ि राखी र्वु ािरुिाई धम्रु पान, िद्यपान, िागु पदार्य दर्वु र्यसनको कुितबाट जोगाई शारीररक तर्ा िानलसक लवकास
गरी सिि, अनश
ु ालसत र ससु ंस्कृ त सिाजको लनिायिको लनलित्त िाई नगरपालिका िेत्रलित्र खेिकूदिा स्व्छ
प्रलतष्पधायको िावना जागृत गराई पररश्रि र पररवतयन प्रलत सचेत स्वस्र् नागररक बनाउनको िालग लवलिन्न तालिि तर्ा
खेिकूद सम्बन्धी प्रलतर्ोलगतािरु सञ्चािन गरी सबै लकलसिको खेिकूद आर्ोजना गनय तर्ा स्र्ानीर्, प्रदेश, रालष्िर्
तर्ा अन्तयरालष्िर् स्तरिा िुने खेिकूि प्रलतर्ोलगतािा िाई नगरपालिकाको उपर्क्त
ु सििालगता सिेतको आवश्र्क
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र्वर्वस्र्ा गरी खेिकूदको लवकास गनय आवश्र्क देलखएकोिे स्र्ानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को
उपदफा ४ को (क) बिोलजि िुन वान्छनीर् िएकोिे सोिी अलधकार प्रर्ोग गरी नगर कार्यपालिकाको लिलत:
२०७६।१०।२६ गतेको लनियर्बाट र्ो "नगर खेलकूद विकास कार्यविवि -२०७६" जारी गररएको छ ।
पररच्छे द -१
प्रारवभभक
१. संविप्त नाम र प्रारभभ:
(क) र्ो कार्यलवलधको नाि "नगर खेिकूद लवकास कार्यलवलध, २०७६ रिेको छ ।
(ख)र्ो कार्यलवलध नागर कार्यपालिकाबाट पाररत िई स्र्ानीर् राजपत्रिा प्रकाशन िएको लिलतबाट िागु िुनेछ ।
(ग) र्ो कार्यलवलध शैलिक संस्र्ा, क्िव, खेिकूदको िेत्रिा काि गने गैरसरकारी संस्र्ा तर्ा इलन्स्र्टु िा सिेत
िागु िुनेछ ।
पररच्छे द -२
पररभाषा
२. पररभाषा: लवषर् वा प्रसंगिे अको अर्य निागेिा र्स कार्यलवलधिा:
(क) "नगरपावलका" िन्नािे िाई नगरपालिकािाई जनाउँछ ।
(ख)"कार्यविवि" िन्नािे िाई नगरपालिका "नगर खेिकूद लवकास कार्यलवलध, २०७६" सम्झनु िछय ।
(ग) "नगर खेलकूद विकास सवमवत" र्स कार्यलवलधको दफा ३ (१) बिोलजि गलित खेिकूद लवकास
सलिलत सम्झनु पछय र र्सिाई छोटकरीिा "खेिकूद सलिलत" िलनन्छ ।
(घ) "संर्ोजक" िन्नािे खेिकूद लवकास सलिलतको संर्ोजक सम्झनु पछय ।
(ङ) "सदस्र्" िन्नािे खेिकूद लवकास सलिलतका सदस्र् सम्झनु पछय ।
(च) "सदस्र् सविि" िन्नािे खेिकूद लवकास सलिलतको सदस्र्-सलचव सम्झनु पछय ।
(छ) "प्रमुख" िन्नािे िाई नगरपालिकाको प्रिख
ु सम्झनु पछय ।
(ज) "उप-प्रमुख" िन्नािे िाई नगरपालिकाको उप-प्रिख
ु सम्झनु पछय ।
(झ) "प्रमुख प्रशासकीर् अविकृत"िन्नािे िाई नगरपालिकाको प्रिख
ु प्रशासकीर् अलधकृ त सम्झनु पछय ।
(ञ) "खेलकूद सभबन्िी सस्ं था" िन्नािे दफा १२ र १३ बिोलजि दताय िएको सस्ं र्ा सम्झनु पछय ।
(ट) "स्थानीर् तह" िन्नािे िाई नगरपालिकािाई सम्झनु पछय ।
(ि) "तोवकएको" वा "तोवकए बमोवजम" िन्नािे र्स कार्यलवलधिा तोलकएको वा तोलकए बिोलजि सम्झनु
पछय ।
(ड) "खेलकूद" िन्नािे िाई नगरपालिकाको आर्ोजना वा स्वीकृ लत वा सििलत लिई खेिाइने खेिकूद
सिेतिाई सम्झनु पदयछ ।
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३.

४.
५.
६.
७.

