
कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलत : 2076/05/18 

प्रिाणीकरण लिलत : 2076/05/18 

सूर्ोदर् नगर खेिकूद ववकास सलिलत सञ्चािन कार्यववलि, २०७६ 

प्रस्तावनााः 
सूर्ोदर् नगरपालिकािा खेिकूदको िाध्र्िबाट सिाजिा अनशुासन र सािाजजक सद भाव कार्ि राखी र्वुाुलािाध िरुपापान, िध्र्पान, िागू 
पदार्य दरु्वर्यसनको कुितबाट जोगाध शारीररक तर्ा िानलसक ववकास गरी सक्षि, अनशुालसत र ससंुस्कृत सिाज लनिायणका लनलित्त सूर्ोदर् 
नगरपालिका क्षेत्रलभत्र खेिकूदिा स्वच्छ प्रलतष्पिायको भावना जागतृ गराध पररश्रि र पररवतयनप्रलत सचेत स्वस्र् नागररक बनाउनका िालग 
ववलभन्न तालिि तर्ा खेिकूद सम्वजधि प्रलतर्ोलगताुला सञ्चािन गरी सबै वकलसिको खेिकूद आर्ोजना गनय तर्ा स्र्ानीर्, प्रदेश, राविर् तर्ा 
अधतरायविर् स्तरिा ुनु े खेिकूद प्रलतर्ोलगतािा सदुृढ सुभालगताका िालग सूर्ोदर् नगरपालिका क्षेत्रलभत्र खेिकूद ववकास गनय एवं नगर 
क्षेत्रलभत्र रुेका खेिकूदसँग सम्वजधित संघ संस्र्ाुलािाध प्रोत्साुन एवं लनर्िनका िालग कानूनी र्वर्वस्र्ा गनय वाञ्छनीर् भएकोिे 
नेपािको संवविानको अनसूुजच ९ को २ र स्र्ानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ िे ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी सोुी 
ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ को (क) बिोजजि सूर्ोदर् नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी र्ो "सूर्ोदर् नगर खेिकूद 
ववकास सलिलत सञ्चािन कार्यववलि, २०७६" जारी गरी िागू गररएको छ।  

पररच्छेद – १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भ: (क) र्ो कार्यववलिको नाि "सूर्ोदर् नगर खेिकूद ववकास सलिलत सञ्चािन कार्यववलि, २०७६" रुेको छ । 

(ख) र्ो कार्यववलि नगर कार्यपालिकाबाट पाररत भध स्र्ानीर् राजपत्रिा प्रकाशन भएको लिलतबाट िागू ुनुेछ । 

(ग) र्ो कार्यववलि, शैजक्षक संस्र्ाुला, क्िबुला, खेिकूदको क्षेत्रिा काि गने ववलभन्न संघ, संस्र्ाुला, प्रजशक्षण केधरुलािा सिेत िागू 
ुनुेछ । 

२. पररभाषा: ववषर् वा प्रसंगिे अको अर्य निागिेा र्स कार्यववलििा: 
(क) "नगरपालिका" भन्नािे सूर्ोदर् नगरपालिकािाध सम्झनपुछय । 

(ख) "कार्यववलि" भन्नािे "सूर्ोदर् नगर खेिकूद ववकास सलिलत सञ्चािन कार्यववलि, २०७६" सम्झनपुछय। 

(ग) "नगर खेिकूद ववकास सलिलत" भन्नािे र्स कार्यववलिको दफा ३ बिोजजि गठन भएको खेिकूद ववकास सलिलत सम्झन ुपछय 
र र्सिाध छोटकरीिा "खेिकूद सलिलत" भलननेछ। 

(घ) "संर्ोजक" भन्नािे नगर खेिकूद ववकास सलिलतको संर्ोजकिाध सम्झनपुछय।  

(ङ) "सदस्र्" भन्नािे नगर खेिकूद ववकास सलिलतका सदस्र् सम्झनपुछय । 

(च) "सदस्र्-सजचव" भन्नािे नगर खेिकूद ववकास सलिलतको सदस्र्-सजचव सम्झनपुछय। 

(छ) "प्रिखु" भन्नािे सूर्ोदर् नगरपालिकाको नगर प्रिखु सम्झनपुछय । 

(ज) "उप प्रिखु" भन्नािे सूर्ोदर् नगरपालिकाको नगर उपप्रिखु सम्झनपुछय । 

(झ) "प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत" भन्नािे सूर्ोदर् नगरपालिकाको प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत सम्झनपुछय । 

(ञ) "खेिकूद सम्वजधि संस्र्ा" भन्नािे दफा १२ र १३ बिोजजि दताय भएका संस्र्ा सम्झनपुछय । 

(ट) "स्र्ानीर् सरकार" भन्नािे सूर्ोदर् नगरपालिकािाध सम्झन ुपदयछ । 

(ठ) "तोवकएको" वा "तोवकए बिोजजि" भन्नािे र्स कार्यववलििा तोवकएको वा तोवकए बिोजजि सम्झनपुछय ।   

(ड) "खेिकूद" भन्नािे सूर्ोदर् नगरपालिकाको आर्ोजना वा स्वीकृलत वा सुिलत लिध खेिाइने खेिकूद सिेतिाध सम्झन ुपदयछ । 

(ढ) "खेिाडी" भन्नािे वटि, क्िव, संघ, संस्र्ा तर्ा ववलभन्न वविाका स्र्ानीर्, राविर्, अधतरायविर् खेििा खेल्ने खेिाडी वा खेिाडीको 
सिूुिाध सम्झन ुपदयछ  । 

