
सूमोदम नगय खेरकूद विकास समभमत सञ्चारन कामयविमध, २०७६ 

प्रस्तािना् 
सूमोदम नगयऩामरकाभा खेरकूदको भाध्मभफाट सभाजभा अनशुासन य साभाजजक सद्भा ि कामभ याखी मिुाहरुराई धमु्रऩान , 

भध्मऩान, रागू ऩदाथय दरु्वमयसनको कुरतफाट जोगाई शायीरयक तथा भानमसक विकास गयी सऺभ , अनशुामसत य ससुॊस्कृत सभाज 
मनभायणका मनमभत्त सूमोदम नगयऩामरका ऺेत्रमबत्र खेरकूदभा स्िच्छ प्रमतष्ऩधायको बािना जागतृ गयाई ऩरयश्रभ य ऩरयितयनप्रमत सचेत 
स्िस्थ नागरयक फनाउनका रामग विमबन्न तामरभ तथा खेरकूद सम्िजधध प्रमतमोमगताहरु सञ्चारन गयी सफै वकमसभको खेर कूद 
आमोजना गनय तथा स्थानीम , प्रदेश, याविम तथा अधतयायविम स्तयभा हनुे खेरकूद प्रमतमोमगताभा सदुृढ सहबामगताका रामग सूमोदम 
नगयऩामरका ऺेत्रमबत्र खेरकूद विकास गनय एिॊ नगय ऺेत्रमबत्र यहेका खेरकूदसॉग सम्िजधधत सॊघ सॊस्थाहरुराई प्रोत्साहन एिॊ 
मनमभनका रामग कानूनी र्वमिस्था गनय िाञ्छनीम बएकोरे नेऩारको सॊविधानको अनसूुजच ९ को २ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन 
ऐन, २०७४ को दपा १०२ रे ददएको अमधकाय प्रमोग गयी सोही ऐनको दपा ११ को उऩदपा ४ को (क) फभोजजभ सूमोदम 
नगयऩामरका, नगय कामयऩामरकाफाट स्िीकृत गयी मो "सूमोदम नगय खेरकूद विकास समभमत सञ्चारन कामयविमध , २०७६" जायी 
गयी रागू गरयएको छ।  

ऩरयच्छेद – १ 

प्रायजम्बक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (क) मो कामयविमधको नाभ "सूमोदम नगय खेरकूद विकास समभमत सञ्चारन कामयविमध, २०७६" यहेको 
छ। 

(ख) मो कामयविमध नगय कामयऩामरकाफाट ऩारयत बई स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन बएको मभमतफाट रागू हनुेछ । 

(ग) मो कामयविमध, शैजऺक सॊस्थाहरु, क्रफहरु, खेरकूदको ऺेत्रभा काभ गने विमबन्न सॊघ, सॊस्थाहरु, प्रजशऺण केधरहरुभा सभेत 
रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा: विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागभेा मस कामयविमधभा: 
(क) "नगयऩामरका" बन्नारे सूमोदम नगयऩामरकाराई सम्झनऩुछय । 

(ख) "कामयविमध" बन्नारे "सूमोदम नगय खेरकूद विकास समभमत सञ्चारन कामयविमध, २०७६" सम्झनऩुछय। 

(ग) "नगय खेरकूद विकास समभमत " बन्नारे मस कामयविमधको दपा ३ फभोजजभ गठन बएको खेरकूद विकास समभमत 
सम्झन ुऩछय य मसराई छोटकयीभा "खेरकूद समभमत" बमननेछ। 

(घ) "सॊमोजक" बन्नारे नगय खेरकूद विकास समभमतको सॊमोजकराई सम्झनऩुछय।  

(ङ) "सदस्म" बन्नारे नगय खेरकूद विकास समभमतका सदस्म सम्झनऩुछय । 

(च) "सदस्म-सजचि" बन्नारे नगय खेरकूद विकास समभमतको सदस्म-सजचि सम्झनऩुछय। 

(छ) "प्रभखु" बन्नारे सूमोदम नगयऩामरकाको नगय प्रभखु सम्झनऩुछय । 

(ज) "उऩ प्रभखु" बन्नारे सूमोदम नगयऩामरकाको नगय उऩप्रभखु सम्झनऩुछय । 

(झ) "प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत" बन्नारे सूमोदम नगयऩामरकाको प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत सम्झनऩुछय । 

(ञ) "खेरकूद सम्िजधध सॊस्था" बन्नारे दपा १२ य १३ फभोजजभ दताय बएका सॊस्था सम्झनऩुछय । 

(ट) "स्थानीम सयकाय" बन्नारे सूमोदम नगयऩामरकाराई सम्झन ुऩदयछ । 

(ठ) "तोवकएको" िा "तोवकए फभोजजभ" बन्नारे मस कामयविमधभा तोवकएको िा तोवकए फभोजजभ सम्झनऩुछय ।   

(ड) "खेरकूद" बन्नारे सूमोदम नगयऩामरकाको आमोजना िा स्िीकृमत िा सहभमत मरई खेराइने खेरकूद सभेतराई सम्झन ु
ऩदयछ । 

(ढ) "खेराडी" बन्नारे वटभ , क्रि, सॊघ, सॊस्था तथा विमबन्न विधाका स्थानीम , याविम, अधतयायविम खेरभा खेल्ने खेराडी िा 
खेराडीको सभूहराई सम्झन ुऩदयछ  । 

(ण) "प्रजशऺक" बन्नारे नगयऩामरकाद्वाया सञ्चामरत खेरकूद प्रजशऺणभा सहबागी प्रजशऺक , वटभ, क्रि, सॊघ, सॊस्थाभा खेर 
प्रजशऺण समभमतभा सम्फद्ध मफषमगत खेरकूद प्रजशऺक सम्झन ुऩछय । 