(ढ) "खेलाडी" िन्नािे लटि, क्िव, संघ, संस्र्ा तर्ा लवलिन्न लवधाका रालष्िर् अन्तयरालष्िर् खेिाडीिाई
सम्झनु पछय ।
(ि) "प्रवशिक" िन्नािे िाई नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खेिकूद प्रशीिििा सििागी प्रलशिक, लटि,
क्िव, संघ, संस्र्ािा खेि प्रलशिि सलिलतिा सम्बद्ब लवषर्गत खेिकूद प्रलशिक सम्झनु पछय ।
(त) "प्रवशिाथी" िन्नािे िाई नगरपालिकाद्बारा सञ्चालित खेिकूद प्रलशिििा सििागी खेिाडी, खेिाडी
लटि, क्िव, सघं सस्ं र्ािा सम्बद्ब लसकारु सम्झनु पछय ।
(र्) "प्रोत्साहन" िन्नािे खेिाडीिाई लदइने उपिार, सम्िान, परु स्कारिाई सम्झनु पछय ।
पररच्छे द ३
नगर खेलकूद विकास सवमवतको गठन तथा काम कतयव्र् र अविकार
नगर खेलकूद विकास सवमवत गठन: (१) खेिकूदको लवकास गनयको िालग िाई नगरपालिकािा देिार्
बिोलजिको "खेिकूद लवकास सलिलत" को गिन िुनेछ :(क) नगरपालिकाको प्रिख
- सर्ं ोजक
ु िे तोके को र्वर्लक्त
(ख)सािालजक सलिलतको संर्ोजक
- सदस्र्
(ग) लवलिन्न लवधाका खेिकूदका प्रलशिक/खेिप्रेिी िध्र्े प्रिख
- सदस्र्
ु द्बारा िनोलनत २ जना
(घ) नगर, रालष्िर् तर्ा अन्तयरालष्िर् खेि जगतिा प्रलतिा आजयन गरे का खेिाडी वा पवू य खेिाडीबाट नगर
कार्यपालिकाबाट िनोनीत कम्तीिा एकजना िलििा सलित बढीिा २ जना
- सदस्र्
(ङ) लवद्यािर्का लशिक िध्र्े प्रिख
- सदस्र्
ु द्बारा िनोलनत २ जना
नगरपालिकािे तोके को लशिा,र्वू ा तर्ा खेिकूद शाखाको अलधकृ त १ जना
- सदस्र् सलचव
नगर प्रिख
ु , उप प्रिख
ु र प्रिख
ु प्रशासकीर् अलधकृ तिाई आिलन्त्रत सदस्र्को रुपिा बोिाउनु पनेछ ।
सलिलतिे आवश्र्क देखेिा कुनै न.पा./गा.पा. वा अन्र् लजल्िाको खेिकूदको िेत्रिा ख्र्ाती प्राप्त र्वर्लक्तिाई
लवशेषज्ञ वा सल्िािकारको रुपिा सलिलतको बैिकिा आिन्त्रि गनय सक्नेछ ।
नगर खेिकूद सलिलत अन्तयगत आवश्र्कता अनसु ार प्रत्र्ेक वडािा वडा खेिकूद सलिलत गिन गनय सलकनेछ ।
खेलकूद विकास सवमवतको काम कतयव्र् र अविकार: खेिकूद लवकास सलिलतको काि कतयर्वर् र
अलधकार देिार् बिोलजि िुनेछ :(क) नगर स्तरीर् खेिकूद क्र्ािेण्डरिाई स्वीकृ त गने,
(ख)स्र्ानीर् स्तरका खेिकूदको िालग संरचनाको पवू ायधार लनिायि, सञ्चािन तर्ा लवकास गने,
(ग) खेिकूदको स्तरिा वृलद्ब गनय नगर, लजल्िा, प्रदेश तर्ा रालष्िर् स्तरका लवलिन्न लवधाका खेिकूदको
प्रलतर्ोलगतािरुको आर्ोजना तर्ा सञ्चािन गने,
(घ) लशिि सस्ं र्ािरुिा खेिकूद सम्बन्धी प्रलशिि, प्रलतर्ोलगता सञ्चािन गने तर्ा खेिकूदको उपर्ोलगताका
सम्बन्धिा प्रचार प्रसार गने गराउने,
(ङ) खेिकूद सम्बन्धी प्रलतर्ोलगता वा बैिकिा िाग लिन खेिाडी, सलिलतका सदस्र् तर्ा कियचारीिाई अन्र्
गा.पा./न.पा. लजल्िा, प्रदेश र सघं िा पिाउने,
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(च) स्र्ानीर् स्तरका खेिकूद प्रशासन, शैलिक संस्र्ा, क्िव, संघ, संस्र्ा, इलन्ि्र्टु को लनर्िन र सिन्वर् गने
र आवश्र्क लनदेशन लदने,
(छ) खेिकूदको लवकास र प्रबद्बयन गने,
(ज) स्र्ानीर् तििाई खेिकूद सम्बन्धी कुरािा सल्िाि लदने, तर्ा स्र्ानीर् तििे आर्ोजना गरे का खेि
संचािनको िालग लवलिन्न उप सलिलत गिन गरी खेििाई िर्ायलदत र र्वर्वलस्र्त ढङगगिे संचािन गने
गराउने,
(झ) खेिकूद सम्बन्धी क्िब, संस्र्ािाई आलर्यक सिर्ोगको िालग स्र्ानीर् ति सिि लसफाररश गने,
(ञ) खेिकूदको लवकासको िालग आवश्र्कतानसु ार सम्िव िएसम्ि प्रत्र्ेक वडािा खेिकूद िैदानको लनिायि
गरी सरं िि तर्ा रे खदेख गने,
(ट) खेिाडीिरुको स्तरवृलद्ब गनय आवश्र्कतानसु ार स्वदेशी तर्ा लवदेशी प्रलशिकिरुबाट तालिि लदिाउने
र्वर्वस्र्ा गने र उपर्क्त
ु खेिाडीको छनौट गरी आवश्र्कतानुसार तालिि िालसि गनयको िालग पिाउने,
(ि) नगर लित्रका खेिाडीिरुिाई आलर्यक सिार्ता तर्ा छात्रवृलत्त प्रदान गनयको िालग स्र्ानीर् ति सिि
लसफाररश गने,
(ड) खेिाडीको स्वास््र्को संरिि गनयको िालग आवश्र्क र्वर्वस्र्ा गने,
(ढ) लवलिन्न कारिबाट शारीररक तर्ा िानलसक रुपिा लवकिाङगग िुन पगु क
े ा अपाङगगिरुको खेिकूदको
लवकास गनय तालिि तर्ा प्रलतर्ोलगता सञ्चािन गनय र्वर्वस्र्ा गने र आवश्र्कतानसु ार त्र्स्तो खेिकूदको
िित्वको सम्बन्धिा प्रचार प्रसार गने गराउने,
(ि) वडा स्तर र लवद्यािर् स्तरिा खेिकूद गलतलवलध सञ्चािन गने गराउने,
(त) खेिकूदको लवकासको िालग अन्र् आवश्र्क र्वर्वस्र्ािरु गने गराउने,
८. सदस्र् सवििको काम कियव्र् र अविकार:
(क) बैिकको पत्राचार गने, अलििेख राख्ने, लनियर् पलु स्तकाको सुरिा गने र संर्ोजकको आदेशानसु ार बैिकको
िालग आवश्र्क लवषर् सलू च र सािग्री जटु ाउने ।
(ख)बैिकको िाइन्र्टू उिाउने र बैिक सञ्चािन सम्बन्धी आवश्र्क काि गने ।
९. सवमवतका सदस्र्हरुको पदािवि:
(क) िनोनीत सदस्र्िरुको पदावलध दईु वषयको िुनेछ र पदावलध सिाप्त िएपलछ लनजिरुको पनु : िनोनर्न िुन
सक्नेछ ।
(ख)पदावलध सिाप्त निुदँ ै कुनै सदस्र्को पद ररक्त िुन आएिा बाँकी पदावलधको िालग दफा ४ को प्रकृ र्ा
बिोलजि पद पलू तय गररनेछ ।
(ग) सदस्र्िे राजीनािा गरी स्वीकृ त िएिा लनज आफ्नो पदबाट िक्त
ु िएको िालननेछ ।
(घ) कुनै सदस्र्िे आफ्नो कतयर्वर् पािन गरे को छै न िन्ने िागेिा सलिलतको लसफाररसिा कार्यपालिकाको
लनियर्िे त्र्स्तो सदस्र्िाई जनु सक
ु ै बखत िटाउन सक्नेछ । त्र्स्तो कारवािी गदाय सम्बलन्धत सदस्र्िाई
सफाई लदने िौकाबाट बलञ्चत गररने छै न ।
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१०. सदस्र्को अर्ोग्र्ता: देिार्को कुनै र्वर्लक्त सदस्र्िा िनोलनत िुन वा बिाि रिन सक्ने छै न:(क) गैर नेपािी नागररक,
(ख)नैलतक पतन देलखने फौजदारी अलिर्ोगिा अदाितबाट कसरू दार ििरी सजार् पाएको,
(ग) िगज लवग्रेको,
(घ) पदेन सदस्र् बािेक अन्र् सदस्र् १८ (अिार) वषय उिेर परू ा निएको,
११. सदस्र्ता समाप्त हुने अिस्था: देिार्को अवस्र्ािा सदस्र्ता सिाप्त िएको िालननेछ:(क) दफा ९ बिोलजि सदस्र्िा बिाि रिन अर्ोग्र् िएिा,
(ख)सदस्र्िे राजीनािा गरे िा,
(ग) िृत्र्ु िएिा,
(घ) सलिलतिाई कारि सलितको सचू ना नलदई िगातार तीन पटक िन्दा बढी पररषदक
ग ो बैिकिा अनपु लस्र्त
िएिा ।

