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तावना:
देवदह नगरपािलकामा शैिक ेिभ वा बािहर खेलकूदको मायमबाट
समाजमा अनश
ु ासन र सामािजक सदभाव कायम राखी यवु ाह लाई ध#ु मान,
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मयपान, लागु पदाथ% द&ु यसनको कुलतबाट जोगाई शारी(रक तथा मानिसक
िवकास गरी सम, अनश
ु ािसत र ससु ं*कृ त समाज िनमा%णको िनिम- देवदह
नगरपािलका ेिभ खेलकूदमा *व.छ 0ित*पधा%को भावना जागृत गराई
प(र1म र प(रवत%न 0ित सचेत *व*थ नाग(रक बनाउनक लािग िविभ4न
तािलम तथा खेलकूद स5ब4धी 0ितयोिगताह स6चालन गरी सबै िकिसमको
खेलकूद आयोजना गन% तथा *थानीय, 0देश, राि89य तथा अ:तराि89य *तरमा
ह;ने ख 0ितयोिगतामा देवदह नगरपािलका ेिभ खेलकूद िवकास गन% एवं
उप– महानगरपािलका िभ रहेका खेलकूदसँग स5बि4धत सघं स*ं थाह लाई
0ो?साहन एवं िनयमनका लािग काननू ी @यव*था गन% आवAयक देिखएकोले
नेपालको सिं वधानको अनसु चू ी ९को २ र *थानीय सरकार स6चालन ऐन,
२०७४ को दफा ११ को उपदफा ४ को (क) बमोिजम ह;न वा4छनीय भएकोले
देवदह नगरपािलका नगर काय%पािलकाबाट *वीकृ त गरी यो “नगर खेलकूद
िवकास सिमित स6चालन काय%िविध, २०७६” जारी ग(रएकोछ ।
पर छे द– १

ारिभक:
१. सिं  नाम र ारभ
(क) यो काय%िविधको नाम “नगर खेलकूद िवकास सिमित
सचालन कायिविध,२०७६” रहेको छ ।
(ख) यो काय%िविध नगर काय%पािलकाबाट पा(रत भई *थानीय राजपमा
0काशन भएको िमितबाट लागु ह;नेछ ।
(ग) यो काय%िविध शैिक स*ं थाह , Dलवह , खेलकूदको ेमा
काम गनE िविभ4न सं*थाह , 0िशण के 4Fह मा समेत लागु
ह;नेछ ।
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पर छे द–२

प रभाषा
२. परभाषा: िवषय वा 0संगले अकH अथ% नलागेमा यस काय%िविधमा:
(क) “नगरपािलका” भ4नाले देवदह नगरपािलकालाई जनाउँछ ।
(ख) “काय%िविध” भ4नाले देवदह नगरपािलका “नगर खेलकूद िवकास
सिमितकाय%िविध २०७६” स5झनु पछ% ।
(ग) “नगर खेलकूद िवकास सिमित” भ4नाले यस काय%िविधको दफा ३
बमोिजम गठनभएको खेलकूद िवकास सिमित स5झनु पछ% र
यसलाई छोटकरीमा “खेलकूदसिमित” भिननेछ ।
(घ) “संयोजक” भ4नाले नगर खेलकूद िवकास सिमितको
संयोजकलाई स5झनु पछ% ।
(ङ) “सद*य” भ4नाले नगर खेलकूद िवकास सिमितका सद*य स5झनु
पछ% ।
(च) “सद*य–सिचव” भ4नाले नगर खेलकूद िवकास सिमितको
सद*य–सिचव स5झनपु छ% ।
(छ) “0मख
ु ”भ4नाले देवदह नगरपािलकाको 0मख
ु स5झनु पछ% ।
(ज) “उप–0मख
ु ”भ4नाले देवदह नगरपािलकाको उप–0मख
ु स5झनु
पछ% ।
(झ) “0मख
ु 0शासकLय अिधकृ त” भ4नाले देवदह नगरपािलकाको
0मख
ु 0शासकLय अिधकृ त स5झनु पछ% ।
(ञ) “खेलकूद स5ब4धी सं*था”भ4नाले दफा १२ र १३ बमोिजम दता%
भएका स*ं थास5झनपु छ% ।
(ट) “*थानीय सरकार” भ4नाले देवदह नगरपािलकालाई स5झनु
पद%छ ।
(ठ) “तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम”भ4नाले यस काय%िविधमा
तोिकएको वा तोिकएबमोिजम स5झनपु छ% ।
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(ड) “खेलकूद” भ4नाले देवदह नगरपािलकाको आयोजना वा
*वीकृ ित वासहमित िलई खेलाइने खेलकूद समेतलाई स5झनु
पद%छ ।
(ढ) “खेलाडी” भ4नाले िटम, Dलव, संघ, सं*था तथा िविभ4न िवधाका
*थानीय, राि89य,अ4तरा%ि89य खेलमा खेNने खेलाडीलाई स5झनु
पनEछ ।
(ण) “0िशक” भ4नाले देवदह नगरपािलकाPारा स6चािलत खेलकूद
0िशणमा सहभागी 0िशक, िटम, Dलव, सघं , स*ं थामा खेल
0िशण सिमितमा स5बQ िबषयगत खेलकूद 0िशक स5झनु
पछ% ।
(त) “0िशाथR” भ4नाले देवदह नगरपािलकाPारा स6चािलत
खेलकूद 0िशणमा सहभागी खेलाडी, खेलाडी िटम, Dलव, संघ
स*ं थामा स5बQ िसका खेलाडी स5झनु पछ% ।
(थ) “0ो?साहन” भ4नाले खेलाडीलाई िदईने उपहार, स5मान,
परु *कारलाई स5झनपु द%छ ।
पर छे द–३