(त) "प्रजशऺाथॉ" बन्नारे नगयऩामरकाद्वाया सञ्चामरत खेरकूद प्रजशऺणभा सहबागी खेराडी , खेराडी वटभ , क्रि, सॊघ सॊस्थाभा 
सम्फद्ध मसकारु खेराडी सम्झन ुऩछय।   

(थ) "प्रोत्साहन" बन्नारे खेराडीराई ददईने उऩहाय, सम्भान, ऩयुस्कायराई सम्झनऩुदयछ। 

 

ऩरयच्छेद–३ 

नगय खेरकूद विकास समभमतको गठन तथा काभ कतयर्वम य अमधकाय 



३. नगय खेरकूद विकास समभमतको गठन: (१) खेरकूदको विकास गनयको रामग सूमोदम नगयऩामरकाभा देहाम फभोजजभको १३ 
सदस्मीम "खेरकूद विकास समभमत" को गठन हनुेछ्— 
(क) सूमोदम नगयऩामरकाको प्रभखुरे तोकेको र्वमजि   – सॊमोजक 

(ख) विमबन्न विधाका खेरकूदका विऻहरु भध्मेफाट कामयऩामरकाफाट भनोमनत ३ जना   – सदस्म 

(ग) नगय, याविम तथा अधतयायविम खेर जगतभा प्रमतबा आजयन गयेका खेराडी िा ऩूिय खेराडीफाट सूमोदम नगयऩामरका 
कामयऩामरकाफाट भनोनीत कम्तीभा एकजना भवहरा सवहत फढीभा २ जना    –सदस्म 

(घ) नगय खेरकूद कामायरम यहने िडाका िडाध्मऺ   –सदस्म 

(ङ) नगय स्तयका खेरकूद सम्िजधध सॊस्था तथा क्रिहरुफाट मसपारयस बई आएका र्वमजिहरु भध्मेफाट सॊमोजकरे भनोमनत 
गयेका कम्तीभा १ जना भवहरा सवहत ३ जना     –सदस्म 

(छ) साभदुावमक य सॊस्थागत विद्यारमका प्रधानाध्माऩक भध्मे प्रभखुद्वाया भनोमनत २ जना   –सदस्म 

(ज) जशऺा, मिुा तथा खेरकूद शाखाका शाखा प्रभखु १ जना - सदस्म सजचि 

४ समभमतरे आिश्मक देखेभा अधम स्थानीम तह िा जजल्राको खेरकूदको ऺेत्रभा ख्मामत प्राप्त र्वमजिराई विशेषऻ िा 
सल्राहकायको रुऩभा समभमतको फैठकभा आभधत्रण गनय सक्नेछ । 

५ नगय खेरकूद समभमत अधतगयत आिश्मकता अनसुाय प्रत्मेक िडाभा िडा खेरकूद समभमत गठन गनय सवकनेछ । 

६ खेरकूद विकास समभमतको काभ, कतयर्वम य अमधकाय: खेरकूद विकास समभमतको काभ कतयब्म य अमधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ: 
(क) नगय स्तयीम खेरकूद क्मारेण्डयराई स्िीकृत गने । 

(ख) स्थानीम स्तयका खेरकूदको रामग बौमतक सॊयचनाको ऩूिायधाय मनभायण, मोजना मनभायण, सञ्चारन तथा विकास गने, 

(ग) खेरकूदको स्तयभा िवृद्ध गनय नगय , जजल्रा, प्रदेश तथा याविम स्तयका विमबन्न विधाका खेरकूदको प्रमतमोमगताहरुको 
आमोजना तथा सञ्चारन गने, गयाउने, 
(घ) जशऺण सॊस्थाहरुभा खेरकूद सम्िजधध आिश्मकता अनसुाय ऩाठ्यक्रभ फनाउने , प्रजशऺण, प्रमतमोमगता सञ्चारन गने तथा 
खेरकूदको उऩमोमगताका सम्फधधभा प्रचाय प्रसाय गने गयाउन,े 
(ङ) खेरकूद सम्िजधध प्रमतमोमगता िा फैठकभा बाग मरन खेराडी , समभमतका सदस्म तथा कभयचायीराई अधम गा .ऩा.÷न.ऩा, 
जजल्रा, प्रदेश य सॊघभा ऩठाउन,े 

(च) स्थानीम स्तयका खेरकूद प्रशासन , शैजऺक सॊस्था , क्रि, सॊघ, सॊस्था, प्रजशऺण सॊस्थाको मनमभन य सभधिम गने य 
आिश्मक मनदेशन ददन,े 

(छ) स्थानीम सयकायराई खेरकूद विकास सम्िजधध विषमभा याम सल्राह ददन,े 

(ज) खेरकूद सम्िजधध क्रफ, सॊस्थाराई आमथयक सहमोगको रामग सूमोदम नगयऩामरका सभऺ मसपारयश गने, 

(झ) खेरकूद  सम्िजधध  स्तय  फढाउने  ऩसु्तक ,  ऩचाय,  चरजचत्र  िा  मबमडमो  चरजचत्र आददको स्रष्टा एिॊभ मनभायताराई 
आमथयक िा अधम सहमोग प्रदान गयी प्रोत्साहन गने, 

(ञ) खेरकूदको विकासको रामग आिश्मकतानसुाय सम्बि बएसम्भ प्रत्मेक िडाभा खेरकूद भैदानको मनभायण गयी सॊयऺण 
तथा येखदेख गने, 