पररच्छे द - ४
सवमवतको बैठक
१२. सवमवतको बैठक र वनर्यर्:
(१) संर्ोजकबाट लनदेशन िए अनुसार सदस्र्-सलचविे लिलत, सिर् र स्र्ान तोकी सलिलतको बैिक बोिाउनेछ
।
(२) सलिलतको बैिकको अध्र्िता संर्ोजकिे गनेछ र लनजको अनपु लस्र्लतिा सदस्र्िरुिे आफू िध्र्ेबाट
छानेको सदस्र्िे बैिकको अध्र्िता गनेछ ।
(३) सलिलतको कूि सदस्र् संख्र्ाको ५१ (एकाउन) प्रलतशत सदस्र्िरु उपलस्र्त िएिा बैिकको िालग
गिपरु क सख्ं र्ा पगु क
े ो िालननेछ ।
(४) सलिलतको बैिक प्रत्र्ेक ३/३ िलिनािा अलनवार्य बस्नु पनेछ । वषयको कलम्तिा ४ पटक बस्नेछ ।
(५) जम्िा सदस्र् संख्र्ाको एक लतिाइ सदस्र्िरुिे िनालसव िालफकको कारि देखाई बैिक बोिाइर्ोस िनी
सर्ं ोजक सिि लिलखत अनरु ोध गरे िा सर्ं ोजकिे र्र्ाशी्र  बैिक बोिाउनु पनेछ ।
(६) बैिकिा बिुितको रार् िान्र् िुनेछ र ित बराबर िएिा अध्र्िता गने र्वर्लक्तिे लनिायर्क ित लदन पाउनेछ
।
(७) सदस्र् - सलचविे बैिकको लनियर् पलु स्तका राख्नेछ ।
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पररच्छे द - ५
विम, क्लि, सघं संस्थाहरुको दताय र व्र्िस्थापन
१३. खेलकूद सभबन्िी संस्थाको दताय:
(क) खेिकूद सम्बन्धी गलतलवलध सञ्चािन गनय प्रचलित काननू बिोलजि दताय िएको संस्र्ािे नगरपालिकािा
सिेत दफा १३ बिोलजि दताय गनयु गनेछ ।
(ख)उपदफा (१) बिोलजि नगरपालिकािा दताय निएको खेिकूद सम्बन्धी लटि, क्िव, संघ सस्ं र्ािे िाई
नगरपालिका लित्र खेिकूद सम्बन्धी गलतलवलध सञ्चािन गनय सक्ने छै न ।
१४. संस्था दतायको दरखास्त वदनु पने: (१) िाई नगरपालिकाको िगतिा संस्र्ा दताय गराउन चािने खेिकूद
सम्बन्धी सस्ं र्ािे देिार्का कुरािरु खि
ु ाई नगरपालिकािा नाि दतायको िालग लनवेदन दस्तरु रु. १०००/- का
सार् अनसू चू ी १ बिोलजिको ढाचािा दरखास्त लदनु पनेछ:(क) संस्र्ाको नाि र िे गाना,
(ख)संञ्चािन गररने खेिकूदको लकलसि,
(ग) कार्यकाररिी सलिलतका सदस्र्िरुको नाि, िे गाना र पेशा,
(२) उपदफा (१) बिोलजि दरखास्त लददं ा खेिकूद सम्बन्धी संस्र्ािे आफ्नो लवधानको एकप्रलत प्रलतलिलप
सिेत दरखास्त सार् संिग्न गरे को िुनु पनेछ ।
१५. खेलकूद सभबन्िी संस्थाको नाम दताय गनय सक्ने:(१) दफा १३ बिोलजि नाि दताय गराउनको दरखास्त परे िा दरखास्त प्राप्त िएको लिलतिे पैंतीस लदन लित्र
सलिलतिे आवश्र्क जाँचबझु गरी त्र्स्तो खेिकूद सम्बन्धी संस्र्ािाई दतायको िालग नगरपालिकािा
लसफाररस गनेछ । नगरपालिकािे लनर्िानसु ार दताय गराई अनसू चू ी-२, बिोलजिको प्रिाि पत्र लदनु पनेछ ,
सोलि प्रिाि पत्रिा िरे क वषय नवीकरि िएको लववरि उल्िेख गरी सम्बलन्धत कियचारीिे सिी गरी
नवीकरि गनयु पनेछ । नवीकरि शल्ु क रु ५००।- िाग्नेछ ।
(२) पलिल्र्ै दताय िइ सके को सस्ं र्ा िए नगरपालिकािा सचू ीकृ तको िागी अनसु चू ी - ३ को ढाँचािा लिलखत
लनवेदन लदनु पनेछ ।
(३) सचू ीकृ त िएका संस्र्ािरुिाई अनसु चू ी -४ बिोलजि प्रिाि पत्र लदईनेछ । सोिी प्रिाि पत्रिा िरे क वषय
नवीकरि िएको लववरि उल्िेख गरी सम्बलन्धत कियचारीिे सिी गरी नवीकरि गनयपु नेछ ।
(४) दताय वा सचू ीकृ त िएका सस्ं र्ाको नवीकरि गनय लदइने लनवेदन अनसु चू ी - ५ बिोलजिको ढाँचािा िुनेछ ।
(५) नगरपालिकािा दताय वा सचू ीकृ त गदाय आवेदन फारि शल्ु क बािेक अन्र् दस्तरु िाग्नेछैन ।
(६) प्रत्र्ेक वषयको आषाढ िसान्त लित्र सबै दतायवाि वा सूचीकृ त संस्र्ािरुिे नगरपालिकािा अलनवार्य
नवीकरि गराउनु पनेछ ।
(७) दताय र नवीकरि गनयु िन्दा पलििे सलिलतिे तोके को प्रलतलनलधद्बारा सम्बलन्धत िाउँको लनररिि गनयु पनेछ ।
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(८) उपदफा (१) बिोलजि िगतिा नाि दताय गनय नसलकने ििररएिा दताय गनय नसलकने र्वर्िोराको सचू ना
