
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ठाकुरबाबा नगर खेलकुद विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ 

  

प्रस्तािना: 
ठाकुरबाबा नगरपाधलकामा कार्यक्षेत्रधित्र िा बाविर खेलकुदको माध्र्मबाट समाजमा अनुशासन र सामान्जक 
सदिाि कार्म राखी रु्िािरुलाई िुम्रमान, मध्र्पान, लागु पदाथय दुव्र्सनको कुलतबाट जोगाई शारीररक तथा 
मानधसक विकास गरी सक्षम, अनुशाधसत र सुसंस्कृत समाज धनमायणको लाधग ठाकुरबाबा नगरपाधलका क्षेत्रधित्र 
खेलकुदमा स्िच्छ, स्िस्थ, सामान्जक िािना, राष्ट्र पे्रम सवितको प्रधतस्पिायको िािना जागृत गराई पररश्रम र 
पररितयन प्रधत सचेत स्िस्थ नागररक बनाउनक लाधग विधिन्न ताधलम तथा खेलकुद सम्बधिी प्रधतर्ोधगतािरु 
सञ्चालन गरी सबै वकधसमको खेलकुद आर्ोजना गनय तथा स्थानीर्, प्रदेश, रावष्ट्रर् तथा अधतरावष्ट्रर् स्तरमा िनुे 
खेल प्रधतर्ोधगतामा ठाकुरबाबा नगरपाधलका क्षेत्रधित्र खेलकुद विकास गनय एिं नगरपाधलका धित्र रिकेा 
खेलकुदसँग सम्बन्धित संघ संस्थािरुलाई प्रोत्सािन धनर्मनका लाधग कानूनी व्र्िस्था गनय बाधछनीर् िएकोले] 
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“ठाकुरबाबा नगर खेलकुद विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६” जारी गररएको छ । 
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पररच्छेद१ 

प्रारन्म्िक 

१. संन्क्षप्त नाम र प्रारम्ि 

(क) र्ो कार्यविधिको नाम " ठाकुरबाबा नगर खेलकुद विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७६” 
रिेकोछ । 

(ख) र्ो कार्यविधि नगर कार्यपाधलकाबाट पाररत िई स्थानीर् राजपत्रमा प्रकाशन िएको धमधतबाट लागु 
िुनेछ। 

(ग) र्ो कार्यविधि शैन्क्षक संस्थािरु, क्लििरु, खेलकुदको क्षेत्रमा काम गने विधिन्न संस्थािरु, प्रन्शक्षण 
केधरिरुमा समेत लागु िुनेछ । 

पररच्छेद-२ 

पररिाषा 
२.  पररिाषा: विषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविधिमा  

(क) “नगरपाधलका” िन्नाले ठाकुरबाबा नगरपाधलकालाई जनाउँछ । 

(ख) “कार्यविधि” िन्नाले ठाकुरबाबा नगरपाधलका "ठाकुरबाबा नगर खेलकुद विकास तथा सञ्चालन 
सम्बन्धि कार्यविधि,२०७६” सम्झनु पछय ।  

(ग) “नगर खेलकुद विकास सधमधत” िध नाले र्स कार्यविधिको दफा ३ बमोन्जम गठन 

 िएको  खेलकुद  विकास  सधमधत  सम्झनु  पछय  र  र्सलाई  छोटकरीमा “खेलकुद 

 सधमधत” िधननेछ ।   

(घ) “संर्ोजक” िध नाले नगर खेलकुद विकास सधमधतको संर्ोजकलाई सम्झनु पछय । 

(ङ) “सदस्र्” िध नाले नगर खेलकुद विकास सधमधतका सदस्र् सम्झनु पछय । 

(च) “सदस्र्÷सन्चि”  िध नाले नगर  खेलकुद  विकास सधमधतको  सदस्र्सन्चि  सम्झनु 
 पछय ।   

(छ) “प्रमखु” िध नाले ठाकुरबाबा नगरपाधलकाको प्रमखु सम्झनु पछय । 

(ज) “उप÷प्रमखु” िध नाले ठाकुरबाबा नगरपाधलकाको उपप्रमखु सम्झनु पछय । 

(झ) “प्रमखु  प्रशासकीर् अधिकृत” िध नाले  ठाकुरबाबा नगरपाधलकाको  प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत सम्झनु 
पछय । 

(ञ) “खेलकुद सम्बधिी संस्था” िन्नाले दफा १२ र १३ बमोन्जम दताय िएका संस्था सम्झनुपछय ।  

(ट) “स्थानीर् सरकार” िध नाले ठाकुरबाबा नगरपाधलकालाई सम्झनु पदयछ । 

(ठ) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोन्जम” िध नाले र्स कार्यविधिमा तोवकएको िा तोवकए बमोन्जम सम्झनुपछय। 

(ड) “खेलकुद” िध नाले ठाकुरबाबा नगरपाधलका िा र्स सधमधतको आर्ोजना िा स्िीकृधत िा सिमधत धलई 
खेलाइने खेलकुद समेतलाई सम्झनु पदयछ । 

(ढ) “खेलाडी” िध नाले वटम, क्लि, संघ, संस्था तथा विधिन्न वििाका स्थानीर्, रावष्ट्रर्, अधतरायवष्ट्रर् खेलमा खेल्ने 
खेलाडीलाई सम्झनु पनेछ । 