(ण) "प्रजशक्षक" भन्नािे नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खेिकूद प्रजशक्षणिा सुभागी प्रजशक्षक, वटि, क्िव, संघ, संस्र्ािा खेि प्रजशक्षण 
सलिलतिा सम्बद्ध लबषर्गत खेिकूद प्रजशक्षक सम्झन ुपछय । 

(त) "प्रजशक्षार्ी" भन्नािे नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खेिकूद प्रजशक्षणिा सुभागी खेिाडी, खेिाडी वटि, क्िव, संघ संस्र्ािा सम्बद्ध 
लसकाला खेिाडी सम्झन ुपछय।   

(र्) "प्रोत्साुन" भन्नािे खेिाडीिाध ददधने उपुार, सम्िान, परुस्कारिाध सम्झनपुदयछ। 

 

पररच्छेद–३ 

नगर खेिकूद ववकास सलिलतको गठन तर्ा काि कतयर्वर् र अलिकार 
३. नगर खेिकूद ववकास सलिलतको गठन: (१) खेिकूदको ववकास गनयको िालग सूर्ोदर् नगरपालिकािा देुार् बिोजजिको १३ 

सदस्र्ीर् "खेिकूद ववकास सलिलत" को गठन ुनुेछाः— 
(क) सूर्ोदर् नगरपालिकाको प्रिखुिे तोकेको र्वर्जि       – संर्ोजक 

(ख) ववलभन्न वविाका खेिकूदका ववज्ञुला िध्रे्बाट कार्यपालिकाबाट िनोलनत ३ जना    – सदस्र् 

(ग) नगर, राविर् तर्ा अधतरायविर् खेि जगतिा प्रलतभा आजयन गरेका खेिाडी वा पूवय खेिाडीबाट सूर्ोदर् नगरपालिका 
कार्यपालिकाबाट िनोनीत कम्तीिा एकजना िवुिा सवुत बढीिा २ जना    – सदस्र् 

(घ) नगर खेिकूद कार्ायिर् रुन ेवडाका वडाध्र्क्ष       – सदस्र् 



(ङ) नगर स्तरका खेिकूद सम्वजधि संस्र्ा तर्ा क्िवुलाबाट लसफाररस भध आएका र्वर्जिुला िध्रे्बाट संर्ोजकिे िनोलनत 
गरेका कम्तीिा १ जना िवुिा सवुत ३ जना       –सदस्र् 

(छ) सािदुावर्क र संस्र्ागत ववद्यािर्का प्रिानाध्र्ापक िध्रे् प्रिखुद्वारा िनोलनत २ जना   –सदस्र् 

(ज) जशक्षा, र्वुा तर्ा खेिकूद शाखाका शाखा प्रिखु १ जना     - सदस्र् सजचव 

४ सलिलतिे आवश्र्क देखेिा अधर् स्र्ानीर् तु वा जजल्िाको खेिकूदको क्षते्रिा ख्र्ालत प्राप्त र्वर्जििाध ववशेषज्ञ वा सल्िाुकारको लापिा 
सलिलतको बैठकिा आिधत्रण गनय सक्नछे । 

५ नगर खेिकूद सलिलत अधतगयत आवश्र्कता अनसुार प्रत्रे्क वडािा वडा खेिकूद सलिलत गठन गनय सवकनछे । 

६ खेिकूद ववकास सलिलतको काि, कतयर्वर् र अलिकार: खेिकूद ववकास सलिलतको काि कतयब्र् र अलिकार देुार् बिोजजि ुनुछे: 
(क) नगर स्तरीर् खेिकूद क्र्ािेण्डरिाध स्वीकृत गने । 

(ख) स्र्ानीर् स्तरका खेिकूदको िालग भौलतक संरचनाको पूवायिार लनिायण, र्ोजना लनिायण, सञ्चािन तर्ा ववकास गने, 

(ग) खेिकूदको स्तरिा ववृद्ध गनय नगर, जजल्िा, प्रदेश तर्ा राविर् स्तरका ववलभन्न वविाका खेिकूदको प्रलतर्ोलगताुलाको आर्ोजना 
तर्ा सञ्चािन गने, गराउने, 

(घ) जशक्षण संस्र्ाुलािा खेिकूद सम्वजधि आवश्र्कता अनसुार पाठ्यक्रि बनाउन,े प्रजशक्षण, प्रलतर्ोलगता सञ्चािन गने तर्ा 
खेिकूदको उपर्ोलगताका सम्बधििा प्रचार प्रसार गने गराउन,े 

(ङ) खेिकूद सम्वजधि प्रलतर्ोलगता वा बैठकिा भाग लिन खेिाडी, सलिलतका सदस्र् तर्ा कियचारीिाध अधर् गा.पा.÷न.पा, जजल्िा, 
प्रदेश र संघिा पठाउन,े 

(च) स्र्ानीर् स्तरका खेिकूद प्रशासन, शैजक्षक संस्र्ा, क्िव, संघ, संस्र्ा, प्रजशक्षण संस्र्ाको लनर्िन र सिधवर् गने र आवश्र्क 
लनदेशन ददन,े 

(छ) स्र्ानीर् सरकारिाध खेिकूद ववकास सम्वजधि ववषर्िा रार् सल्िाु ददन,े 

(ज) खेिकूद सम्वजधि क्िब, संस्र्ािाध आलर्यक सुर्ोगको िालग सूर्ोदर् नगरपालिका सिक्ष लसफाररश गने, 

(झ) खेिकूद  सम्वजधि  स्तर  बढाउने  पसु्तक,  पचाय,  चिजचत्र  वा  लभलडर्ो  चिजचत्र आददको स्रष्टा एवंि लनिायतािाध आलर्यक 
वा अधर् सुर्ोग प्रदान गरी प्रोत्साुन गने, 