नगरपालिकािे त्र्स्तो खेिकूद सम्बन्धी संस्र्ािाई लदनु पनेछ ।
(९) दताय िएका लटि, क्िव, संघसंस्र्ािे जनु सक
ु ै खेिकूदको प्रलतर्ोलगता गनयु िन्दा अगालड नगर खेिकूद
सलिलतको लसफाररसिा नगरपालिकाबाट स्वीकृ त लिनु पनेछ ।
(१०) नगरपालिकािा दताय िएका लटि, क्िव, संघसंस्र्ािरुिे नगर खेिकूद सलिलतको उद्देश्र् अनसु ार
खेिकूद प्रलतर्ोलगता सञ्चािन गनय सिर्ोग िाग गरे को खण्डिा आर्ोजक सलिलतिाई नगर खेिकूद
लवकास सलिलतको लसफाररसिा नगरपालिकाबाट आवश्र्क रकि उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
१६. हेरफे रको सूिना गनयु पने:
(१) र्ो कार्यलवलध बिोलजि न.पा. को िगतिा नाि दताय िएको खेिकूद सम्बन्धी सस्ं र्ािे दफा १३ बिोलजि
नाि दतायको िालग लदएको दरखास्तिा उल्िेख िएको र्वर्िोरा वा दरखास्त सार् संिग्न लवधानको
र्वर्िोरािा कुनै िेरफे र गनयु परे को कारि सलितको सचू ना पन्र लदन लित्र सलिलतिाई लदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि िेरफे रको सचू ना प्राप्त िएपछी त्र्स्तो िेरफे र गनयु पने कारि िनालसव देखिे ा
सलिलतको लसफाररसिा त्र्स्तो िेरफे रको र्वर्िोरा िगतिा जनाई िगत अद्यावलद्यक बनाई राख्नु पनेछ ।
१७. खेलकूद सभबन्िी सस्ं थाले वहसािको श्रेस्ता राख्नु पने:
(१) खेिकूद सम्बन्धी संस्र्ािे आफ्नो आम्दानी खचयको लिसाबको श्रेस्ता सलिलतिे तोलकलदएको ढाँचािा
राख्नु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि खेिकूद सम्बन्धी संस्र्ािे राखेको श्रेस्ताको जाँचबझु खेिकूद सलिलतिे जलििेसक
ुै
बेिा पलन गनय सक्नेछ ।
(३) खेिकूद सलिलतिे उपदफा (२) बिोलजि खेिकूद सम्बन्धी सस्ं र्ाको श्रेस्ताको जाँचबझु गदाय गराउँदा
आम्दानी खचयको लिसाब लकताब अलनर्लित िएको वा रकि लिनालिना िएको देलखएिा त्र्सरी
अलनर्लित िएको लिसाब लकताब लनर्लित गनय िगाउन र लिनालिना िएको रकि सम्बलन्धत र्वर्लक्तबाट
असि
ू उपर गनय गराउन आवश्र्क कारवािी चिाउनु पनेछ ।
१८. वनदेशन वदन र लगतबाि नाम कट्टा गनय सक्ने:
(१) नगरपालिकािे खेिकूद सम्बन्धी संस्र्ािाई खेिकूदको लवकासको सम्बन्धिा सिर् सिर्िा आवश्र्क
लनदेशन लदन सक्नेछ र त्र्स्तो लनदेशनको पािना गनयु सम्बलन्धत खेिकूद सम्बन्धी संस्र्ाको कतयर्वर् िुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि नगरपालिकािे लदएको लनदेशनको पािन नगने खेिकूद सम्बन्धी संस्र्ा वा
सलिलतिे तोलकलदएको ढाँचािा आफ्नो आम्दानी खचयको लिसाब लकताबको श्रेस्ता नराख्ने वा रकि
लिनालिना गने खेिकूद सम्बन्धी संस्र्ाको नाि नगरपालिकािे आफ्नो िगतबाट कट्टा गनय सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोलजि नगरपालिकािे आफ्नो िगतबाट कुनै खेिकूद सम्बन्धी सस्ं र्ाको नाि कट्टा गरे िा
त्र्सको सचू ना सम्बलन्धत खेिकूद सम्बन्धी संस्र्ािाई लदनु पनेछ ।
१९. स्िीकृवत वलनु पने: खेिकूद सम्बन्धी संस्र्ािे खेिकूद प्रलतर्ोलगता नगर िन्दा बालिर वा रालष्िर् वा
अन्तयरालष्िर् खेिकूद लवषर्को सिा वा सम्िेिनिा िाग लिन कुनै सदस्र् वा खेिाडीिाई पिाउन वा िाई
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नगरपालिकािा िुने खेिकूद प्रलतर्ोलगता वा खेिकूद लवषर्को सिा वा सम्िेिनिा अन्र् िेत्रको खेिाडी वा
अलधकारीिरुिाई आिन्त्रि गनय सलिलतको लसफाररसिा नगरपालिकाबाट स्वीकृ लत लिनु पनेछ ।
२०. सदस्र्हरुको भत्ता: (१) सदस्र्िरुिे सलिलतको बैिकिा िाग लिए बापत प्रलत बैिक रु.१०००/- बैिक ित्ता
पाउनेछनग ।
२१. कार्यक्रम तथा बजेि: खेिकूद लवकास प्रवद्बनयको िालग िाई नगरपालिकािे आवश्र्क बजेट वालषयक
र्ोजनािा सिावेश गनयु पनेछ ।