नगर खेलकूद िवकास सिमितको गठन तथा काम कतय र
अिधकार
३. नगर खेलकूद िवकास सिमितको गठनः
(१) खेलकूदको िवकास गन%को लािग देवदह नगरपािलकामा देहाय
बमोिजमको ११ सद*यीय “खेलकूद िवकास सिमित” को गठन
ह;नेछः–
(क) देवदह नगरपािलकाको काय%पािलका 0मख
ु ले तोके को
@यिT १ जना – संयोजक
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(ख) िविभ4न िवधाका खेलकूदका िवUह मयेबाट
काय%पािलकाबाट मनोिनत ४ जना – सद*य
(ग) नगर, राि89य तथा अ4तरा%ि89य खेल जगतमा 0ितभा आज%न
गरेका खेलाडी वा पवू % खेलाडीबाट देवदह नगरपािलका
काय%पािलकाबाट मनोनीत क5तीमा एकजना मिहला सिहत
२ जना सद*य
(घ) नगर *तरका खेलकूद स5ब4धी सं*था तथा Dलवह बाट
मयेबाट सयं ोजकले गरेको िसफा(रसको आधारमा नगर
काय%पािलकाले मनोिनत गरेका क5तीमा १ जना मिहला
सिहत ३ जना –सद*य
(ङ) सामदु ाियक र सं*थागत िवVालयका िशक मये
काय%पािलकाQारा मनोिनत २ जना –सद*य
(च) स5बि4धत शाखाको शाखा अिधकृ त १ जना– सद*य सिचव
४. सिमितले आवAयक देखमे ा अ4य *थानीय तह वा िजNलाको
खेलकूदको ेमा Wयात 0ाX @यिTलाई िवशेषU वा सNलाहकारको
पमा सिमितको बैठकमा आम4ण गन% सDनेछ ।
पीकरणः- यस दफाको 0योजनका लािग “Wयाती0ाX” @यिT
भ4नाले अ4तरा%ि89य, राि89य, ेीय वा िजNला *तरको खेलकूदको
ेमा कि5तमा २ वष% खेलेको वा 0िशण (कोिचङ्ग) गरेको वा रेYL
भई काम गरेको ह;नु पनEछ ।
५. नगर खेलकूद सिमित अ4तग%त आवAयकता अनसु ार 0?येक वडामा
वडा खेलकूद सिमित गठन गन% सिकनेछ।
६. खेलकूद िवकास सिमितको काम, कत%@य र अिधकारखेलकूदः िवकास
सिमितको काम कत%Zय र अिधकार देहाय बमोिजम ह;नेछः
(क) नगर *तरीय खेलकूद Dयाले[डरलाई *वीकृ त गनE ।
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(ख) *थानीय *तरका खेलकूदको लािग भौितक सचं रनाको पवू ा%धार
िनमा%ण, यो िनमा%ण, स6चालन तथा िवकास गनE,
(ग) खेलकूदको *तरमा वृिQ गन% नगर, िजNला, 0देश तथा राि89य
*तरका िविभ4न िवधाका खेलकूदको 0ितयोिगताह को
आयोजना तथा स6चालन गनE, गराउने,
(घ) िशण सं*थाह मा खेलकूद स5ब4धी आवAयकता अनसु ार
पाठ्य]म बनाउने, 0िशण, 0ितयोिगता स6चालन गनE तथा
खेलकूदको उपयोिगताका स5ब4धमा 0चार 0सार गनE गराउने,
(ङ) खेलकूद स5ब4धी 0ितयोिगता वा बैठकमा भाग िलन खेलाडी,
सिमितका सद*य तथा कम%चारीलाई अ4य गा.पा./न.पा, िजNला,
0देश र संघमा पठाउने,
(च) *थानीय *तरका खेलकूद 0शासन, शैिक सं*था, Dलव, संघ,
स*ं था, 0िशण स*ं थाको िनयमन र सम4वय गनE र आवAयक
िनदEशन िदने,
(छ) *थानीय सरकारलाई खेलकूद िवकास स5ब4धी िवषयमा राय
सNलाह िदने,
(ज) खेलकूद स5ब4धी Dलब, सं*थालाई आिथ%क सहयोगको लािग
*थानीय सरकार समिसफा(रश गनE,
(झ) खेलकूद 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) खेलकूदको िवकासको लािग आवAयकतानसु ार स5भव भएस5म
0?येक वडामा खेलकूद मैदानको िनमा%ण गरी सरं ण तथा
रेखदेख गनE,
(ट) खेलाडीह को *तरबृिQ गन% आवAयकतानसु ार *वदेशी तथा
िवदेशी 0िशकह बाट 0िशण िदलाउने @यव*था गनE र
6
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उपयT
ु खेलाडीको छनौट गरी आवAयकतानसु ार िवदेशमा समेत
तािलम हािसल गन%कोलािग पठाउने,
(ठ) नगर िभका खेलाडीह लाई आिथ%क सहायता तथा छावृि0दान गन%को लािग*थानीय सरकार सम िसफा(रश गनE,
(ड) खेलाडीको *वा*aयको 0वF्धन गन%को लािग आवAयक
@यव*था गनE,
(ढ) िविभ4न कारणबाट शारी(रक तथा मानिसक पमा िवकलाङ्ग
ह;न पगु ेकाअपाङ्गह को खेलकूदको िवकास गन% तािलम तथा
0ितयोिगता स6चालन गन% @यव*था गनE र आवAयकतानसु ार
?य*तो खेलकूदको मह?वको स5ब4धमा 0चार 0सार गनE गराउने,
(ण) वडा *तर र िवVालय *तरमा खेलकूद गितिविध स6चालन गनE
गराउने,
(त) खेलकूद माफ% त रोजगारीका लािग आवAयक पहल गनE,
(थ) खेलकूदको िवकासको लािग अ4य आवAयक @यव*थाह गनE
गराउने ।
७. सदय सिचवको काम, कत$य र अिधकारः
(क) बैठकको पाचार गनE, अिभलेख राWने, िनण%य पिु *तकाको
सरु ा गनE र सयं ोजकको आदेशानसु ार बैठकको लािग आवAयक
िबषय सिू च र सामdी जटु ाउने ।
(ख) बैठकको माइ4यटू उठाउने र बैठक स6चालन स5ब4धी आवAयक
काम गनE ।
(ग) सिमितको सिचवालयको @यव*थापन काय% गनE ।
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८. सिमितका सदयह'को पदाविधः
(१) मनोनीत सद*यह को पदाविध तीन वष%को ह;नेछरपदाविध समाX
भएपिछ िनजह को पनु ः 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 पिू त%
ग(रनेछ ।
(३) सद*यले राजीनामा गरी *वीकृ त भएमा िनज आfनो पदबाट मT
ु
भएको मािननेछ ।
(४) कुनै सद*यले आfनो कत%@य पालन गरेको छै न भ4ने लागेमा
सिमितको िसफा(रसमा काय%पािलकाको िनण%यले ?य*तो
सद*यलाई जनु सक
ु ै बखत हटाउन सDनेछ । ?य*तो कारवाही गदा%
स5बि4धत सद*यलाई सफाई िदने मौकाबाट बि6चत ग(रने छैन ।
९. सदयको अयो(यताः देहायको कुनै @यिT सद*यमा मनोिनत ह;न वा
बहाल रहन सDने छैनः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