(ण) “प्रन्शक्षक” िध नाले ताधलम प्राप्त ठाकुरबाबा नगरपाधलकाद्वारा सञ्चाधलत खेलकुद प्रन्शक्षणमा सििागी 
प्रन्शक्षक, वटम, क्लि, संघ, संस्थामा खेल प्रन्शक्षण सधमधतमा सम्बद्ध धबषर्गत खेलकुद प्रन्शक्षक सम्झनु 
पछय। 

(त) “प्रन्शक्षाथी” िध नाले ठाकुरबाबा नगरपाधलकाद्वारा सञ्चाधलत खेलकुद प्रन्शक्षणमा सििागी खेलाडी,  खेलाडी 
वटम,  क्लि,  संघ  संस्थामा सम्बद्ध खेलाडी सम्झनु पछय । 



 
 

v08 M @    ;+Vof M !)     ldlt M @)&^.)(.@% 

(थ) “प्रोत्सािन” िध नाले खेलाडीलाई ददईने उपिार, सम्मान, परुस्कारलाई सम्झनु पदयछ । 

  

पररच्छेद-३ 

नगर खेलकुद विकास सधमधतको गठन तथा काम कतयव्र् र अधिकार 

३. नगर खेलकुद विकास सधमधतको गठन (१) खेलकुदको विकास गनयको लाधग ठाकुरबाबा नगरपाधलकामा 
देिार् बमोन्जमको ११ सदस्र्ीर् “खेलकुद विकास सधमधत”को गठन िुनेछः 
(क) सामान्जक विकास सधमधतका संर्ोजक      ÷संर्ोजक 

(ख) विधिध न वििाका खेलकुदका विज्ञिरु मध्रे्बाट कन्म्तमा १ जना मविला पने गरी कार्यपाधलकाबाट 
मनोधनत ३ जना           
           ÷सदस्र् 

(ग) नगर, रावष्ट्रर् तथा अधतरायवष्ट्रर् खेल जगतमा प्रधतिा आजयन गरेका खेलाडी िा पूिय खेलाडीबाट ठाकुरबाबा 
नगरपाधलका कार्यपाधलकाबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना मविला सवित बढीमा २ जना       
           ÷सदस्र् 

(घ) नगर खेलकुद कार्ायलर् रिने िडाका िडाध्र्क्ष          ÷सदस्र् 

(ङ) नगर स्तरका खेलकुद सम्बधिी संस्था तथा क्लििरुबाट धसफाररस िई आएका व्र्न्ििरु मध्रे्बाट 
संर्ोजकले मनोधनत गरेका कम्तीमा १ जना मविला सवित ३ जना    ÷सदस्र् 

(च) खेलकुद क्षेत्रका न्शक्षक तथा खेलपे्रधम मध्रे्बाट नगर प्रमखुद्वारा मनोधनत २ जना  ÷सदस्र् 

 (छ) सम्बन्धित शाखाको शाखा अधिकृत १ जना       सदस्र् सन्चि 

 

नगरपाधलकाका नगर उपप्रमखु नगर खेलकुदल विकास सधमधतको संरक्षक रिनेछन ।  
 

(४) सधमधतले आिश्र्क देखेमा अधर् स्थानीर् ति िा न्जल्लाको खेलकुदको क्षेत्रमा ख्र्ाधत प्राप्त व्र्न्िलाई 
विशेषज्ञ िा सल्लािकारको रुपमा सधमधतको बैठकमा आमधत्रण गनय सक्नेछ । 

(५) नगर खेलकुद सधमधत अधतगयत आिश्र्कता अनुसार प्रत्रे्क िडामा िडा खेलकुद सधमधत गठन गनय 
सवकनेछ । 

(६) खेलकुद विकास सधमधतको काम, कतयव्र् र अधिकार खेलकुद विकास सधमधतको काम कतयब्र् र 
अधिकार देिार् बमोन्जम िुनेछ । 

(क) नगर स्तरीर् खेलकुद क्र्ालेण्डरलाई स्िीकृत गने । 

(ख) स्थानीर् स्तरका खेलकुदको लाधग िौधतक संचरनाको पूिायिार धनमायण, र्ो धनमायण, सञ्चालन तथा विकास 
गने, 

(ग) खेलकुदको स्तरमा िृवद्ध गनय नगर, न्जल्ला, प्रदेश तथा रावष्ट्रर् स्तरका विधिन् वििाका खेलकुदको 
प्रधतर्ोधगतािरुको आर्ोजना तथा सञ्चालन गने, गराउने, 

(घ) न्शक्षण संस्थािरुमा खेलकुद सम्बधिी आिश्र्कता अनुसार पाठ्यक्रम बनाउने, प्रन्शक्षण, प्रधतर्ोधगता 
सञ्चालन गने तथा खेलकुद उपर्ोधगताका सम्बधिमा प्रचार प्रसार गने गराउने, 

(ङ) खेलकुद सम्बधिी प्रधतर्ोधगता िा बैठकमा िाग धलन खेलाडी, सधमधतका सदस्र् तथा कमयचारीलाई अधर् 
गा.पा.÷न.पा, न्जल्ला, प्रदेश र संघमा पठाउने, 