(ट) खेराडीहरुको स्तयफवृद्ध गनय आिश्मकतानसुाय स्िदेशी तथा विदेशी प्रजशऺकहरुफाट प्रजशऺण ददराउने र्वमिस्था  गने य 
उऩमिु खेराडीको छनौट गयी आिश्मकतानसुाय विदेशभा सभेत तामरभ हामसर गनयको रामग ऩठाउन,े 
(ठ) नगय मबत्रका खेराडीहरुराई आमथयक सहामता तथा छात्रिजृत्त प्रदान गनयको रामग स्थानीम सयकाय सभऺ मसपारयश 
गने, 

(ड) खेराडीको स्िास््मको प्रियद्धन गनयको रामग आिश्मक र्वमिस्था गने, 

(ढ) विमबन्न कायणफाट शायीरयक तथा  भानमसक  रुऩभा  अशि हनु  ऩगुकेा अऩाङ्गता बएका र्वमजिहरुको खेरकूदको 
विकास गनय तामरभ तथा  प्रमतमोमगता सञ्चारन गने र्वमिस्था गने य आिश्मकतानसुाय त्मस्तो खेरकूदको भहत्िको 
सम्फधधभा प्रचायप्रसाय गने गयाउन,े 

(ण) िडा स्तय य विद्यारम स्तयभा खेरकूद गमतविमध सञ्चारन गने / गयाउन,े 

(त) खेरकूद भापय त योजगायीका रामग आिश्मक ऩहर गने, 

(थ) खेरकूदको विकासको रामग अधम आिश्मक र्वमिस्थाहरु गने /गयाउने। 

७. ऩदामधकायीहरुको काभ कतयर्वम य अमधकाय ्
(१) सॊमोजकको काभ कतयर्वम य अमधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ  ्

(क) फैठक फोराउनका रामग सदस्म सजचिराई मनदेशन ददने । 

(ख) फैठकको अध्मऺता गने । 



(ग) फैठकभा भत फयाफय बएभा मनणायमक भत ददने । 

(घ) समभमतको नेततृ्ि गने । 

(ङ) फैठकभा मोजना य प्रस्ताि ऩेश गने । 

(च) फैठकको मनणयम प्रभाजणत गने, फैठकको मनणयम कामायधिमन गने / गयाउने । 

(छ) नगयऩामरका तथा नगय प्रभखुसॉग सम्ऩकय  य सभधिम गने । 

(ज) ऩदामधकायी तथा सदस्महरुको जजम्भेिायी तोक्ने । 

(झ) आमर्वममको से्रस्ता दरुुस्त रुऩभा याख्न े। 

(ञ) समभमतको काभको अनगुभन तथा मनमभन गने /गयाउने । 

(ट) समभमतरे मनणयम गयेको अधम काभहरु गने /गयाउने । 

(२) सदस्म सजचिको काभ, कतयर्वम य अमधकाय: 
(क) फैठकको ऩत्राचाय गने , अमबरेख याख्ने , मनणयम ऩजुस्तकाको सयुऺा गने य आदेशानसुाय फैठकको रामग आिश्मक मफषम 
सूजच य साभग्री जटुाउने। 

(ख) फैठकको भाइधमूट उठाउने य फैठक सञ्चारन सम्िजधध आिश्मक काभ गने । 

(ग) समभमतको सजचिारमको र्वमिस्थाऩन कामय गने । 

८. समभमतका सदस्महरुको ऩदािमध : (१) भनोनीत सदस्महरुको ऩदािमध तीन िषयको हनुेछ  य ऩदािमध सभाप्त बएऩमछ 
मनजहरुको ऩनु् भनोनमन हनु सक्नेछ। तय स्थानीम तहको मनिायचन बएभा मनजहरुको ऩदािमध स्ित् सभाप्त हनुेछ । 

(२) ऩदािमध सभाप्त नहुॉदै कुनै सदस्मको ऩद रयि हनु आएभा फाॉकी ऩदािमधको  रामग दपा ४ को प्रवक्रमा फभोजजभ ऩद 
ऩूमतय गरयनेछ । 

(३) सदस्मरे याजीनाभा ददई स्िीकृत बएभा मनज आफ्नो ऩदफाट भिु बएको भामननेछ।  
(४) कुनै सदस्मरे आफ्नो कतयर्वम ऩारन गयेको छैन बने्न रागभेा समभमतको मसपारयसभा कामयऩामरकाको मनणयमरे त्मस्तो 
सदस्मराई जनुसकैु फखत हटाउन सक्नेछ। त्मसयी कायिाही गदाय सम्िजधधत सदस्मराई सपाई ददने भौकाफाट फजञ्चत गरयने 
छैन । 

९. सदस्मको अमोग्मता् देहामको कुनै र्वमजि सदस्मभा भनोमनत हनु िा फहार यहन सक्ने छैन्– 
(क) गैय नेऩारी नागरयक, 

(ख) समभमतभा कामययत िैतमनक कभयचायी, 
(ग) साहकुो ऋण मतनय नसकी दाभासाहीभा ऩयेको, 
(घ) नैमतक ऩतन देखीने पौजदायी अमबमोगभा अदारतफाट कसूयदाय ठहयी सजाम ऩाएको, 
(ङ) भगज विग्रकेो । 

(च) ऩदेन सदस्म फाहेक अधम सदस्म 

(छ) २१ (एक्काइस) िषय उभेय ऩूया नबएको ।  
१०. सदस्मता सभाप्त हनुे अिस्था: देहामको अिस्थाभा सदस्मता सभाप्त बएको भामननेछ्– 