गैर नेपाली नाग(रक,
सिमितमा काय%रत वैतिनक कम%चारी,
साह;को ऋण ितन% नसकL दामासाहीमा परेको,
नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरू दार
ठहरी सजाय पाएको,
(ङ) मगज िवगेर् को ।
(च) पदेन सद*य बाहेक अ4य सद*य २१ (एDकाइस) वष% उमेर परू ा
नभएको ।
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१०. सदयता समा ह)ने अवथाः देहायको अव*थामा सद*यता समाX
भएको मािननेछः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

दफा ९ बमोिजम सद*यमा बहाल रहन अयोhय भएमा,
सद*यले राजीनामा गरेमा,
मृ?यु भएमा,
सिमितलाई कारण सिहतको सचू ना निदई लगातार तीन पटक
भ4दा बढी प(रषदक
् ो बैठकमा अनपु ि*थत भएमा ।
पर छे द–४

सिमितको बैठक
११. सिमितको बैठक र िनणयः
(१) सयं ोजकबाट िनदEशन भए अनसु ार सद*य–सिचवले िमित, समय
र *थान तोकL सिमितकोबैठक बोलाउनेछ ।
(२) सिमितको बैठकको अयता संयोजकले गनEछ र िनजको
अनपु ि*थ सद*यह ले आफू मयेबाट छानेको सद*यले बैठकको
अयता गनEछ ।
(३) सिमितको कूल सद*य संWयाको ५१ (एकाउ4न) 0ितशत
सद*यह उपि*थत भएमा बैठकको लािग गणपरु क सWं या
पगु ेकोमािननेछ ।
(४) सिमितको बैठक 0?येक २/२ मिहनामा अिनवाय% ब*नु पनEछ ।
वष%को क5तीम पटक ब*नेछ । सिमितको आवAयकता अनसु ार
बैठक ब*न सDनेछ ।
(५) ज5मा सद*य सWं याको तीन ख[डको एक ख[ड सद*यह ले
मनािसव मािफकको कारण देखाई बैठक बोलाइयोस भनी
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सयं ोजक सम िलिखत अनरु ोध गर संयोजकले ....... िदनिभ
बैठक बोलाउनु पनEछ ।
(६) बैठकमा बह;मतकोराय मा4य ह;नेछ र मत बराबर भएमा अयता
गनE@यिTले िनणा%यक मत िदन पाउने छ ।
(७) बैठकको िनण%य पिु *तका सद*य–सिचवले राWनेछ ।
पर छे द–५