(च) स्थानीर् स्तरका खेलकुद प्रशासन, शैन्क्षक संस्था, क्लि, संघ, संस्था, प्रन्शक्षण संस्थाको धनर्मन र समधिर् 
गने र आिश्र्क धनदेशन ददने, 

(छ) स्थानीर् सरकारलाई खेलकुद विकास सम्बधिी विषर्मा रार् सल्लाि ददने, 
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(च) खेलकुद सम्बधिी क्लब, संस्थालाई आधथयक सिर्ोगको लाधग स्थानीर् सरकार समक्ष धसफाररश गने, 
(झ) खेलकुद सम्बधिी स्तर बढाउने पसु्तक, पचाय,  चलन्चत्र  िा  धिधडर्ो  चलन्चत्र आददको स्रष्टा एिंम 

धनमायतालाई आधथयक िा अधर् सिर्ोग प्रदान गरी प्रोत्सािन गने, 
(ञ) खेलकुदको विकासको लाधग आिश्र्कता अनुसार सम्िि िएसम्म प्रत्रे्क िडामा खेलकुद मैदानको 

धनमायण गरी संरक्षण तथा रेखदेख गने, 
(ट) खेलाडीिरुको स्तरबृवद्ध गनय आिश्र्कतानुसार स्िदेशी तथा विदेशी प्रन्शक्षकिरुबा प्रन्शक्षण ददलाउने 

व्र्िस्था गने र उपरु्ि खेलाडीको छनौट गरी आिश्र्कतानुस विदेशमा समेत ताधलम िाधसल 
गनयकोलाधग पठाउने, 

(ठ) नगर धित्रका खेलाडीिरुलाई आधथयक सिार्ता तथा छात्रिृन्ि प्रदान गनयको लाधग स्थानीर् सरकार समक्ष 
धसफाररश गने, 

(ड) खेलाडीको स्िास््र्को प्रिद्र्िन गनयको लाधग आिश्र्क व्र्िस्था गने, 
(ढ) विधिन्न कारणबाट शारीररक तथा मानधसक रुपमा विकलाङ्ग िुन पगुेका अपाङ्गिरुको खेलकुदको विकास 

गनय ताधलम तथा प्रधतर्ोधगता सञ्चालन गने व्र्िस्था गने र आिश्र्कतानुसार त्र्स्तो खेलकुदको मित्िको 
सम्बधिमा प्रचार प्रसार गने गराउने, 

(ण) िडा स्तर र विद्यालर् स्तरमा खेलकुद गधतविधि सञ्चालन गने गराउने, 
(त) खेलकुद माफय त रोजगारीका लाधग आिश्र्क पिल गने, 
(थ) खेलकुदको विकासको लाधग अधर् आिश्र्क व्र्िस्थािरु गने गराउने । 

 

३.१ बडा खेलकुद धबकास सधमधत: बडा स्तरीर् खेलकुद सञ्चालन, पररचालन र ब्र्िस्थापनका लाधग तपन्शल 
अनसुारको बडा खेलकुद धबकास सधमधत रिने छ  

१. बडा अध्र्क्ष िा धनजले तोकेको िडा सदस्र्                    ÷संर्ोजक 

२. िडा धित्रका खेलकुद सम्बन्धि अनुिि िएका खेलपे्रमी ब्र्न्ि मध्रे्बाट सधमधतले मनोधनत गरेको 
१ जना मविला समेत ३ जना       ÷सदस्र्                                         

३. बडा धित्रका खेलकुद न्शक्षक िा खेल सन्म्धि जानकार मध्रे्िाट १ जना न्शक्षक   ÷सदस्र् 

४. िडा धित्रका आधिकाररत खेलकुद क्लििरु मध्रे्िाट मनोधनत १ जना          ÷सदस्र् 

५. सम्बन्धित बडाका िडा सन्चब                       ÷सदस्र् 
सन्चब 

७. सदस्र् सन्चिको काम, कतयव्र् र अधिकार: 
(क) बैठकको पत्राचार गने, अधिलेख राख् ने, धनणयर् पनु्स्तकाको सुरक्षा गने र संर्ोजकको आदेशानुसार बैठकको 
लाधग आिश्र्क धबषर् सुन्च र सामग्री जटुाउने। 

(ख) बैठकको माइधरू्ट उठाउने र बैठक सञ्चालन सम्बधिी आिश्र्क काम गने। 

(ग) सधमधतको सन्चिालर्को व्र्िस्थापन गने। 

८. सधमधतका सदस्र्िरुको पदािधि (१) मनोनीत सदस्र्िरुको पदािधि तीन िषयको िुनेछ र  पदािधि 
समाप्त िएपधछ धनजिरुको पनुः मनोनर्न िुन सक्नेछ ।  

(२) पदािधि समाप्त निुँदै कुनै सदस्र्को पद ररि िुन आएमा बाँकी पदािधिको लाधग दफा ४ को प्रवक्रर्ा 
बमोन्जम पद पूधतय गररनेछ । 

(३) सदस्र्ले राजीनामा गरी स्िीकृत िएमा धनज आफ्नो पदबाट मिु िएको माधननेछ ।  
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(४) कुनै सदस्र्ले आफ्नो कतयव्र् पालन गरेको छैन िन्ने लागेमा सधमधतको धसफाररसमा कार्यपाधलकाको 
धनणयर्ले त्र्स्तो सदस्र्लाई जनुसुकै बखत िटाउन सक्नेछ।त्र्सरी कारिािी गदाय सम्बन्धित सदस्र्लाई 
सफाई ददने मौकाबाट बन्ञ्चत गररने छैन । 
 