(क) दपा ९ फभोजजभ सदस्मभा फहार यहन अमोग्म बएभा,  
(ख) सदस्मरे याजीनाभा गयेभा,  
(ग) भतृ्म ुबएभा, 
(घ) समभमतराई कायण सवहतको सूचना नददई रगाताय तीन ऩटक बधदा फढी समभमतको फैठकभा अनऩुजस्थत बएभा । 

ऩरयच्छेद–४ 

समभमतको फैठक 

११. समभमतको फैठक य मनणयम : (१) सॊमोजकफाट मनदेशन बए अनसुाय सदस्म –सजचिरे मभमत , सभम य स्थान तोकी समभमतको 
फैठक फोराउनेछ । 

(२) समभमतको फैठकको अध्मऺता सॊमोजकरे गनेछ य मनजको अनऩुजस्थमतभा सदस्महरुरे आपू भध्मेफाट छानेको सदस्मरे 
फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

(३) समभमतको कूर सदस्म सॊख्माको ५१ (एकाउन्न) प्रमतशत सदस्महरु उऩजस्थत बएभा फैठकको रामग गणऩयुक सॊख्मा 
ऩगुकेो भामननेछ । 

(४) समभमतको फैठक प्रत्मेक २÷२ भवहनाभा अमनिामय  फस्न ुऩनेछ । िषयको कम्तीभा ६ ऩटक फस्नेछ। समभमतको 
आिश्मकता अनसुाय फैठक फस्न सक्नेछ। 



(५) जम्भा सदस्म सॊख्माको तीन खण्डको एक खण्ड सदस्महरुरे भनामसि भावपकको कायण देखाई फैठक फोराइमोस बनी 
सॊमोजक सभऺ मरजखत अनयुोध गयेभा सॊमोजकरे १५ ददनमबत्र फैठक फोराउन ुऩनेछ । 

(६) फैठकभा फहभुतको याम भाधम हनुेछ य भत फयाफय बएभा अध्मऺता गने र्वमजिरे मनणायमक भत ददन ऩाउने छ । 

(७)  फैठकको मनणयम ऩजुस्तका सदस्म–सजचिरे याख्न ेछ । 

ऩरयच्छेद–५ 

वटभ, क्रि, सॊघसॊस्थाहरुको दताय य र्वमिस्थाऩन 
१२. खेरकूद सम्िजधध सॊस्थाको दताय: (१) खेरकूद सम्िजधध गमतविमध सञ्चारन गनय प्रचमरत कानून फभोजजभ दताय बएको 

सॊस्थारे मस समभमतभा सभेत दपा १३ फभोजजभ दताय गयाउन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ समभमतभा दताय नबएको खेरकूद सम्िजधध वटभ, क्रि, सॊघ सॊस्थारे नगयऩामरकामबत्र खेरकूद 
सम्िजधध गमतविमध सञ्चारन गनय सक्ने छैन। 

१३. सॊस्था दतायको रामग दयखास्त ददन ुऩने : (१) समभमतको रगतभा सॊस्था दताय गयाउन चाहने खेरकूद सम्िजधध सॊस्थारे 
देहामका कुयाहरु खरुाई समभमतभा नाभ दतायको मनिेदन दस्तयु ५००।– का साथ अनसूुजच -  १ फभोजजभको ढाॉचाभा 
दयखास्त ददन ुऩने 

(क) सॊस्थाको नाभ य ठेगाना, 
(ख) सॊस्थारे सञ्चारन गने खेरकूदको वकमसभ÷विधा, 
(ग) कामयकारयणी समभमतका सदस्महरुको नाभ, ठेगाना य ऩेशा । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ दयखास्त ददॊदा खेरकूद सम्िजधध सॊस्थारे सॊस्था दताय प्रभाण ऩत्र य विधानको प्रमतमरवऩ सभेत 
दयखास्त साथ सॊरग्न गयेको हनु ुऩनेछ । 

१४. खेरकूद सम्िजधध सॊस्थाको नाभ दताय गनय सक्ने: दपा १३ फभोजजभ नाभ दताय गयाउनको रामग दयखास्त ऩयेभा दयखास्त 
प्राप्त बएको मभमतरे ऩैंतीस ददन मबत्र समभमतरे आिश्मक जाॉचफझु गयी त्मस्तो खेरकूद सम्िजधध सॊस्थाराई आफ्नो रगत 
नाभ दताय गयाई अनसूुजच – २ फभोजजभको प्रभाण ऩत्र ददन ुऩनेछ । सोही प्रभाण ऩत्र हयेक िषय निीकयण बएको विियण 
उल्रेख गयी सम्िजधधत कभयचायीरे सही गयी निीकयण गनुय ऩनेछ। 

(२) ऩवहल्मै दताय बइसकेको सॊस्था बए नगयऩामरकाभा सूजचकृतको रामग अनसूुजच - ३ को ढाॉचाभा मरजखत मनिे दन ददन ु
ऩनेछ। 

(३) सूजचकृत बएका सॊस्थाहरुराई अनसूुजच – ४ फभोजजभ प्रभाण ऩत्र ददईनेछ । प्रभाण ऩत्रभा हयेक िषय निीकयण बएको 
विियण उल्रेख गयी सम्िजधधत कभयचायीरे सही गयी निीकयण गनुयऩनेछ । 

(४) सूजचकृत बएका सॊस्थाको निीकयण गनय ददईने मनिेदन अनसूुजच - ५ फभोजजभको ढाॉचाभा हनुऩुनेछ । 

(५) नगयऩामरकाभा सूजचकृत गदाय आिेदन पायभ शूल्क फाहेक अधम दस्तयु राग्नेछैन । 

(६) प्रत्मेक िषयको आषाढ भसाधतमबत्र सफै दतायिारा िा सूजचकृत सॊस्थाहरु नगयऩामरकाभा अमनिामय निीकयण गयाउन ु
ऩनेछ । 