िटम, लव, सघं सं थाह!को दता र यवथापन
१२. खेलकूद सब0धी संथाको दताः
(१) खेलकूद स5ब4धी गितिविध स6चालन गन% 0चिलत काननू
बमोिजम दता% भएको सं*थाले यस सिमितमा समेत दफा १३
बमोिज दता% गन%ु पनE छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सिमितमा दता% नभएको खेलकूद स5ब4धी
िटम, Dलव, सघं स*ं थाले देवदह नगरपािलका िभ खेलकूद
स5ब4धी गितिविध स6चालन गन% सDने छै न ।
१३. संथा दताको लािग दरखात िदनु पन3ः
(१) सिमितको लगतमा स*ं था दता% गराउनचाहने खेलकूद स5ब4धी
सं*थाले देहायका कुराह खल
ु ाई सिमितमा नाम दता%को िनवेदन
द*तरु ५००।– का साथ अनसू चू ी १ बमोिजमको ढाँचामा
दरखा*त िदनु पनEछ ।
(क) सं*थाको नाम र ठे गाना,
(ख) स6चालन ग(रने खेलकूदको िकिसम÷िवधा,
(ग) काय%का(रणी सिमितका सद*यह को नाम, ठे गाना र पेशा ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम दरखा*त िददं ा खेलकूद स5ब4धी सं*थाले
सं*था दता% 0म प र िवधानको 0ितिलिप समेत दरखा*त साथ
संलhन गरेको ह;नु पनEछ ।
१४. खेलकूद सब0धी संथाको 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 जाँचबझु गरी ?य*तो खेलकूद स5ब4धी सं*थालाई
आfनो लगत नाम दता% गराई अनसू चू ी–२ बमोिजमको 0माण प
िदनु पनEछ । सोही 0माण् हरेक वष% नवीकरण भएको िववरण
उNलेख गरी स5बि4धत कम%चारीले सही गरी नवीकरण गन%ु
पनEछ ।
(२) पिहNयै दता% भइ सके को सं*था भए नगरपािलकामा सचू ीकृ तको
लािग अनसु चू को ढाँचामा िलिखत िनवेदन िदनु पनEछ,
(३) सचू ीकृ त भएका सं*थाह लाई अनसु चू ी–४ बमोिजम 0माण प
िदईनेछ । स 0माण पमा हरेक वष% नवीकरण भएको िववरण
उNलेख गरी स5बि4धत कम%चारीले सही गरी नवीकरण गनप%ु नEछ,
(४) दता% वा सचू ीकृ त भएका सं*थाको नवीकरण गन% िदईने िनवेदन
अनसु ू बमोिजमको ढाँचामा ह;नपु नEछ ।
(५) नगरपािलकामा दता% वा सचू ीकृ त गदा% आवेदन फारम शNू क
बाहेक अ4य द*तु लाhनेछैन ।
(६) 0?येक वष%को आषाढ मसा4तिभ सबै दता%वाल वा सचू ीकृ त
सं*थाह नगरपािलकामा अिनवाय% नवीकरण गराउनु पनEछ ।
(७) आिथ%क कारोबार ग(रने स*ं थाले *थायी लेखा९एZल०् न.ं िलएको
ह;नु पनEछ ।
(८) दता% र नवीकरण गन%ु भ4दा पिहले सिमितले तोके को
0ितिनिधPारा स5बि4ध ठाउंको िनरीण गन%ु पनEछ ।
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(९) उपदफा (१) बमोिजम लगतमा नाम दता% गन% नसिकने ठह(रएमा
दता% गन% नसिकने @यहोराको सचू ना सिमितले ?य*तो खेलकूद
स5ब4धी सं*थालाईपनEछ। िदनु
(१०) दता% भएका िटम Dलव, संघ सं*थाले जनु सक
ु ै खेलकूदको
0ितयोिगता गन%भु 4दा अगािड नगर खेलकूद सिमितलाई
जानकारी गराई *वीकृ ित िलनु पनEछ ।
(११) नगर खेलकूद सिमितमा दता% भएका िटम, Dलव, संघसं*थाह ले
नगर खेलकूद सिमितको उjेAय अनसु ार खेलकूद 0ितयोिगता
स6चालन गन% सहयोग माग गरेको ख[डमा आयोजक