पररच्छे द - ६
आिार संवहता
२२. आिार संवहता: (१) खेि सम्बन्धी लवषर्का खेिाडी, सलिलत संर्ोजक तर्ा सदस्र्, कियचारी देिार्
बिोलजिको आचार सलं िता पािना गनयु पनेछ:(क) खेिका लनिायर्क, खेिाडी, दशयक, आर्ोजक कसैिे पलन खेि सञ्चािनको सिर्िा कुनै पलन प्रलतबलन्धत
िागऔ
ु षध र िादक पदार्य सेवन गनय पाईने छै ननग ।
(ख)खेिाडी लटििे लवदेशी नागररक सिावेश गरे र स्वदेशको खेिाडी लटि बनाउन पाइने छै न । तर लवदेशी
खेिाडी सिेतिाई आिन्त्रि गररदा गैर नेपािी लटििाई िान्र्ता लदइनेछ ।
(ग) प्रलतस्पधायत्िक खेि सञ्चािन गदाय दतायवािा लटििाई पलन सािेि गराउन सलकनेछ । पलििो वषय दताय
निएको लटििे पलन सििागी िुन पाउनेछ ।
(घ) नैलतक पतन िुने फौजदारी अपराधिा दोषी ििररएको खेिाडीिाई खेिको लटिबाट िटाइनेछ ।
(ङ) खेिको लवजर् पश्चात पाउने सील्ड, िलफ कलिं कतै बे्ने, धरौटी राख्न वा उपिार लदन पाइने छै न । तर कुनै
दतायवािा क्िव लवगिन िुन गई उक्त क्िविे प्राप्त गरे का सील्ड, िलफ नगरपालिकाको स्वीकृ तीिा अको
दतायवािा क्िविाई उपिार लदन िने वाधा पनेछैन ।
(च) कुनै खेििा र्वर्लक्तिाई लदएको उपिार बािेक लटििे पाएको उपिार र्वर्लक्तको अलधनिा राख्न पाइनेछैन तर
संरिि गनय वाधा पनेछैन ।
(छ) खेिको लनिायर्क राख्दा तालिि प्राप्त आलधकाररक र्वर्लक्त बािेक अरुिाई राख्न पाइनेछैन ।
(ज) खेिाडीिरुिे आपसिा प्रलतस्पधाय गदाय आफ्नो लटिको पि लिई क्ल्र्ालपङगग, िुलटङगग, अनिु ार िेकअप र
लचत्र प्रदशयन गनय पाइनेछ तर लवपिी लटिका र्वर्लक्तिरु वा लटििाई इलं गत गरी काटुन, लचत्रकाररता, िुलटङगग
र्वर्लक्तगत वा सस्ं र्ागत नािबाट अलिि शब्द वा अिद्र र्वर्विार गनय पाइने छै न ।
(झ) खेिको प्रलतस्पधाय लनलम्त नगरपालिकाको स्वीकृ लत र इजाजत लवना आफ्नो लटपको नाििा जवजयस्ती
सिर्ोग उिाउन पाइने छै न ।
(ञ) नगरपालिकाको स्वीकृ लत वा इजाजत लिई उिाइएको सिर्ोग संस्र्ाको आम्दानी खातािा आर् जनाई
सम्बन्धी क्िवबाट पाररत गराएर िात्र खचय गनय पाइनेछ ।
(ट) र्स अलघनै अन्र्त्र दताय िएका वा नगरपालिकािा सचू ीकृ त िएका संस्र्ािरुिे नगरपालिकािा लिलखत
जानकारी लदएर िात्र स्वतन्त्र ढंगिे खेि सञ्चािन गनय पाउनेछनग ।
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२३. दतायवािा संस्र्ािरुिे कसैको सौजन्र्िा कुनै खेि सञ्चािन गनय नगरपालिकाको पवू य स्वीकृ लत लिनपु नेछ ।