(७) आमथयक कायोफाय गरयने सॊस्थारे स्थामी रेखा नॊ. (PAN No.) मरएको हनु ुऩनेछ । 

(८) दताय य निीकयण गनुय बधदा ऩवहरे समभमतरे तोकेको प्रमतमनमधद्वाया सम्िजधधत ठाउॊको मनयीऺण गनुय ऩनेछ । 

(९)  उऩदपा  (१)  फभोजजभ  रगतभा  नाभ  दताय  गनय  नसवकने  ठहरयएभा  दताय  गनय नसवकने र्वमहोया को सूचना 
समभमतरे त्मस्तो खेरकूद सम्िजधध सॊस्थाराई ददनऩुनेछ।  
(१०) दताय बएका वटभ क्रि , सॊघ सॊस्थारे जनुसकैु खेरकूदको प्रमतमोमगता गनुयबधदा अगामड खेरकूद विकास समभमतराई 
जानकायी गयाई स्िीकृमत मरन ुऩनेछ। 

(११) नगय खेरकूद समभमतभा दताय बएका वटभ , क्रि, सॊघसॊस्थाहरुरे नगय खेरकूद समभमतको उदे्दश्म अनसुाय खेरकूद 
प्रमतमोमगता सञ्चारन गनय सहमोग भाग गयेको खण्डभा आमोजक समभमतराई नगय खेरकूद विकास समभमतको मसपारयसभा 
नगयऩामरकाफाट आिश्मक यकभ उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

१५. हेयपेयको सूचना गनुयऩने: (१) मो कामयविमध फभोजजभ समभ मतको रगतभा नाभ दताय बएको खेरकूद सम्िजधध सॊस्थारे दपा 
१३ फभोजजभ नाभ दतायको रामग ददएको दयखास्तभा उल्रेख बएको र्वमहोया िा दयखास्त साथ सॊरग्न विधानको र्वमहोयाभा 
कुनै हेयपेय बएभा त्मसयी हेयपेय गनुय ऩयेको कायण सवहतको सूचना ऩधर ददनमबत्र समभमतराई ददनऩुनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ  हेयपेयको  सूचना  प्राप्त  बएऩमछ  त्मस्तो  हेयपेय  गनुयऩने कायण भनामसि देखेभा समभमतरे 
त्मस्तो हेयपेयको र्वमहोया रगतभा जनाई रगत अद्यािमद्यक फनाई याख्न ुऩनेछ । 

१६. खेरकूद सम्िजधध सॊस्थारे वहसाफको से्रस्ता याख्नऩुने: (१) खेरकूद सम्िजधध सॊस्थारे आफ्नो आम्दानी खचयको वहसाफको 
से्रस्ता समभमतरे तोवकददएको ढाॉचाभा याख्न ुऩनेछ । 



(२) उऩदपा (१) फभोजजभ खेरकूद सम्िजधध सॊस्थारे याखेको से्रस्ताको जाॉचफझु खेरकूद समभमतरे जनुसकैु फेरा ऩमन गनय 
सक्नेछ । 

(३) खेरकूद समभमतरे उऩदपा (२) फभोजजभ खेरकूद सम्िजधध सॊस्थाको से्रस्ता जाॉचफझु गदाय गयाउॉदा आम्दानी खचयको 
वहसाफ वकताफ अमनममभत बएको िा यकभ वहनामभना बएको देखीएभा त्मसयी अमनममभत बएको वहसाफ वकताफ मनममभत गनय 
रगाउन य वहनामभना बएको यकभ सम्िजधधत र्वमजिफाट असूर उऩय गनय गयाउन आिश्मक कायिाही चराउन ुऩनेछ । 

१७. समभमतरे मनदेशन ददन य रगतफाट नाभ कट्टा गनय सक्न:े (१) समभमतरे खेरकूद सम्िजधध सॊस्थाराई खेरकूदको विकासको 
सम्फधधभा सभम सभमभा आिश्मक मनदेशन ददन सक्नेछ य त्मस्तो मनदेशनको ऩारना गनुय सम्िजधधत खेरकूद सम्िजधध 
सॊस्थाको कतयर्वम हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ समभमतरे ददएको मनदेशनको ऩारना नगने खेरकूद सम्िजधध सॊस्था िा समभमतरे तोवकददएको 
ढाॉचाभा आफ्नो आम्दानी खचयको वहसाफ वकताफको से्रस्ता नयाख्न ेिा यकभ वहनामभना गने खेरकूद सम्िजधध सॊस्थाको नाभ 
समभमत आफ्नो रगतफाट कट्टा गनय सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ समभमतरे आफ्नो रगतफाट कुनै खेरकूद सम्िजधध सॊस्थाको नाभ कट्टा गयेभा त्मसको सूचना 
सम्िजधधत खेरकूद सम्िजधध सॊस्थाराई ददन ुऩनेछ । 

१८. समभमतको स्िीकृमत मरन ुऩने: खेरकूद सम्िजधध सॊस्थारे खेरकूद प्रमतमोमगता नगयबधदा फावहय िा याविम िा अधतयाय विम 
खेरकूद सम्िजधध विषमको सबा िा सम्भेरनभा बाग मरन कुनै सदस्म िा खेराडीराई ऩठाउन िा सूमोदम नगयऩामरकाभा 
हनुे खेरकूद प्रमतमोमगता िा खेरकूद सम्िजधध विषमको सबा िा सम्भेरनभा अधम ऺेत्रको खेराडी अमधकायीहरुराई 
आभधत्रण गनय समभमतको स्िीकृमत मरन ुऩनेछ । 