(ञ) खेिकूदको ववकासको िालग आवश्र्कतानसुार सम्भव भएसम्ि प्रत्रे्क वडािा खेिकूद िैदानको लनिायण गरी संरक्षण तर्ा 
रेखदेख गने, 

(ट) खेिाडीुलाको स्तरबवृद्ध गनय आवश्र्कतानसुार स्वदेशी तर्ा ववदेशी प्रजशक्षकुलाबाट प्रजशक्षण ददिाउन ेर्वर्वस्र्ा गने र उपर्िु 
खेिाडीको छनौट गरी आवश्र्कतानसुार ववदेशिा सिेत तालिि ुालसि गनयको िालग पठाउन,े 

(ठ) नगर लभत्रका खेिाडीुलािाध आलर्यक सुार्ता तर्ा छात्रवजृत्त प्रदान गनयको िालग स्र्ानीर् सरकार सिक्ष लसफाररश गने, 

(ड) खेिाडीको स्वास््र्को प्रवयद्धन गनयको िालग आवश्र्क र्वर्वस्र्ा गने, 

(ढ) ववलभन्न कारणबाट शारीररक तर्ा  िानलसक  लापिा  अशि ुनु  पगुकेा अपाङ्गता भएका र्वर्जिुलाको खेिकूदको ववकास गनय 
तालिि तर्ा  प्रलतर्ोलगता सञ्चािन गने र्वर्वस्र्ा गने र आवश्र्कतानसुार त्र्स्तो खेिकूदको िुत्वको सम्बधििा प्रचारप्रसार 
गने गराउन,े 

(ण) वडा स्तर र ववद्यािर् स्तरिा खेिकूद गलतववलि सञ्चािन गने/ गराउने, 
(त) खेिकूद िाफय त रोजगारीका िालग आवश्र्क पुि गने, 

(र्) खेिकूदको ववकासको िालग अधर् आवश्र्क र्वर्वस्र्ाुला गने/गराउने। 

७. पदालिकारीुलाको काि कतयर्वर् र अलिकाराः 
(१) संर्ोजकको काि कतयर्वर् र अलिकार देुार् बिोजजि ुनुेछाः 
(क) बैठक बोिाउनका िालग सदस्र् सजचविाध लनदेशन ददने । 

(ख) बैठकको अध्र्क्षता गने । 

(ग) बैठकिा ित बराबर भएिा लनणायर्क ित ददने । 

(घ) सलिलतको नेततृ्व गने । 

(ङ) बैठकिा र्ोजना र प्रस्ताव पशे गने । 

(च) बैठकको लनणयर् प्रिाजणत गने, बैठकको लनणयर् कार्ायधवर्न गने / गराउने । 

(छ) नगरपालिका तर्ा नगर प्रिखुसँग सम्पकय  र सिधवर् गने । 

(ज) पदालिकारी तर्ा सदस्र्ुलाको जजम्िेवारी तोक्न े। 

(झ) आर्र्वर्र्को से्रस्ता दलुास्त लापिा राख्न े। 

(ञ) सलिलतको कािको अनगुिन तर्ा लनर्िन गने /गराउने । 

(ट) सलिलतिे लनणयर् गरेको अधर् कािुला गने /गराउने । 

(२) सदस्र् सजचवको काि, कतयर्वर् र अलिकार: 
(क) बैठकको पत्राचार गने, अलभिेख राख्न,े लनणयर् पजुस्तकाको सरुक्षा गने र आदेशानसुार बैठकको िालग आवश्र्क लबषर् सूजच र 

सािग्री जटुाउन।े 

(ख) बैठकको िाइधरू्ट उठाउन ेर बैठक सञ्चािन सम्वजधि आवश्र्क काि गने । 



(ग) सलिलतको सजचवािर्को र्वर्वस्र्ापन कार्य गने । 

८. सलिलतका सदस्र्ुलाको पदावलि : (१) िनोनीत सदस्र्ुलाको पदावलि तीन वषयको ुनुेछ र पदावलि सिाप्त भएपलछ लनजुलाको पनुाः 
िनोनर्न ुनु सक्नेछ। तर स्र्ानीर् तुको लनवायचन भएिा लनजुलाको पदावलि स्वताः सिाप्त ुनुेछ । 

(२) पदावलि सिाप्त नुुँदै कुनै सदस्र्को पद ररि ुनु आएिा बाँकी पदावलिको िालग दफा ४ को प्रवक्रर्ा बिोजजि पद पूलतय 
गररनेछ । 

(३) सदस्र्िे राजीनािा ददध स्वीकृत भएिा लनज आफ्नो पदबाट ििु भएको िालननेछ।  
(४) कुनै सदस्र्िे आफ्नो कतयर्वर् पािन गरेको छैन भने्न िागिेा सलिलतको लसफाररसिा कार्यपालिकाको लनणयर्िे त्र्स्तो सदस्र्िाध 
जनुसकैु बखत ुटाउन सक्नेछ। त्र्सरी कारवाुी गदाय सम्वजधित सदस्र्िाध सफाध ददन ेिौकाबाट बजञ्चत गररने छैन । 

९. सदस्र्को अर्ोग्र्तााः देुार्को कुनै र्वर्जि सदस्र्िा िनोलनत ुनु वा बुाि रुन सक्न ेछैनाः– 
(क) गैर नेपािी नागररक, 

(ख) सलिलतिा कार्यरत वैतलनक कियचारी, 
(ग) साुकुो ऋण लतनय नसकी दािासाुीिा परेको, 
(घ) नैलतक पतन देखीन ेफौजदारी अलभर्ोगिा अदाितबाट कसूरदार ठुरी सजार् पाएको, 
(ङ) िगज ववग्रकेो । 