पररच्छे द - ७
सजार्
२४. जररिाना: (१) दताय िएका खेिकूद सम्बन्धी सस्ं र्ािाई नवीकरि नगराएिा देिार् बिोलजि जररवाना
गररनेछ:(क) एक वषयसम्ि पलन नवीकरि नगरे िा रु. १०००/(ख)दईु वषयसम्ि पलन नवीकरि नगरे िा रु.२०००/(ग) तीन वषयसम्ि पलन नवीकरि नगरे िा रु. २५००/(घ) त्र्स पलछ नर्ाँ दताय प्रलिर्ा,
(२)तीन वषय िन्दा बढी सिर् सम्ि पलन नवीकरि नगने संस्र्ािाई दतायको सचू ीबाट िटाइनेछ । र्सरी सिर्िै
नवीकरि नगरी दतायको सचू ीबाट िटी सके को संस्र्ािा संिग्न र्वर्लक्तको अको संस्र्ा दताय गररने छै न ।
(३) सिर्िै नवीकरि नगने सस्ं र्ािे आफ्नो कोषबाट जररवाना बझु ाउनु पनेछ । तर सस्ं र्ाको कुनै र्वर्लक्तका
कारििे संस्र्ा नवीकरि गनय लविम्ब िुन गएको िए उक्त र्वर्लक्तबाट संस्र्ािे असि
ू उपर गनय सक्नेछ ।
२५. वजभमेिार नहुने: सलिलतको आर्ोजनािा िुनने खेिकूद प्रलतर्ोलगतािा कुनै कारिवस खेिाडी वा अन्र् र्वर्लक्त
घाइते वा िृत्र्ु िएिा त्र्सको लजम्िेवारी सलिलत वा नगरपालिका िुन सक्ने छै न र सो वापतको िलतपलू तय लदन
सलिलत वा नगरपालिका बाध्र् िुने छै न ।
२६. सस्ं थाको विघिन: (१) दताय िएको खेिकूदका सस्ं र्ािरु देिार्को अवस्र्ािा लवघटन िुन सक्नेछन:ग (क) संस्र्ाका दईू लतिाई बिुितिे संस्र्ा लवघटन गने िनी लनियर् गरे िा,
(ख)िगातार ३ वषय सम्ि सस्ं र्ा नवीकरि नगरे िा,
(ग) संस्र्ाका पदालधकारी लनष्कृ र् िएिा वा वेपत्ता िएिा,
(घ) प्राकृ लतक लवपलत्तको कारिबाट संस्र्ा ितग लवितग िएिा ।
२७. विघवठत संस्थाको सभपवत्त: लवगिन िएको संस्र्ाको सम्पलत्त नगरपालिका िातितिा रिनेछ ।
२८. सजार्: (१) सलिलतको कुनै सदस्र् वा कियचारीिे जानी जानी वा िापरवािी गरी वा बदलनर्तसार् सलिलतिाई
िानी नोक्सानी पर्ु ायएिा लनजिाई २००००/- (बीस िजार) रुपैंर्ासम्ि जररवाना िुन सक्नेछ ।
२९. असल वनर्तले गरेको काममा बिाउ: र्स लनदेलशका बिोलजि खेिकूद सम्बन्धी शैलिक संस्र्ा, क्िव,
संस्र्ािरुको अनगु िन तर्ा लनर्िन गदाय सदस्र्िरु उपर कुनै कारवािी गररने छै न ।
३०. र्स लनदेलशकािा िेलखएको कुरािा र्सै बिोलजि र अन्र्िा प्रचलित काननू बिोलजि िुनेछ ।
३१. प्रवतिेदन: सलिलतको वालषयक प्रगलत प्रलतवेदन संर्ोजकिे कार्यपालिकािा पेश गनयु पनेछ ।
३२. बािा अडकाउ फुकाउने अविकार: र्स लनदेलशकाको कार्ायन्वर्निा क्नै बाधा अडकाउ परे िा वा र्वर्ाख्र्ा
गने अलधकार लशवराज नगरपालिकािाई िुनेछ ।
३३. संशोिनह: र्स लनदेलशकािा आवश्र्कता अनुसार नगरकार्यपालिकािे संशोधन गनय सक्नेछ ।
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अनस
ु ूिी १
(दफा १३ को उपदफा १ सँग सभबवन्ित)
लिलत: .................................
श्री प्रिख
ु प्रशासकीर् अलधकृ त ज्र्ू
िाई नगरपालिका,
नगर कार्ायिर्, लशतिी ।
विषर् : संस्था दताय सभबन्िमा ।
ि/िािीिे तपसीििा उल्िेलखत लववरि अनसु ारको खेिकूद सम्बन्धी संस्र्ा दताय गने िनसार्िे इ्छुक
र्वर्लक्तिरुको िेिाबाट गलित तदर्य सलिलतिे संस्र्ाको लवधान सिेत तर्ार गरी सके कोिे एक प्रलत लवधान र्सै लनवेदन
सार् सि
ं ग्न राखी लवधान स्वीकृ लत र संस्र्ा दतायका िालग आवेदन गरे को छु/छौं । लनर्िानसु ार संस्र्ा दताय गरीलदनु िुन
अनरु ोध गररन्छ ।
सस्ं र्ाको कार्ायिर् रिने स्र्ान: ...............................................................
लशतिी िाईनगरपालिका वाडय न.ं ..............., टोिको नाि .............................
सलचव:
नाि:
लिलत:

अध्र्ि:
नाि:
लिलत:

लनवेदन सार् पेश गनयु पने कागजातिरु:
क. सस्ं र्ाको लवधानको िस्र्ौदा
ख. आवेदक र सलिलतका पदालधकारीिरुको नेपािी नागररकताको प्रलतलतलप
ग. संस्र्ाको छापको निनू ा
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अनस
ु ूिी २
(दफा १४ को उपदफा १ सँग सभबवन्ित)
िाई नगरपालिका कार्ायिर्,
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्,
लशतिी इिाि ।
लिलत: ...............................................
संस्था दताय प्रमार् पत्र
सस्ं र्ाको नाि: ................................................ िे गाना: ..........................................................................
दताय िुदँ ाका बखत रिनु िएका सलिलतको पदालधकारी र सदस्र् संख्र्ा:
दताय िुदँ ाका बखत रिनु िएको अध्र्िको नाि: .........................................................................................
िालर् उल्िेलखत लववरि िएको सस्ं र्ाको लवधान स्वीकृ त गरी सस्ं र्ा दतायको प्रिाि पत्र प्रदान गररएको छ । लशतिी नगर
खेिकूद लवकास सलिलत कार्यलवलध र लवधानको अलधनिा रिी खेिकूद सम्बन्धी गलतलवलधिरु सञ्चािन गनय अनिु लत
लदइएको छ ।
.....................................
प्रिख
ु प्रशासकीर् अलधकृ त