९. सदस्र्को अर्ोग्र्ताः देिार्को कुनै व्र्न्ि सदस्र्मा मनोधनत िुन िा बिाल रिन सक्ने छैनः- 
 (क) गैर नेपाली नागररक, 

 (ख) बैवकङ्ग कसुरबाट कालोसुन्चमा परेको, 
 (ग) नैधतक पतन देन्खने फौजदारी अधिर्ोगमा अदालतबाट कसूरदार ठिरी सजार् पाएको, 
 (घ) मगज धबग्रेको, 
 (ङ) पदेन सदस्र् बािेक अधर् सदस्र् १६ (सोह्र) िषय उमेर पूरा निएको। 

 (च) खेल कसुरको सजार्मा परेको ।  
 

१०. सदस्र्ता समाप्त िुने अिस्था: देिार्को अिस्थामा सदस्र्ता समाप्त िएको माधननेछः 
 (क) दफा ९ बमोन्जम सदस्र्मा बिाल रिन अर्ोग्र् िएमा          

 (ख) सदस्र्ले राजीनामा गरेमा,  
 (ग) मृत्रु् िएमा, 

(घ) सधमधतलाई कारण सवितको सूचना नददई लगातार तीन पटक िधदा बढी सधमधतको बैठकमा 
अनुपन्स्थत िएमा । 

पररच्छेद४ 

सधमधतको बैठक 

११. सधमधतको बैठक र धनणयर् (१) संर्ोजकबाट धनदेशन िए अनुसार सदस्र्सन्चिले धमधत, समर् र स्थान 
तोकी सधमधतको बैठक बोलाउनेछ । 

(२) सधमधतको बैठकको अध्र्क्षता संर्ोजकले गनेछ र धनजको अनुपन्स्थमा संर्ोजकले तोकेको सदस्र्ले 
बैठकको अध्र्क्षता गनेछ । 

(३) सधमधतको कूल सदस्र् संख्र्ाको ५१ (एकाउन्न) प्रधतशत सदस्र्िरु उपन्स्थत िएमा बैठकको लाधग 
गणपरुक संख्र्ा पगुेको माधननेछ । 

(४) सधमधतको बैठक कन्म्तमा ३ मविनामा १ पटक बस्नेछ । सधमधतको बैठक आिश्र्कता अनुसार बस्न 
सक्नेछ । 

(५) जम्मा सदस्र् संख्र्ाको एक धतिाई सदस्र्िरुले मनाधसि मावफकको कारण देखाई बैठक बोलाइर्ोस 
िनी संर्ोजक समक्ष धलन्खत अनुरोि गरेमा संर्ोजकले ७ ददनधित्र बैठक बोलाउनु पनेछ । 

(६) बैठकमा बिुमतको रार् माधर् िुनेछ र मत बराबर िएमा अध्र्क्षता गने व्र्न्िले धनणायर्क मत ददन 
पाउने छ । 

(७) बैठकको धनणयर् पनु्स्तका सदस्र्सन्चिले राख् नेछ । 

 

पररच्छेद-५ 

वटम, क्लि, संघ संस्थािरुको दता य र व्र्िस्थापन 

१२ खेलकुद सम्बधिी संस्थाको दता य(१) खेलकुद सम्बधिी गधतविधि सञ्चालन गनय प्रचधलत कानून बमोन्जम 
दताय िएको संस्थाले र्स सधमधतमा समेत दफा १३ बमोन्जम दताय गनुय पने छ । 
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(२) उपदफा (१) बमोन्जम सधमधतमा दताय निएको खेलकुद सम्बधिी वटम, क्लि, संघ संस्थाले ठाकुरबाबा 
नगरपाधलका धित्र खेलकुद सम्बधिी गधतविधि सञ्चालन गनय सक्ने छैन । 

१३. संस्था दतायको लाधग दरखास्त ददनु पने सधमधतको लगतमा संस्था दताय गराउन चािने खेलकुद सम्बधिी 
संस्थाले देिार्का कुरािरु खुलाई सधमधतमा नाम दतायको धनिेदन दस्तरु ५००। का साथ अनूसूची १ 
बमोन्जमको ढाँचामा दरखास्त ददनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम दरखास्त ददंदा खेलकुद सम्बधिी संस्थाले संस्था दताय प्रमाण÷पत्र र वििानको 
प्रधतधलवप समेत दरखास्त साथ संलग्न गरेको िुनु पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम दरखास्त ददंदा खेलकुद सम्बधिी संस्थाले संस्था दताय प्रमण÷पत्र र वििानको 
प्रधतधलवप समेत दरखास्त साथ संलग्न गरेको िुनु पनेछ । 

१४. खेलकुद सम्बधिी संस्थाको नाम दताय गनय सक्ने 
(१) दफा १३ बमोन्जम नाम दताय गराउनको लाधग दरखास्त परेमा दरखास्त प्राप्त िएको धमधतले पैंतीस 
ददन धित्र सधमधतले आिश्र्क जाँचबुझ गरी त्र्स्तो खेलकुद सम्बधिी संस्थालाई आफ्नो लगत नाम दताय 
गराई अनूसूची२ बमोन्जमको प्रमाण पत्र ददनु पनेछ । सोिी प्रमाण िरेक (२) दुई िषयमा निीकरण िएको 
वििरण उल्लेख गरी सम्बन्धित कमयचारीले सिी गरी निीकरण गनुय पनेछ । 