(च) पदेन सदस्र् बाुेक अधर् सदस्र् 

(छ) २१ (एक्काइस) वषय उिेर पूरा नभएको ।  
१०. सदस्र्ता सिाप्त ुनु ेअवस्र्ा: देुार्को अवस्र्ािा सदस्र्ता सिाप्त भएको िालननछेाः– 

(क) दफा ९ बिोजजि सदस्र्िा बुाि रुन अर्ोग्र् भएिा,  
(ख) सदस्र्िे राजीनािा गरेिा,  
(ग) ितृ्र् ुभएिा, 
(घ) सलिलतिाध कारण सवुतको सूचना नददध िगातार तीन पटक भधदा बढी सलिलतको बैठकिा अनपुजस्र्त भएिा । 

पररच्छेद–४ 

सलिलतको बैठक 

११. सलिलतको बैठक र लनणयर्: (१) संर्ोजकबाट लनदेशन भए अनसुार सदस्र्–सजचविे लिलत, सिर् र स्र्ान तोकी सलिलतको बैठक 
बोिाउनेछ । 

(२) सलिलतको बैठकको अध्र्क्षता संर्ोजकिे गनेछ र लनजको अनपुजस्र्लतिा सदस्र्ुलािे आफू िध्रे्बाट छानेको सदस्र्िे बैठकको 
अध्र्क्षता गनेछ । 

(३) सलिलतको कूि सदस्र् संख्र्ाको ५१ (एकाउन्न) प्रलतशत सदस्र्ुला उपजस्र्त भएिा बैठकको िालग गणपरुक संख्र्ा पगुकेो 
िालननेछ । 

(४) सलिलतको बैठक प्रत्रे्क २÷२ िवुनािा अलनवार्य बस्न ुपनेछ । वषयको कम्तीिा ६ पटक बस्नेछ। सलिलतको आवश्र्कता 
अनसुार बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) जम्िा सदस्र् संख्र्ाको तीन खण्डको एक खण्ड सदस्र्ुलािे िनालसव िावफकको कारण देखाध बैठक बोिाइर्ोस भनी 
संर्ोजक सिक्ष लिजखत अनरुोि गरेिा संर्ोजकिे १५ ददनलभत्र बैठक बोिाउन ुपनेछ । 

(६) बैठकिा बुिुतको रार् िाधर् ुनुछे र ित बराबर भएिा अध्र्क्षता गने र्वर्जििे लनणायर्क ित ददन पाउने छ । 

(७)  बैठकको लनणयर् पजुस्तका सदस्र्–सजचविे राख्न ेछ । 

पररच्छेद–५ 

वटि, क्िव, संघसंस्र्ाुलाको दताय र र्वर्वस्र्ापन 

१२. खेिकूद सम्वजधि संस्र्ाको दताय: (१) खेिकूद सम्वजधि गलतववलि सञ्चािन गनय प्रचलित कानून बिोजजि दताय भएको संस्र्ािे र्स 
सलिलतिा सिेत दफा १३ बिोजजि दताय गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि सलिलतिा दताय नभएको खेिकूद सम्वजधि वटि, क्िव, संघ संस्र्ािे नगरपालिकालभत्र खेिकूद सम्वजधि 
गलतववलि सञ्चािन गनय सक्ने छैन। 

१३. संस्र्ा दतायको िालग दरखास्त ददन ु पने: (१) सलिलतको िगतिा संस्र्ा दताय गराउन चाुन े खेिकूद सम्वजधि संस्र्ािे देुार्का 
कुराुला खिुाध सलिलतिा नाि दतायको लनवेदन दस्तरु ५००।– का सार् अनसूुजच - १ बिोजजिको ढाँचािा दरखास्त ददन ुपने 

(क) संस्र्ाको नाि र ठेगाना, 
(ख) संस्र्ािे सञ्चािन गने खेिकूदको वकलसि÷वविा, 
(ग) कार्यकाररणी सलिलतका सदस्र्ुलाको नाि, ठेगाना र पेशा । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि दरखास्त ददंदा खेिकूद सम्वजधि संस्र्ािे संस्र्ा दताय प्रिाण पत्र र वविानको प्रलतलिवप सिेत दरखास्त 
सार् संिग्न गरेको ुनु ुपनेछ । 

१४. खेिकूद सम्वजधि संस्र्ाको नाि दताय गनय सक्न:े दफा १३ बिोजजि नाि दताय गराउनको िालग दरखास्त परेिा दरखास्त प्राप्त 
भएको लिलतिे पैंतीस ददन लभत्र सलिलतिे आवश्र्क जाँचबझु गरी त्र्स्तो खेिकूद सम्वजधि संस्र्ािाध आफ्नो िगत नाि दताय गराध 



अनसूुजच – २ बिोजजिको प्रिाण पत्र ददन ुपनेछ । सोुी प्रिाण पत्र ुरेक वषय नवीकरण भएको वववरण उल्िेख गरी सम्वजधित 
कियचारीिे सुी गरी नवीकरण गनुय पनेछ। 

(२) पवुल्रै् दताय भइसकेको संस्र्ा भए नगरपालिकािा सूजचकृतको िालग अनसूुजच - ३ को ढाँचािा लिजखत लनवेदन ददन ुपनेछ । 

(३) सूजचकृत भएका संस्र्ाुलािाध अनसूुजच – ४ बिोजजि प्रिाण पत्र ददधनेछ । प्रिाण पत्रिा ुरेक वषय नवीकरण भएको वववरण 
उल्िेख गरी सम्वजधित कियचारीिे सुी गरी नवीकरण गनुयपनेछ । 