सस्ं था निीकरर्को वििरर्
ि.सं. संस्र्ाको नाि

नवीकरि िएको लिलत
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नवीकरि दस्तरु

नवीकरि गने कियचारीको
सिी र न.पा.को छाप

अनस
ु ूिी ३
(दफा १४ को उपदफा २ सँग सभबवन्ित)
श्री प्रिख
ु प्रशासकीर् अलधकृ त ज्र्,ू
िाई नगरपालिका
नगर कार्ायपालिकाको कार्ायिर्
लशतिी, इिाि ।
विषर्: संस्था सुविकृत गररवदनु हुन ।
िािीिे तपलसिको लववरि अनसु ारको संस्र्ा गिन गरी सञ्चािन गदै आएका छौं । नगरपालिकाको लनर्िानसु ार संस्र्ा
सचू ीकृ त गनयु पने िएकोिे लनर्ि अनसु ार गररलदन अनरु ोध गदयछौं ।
संिग्न कागजातिरु
क. दताय प्रिाि पत्र
ख. चािु वषयको िेखा परीिि प्रलतवेदन
ग. कर चक्त
ु ा प्रिाि पत्र
घ. कार्य सलिलतको लनर्यि
.....................
िस्तािर
सलचव

..................
िस्तािर
अध्र्ि
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अनस
ु ूिी ४
(दफा १४ को उपदफा ३ सँग सभबवन्ित)
िाई नगरपालिका कार्ायिर्,
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्,
लशतिी इिाि ।

संस्था दताय प्रमार् पत्र
सस्ं र्ाको नाि: .................................................................
िे गाना: ..........................................................................
दताय िुदँ ाका बखत रिनु िएका सलिलतको पदालधकारी र सदस्र् संख्र्ा:...........................
दताय िुदँ ाका बखत रिनु िएको अध्र्िको नाि: .........................................................................................
िालर् उल्िेलखत लववरि िएको सस्ं र्ा सचू ीकृ त गरी प्रिाि पत्र प्रदान गररएको छ । लशतिी नगर खेिकूद लवकास
सलिलत कार्यलवलध र लवधानको अलधनिा रिी खेिकूद सम्बन्धी गलतलवलधिरु सञ्चािन गनय अनिु लत लदइएको छ ।
.....................................
प्रिख
ु प्रशासकीर् अलधकृ त

संस्था निीकरर्को वििरर्
ि.सं. संस्र्ाको नाि

नवीकरि िएको लिलत
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नवीकरि दस्तरु

नवीकरि गने कियचारीको
सिी र न.पा.को छाप

अनस
ु ूिी ५
(दफा १४ को उपदफा ४ सँग सभबवन्ित)
लिलत: .....................................
िाई नगरपालिका कार्ायिर्,
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
लशतिी, इिाि ।
विषर्: संस्था निीकरर् गरी पाउँ ।
............................................................................................................ नािक संस्र्ा र्स नगरपालिकािा
दताय/सचू ीकृ त िई खेिकूद सम्बन्धी गलतलवलधिरु सञ्चािन गरी रिेको िुदँ ा तपलशि बिोलजिका कागज पत्र संिग्न
राखी नवीकरि गरीपाउँ िलन लनवेदन गनय आएको छु/औ ।
अत: आलर्यक वषय ......................... को संस्र्ा नवीकरि गरी पाउँ ।
वनिेदन साथ पेश गनयु पने कागजातहरु
क. आलर्यक वषय .......................... को िेखा परीिि प्रलतवेदन,
ख. संस्र्ाको वालषयक गलतलवलध,
ग. िालव र्ोजना र बजेट

........................
लनवेदक

आज्ञािे ,
नाि लदनानार् िम्साि
प्रिख
ु प्रशासकीर् अलधकृ त
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