१९. सदस्महरुको फैठक बत्ता : (१) सदस्महरुरे समभमतको फैठकभा बाग मरए फाऩत तोवकए फभोजजभ फैठक बत्ता ऩाउनेछन ्। 

(२)सदस्मरे समभमतको काभ विशेषरे भ्रभण गनुयऩयेभा तोवकए फभोजजभको भ्रभण तथा दैमनक बत्ता ऩाउने छन ्। 

२०. कामयक्रभ तथा फजेट: खेरकूद विकास प्रिद्धनयको रामग सूमोदम नगयऩामरकारे आिश्मक फजेट फावषयक मोजनाभा सभािेश 
गनुय ऩनेछ । 

ऩरयच्छेद–६ 

आचाय सॊवहता 
२१. आचाय सॊवहता : (१) खेर सम्िजधध विषमका खेराडी , समभमत सॊमोजक तथा सदस्म , कभयचायी नगय कामयऩामरका य 

सबासद्हरुरे देहाम फभोजजभको आचाय सॊवहता ऩारना गनुय ऩनेछ :— 
(क) खेरका मनणायमक , खेराडी, दशयक, आमोजक कसैरे ऩमन खेर सञ्चारनको सभमभा कुनै ऩमन प्रमतफजधधत रागूऔषध य 
भादक ऩदाथय सेिन गनय ऩाइने छैन । 

(ख) प्रमतस्ऩधॉ वटभरे विदेशी नागरयक भात्र सभािेश गयेय स्िदेशी वटभ फनाउन ऩाइने छैन । तय विदेशी खेराडी 
सभेतराई आभधत्रण गरयॉदा गैय नेऩारी वटभराई भाधमता ददइनेछ । 

(ग) प्रमतस्ऩधायत्भक खेर सञ्चारन गदाय दतायिारा वटभराई भात्र भाधमता ददइनेछ। 

(घ) नैमतक ऩतन हनुे पौजदायी अऩयाधभा दोषी ठहरयएको खेराडीराई खेरको वटभफाट हटाइनेछ । 

(ङ) खेरको विजम ऩश्चात ऩाउने जशल्ड, ट्रपी कही कतै फेच्न, धयौटी याख्न िा उऩहाय ददन ऩाइने छैन । तय कुनै दतायिारा 
क्रि विघटन हनु गई उि क्रिरे प्राप्त गयेका मसल्ड , ट्रपी नगयऩामरकाको स्िीकृमतभा अको दतायिारा क्रिराई उऩहाय 
ददन बने िाधा ऩने छैन । 

(च) कुनै खेरभा र्वमजिराई ददएको उऩहाय फाहेक वटभरे ऩाएको  उऩहाय र्वमजिको अधीनभा याख्न ऩाइने छैन तय सॊयऺण 
गनय फाधा ऩनेछैन । 

(छ) खेरको मनणायमक याख्दा तामरभ प्राप्त आमधकारयक र्वमजि फाहेक अरुराई याख्न ऩाइने छैन । 

(ज) खेराडीहरुरे आऩसभा प्रमतस्ऩधाय गदाय आफ्नो वटभको ऩऺ मरई क्रावऩङ्ग हवुटङ, अनहुाय भेकअऩ य जचत्र प्रदशयन गनय 
ऩाइनेछ तय विऩऺी वटभका र्वमजिहरु िा वटभराई इॊमगत गयी काटुयन , जचत्रकारयता, हवुटङ्ग, र्वमजिगत िा सॊस्थागत नाभफाट 
अश्लीर शब्द िा अबर र्वमिहाय गनय ऩाइने छैन । 

(झ) खेरको विकास गयी प्रचाय प्रसाय य प्रमतस्ऩधाय ऺभता विकास गनय नगयऩामरका का स्िीकृमत य इजाजतमफना आफ्नो 
वटभको नाभभा जिजयस्ती चधदा उठाउन ऩाइने छैन । 

(ञ) नगयऩामरकाको स्िीकृमत िा इजाजत मरई उठाइएको चधदा सॊस्थाको आम्दानी खाताभा आम जनाई सम्िजधधत 
क्रफफाट ऩारयत गयाएय भात्र खचय गनय ऩाइनेछ । 

(ट) मस अजघ नै अधमत्र दताय बएका िा नगयऩा मरकाभा सूजचकृत बएका सॊस्थाहरुरे नगयऩामरकाभा मरजखत जानकायी ददएय 
भात्र स्ितधत्र ढॊगरे खेर सञ्चारन गनय ऩाउनेछन ्। 



२२. सौजधमता: दतायिारा सॊस्थाहरुरे अधम सॊघ सॊस्थाहरुको सौजधमभा कुनै खेर सञ्चारन गनय नगयऩामरकाको ऩूिय स्िीकृमत 
मरनऩुनेछ । सॊस्थाको सौजधम ताफाट प्राप्त जजधसी िा अधम सहमोगराई साियजमनक गयी खेर सञ्चारन गनुयका साथै विियण 
दुर्ुस्त याख्न ुऩनेछ । 

ऩरयच्छेद–७ 

सजाम 

२३ जरयिाना : (१) दताय बएका खेरकूद सम्िजधध सॊस्थाहरुरे निीकयण नगयाएभा देहाम फभोजजभ जरयिाना गरयनेछ: 
क) एक िषयसम्भ ऩमन निीकयण नगयेभा रु. ५००÷—  