सिमितलाई नगर खेलकूद िवकास सिमितको िसफा(रसमा
नगरपािलकाबाट आवAयक रकम उपलZध गराउन सDनेछ ।
१५. हेरफे रको सूचना गनु पन3ः
(१) यो ऐन बमोिजम सिमितको लगतमा नाम दता% भएको खेलकूद
स5ब4धी सं*थाले दफा १३ बमोिजम नाम दता%को लािग िदएको
दरखा*तमा उNलेख भएको @यहोरा वा दरखा*त साथ सल
ं hन
िवधानको @यहोरामा कुनै हेरफे र भए ?यसरी हेरफे र गन%ु परेको
कारण सिहतको सचू ना प4k िदनिभ सिमितलाईिदनपु नEछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम हेरफे रको सचू ना 0ाX भएपिछ ?य*तो
हेरफे र गन%पु नE कारण मनािसव देखमे ा सिमितले ?य*तो हेरफे रको
@यहोरा लगतमा जनाई लग अVाविVक बनाई राWनु पनEछ ।
१६. खेलकूद सब0धी सं थाले िहसाबको 6ेता रा7नु पन3ः
(१) खेलकूद स5ब4धी सं*थाले आfनो आ5दानी खच%को िहसाबको
1े*ता सिमितले तोिकिदएको ढाँचामा राWनु पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम खेलकूद स5ब4धी सं*थाले राखेको
1े*ताको जाँचबझु खेलकूद सिमितले जनु सक
ु ै बेला पिन
गन%सDनेछ ।
(३) खेलकूद सिमितले उपदफा (२) बमोिजम खेलकूद स5ब4धी
स*ं 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 असल
ू उपर गन%
गराउन आवAयक कारवाही चलाउनु पनEछ ।
१७. सिमितले िनद3शन िदन र लगतबाट नाम क:ा गन स4नेः
(१) सिमितले खेलकूद स5ब4धी सं*थालाई खेलकूदको िवकासको
स5ब4धमा समय समयमा आवAयक िनदEशन िदन सDनेछ र
?य*तो िनदEशनको पालना गन%ु स5बि4धत खेलकूद स5ब4धी स*ं थ
कत%@य ह;नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सिमितले िदएको िनदEशनको पालन नगनE
खेलकूद स5ब सं*था वा सिमितले तोिकिदएको ढाँचामा आfनो
आ5दानी खच%को िहसाब िकताबक 1े*ता नराWने वा रकम
िहनािमना गनE खेलकूद स5ब4धी स*ं थाको नाम सिमितल आfनो
लगतबाट कlा गन% सDनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम सिमितले आfनो लगतबाट कुनै खेलकूद
स5ब4धी सं*थाक नाम कlा गरेमा ?यसको सचू ना स5बि4धत
खेलकूद स5ब4धी सं*थालाई िदनु पनE ।
१८. सिमितको वीकृित िलनु पन3खलकूदः स5ब4धी सं*थाले खेलकूद
0ितयोिगता नगर भ4दा बािहर वा राि89य वा अ4तरा%ि89य खेलकूद
िवषयको सभा वा स5मेलनमा भाग िलन कुनै सद*य वा खेलाडीलाई
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पठाउन वा देवदह नगरपािलकामा ह;ने खेलकूद 0ितयोिगता वा खेलकूद
िवषयको सभा वा स5मेलनमा अ4य ेको खेलाड अिधकारीह लाई
आम4ण गन% सिमितको *वीकृ ित िलनु पनEछ ।
१९. सदयह'को भ<ाः
(१) सद*यह ले सिमितको बैठकमा भाग िलए बापत तोिकए
बमोिजम बैठक भ-ा पाउनेछन् ।
(२) सद*यले सिमितको काम िवशेषले mमण गनप%ु रेमा तोिकए
बमोिजमको mमण तथा दैिनक भ-ा पाउने छन् ।
२०. काय=म तथा बजेट खेलकूदः िवकास 0वQन%को लािग देवदह
नगरपािलकाले आवAयक बजेट बािष%क योजनामा समावेश गन%ु पनEछ ।
पर छे द–६