(२) पविल्रै् दताय िइ सकेको संस्था िए नगरपाधलकामा सूचीकृतको लाधग अनुसूची को ढाँचामा धलन्खत 
धनिेदन ददनु पनेछ, 

(३) सूचीकृत िएका संस्थािरुलाई अनुसूची४ बमोन्जम प्रमाण पत्र ददईनेछ । प्रमाण पत्रमा िरेक दुई िषयमा 
निीकरण िएको वििरण उल्लेख गरी सम्बन्धित कमयचारीले सिी गरी निीकरण गनुयपनेछ, 

(४) दताय िा सूचीकृत िएका संस्थाको निीकरण गनय ददईने धनिेदन अनुसुन्च बमोन्जमको ढाँचामा िुनुपनछे 
। 

(५) नगरपाधलकामा दताय िा सूचीकृत गदाय आिेदन फारम शूल्क बािेक अधर् दस्त ुलाग्नेछैन ।  

(६) प्रत्रे्क िषयको आषाढ मसाधतधित्र सबै दतायिाल िा सूचीकृत संस्थािरु नगरपाधलकामा अधनिार्य निीकरण 
गराउनु पनछे । 

(७) आधथयक कारोबार गररने संस्थाले स्थार्ी लेखा नं. धलएको िुनु पनेछ । 

(०८) उपदफा (१) बमोन्जम लगतमा नाम दताय गनय नसवकने ठिररएमा दताय गनय नसवकने व्र्िोराको सूचना 
सधमधतले त्र्स्तो खेलकुद सम्बधिी संस्थालाइ पनेछ।  

(०९) दताय िएका वटम क्लि, संघ संस्थाले जनुसुकै खेलकुदको प्रधतर्ोधगता गनुयिधदा अगाधड िडा खेलकुद 
विकास सधमधतसंग न्स्िकृत धलई नगर खेलकुद धबकास सधमधतलाई जानकारी गराई गराउनु पनेछ । 

(१०) नगर खेलकुद धबकास सधमधतमा दताय िएका वटम, क्लि, संघसंस्थािरुले नगर खेलकुद सधमधतको 
उद्देश्र् अनुसार खेलकुद प्रधतर्ोधगता सञ्चालन गनय सिर्ोग माग गरेको खण्डमा आर्ोजक सधमधतलाई नगर 
खेलकुद विकास सधमधतको धसफाररसमा नगरपाधलकाबाट आिश्र्क रकम उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।  

१५. िेरफेरको सूचना गन ुय पने   

१) र्ो कार्यविधि: बमोन्जम सधमधतको लगतमा नाम दताय िएको खेलकुद सम्बधिी संस्थाले दफा १३ 
बमोन्जम नाम दतायको लाधग ददएको दरखास्तमा उल्लेख िएको व्र्िोरा िा दरखास्त साथ संलग्न वििानको 
व्र्िोरामा कुनै िेरफेर िएमा त्र्सरी िेरफेर गनुय परेको कारण सवितको सूचना पधर ददनधित्र सधमधतलाई 
पनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोन्जम िेरफेरको सूचना प्राप्त िएपधछ त्र्स्तो िेरफेर गनुय कारण मनाधसि देखेमा 
सधमधतले त्र्स्तो िेरफेरको व्र्िोरा लगतमा जनाई अद्यािधद्यक बनाई राख्नु पनेछ ।  
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१६. खेलकुद सम्बधिी संस्थाले विसाबको शे्रस्ता राख् नपुन े(१) सम्बधिी संस्थाले आफ्नो आम्दानी खचयको 
विसाबको शे्रस्ता सधमधतले तोवकददएको ढाँचामा राख् नु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम खेलकुद सम्बधिी संस्थाले राखेको से्रस्ताको जाँचबुझ खेलकुद सधमधतले 
जनुसुकैबेला पधन गनयसक्नेछ । 

(३) खेलकुद सधमधतले उपदफा (२) बमोन्जम खेलकुद सम्बधिी संस्थाको शे्रस्ता जाँचबुझ गदाय गराउँदा 
आम्दानी खचयको विसाब वकताब अधनर्धमत िएको िा रकम विनाधमना िएको देन्खएमा त्र्सरी अधनर्धमत 
िएको विसाब वकताब धनर्धमत गनय लगाउन र विनाधमना िएको रकम सम्बन्धित व्र्न्िबाट असूल उपर 
गनय गराउन आिश्र्क कारिािी चलाउनु पनेछ । 
 