ख) दईु िषयसम्भ ऩमन निीकयण नगयेभा रु. १०००÷—  

ग) तीन िषयसम्भ ऩमन निीकयण नगयेभा रु. २०००÷–  

घ) ऩाॉच िषयसम्भ ऩमन निीकयण नगयेभा रु. ५०००÷– 

(२) ऩाॉच िषय बधदा फढी सभमसम्भ ऩमन निीकयण नगने सॊस्थाराई दतायको सूचीफाट हटाइनेछ । मसयी सभमभै निीकयण 
नगयी दतायको सूचीफाट हवटसकेको सॊस्थाभा सॊरग्न र्वमजिको अको सॊस्था दताय गरयने छैन । 

(३) सभमभै निीकयण नगने सॊस्थारे आफ्नो कोषफाट जरयिाना फझुाउन ुऩनेछ । सॊस्थाको कुनै र्वमजिका कायणरे सॊस्था 
निीकयण गनय विरम्फ हनु गएको बए उि र्वमजिफाट सॊस्थारे असूर उऩय गनय सक्नेछ । 

२४. सॊस्थाको विघटन : (१) दताय बएको खेरकूदका सॊस्थाहरु देहामको अिस्थाभा विघटन हनु सक्नेछन ्:— 
(क) सॊस्थाका दईु मतहाई फहभुतरे सॊस्था विघटन गने बनी मनणयम गयेभा,  
(ख) रगाताय ५ िषयसम्भ सॊस्था निीकयण नगयेभा, 
(ग) सॊस्थाका ऩदामधकायी मनष्कृम बएभा िा िेऩत्ता बएभा,  
(घ) प्राकृमतक विऩजत्तको कायणफाट सॊस्था ऺतविऺत बएभा । 

२५. विघवटत सॊस्थाको सम्ऩजत्त सम्िजधध र्वमिस्था  ्विघटन बएको सॊस्थाको सम्ऩजत्त नगयऩामरका भातहतभा यहनेछ। 

२६. सजाम् (१) समभमतको कुनै सदस्म िा कभयचायीरे जानी जानी िा राऩयिाही गयी िा फदमनमत साथ समभमतराई हानी 
नोक्सानी ऩमुायएभा मनजराई ५,०००।– (ऩाॉच हजाय) रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना हनु सक्नेछ। 

(२) आमथयक सम्ऩजत्तभा हानी नोक्सानी ऩमुायएभा आमथयक ऐनभा उल्रेख बए अनसुाय कायिाही हनुछे। 

२७. असर मनमतरे गयेको काभभा फचाउ: मस कामयविमध फभोजजभ खेरकूद सम्िजधध शैजऺक सॊस्था, क्रि, सॊस्थाहरुको अनगुभन 
तथा मनमभन गदाय सदस्महरु उऩय कुनै कायिाही गरयनेछैन। 

२८. मस कामयविमधभा रेजखएको कुयाभा मसै फभोजजभ य अधमभा प्रचमरत कानून फभोजजभ हनुेछ। 
२९. प्रमतिेदन: समभमतको िावषयक प्रगमत प्रमतिेदन सॊमोजकरे नगय कामयऩामरकाभा ऩेश गनुय ऩनेछ। 
३०. फाधा अडकाउ पुकाउने अमधकाय: मस कामयविमधको कामायधिमनभा कुनै फाधा अडकाउ ऩयेभा पुकाउने िा मस कामयविमधको 

र्वमाख्मा गने अमधकाय सूमोदम नगयऩामरकाराई हनुेछ । 

३१. खायेजी तथा फचाउ् मस कामयविमधभा बएभा र्वमिस्थाहरु नेऩारको सॊविधान य प्रचमरत कानूनसॉग फाजझएभा फाजझएको 
हदसम्भ फदयबागी हनुेछ। 

३२. सॊशोधन: मस कामयविमधभा आिश्मकता अनसुाय नगय कामयऩामरकारे आिश्मक सॊशोधन गनय सक्नेछ । 

 

  



अनसूुजच – १ 
(दपा १३ को उऩदपा १ सॉग सम्िजधधत) 
सॊस्था दतायका रामग ददइने मनिेदनको ढाॉचा 

मभमत: 
श्री प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत ज्मू, 

सूमोदम नगयऩामरका,  
नगय कामयऩामरकाको कामायरम, वपक्कर, इराभ 

 

विषम: सॊस्था दताय सम्फधधभा । 

भ /हाभीरे तऩमसरभा रेजखएको विियण अनसुायको खेरकूद सम्िजधध सॊस्था दताय गने भनसामरे इच्छुक र्वमजिहरुको 
बेराफाट गदठत तदथय समभमतरे सॊस्थाको विधान सभेत तमाय गरयसकेकोरे एक प्रमत विधान मसै मनिेदन साथ सॊरग्न याखी विधान 
स्िीकृमत तथा सॊस्था दतायका रामग आिेदन गयेको छु/ छौं । मनमभानसुाय सॊस्था दताय गरयददन ुहनु अनयुोध छ । 

 

सॊस्थाको कामायरम यहने स्थान: ...............................  टेमरपोन/ भोफाइर नॊ. ................... सूमोदम नगयऩामरका िडा नॊ . 
.................. टोर: .................. 
 