(४) सूजचकृत भएका संस्र्ाको नवीकरण गनय ददधन ेलनवेदन अनसूुजच - ५ बिोजजिको ढाँचािा ुनुपुनेछ । 

(५) नगरपालिकािा सूजचकृत गदाय आवेदन फारि शूल्क बाुेक अधर् दस्तरु िाग्नेछैन । 

(६) प्रत्रे्क वषयको आषाढ िसाधतलभत्र सबै दतायवािा वा सूजचकृत संस्र्ाुला नगरपालिकािा अलनवार्य नवीकरण गराउन ुपनेछ । 

(७) आलर्यक कारोबार गररने संस्र्ािे स्र्ार्ी िेखा नं. (PAN No.) लिएको ुनु ुपनेछ । 

(८) दताय र नवीकरण गनुय भधदा पवुिे सलिलतिे तोकेको प्रलतलनलिद्वारा सम्वजधित ठाउंको लनरीक्षण गनुय पनेछ । 

(९)  उपदफा  (१)  बिोजजि  िगतिा  नाि  दताय  गनय  नसवकने  ठुररएिा  दताय  गनय नसवकने र्वर्ुोराको सूचना सलिलतिे 
त्र्स्तो खेिकूद सम्वजधि संस्र्ािाध ददनपुनेछ।  
(१०) दताय भएका वटि क्िव, संघ संस्र्ािे जनुसकैु खेिकूदको प्रलतर्ोलगता गनुयभधदा अगालड खेिकूद ववकास सलिलतिाध जानकारी 
गराध स्वीकृलत लिन ुपनेछ। 

(११) नगर खेिकूद सलिलतिा दताय भएका वटि, क्िव, संघसंस्र्ाुलािे नगर खेिकूद सलिलतको उदे्दश्र् अनसुार खेिकूद प्रलतर्ोलगता 
सञ्चािन गनय सुर्ोग िाग गरेको खण्डिा आर्ोजक सलिलतिाध नगर खेिकूद ववकास सलिलतको लसफाररसिा नगरपालिकाबाट 
आवश्र्क रकि उपिब्ि गराउन सक्नेछ । 

१५. ुेरफेरको सूचना गनुयपने: (१) र्ो कार्यववलि बिोजजि सलिलतको िगतिा नाि दताय भएको खेिकूद सम्वजधि संस्र्ािे दफा १३ 
बिोजजि नाि दतायको िालग ददएको दरखास्तिा उल्िेख भएको र्वर्ुोरा वा दरखास्त सार् संिग्न वविानको र्वर्ुोरािा कुनै ुेरफेर 
भएिा त्र्सरी ुेरफेर गनुय परेको कारण सवुतको सूचना पधर ददनलभत्र सलिलतिाध ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि  ुेरफेरको  सूचना  प्राप्त  भएपलछ  त्र्स्तो  ुेरफेर  गनुयपने कारण िनालसव देखेिा सलिलतिे त्र्स्तो 
ुेरफेरको र्वर्ुोरा िगतिा जनाध िगत अद्यावलद्यक बनाध राख्न ुपनेछ । 

१६. खेिकूद सम्वजधि संस्र्ािे वुसाबको से्रस्ता राख्नपुने: (१) खेिकूद सम्वजधि संस्र्ािे आफ्नो आम्दानी खचयको वुसाबको से्रस्ता 
सलिलतिे तोवकददएको ढाँचािा राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि खेिकूद सम्वजधि संस्र्ािे राखेको से्रस्ताको जाँचबझु खेिकूद सलिलतिे जनुसकैु बेिा पलन गनय 
सक्नेछ। 

(३) खेिकूद सलिलतिे उपदफा (२) बिोजजि खेिकूद सम्वजधि संस्र्ाको से्रस्ता जाँचबझु गदाय गराउँदा आम्दानी खचयको वुसाब 
वकताब अलनर्लित भएको वा रकि वुनालिना भएको देखीएिा त्र्सरी अलनर्लित भएको वुसाब वकताब लनर्लित गनय िगाउन र 
वुनालिना भएको रकि सम्वजधित र्वर्जिबाट असूि उपर गनय गराउन आवश्र्क कारवाुी चिाउन ुपनेछ । 

१७. सलिलतिे लनदेशन ददन र िगतबाट नाि कट्टा गनय सक्न:े (१) सलिलतिे खेिकूद सम्वजधि संस्र्ािाध खेिकूदको ववकासको 
सम्बधििा सिर् सिर्िा आवश्र्क लनदेशन ददन सक्नेछ र त्र्स्तो लनदेशनको पािना गनुय सम्वजधित खेिकूद सम्वजधि संस्र्ाको 
कतयर्वर् ुनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि सलिलतिे ददएको लनदेशनको पािना नगने खेिकूद सम्वजधि संस्र्ा वा सलिलतिे तोवकददएको ढाँचािा 
आफ्नो आम्दानी खचयको वुसाब वकताबको से्रस्ता नराख्न ेवा रकि वुनालिना गने खेिकूद सम्वजधि संस्र्ाको नाि सलिलत आफ्नो 
िगतबाट कट्टा गनय सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि सलिलतिे आफ्नो िगतबाट कुनै खेिकूद सम्वजधि संस्र्ाको नाि कट्टा गरेिा त्र्सको सूचना सम्वजधित 
खेिकूद सम्वजधि संस्र्ािाध ददन ुपनेछ । 