१७. सधमधतले धनदेशन ददन र लगतबाट नाम कट्टा गनय सक्ने  
(१) सधमधतले खेलकुद सम्बधिी संस्थालाई खेलकुदको विकासको सम्बधिमा समर् समर्मा आिश्र्क धनदेश 
ददन सक्नेछ र त्र्स्तो धनदेशनको पालना गनुय सम्बन्धित खेलकुद सम्बधिी संस्थ कतयव्र् िुनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सधमधतले ददएको धनदेशनको पालन नगने खेलकुद सम्बन्धि संस्था िा सधमधतले 
तोवकददएको ढाँचामा आफ्नो आम्दानी खचयको विसाब वकताबक शे्रस्ता नराख्ने िा रकम विनाधमना गने खेलकुद 
सम्बधिी संस्थाको नाम सधमधत आफ्नो लगतबाट कट्टा गनय सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम सधमधतले आफ्नो लगतबाट कुनै खेलकुद सम्बधिी संस्थाक नाम कट्टा गरेमा 
त्र्सको सूचना सम्बन्धित खेलकुद सम्बधिी संस्थालाई ददनु पनेछ । 

१८. सधमधतको स्िीकृधत धलन ुपने: संस्थाले खेलकुद प्रधतर्ोधगता नगर िधदा बाविर िा रावष्ट्रर् िा अधतरायवष्ट्रर् 
खेलकुद विषर्को सिा िा सम्मेलनमा िाग धलन कुनै सदस्र् िा खेलाडीलाई पठाउन िा ठाकुरबाबा 
नगरपाधलकामा िुने खेलकुद प्रधतर्ोधगता िा खेलकुद विषर्को सिा िा सम्मेलनमा अधर् क्षेत्रको खेला 
अधिकारीिरुलाई आमधत्रण गनय सधमधतको स्िीकृधत धलनु पनेछ । 

१९. सदस्र्िरुको ििा  
(१) सदस्र्िरुले सधमधतको बैठकमा िाग धलए बापत तोवकए बमोन्जम बैठक ििा पाउनेछन्। 

(२) सदस्र्ले सधमधतकोकाम विशेषत भ्रमण गनुयपरेमा तोवकए बमोन्जमको भ्रमण तथा दैधनक ििा पाउने 
छन्। 

२०. कार्यक्रम तथा बजेट खेलकद विकास प्रिद्धनयको लाधग ठाकुरबाबा नगरपाधलकाले आिश्र्क बजटे 
बावषयक र्ोजनामा समािेश गनुय पनेछ । 

पररच्छेद६ 

आचार संविता 
२१. आचार संविता (१) खेल सम्बधिी विषर्का खेलाडी, सधमधत सदस्र्िरु, कमयचारी, जनप्रधतधनधििरुले 
देिार् बमोन्जमको आचार संविता पालना गनुय पनेछ । 

(क) खेलका धनणायर्क, खेलाडी, दशयक, आर्ोजक लगार्त कसैले पधन खेल सञ्चालनको समर्मा कुनै पधन 
प्रधतबन्धित लागुऔषि र मादक पदाथय सेिन गनय पाईने छैन । 

(ख) प्रधतस्पिी वटमले विदेशी नागररक मात्र समािेश गरेर स्िदेशी वटम बनाउन पाइन छैन।तर विदेशी 
खेलाडी खेलाउनु पने िएमा तोवकए बमोन्जम खेलमा सििाधगताको लागी माधर्ता ददइनेछ। 

(ग) प्रधतस्पिायत्मक खेल सञ्चालन गदाय दतायिाला वटमलाई मात्र माधर्ता ददइनेछ ।  

(घ) नैधतक पतन िुने फौजदारी अपरािमा दोषी ठिररएको खेलाडीलाई खेलको वटमबाट िटाइने छ। 

(ङ) कुनै खेलमा व्र्न्िलाई ददएको उपिार बािेक वटमले पाएको उपिार व्र्न्िको अिीनमा राख् न पाइनेछैन 
तर संरक्षण गनय बािा पनेछैन । 
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(च) खेलको धनणायर्क राख्दा ताधलम प्राप्त आधिकाररक व्र्न्ि बािेक अरुलाई राख्न पाइनेछैन ।  

(छ) खेलाडीिरुले आपसमा प्रधतस्पिाय गदाय आफ्नो वटमको पक्ष धलई क्ल्र्ावपङ्ग िुवटङ्ग अनुिार मेकअप र 
न्चत्र प्रदशयन गनय पाइनेछ तर विपक्षी टीमका व्र्न्ििरु िा टीमलाई इंधगत गरी काटुयन, न्चत्रकाररता, 
िुवटङ्ग व्र्न्िगत िा संस्थागत नामबाट अन्िल शव्द िा अिर व्र्ििार गनय पाइने छैन ।  

(ज) खेलको विकास गरी प्रचार प्रसार र प्रधतस्पिाय क्षमता विकास गनय नगरपाधलकाका स्िीकृधत र इजाजत 
धबना आफ्नो वटमको नाममा सिर्ोग उठाउन पाइने छैन। 

(झ) नगरपाधलकाको स्िीकृधत िा इजाजत धलई उठाइएको सिर्ोग संस्थाको आम्दानी खातामा आर् जनाई 
सम्बन्धित क्लबबाट पाररत गराएर मात्र खचय गनय पाइनेछ । 

(ञ) र्स अन्घनै अधर्त्र दताय िएका िा नगरपाधलकामा सूचीकृत िएका संस्थािरुले नगरपाधलकामा धलन्खत 
जानकारी ददएर मात्र स्ितधत्र ढंगले खेल सञ्चालन गनय पाउनेछन्। 