आचार सिं हता
२१. आचार संिहताः
(१) खेल स5ब4धी िवषयका खेलाडी, सिमित संयोजक तथा सद*य,
कम%चारी नगर काय%पािलका र सभासदह ले देहाय बमोिजमको
आचार सिं हता पालना गन%ु पनEछ :(क) खेलका िनणा%यक, खेलाडी, दश%क, आयोजक कसैले पिन
खेल स6चालनको समयमा कुनै पिन 0ितबि4धत
लागऔ
ु षध र मादक पदाथ% सेवन गन% पाईने छै न ।
(ख) 0ित*पधR िटमले िवदेशी नाग(रक मा समावेश गरेर
*वदेशी िटम बनाउन पाइन छै न । तर िवदेशी खेलाडी
समेतलाई आम4ण ग(रदा गैर नेपाली िटमलाइ मा4यता
िदइनेछ ।
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(ग) 0ित*पधा%?मक खेल स6चालन गदा% दता%वाला िटमलाई
मा मा4यता िदइनेछ ।
(घ) नैितक पतन ह;ने फौजदारी अपराधमा दोषी ठह(रएको
खेलाडीलाई खेलको िटम हटाइनेछ ।
(ङ) खेलको िवजय पoात पाउने िशNड, 9िफ किहं कतै बे.न,
धरौटी राWन व उपहार िदन पाइने छै न । तर कुनै दता%वाला
Dलव िवघटन ह;न गई उT Dलवल 0ाX गरेका सीNड,
9िफ नगरपािलकाको *वीकृ ितमा अकH दता%वाल Dलवला
उपहार िदन भने वाधा पनEछैन ।
(च) कुनै खेलमा @यिTलाई िदएको उपहार बाहेक िटमले
पाएको उपहार @यिTक अधीनमा राWन पाइनेछैन तर
संरण गन% बाधा पनEछैन ।
(छ) खेलको िनणा%यक राWदा तािलम 0ाX आिधका(रक @यिT
बाहेक अ लाई राWन पाइनेछैन ।
(ज) खेलाडीह ले आपसमा 0ित*पधा% गदा% आfनो िटमको
प िलई DNयािपङ्ग ह;िट अनहु ार मेकअप र िच 0दश%न
गन% पाइनेछ तर िवपी टीमका @यिTह वा टीमलाईइिं गत
गरी काटु%न, िचका(रता, ह;िटङ्ग @यिTगत वा स*ं थागत
नामबाट अिpल श@द वा अभF @यवहार गन% पाइने छै न ।
(झ) खेलको िवकास गरी 0चार 0सार र 0ित*पधा% मता
िवकास गन% नगरपािलकाका *वीकृ ित र इजाजत िबना
आfनो िटमको नाममा जवज%*ती च4दा उठाउन पाइने
छै न ।
(ञ) नगरपािलकाको *वीकृ ित 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
सचू ीकृ त भएका सं*थाह ले नगरपािलकामा िलिखत
जानकारी िदएर मा *वत4 ढंगले खेल स6चालन गन%
पाउनेछन् ।
२२. सौज0यताः दता%वाला स*ं थाह ले अ4य सघं स*ं थाह को सौज4यमा
कुनै खेल स6च गन% नगरपािलकको पवू % *वीकृ ित िलनपु नEछ । स*ं थाको
सौज4यताबाट 0ाX िज4सी वा अ4य सहयोगलाई साव%जिनक गरी खेल
स6चालन गन%क
ु ा साथै िववरण दु *त राWनु पनEछ ।
पर छे द–७