१८. सलिलतको स्वीकृलत लिन ुपने: खेिकूद सम्वजधि संस्र्ािे खेिकूद प्रलतर्ोलगता नगरभधदा बावुर वा राविर् वा अधतरायविर् खेिकूद 
सम्वजधि ववषर्को सभा वा सम्िेिनिा भाग लिन कुनै सदस्र् वा खेिाडीिाध पठाउन वा सूर्ोदर् नगरपालिकािा ुनु े खेिकूद 
प्रलतर्ोलगता वा खेिकूद सम्वजधि ववषर्को सभा वा सम्िेिनिा अधर् क्षेत्रको खेिाडी अलिकारीुलािाध आिधत्रण गनय सलिलतको 
स्वीकृलत लिन ुपनेछ । 

१९. सदस्र्ुलाको बैठक भत्ता : (१) सदस्र्ुलािे सलिलतको बैठकिा भाग लिए बापत तोवकए बिोजजि बैठक भत्ता पाउनेछन ्। 

(२)सदस्र्िे सलिलतको काि ववशेषिे भ्रिण गनुयपरेिा तोवकए बिोजजिको भ्रिण तर्ा दैलनक भत्ता पाउने छन ्। 

२०. कार्यक्रि तर्ा बजेट: खेिकूद ववकास प्रवद्धनयको िालग सूर्ोदर् नगरपालिकािे आवश्र्क बजेट बावषयक र्ोजनािा सिावेश गनुय 
पनेछ। 

पररच्छेद–६ 

आचार संवुता 
२१. आचार संवुता: (१) खेि सम्वजधि ववषर्का खेिाडी, सलिलत संर्ोजक तर्ा सदस्र्, कियचारी नगर कार्यपालिका र सभासदुलािे देुार् 

बिोजजिको आचार संवुता पािना गनुय पनेछ :— 
(क) खेिका लनणायर्क, खेिाडी, दशयक, आर्ोजक कसैिे पलन खेि सञ्चािनको सिर्िा कुनै पलन प्रलतबजधित िागूऔषि र िादक 
पदार्य सेवन गनय पाइने छैन । 



(ख) प्रलतस्पिी वटििे ववदेशी नागररक िात्र सिावेश गरेर स्वदेशी वटि बनाउन पाइने छैन । तर ववदेशी खेिाडी सिेतिाध 
आिधत्रण गररँदा गैर नेपािी वटििाध िाधर्ता ददइनेछ । 

(ग) प्रलतस्पिायत्िक खेि सञ्चािन गदाय दतायवािा वटििाध िात्र िाधर्ता ददइनेछ। 

(घ) नैलतक पतन ुनुे फौजदारी अपराििा दोषी ठुररएको खेिाडीिाध खेिको वटिबाट ुटाइनेछ । 

(ङ) खेिको ववजर् पश्चात पाउन ेजशल्ड, ट्रफी कुी कतै बेच्न, िरौटी राख्न वा उपुार ददन पाइन ेछैन । तर कुनै दतायवािा क्िव 
ववघटन ुनु गध उि क्िविे प्राप्त गरेका लसल्ड, ट्रफी नगरपालिकाको स्वीकृलतिा अको दतायवािा क्िविाध उपुार ददन भन ेवािा 
पने छैन । 

(च) कुनै खेििा र्वर्जििाध ददएको उपुार बाुेक वटििे पाएको उपुार र्वर्जिको अिीनिा राख्न पाइन ेछैन तर संरक्षण गनय बािा 
पनेछैन । 

(छ) खेिको लनणायर्क राख्दा तालिि प्राप्त आलिकाररक र्वर्जि बाुेक अलािाध राख्न पाइने छैन । 

(ज) खेिाडीुलािे आपसिा प्रलतस्पिाय गदाय आफ्नो वटिको पक्ष लिध क्िावपङ्ग ुवुटङ, अनुु ार िेकअप र जचत्र प्रदशयन गनय पाइनछे 
तर ववपक्षी वटिका र्वर्जिुला वा वटििाध इंलगत गरी काटुयन, जचत्रकाररता, ुवुटङ्ग, र्वर्जिगत वा संस्र्ागत नािबाट अश्लीि शब्द वा 
अभर र्वर्वुार गनय पाइने छैन । 

(झ) खेिको ववकास गरी प्रचार प्रसार र प्रलतस्पिाय क्षिता ववकास गनय नगरपालिकाका स्वीकृलत र इजाजतलबना आफ्नो वटिको 
नाििा जवजयस्ती चधदा उठाउन पाइने छैन । 

(ञ) नगरपालिकाको स्वीकृलत वा इजाजत लिध उठाइएको चधदा संस्र्ाको आम्दानी खातािा आर् जनाध सम्वजधित क्िबबाट पाररत 
गराएर िात्र खचय गनय पाइनेछ । 

(ट) र्स अजघ नै अधर्त्र दताय भएका वा नगरपालिकािा सूजचकृत भएका संस्र्ाुलािे नगरपालिकािा लिजखत जानकारी ददएर िात्र 
स्वतधत्र ढंगिे खेि सञ्चािन गनय पाउनेछन ्। 

२२. सौजधर्ता: दतायवािा संस्र्ाुलािे अधर् संघ संस्र्ाुलाको सौजधर्िा कुनै खेि सञ्चािन गनय नगरपालिकाको पूवय स्वीकृलत लिनपुनेछ । 
संस्र्ाको सौजधर्ताबाट प्राप्त जजधसी वा अधर् सुर्ोगिाध सावयजलनक गरी खेि सञ्चािन गनुयका सारै् वववरण दुल्ास्त राख्न ुपनेछ । 

पररच्छेद–७ 

सजार् 

२३ जररवाना : (१) दताय भएका खेिकूद सम्वजधि संस्र्ाुलािे नवीकरण नगराएिा देुार् बिोजजि जररवाना गररनेछ: 
क) एक वषयसम्ि पलन नवीकरण नगरेिा ला. ५००÷—  