२२.सौजधर्ता दतायिाला संस्थािरुले अधर् संघ संस्थािरुको सौजधर्मा कुनै खेल संचालन गनय नगरपाधलकको 
पूिय स्िीकृधत धलनुपनेछ । संस्थाको सौजधर्ताबाट प्राप्त न्जधसी िा अधर् सिर्ोगलाई साियजधनक गरी 
खेल सञ्चालन गनुयका साथै वििरण दु्रुस्त राख्नु पनेछ । 

 

पररच्छेद-७ 

नविकरण सम्बन्धि व्र्िस्था 
२३ नविकरण (१) दताय िएका खेलकुद सम्बधिी संस्थािरुले निीकरण नगराएमा देिार् बमोन्जम दस्तरु 
लाग्नेछ । 

 (क) एक िषयसम्म पधन निीकरण नगरेमा रु. १०००।÷ 

 (ख) दुई िषयसम्म पधन निीकरण नगरेमा रु. २५००।÷  

 (ग) तीन िषयसम्म पधन निीकरण नगरेमा रु. ५०००।÷ 

 (घ) पाँच िषयसम्म पधन निीकरण नगरेमा रु. १०,०००।÷ 

(२) पाँच िषय िधदा बढी समर्सम्म पधन निीकरण नगने संस्थालाई दतायको सूचीबाट िटाइनेछ । र्सरी 
समर्मै निीकरण नगरी दतायको सूचीबाट िटी सकेको संस्थाम संलग्न व्र्न्िको अको संस्था दताय गररने 
छैन । 

(३) समर्मै निीकरण नगने संस्थाले आफ्नो कोषबाट नविकरण दस्तरु बुझाउनु पनेछ संस्थाको कुनै 
व्र्न्िका कारणले संस्था निीकरण गनय विलम्ब िुन गएको िए उि व्र्न्िबाट संस्थाले असुल उपर गनय 
सक्नेछ । 

२४. संस्थाको विघटन (१) दताय िएको खेलकुदका संस्थािरु देिार्को अिस्थामा विघटन िुन सक्नेछन। 

(क) संस्थाका दुईधतिाइय बिुमतले संस्था विघटन गने िनी धनणयर् गरेमा,  
(ख) लगातार ५ िषयसम्म संस्था निीकरण नगरेमा, 
(ग) संस्थाका पदाधिकारी धनष्कृर् िएमा िा िेपिा िएमा,  
(घ) प्राकृधतक विपन्िको कारणबाट संस्था विक्षत िएमा । 

२५. विघवटत संस्थाको सम्पन्ि विघटनः िएको संस्थाको सम्पन्ि नगरपाधलका मातितमा रिनेछ । 

२६. सजार् आधथयक सम्पन्िमा िानी नोक्सानी परु्ायएमा आधथयक ऐनमा उल्लेख िए अनुसार कारिािी िुनेछ। 

२७. असल धनर्तले गरेको काममा बचाउः र्स धनदेन्शका बमोन्जम खेलकुद सम्बधिी शैन्क्षक संस्था , क्लि, 

संस्थािरुको अनुगमन तथा धनर्मन गदाय सदस्र्िरु उपर कुनै कारिािी गररनेछैन । 

२८. र्स धनदेन्शकामा लेन्खएको कुरामा र्सै बमोन्जम र अधर्मा प्रचधलत कानून बमान्जम िुनेछ ।  
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२९. प्रधतिेदन: सधमधतको िावषयक प्रगधत प्रधतिेदन संर्ोजकले कार्यपाधलकामा पेश गनुय पने छ । 

३०. बािा अडकाउ फुकाउने अधिकार र्सः धनदेन्शकाको कार्ायधिर्नमा कुनै बािा अडकाउ परेमा िा 
ब्र्ाख्र्ा गने अधिकार ठाकुरबाबा नगर कार्यपाधलकालाई िुनेछ । 

३१. संशोिन: र्स धनदेन्शकामा आिश्र्कता अनुसार नगरकार्यपाधलकाले आिश्र्क संशोिन गनय सक्नछे 
। 
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अनसूुची१ 

(दफा १३ को उपदफा १ सँग सम्बन्धित) 

 

धमधत .................................. 
 

श्री प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृतज्रू् 

ठाकुरबाबा नगरपाधलका, 
नगर कार्यपाधलकाको कार्ायलर्, सैनबार बददयर्ा । 

 

विषर्: संस्था दता य सम्बधिमा ।  

 

 प्रस्ततु विषर्मा म/िामीले तपधसलमा लेन्खएको वििरण अनुसारको खेलकुद सम्बधिी संस्था दताय 
गने मनसार्ले इच्छुक व्र्न्ििरुको िेलाबाट गदठत तदथय सधमधतले संस्थाको वििान समेत तर् गरी सकेकोले 
एक प्रधत वििान र्सै धनिेदन साथ संलग्न रान्ख वििान स्िीकृधत र संस् दतायका लाधग आिेदन गरेकोछु/छौं। 
धनर्मानुसार संस्था दताय गररददनुिुन अनुरोि गररधछ । 

 

संस्थाको कार्ायलर् रिने स्थान ............................................ 
 

ठाकुरबाबा नगरपाधलका िाडय नं..........., टोलको नाम.................... 
  