सजाय
२३. जरवानाः
(१) दता% भएका खेलकूद 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) पाँच वष%स5म पिन नवीकरण नगरेमा . १०,०००/(२) पाँच वष% भ4दा बढी समयस5म पिन नवीकरण नगनE सं*थालाई
दता%को सचू ीब हटाइनेछ । यसरी समयमै नवीकरण नगरी दता%को
सचू ीबाट हटी सके को सं*थाम संलhन @यिTको अकH सं*था दता%
ग(रने छै न ।
(३) समयमै नवीकरण नगनE सं*थाले आfनो कोषबाट ज(रवाना
बझु ाउनु पनEछ सं*थाको कुनै @यिTका कारणले सं*था नवीकरण
16
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गन% िवल5ब ह;न गएको भए उ @यिTबाट सं*थाले असल
ू उपर
गन% सDनेछ ।
२४. सं थाको िवघटनः
(१) दता% भएको खेलकूदका सं*थाह देहायको अव*थामा िवघटन
ह;न सDनेछनः(क) सं*थाका दईु ितहाईबह;मतलेसं*था िवघटन गनEभनी िनण%य
गरेमा,
(ख) लगातार ५ वष%स5म स*ं था नवीकरण नगरेमा,
(ग) सं*थाका पदािधकारी िन8कृ य भएमा वा वेप-ा भएमा,
(घ) 0ाकृ ितक िवपि-को कारणबाट स*ं था िवतभएमा ।
२५. िवघिटत सं थाको सपि< िवघटनः भएको स*ं थाको स5पिनगरपािलका 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) पैयाँस5म ज(रबाना ह;न
सDनेछ ।
(२) आिथ%क स5पि-मा हानी नोDसानी पqु याएमा आिथ%क ऐनमा
उNलेख भए अनसु ार कारवाही ह;नेछ ।
२७. असल िनयतले गरेको काममा बचाउः यस िनदEिशका बमोिजम
खेलकूद स5ब4धी शैिक सं*था, Dलव, सं*थाह को अनगु मन तथा
िनयमन गदा% सद*यह उपर कुनै कारवाही ग(रनेछैन ।
२८. यस िनद3िशकामा लेिखएको कुरामा यसै बमोिजम र अ0यमा
चिलत कानून बमोिजम ह)नेछ ।
17
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२९. ितवेदन सिमितकोः वािष%क 0गित 0ितवेदन संयोजकले
काय%पािलकामा पेश गन%ु 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 अनसु ार नगरकाय%पािलकाले
आवAयक संशोधन गन% सDनेछ ।

18
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अनस
ु ूची–१
(दफा १३ को उपदफा १ सँग सबि0धत)
िमितः ..................................
1ी 0मख
ु 0शासकLय अिधकृ तrय,ू
देवदह नगरपािलका,
नगर काय%पािलकाको काया%लय, देवदह ।
िवषयः- सं था दता सब0धमा ।
म/हामीले तपिसलमा लेिखएको िववरण अनसु ारको खेलकूद
स5ब4धी सं*था दता% गनE मनसायले इ.छुक @यिTह को भेलाबाट गिठत तदथ%
सिमितले सं*थाको िवधान समेत तय गरी सके कोले एक 0ित िवधान यसै
िनवेदन साथ संलhन रािख िवधान *वीकृ ित र संस् दता%का लािग आवेदन
गरेकोछु/छs । िनयमानसु ार सं*था दता% ग(रिदनु ह;न अनरु ोध ग(र4छ ।
स*ं थाको काया%लय रहने *थानः............................................
देवदह उप महानगरपािलका वाड% नं..........., टोलको नाम....................
सिचवः
नामः
िमितः

अयः
नामः
िमितः

िनवेदन साथ पेश गन%ु पनE कागजातह ः
क) सं*थाको िवधानको म*यौदा ।
ख) आवेदक र सिमितका पदािधकारीह को नेपाली नाग(रकताको
0ितिलिप ।
ग) सं*थाको छापको नमनू ा ।
19
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अनस
ु ूची–२
(दफा १४ को उपदफा १ सँग सबि0धत)
देवदह नगरपािलका,
नगर काय%पािलकाको काया%लय,
देवदह प4देही
िमितः.............................