ख) दधु वषयसम्ि पलन नवीकरण नगरेिा ला. १०००÷—  

ग) तीन वषयसम्ि पलन नवीकरण नगरेिा ला. २०००÷–  

घ) पाँच वषयसम्ि पलन नवीकरण नगरेिा ला. ५०००÷– 

(२) पाँच वषय भधदा बढी सिर्सम्ि पलन नवीकरण नगने संस्र्ािाध दतायको सूचीबाट ुटाइनेछ । र्सरी सिर्िै नवीकरण नगरी 
दतायको सूचीबाट ुवटसकेको संस्र्ािा संिग्न र्वर्जिको अको संस्र्ा दताय गररने छैन । 

(३) सिर्िै नवीकरण नगने संस्र्ािे आफ्नो कोषबाट जररवाना बझुाउन ुपनेछ । संस्र्ाको कुनै र्वर्जिका कारणिे संस्र्ा नवीकरण 
गनय वविम्ब ुनु गएको भए उि र्वर्जिबाट संस्र्ािे असूि उपर गनय सक्नेछ । 

२४. संस्र्ाको ववघटन : (१) दताय भएको खेिकूदका संस्र्ाुला देुार्को अवस्र्ािा ववघटन ुनु सक्नछेन ्:— 
(क) संस्र्ाका दधु लतुाध बुिुतिे संस्र्ा ववघटन गने भनी लनणयर् गरेिा,  
(ख) िगातार ५ वषयसम्ि संस्र्ा नवीकरण नगरेिा, 
(ग) संस्र्ाका पदालिकारी लनष्कृर् भएिा वा वेपत्ता भएिा,  
(घ) प्राकृलतक ववपजत्तको कारणबाट संस्र्ा क्षतववक्षत भएिा । 

२५. ववघवटत संस्र्ाको सम्पजत्त सम्वजधि र्वर्वस्र्ााः ववघटन भएको संस्र्ाको सम्पजत्त नगरपालिका िातुतिा रुनेछ। 

२६. सजार्ाः (१) सलिलतको कुनै सदस्र् वा कियचारीिे जानी जानी वा िापरवाुी गरी वा बदलनर्त सार् सलिलतिाध ुानी नोक्सानी 
परु्ायएिा लनजिाध ५,०००।– (पाँच ुजार) लापैर्ाँसम्ि जररबाना ुनु सक्नेछ। 

(२) आलर्यक सम्पजत्तिा ुानी नोक्सानी परु्ायएिा आलर्यक ऐनिा उल्िेख भए अनसुार कारवाुी ुनुेछ। 

२७. असि लनर्तिे गरेको काििा बचाउ: र्स कार्यववलि बिोजजि खेिकूद सम्वजधि शैजक्षक संस्र्ा, क्िव, संस्र्ाुलाको अनगुिन तर्ा 
लनर्िन गदाय सदस्र्ुला उपर कुनै कारवाुी गररनेछैन। 

२८. र्स कार्यववलििा िेजखएको कुरािा र्सै बिोजजि र अधर्िा प्रचलित कानून बिोजजि ुनुछे। 

२९. प्रलतवेदन: सलिलतको वावषयक प्रगलत प्रलतवेदन संर्ोजकिे नगर कार्यपालिकािा पशे गनुय पनेछ। 

३०. बािा अडकाउ फुकाउन ेअलिकार: र्स कार्यववलिको कार्ायधवर्निा कुनै बािा अडकाउ परेिा फुकाउने वा र्स कार्यववलिको र्वर्ाख्र्ा 
गने अलिकार सूर्ोदर् नगरपालिकािाध ुनुेछ । 

३१. खारेजी तर्ा बचाउाः र्स कार्यववलििा भएिा र्वर्वस्र्ाुला नेपािको संवविान र प्रचलित कानूनसँग बाजझएिा बाजझएको ुदसम्ि 
बदरभागी ुनुेछ। 

३२. संशोिन: र्स कार्यववलििा आवश्र्कता अनसुार नगर कार्यपालिकािे आवश्र्क संशोिन गनय सक्नेछ । 

 

  



अनसूुजच – १ 
(दफा १३ को उपदफा १ सँग सम्वजधित) 
संस्र्ा दतायका िालग ददइन ेलनवेदनको ढाचँा 

लिलत: 
श्री प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत ज्रू्, 

सूर्ोदर् नगरपालिका,  
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, वफक्कि, इिाि 

ववषर्: संस्र्ा दताय सम्बधििा । 

ि /ुािीिे तपलसििा िेजखएको वववरण अनसुारको खेिकूद सम्वजधि संस्र्ा दताय गने िनसार्िे इच्छुक र्वर्जिुलाको भेिाबाट 
गदठत तदर्य सलिलतिे संस्र्ाको वविान सिेत तर्ार गररसकेकोिे एक प्रलत वविान र्सै लनवेदन सार् संिग्न राखी वविान स्वीकृलत तर्ा 
संस्र्ा दतायका िालग आवेदन गरेको छु/ छौं । लनर्िानसुार संस्र्ा दताय गररददन ुुनु अनरुोि छ । 

 

संस्र्ाको कार्ायिर् रुने स्र्ान: ............................... टेलिफोन/ िोबाइि नं. ................... सूर्ोदर् नगरपालिका वडा नं. 
.................. टोि: .................. 
सजचवको ुस्ताक्षर:     अध्र्क्षको ुस्ताक्षर: 
नाि:       नाि: 
लिलत:       लिलत: 
लनवेदन सार् संिग्न गनुयपने कागजातुला: 
क) संस्र्ाको वविानको िस्र्ौदा 
ख) आवेदक र सलिलतका पदालिकारीुलाको नेपािी नागररकताको प्रलतलिवप 