 

सन्चि:            अध्र्क्ष: 
नाम:            नाम: 
धमधत:           धमधत: 
  

धनिेदन साथ पेश गन ुय पने कागजातिरु: 
क) संस्थाको वििानको मस्र्ौदा । 

ख) आिेदक र सधमधतका पदाधिकारीिरुको नेपाली नागररकताको प्रधतधलवप । 

ग) संस्थाको छापको नमूना । 
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अनसूुची-२ 

(दफा १४ को उपदफा १ सँग सम्बन्धित) 

 

धमधतः............................. 
ठाकुरबाबा नगरपाधलका कार्ायलर्, 

नगर कार्यपाधलकाको कार्ायलर्, 

सैनिार बददयर्ा 
 
 

संस्था दता य प्रमाण पत्र  

 

संस्थाको नाम: ............................................. ठेगाना:.................................दताय िुंदाका बखत 
रिनु िएका सधमधतको पदाधिकारी र सदस्र् संख्र्ा: 
दताय िुँदाका बखत रिनु िएको अध्र्क्षको नाम: 
माधथ उल्लेन्खत वििरण िएको संस्थाको वििान स्िीकृत गरी संस्था दतायको प्रमाण प्रदान गररएको छ । 
ठाकुरबाबा नगर खेलकुद विकास सधमधत कार्यविधि र वििानको अिीनमा रिी खेलकुद सम्बधिी गधतविधििरु 
सञ्चालन गनय अनुमधत ददईएको छ । 

 
 

प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत 

      ठाकुरबाबा नगरपाधलका 
संस्था निीकरणको वििरण 

क्र.स. संस्थाको नाम नविकरण िएको 
धमधत 

नविकरण दस्तरु नविकरण गने कमयचारीको 
सवि र न.पा.को छा ंप 
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अनसूुची-३ 

(दफा १४ को उपदफा २ सँग सम्बन्धित)  
श्री प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत ज्रू् ठाकुरबाबा नगरपाधलका 
नगर कार्यपाधलकाको कार्ायलर् 

सैनिार, बददयर्ा । 

 

विषर्ः संस्था सनु्चकृत गररददन ुि ुन ।  

 

 प्रस्ततु विषर्मा िामीले तपधसलको वििरण अनुसारको संस्था गठन गरी सञ्चालन गदै आएका छौं । नगर 
कार्यपाधलकाको धनर्मानुसार संस्था सूचीकृत गनुयपने िएकोले धनर्म अनुसार अनुरोि गदयछौं ।  

संलग्न कागजातिरु 

क) दताय प्रमाण पत्र । 

ख) चालु िषयको लेखा परीक्षण प्रधतिेदन । 

ग) कर चिुा प्रमाण पत्र । 

घ) कार्य सधमधतको धनणयर् । 

  
 
.........................              ........................ 

िस्ताक्षर           िस्ताक्षर 

सन्चि            अध्र्क्ष 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

v08 M @    ;+Vof M !)     ldlt M @)&^.)(.@% 

अनसूुची-४ 

(दफा १४ को उपदफा ३ सँग सम्बन्धित) 

ठाकुरबाबा नगरपाधलका 
नगर कार्यपाधलकाको कार्ायलर् 

सैनिार बददयर्ा । 

संस्था सूचीकृत प्रमाण पत्र ।  

 

संस्थाको नाम:...............................................  
ठेगाना:..........................................................  
 

दताय िुँदाका बखत रिनु िएका सधमधतको पदाधिकारी र सदस्र् संख्र्ा: 
दताय िुँदाका बखत रिनु िएको अध्र्क्षको नाम: 
माधथ उन्ल्लन्खत वििरण िएको संस्था सूचीकृत गरी प्रमाण पत्र प्रदान गररएको छ । ठाकुरबाबा नगर 
खेलकुद विकास सधमधत कार्यविधि र वििानको अिीनमा रिी खेलकुद सम्बधिी गधतविधििरु सञ्चालन गनय 
अनुमधत ददईएको छ । 

क्र.स. संस्थाको नाम 
नविकरण िएको 

धमधत 
नविकरण दस्तरु 

नविकरण गन ेकमयचारीको 
सिी र न.पा.को छा ँप 
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अनसूुची-५ 

(दफा १४ को उपदफा ४ सँग सम्बन्धित) 

 

धमधत:............................. 
श्री प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत ज्रू् 

 ठाकुरबाबा नगरपाधलका, 
 नगर कार्यपाधलकाको कार्ायलर्, 

 सैनिार, बददयर्ा । 

 

विषर्: संस्था निीकरण गरी पाउँ ।  

 

 प्रस्ततु विषर्मा ...........................................................................................संस्था र्स 
नगरपाधलकामा दताय/सूचीकृत िई खेलकुद सम्बधिी गधतविधििरु सञ्चालन गरी रिेकोिुंदा तपन्शल बमोन्जमका 
कागज पत्र संलग्न रान्ख निीकरण गररपाउँिधन धनिेदन गनयआएको छु/छौ । अतः आधथयक बषय ................ 
को संस्था निीकरण गरी पाउँ । 

 

धनिेदन साथ पेश गन ुय पने कागजातिरु 

क) आधथयक िषय ..................को लेखापरीक्षण प्रधतिेदन,  

ख) संस्थाको िावषयक गधतविधि,  

ग) िावि र्ोजना र बजेट ।       

 
 

.................... 
धनबेदक 

 

 
आज्ञाले 

चेत प्रसाद उप्रेधत 
प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत 