संथा दता माण प#
स*ं थाको नामः..........................................................
ठे गानाः..............................................
दता% ह;दँ ाका बखत रहनु भएका सिमितको पदािधकारी र सद*य संWयाः
दता% ह;दँ ाका बखत रहनु भएको अयको नामः
मािथ उNलेिखत िववरण भएको सं*थाको िवधान *वीकृ त गरी सं*था
दता%को 0माण 0दान ग(रएको छ । देवदह नगर खेलकूद िवकास सिमित
काय%िविध र िवधानको अधीनमा रही खेलकूद स5ब4धी गितिविधह
स6चालन गन% अनमु ित िदईएको छ ।
0मख
ु 0शासकLय अिधकृ त
देवदह नगरपािलका
.
स.

सं थाको
नाम

नवीकरण
भएको िमित

नवीकरण
दतरु
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अनस
ु ूची–३
(दफा १४ को उपदफा २ सँग सबि0धत)
1ी 0मख
ु 0शासकLय अिधकृ त rयू
देवदह नगरपािलका नगर काय%पािलकाको काया%लय
देवदह, प4देही ।
िवषयः सं था सुिचकृत गरिदनु ह)न ।
हामीले तपिसलको िववरण अनसु ारको सं*था गठन गरी स6चालन
गदt आएका छs । नगर काय%पािलकाको िनयमानसु ार स*ं था सचू ीकृ त गनप%ु नE
भएकोले िनयम अनसु ार अनरु ोध गद%छs ।
सल
ं hन कागजातह
क) दता% 0माण प ।
ख) चालु वष%को लेखा परीण 0ितवेदन ।
ग) कर चT
ु ा 0माण प ।
घ) काय% सिमितको िनण%य ।
.........................
ह*तार
सिचव

...........................
ह*तार
अय
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अनस
ु ूची–४
(दफा १४ को उपदफा ३ सँग सबि0धत)
1ी देवदह नगरपािलका
नगर काय%पािलकाको काया%लय
देवदह प4देही ।

संथा सूचीकृत माण प ।
स*ं थाको नामः...............................................
ठे गाना ..........................................................
दता% ह;दँ ाका बखत रहनु भएका सिमितको पदािधकारी र सद*य सWं याः
दता% ह;दँ ाका बखत रहनु भएको अयको नामः
मािथ उिNलिखत िववरण भएको सं*था सचू ीकृ त गरी 0माण प
0दान ग(रएको छ । देवदह नगर खेलकूद िवकास सिमित काय%िविध र
िवधानको अधीनमा रही खेलकूद स5ब4धी गितिविधह स6चालन गन%
अनमु ित िदईएको छ ।
0मख
ु 0शासकLय अिधकृ त
.
स.

सं थाको
नाम

नवीकरण
भएको िमित

नवीकरण
दतरु
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अनस
ु ूची–५
(दफा १४ को उपदफा ४ सँग सबि0धत)
िमितः.............................
1ी 0मख
ु 0शासकLय अिधकृ तrय
देवदह नगरपािलका, नगर काय%पािलकाको काया%लय,
देवदह, प4देही ।
िवषयः संथा नवीकरण गरी पाउँ ।
..................................................................................................
नामक स*ं था यस नगरपािलकामा दता%/सचू ीकृ त भई खेलकूद स5ब4धी
गितिविधह स6चालन गरी रहेको ह;दँ ा तपिशल बमोिजमका कागज प
संलhन रािख नवीकरण ग(र पाउँ भिन िनवेदन गन% आएको छु/छौ । अतः
आिथ%क बष% ................ को स*ं था नवीकरण गरी पाउँ ।
िनवेदन साथ पेश गन%ु पनE कागजातह
क) आिथ%क वष% ..................को लेखापरीण 0ितवेदन,
ख) सं*थाको वािष%क गितिविध,
ग) भािव योजना र बजेट ।
िनबेदक
k|df0fLs/0f ldlt M @)&^÷!!÷!%
cf1fn]
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