ग) संस्र्ाको छापको निूना । 

 

अनसूुजच – २ 
(दफा १४ को उपदफा १ सँग सम्वजधित) 

संस्र्ा दताय प्रिाण पत्रको ढाँचा 
 

सूर्ोदर् नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

वफक्कि, इिाि 

लिलत: ........... 
संस्र्ा दताय प्रिाण पत्र 

संस्र्ाको नाि:          

ठेगाना: 
दताय ुुँदाका बखत रुन ुभएका सलिलतका पदालिकारी र सदस्र् संख्र्ा: 
दताय ुुँदाका बखत रुन ुभएको अध्र्क्षको नाि: 
 

 

िालर् उजल्िजखत वववरण भएको संस्र्ाको वविान स्वीकृत गरी संस्र्ा दतायको प्रिाण पत्र प्रदान गररएको छ । सूर्ोदर् नगर खेिकूद 
ववकास सलिलत सञ्चािन कार्यववलि, २०७६ र स्वीकृत वविानको अिीनिा रुी खेिकूद सम्वजधि गलतववलिुला सञ्चािन गनय अनिुलत 
ददइएको छ । 

 

 

................ 
प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत 

सूर्ोदर् नगरपालिका 
 

संस्र्ा नवीकरणको वववरण: 
क्र.सं. संस्र्ाको नाि नवीकरण भएको लिलत नवीकरण दस्तरु नवीकरण गने कियचारीको सुी र नगरपालिको छाप 

     

     

     

     

 



अनसूुजच – ३ 
(दफा १४ को उपदफा २ सँग सम्वजधित) 

 

संस्र्ा सूजचकृतका िालग ददइने लनवेदनको ढाँचा 
श्री प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृतज्रू्, 

सूर्ोदर् नगरपालिका, 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, वफक्कि, इिाि । 

ववषर्: संस्र्ा सूजचकृत गररददन ुुनु । 

ुािीिे तपलसिको वववरण अनसुारको संस्र्ा गठन गरी सञ्चािन गदै आएका छौँ । नगर कार्यपालिकाको लनर्िानसुार संस्र्ा 
सचुीकृत गनुयपने भएकोिे लनर्िानसुार संस्र्ा सूजचकृत गररददन ुुनु अनरुोि गदयछौँ । 

 

संिग्न कागजातुला 

क) दताय प्रिाण पत्र 

ख) चाि ुवषयको िेखा परीक्षण प्रलतवेदन 

ग) कर चिुा प्रिाण पत्र 

घ) कार्य सलिलतको लनणयर् 

ङ) संस्र्ाको वविान 

 

........................     ....................... 
ुस्ताक्षर      ुस्ताक्षर 
सजचवको नािाः     अध्र्क्षको नािाः 
 

अनसूुजच – ४ 

(दफा १४ को उपदफा ३ सँग सम्वजधित) 
सूजचकृत प्रिाण पत्रको ढाचँा 

 

सूर्ोदर् नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

वफक्कि, इिाि 

 

संस्र्ा सूजचकृत प्रिाण पत्र 

संस्र्ाको नाि:  
ठेगाना:  
दताय ुुँदाका बखत रुन ुभएका सलिलतका पदालिकारी र सदस्र् संख्र्ा: 
दताय ुुँदाका बखत रुन ुभएको अध्र्क्षको नाि: 
 

िालर् उजल्िजखत वववरण भएको संस्र्ा सूजचकृत गरी प्रिाण पत्र प्रदान गररएको छ । सूर्ोदर् नगर खेिकूद ववकास सलिलत 
सञ्चािन कार्यववलि, २०७६ र स्वीकृत वविानको अलिनिा रुी खेिकूद सम्वजधि गलतववलिुला सञ्चािन गनय अनिुलत ददइएको छ । 

 

 

प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत 

संस्र्ा नवीकरणको वववरण 

क्र.सं. संस्र्ाको नाि नवीकरण भएको लिलत नवीकरण दस्तरु नवीकरण गने कियचारीको सुी र न.पा. को 
छाप 

     

     

     

 



अनसूुजच – ५ 
(दफा १४ को उपदफा ४ सँग सम्वजधित) 

 

संस्र्ा नवीकरणका िालग ददइने लनवेदनको ढाँचा 
लिलत: ................ 

श्री प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृतज्रू्, 

सूर्ोदर् नगरपालिका, 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, 

वफक्कि, इिाि । 

ववषर्: संस्र्ा नवीकरण गरी पाउँ । 

 

........................................................................ नािक संस्र्ा र्स नगरपालिकािा दताय/ सूजचकृत भध खेिकूद 
सम्वजधि गलतववलिुला सञ्चािन गरी रुेको ुुँदा तपजशि बिोजजिका कागज पत्र संिग्न राखी नवीकरण गररपाउँ भनी लनवेदन गनय आएको 
छु/ छौँ । अत: आलर्यक वषय ................ को िालग संस्र्ा नवीकरण गरी पाउँ। 

 

लनवेदनसार् पेश गनुयपने कागजातुला: 
क) आ.व. ........... को िेखापरीक्षण प्रलतवेदन 

ख) संस्र्ाको गत आ.व. को वावषयक गलतववलिको सिवष्टगत प्रगलत वववरण 

ग) संस्र्ाको चाि ुआ.व. को वावषयक र्ोजना र बजेट 

 

 

लनवेदकको ुस्ताक्षर:  
नाि: 
पद: 

 