 

सजचिको हस्ताऺय:     अध्मऺको हस्ताऺय: 
नाभ:       नाभ: 
मभमत:       मभमत: 
 

 

मनिेदन साथ सॊरग्न गनुयऩने कागजातहरु: 
क) सॊस्थाको विधानको भस्मौदा 
ख) आिेदक य समभमतका ऩदामधकायीहरुको नेऩारी नागरयकताको प्रमतमरवऩ 
ग) सॊस्थाको छाऩको नभूना । 



अनसूुजच – २ 
(दपा १४ को उऩदपा १ सॉग सम्िजधधत) 

सॊस्था दताय प्रभाण ऩत्रको ढाॉचा 
 

सूमोदम नगयऩामरका 
नगय कामयऩामरकाको कामायरम 

वपक्कर, इराभ 

मभमत: ........... 
सॊस्था दताय प्रभाण ऩत्र 

सॊस्थाको नाभ:          

ठेगाना: 
दताय हुॉदाका फखत यहन ुबएका समभमतका ऩदामधकायी य सदस्म सॊख्मा: 
दताय हुॉदाका फखत यहन ुबएको अध्मऺको नाभ: 
 

 

भामथ उजल्रजखत विियण बएको सॊस्थाको विधान स्िीकृत गयी सॊस्था दतायको प्रभाण ऩत्र प्रदान गरयएको छ । सूमोदम नगय 
खेरकूद विकास समभमत सञ्चारन कामयविमध , २०७६ य स्िीकृत विधानको अधीनभा यही खेरकूद सम्िजधध गमतविमधहरु सञ्चारन 
गनय अनभुमत ददइएको छ । 

 

 

................ 
प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत 

सूमोदम नगयऩामरका 
 

सॊस्था निीकयणको विियण: 
क्र.सॊ. सॊस्थाको नाभ निीकयण बएको मभमत निीकयण दस्तयु निीकयण गने कभयचायीको सही य नगयऩामरको छाऩ 

     

     

     

     

 



अनसूुजच – ३ 
(दपा १४ को उऩदपा २ सॉग सम्िजधधत) 

 

सॊस्था सूजचकृतका रामग ददइने मनिेदनको ढाॉचा 
 

श्री प्रभखु प्रशासकीम अमधकृतज्मू, 

सूमोदम नगयऩामरका, 
नगय कामयऩामरकाको कामायरम, वपक्कर, इराभ । 

 

विषम: सॊस्था सूजचकृत गरयददन ुहनु । 

 

हाभीरे तऩमसरको विियण अनसुायको सॊस्था गठन गयी सञ्चारन गदै आएका छौँ । नगय कामयऩामरकाको मनमभानसुाय सॊस्था 
सचुीकृत गनुयऩने बएकोरे मनमभानसुाय सॊस्था सूजचकृत गरयददन ुहनु अनयुोध गदयछौँ । 

 

सॊरग्न कागजातहरु 

क) दताय प्रभाण ऩत्र 

ख) चार ुिषयको रेखा ऩयीऺण प्रमतिेदन 

ग) कय चिुा प्रभाण ऩत्र 

घ) कामय समभमतको मनणयम 

ङ) सॊस्थाको विधान 

 

 

........................     .......................  
हस्ताऺय      हस्ताऺय 
सजचिको नाभ्     अध्मऺको नाभ् 
 



अनसूुजच – ४ 

(दपा १४ को उऩदपा ३ सॉग सम्िजधधत) 
सूजचकृत प्रभाण ऩत्रको ढाॉचा 

 

सूमोदम नगयऩामरका 
नगय कामयऩामरकाको कामायरम 

वपक्कर, इराभ 

 

सॊस्था सूजचकृत प्रभाण ऩत्र 

सॊस्थाको नाभ:  
ठेगाना:  
दताय हुॉदाका फखत यहन ुबएका समभमतका ऩदामधकायी य सदस्म सॊख्मा: 
दताय हुॉदाका फखत यहन ुबएको अध्मऺको नाभ: 
 

भामथ उजल्रजखत विियण बएको सॊस्था सूजचकृत गयी प्रभाण ऩत्र प्रदान गरयएको छ । सूमोदम नगय खेरकूद विकास 
समभमत सञ्चारन कामयविमध , २०७६ य स्िीकृत विधानको अमधनभा यही खेरकूद सम्िजधध गमतविमधहरु सञ्चारन गनय अनभुमत 
ददइएको छ । 

 

 

प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत 

सॊस्था निीकयणको विियण 

क्र.सॊ. सॊस्थाको नाभ निीकयण बएको मभमत निीकयण दस्तयु निीकयण गने कभयचायीको सही य न.ऩा. को 
छाऩ 

     

     

     

 



अनसूुजच – ५ 
(दपा १४ को उऩदपा ४ सॉग सम्िजधधत) 

 

सॊस्था निीकयणका रामग ददइने मनिेदनको ढाॉचा 
मभमत: ................ 

श्री प्रभखु प्रशासकीम अमधकृतज्मू, 

सूमोदम नगयऩामरका, 
नगय कामयऩामरकाको कामायरम, 

वपक्कर, इराभ । 

विषम: सॊस्था निीकयण गयी ऩाउॉ । 

 

........................................................................ नाभक सॊस्था मस नगयऩामरकाभा दताय / सूजचकृत बई 
खेरकूद सम्िजधध गमतविमधहरु सञ्चारन गयी यहेको हुॉदा तऩजशर फभोजजभका कागज ऩत्र सॊरग्न याखी निीकयण गरयऩाउॉ बनी 
मनिेदन गनय आएको छु/ छौँ । अत: आमथयक िषय ................ को रामग सॊस्था निीकयण गयी ऩाउॉ। 

 

मनिेदनसाथ ऩेश गनुयऩने कागजातहरु: 
क) आ.ि. ........... को रेखाऩयीऺण प्रमतिेदन 

ख) सॊस्थाको गत आ.ि. को िावषयक गमतविमधको सभवष्टगत प्रगमत विियण 

ग) सॊस्थाको चार ुआ.ि. को िावषयक मोजना य फजेट 

 
आऻारे 

प्रकाशयाज ऩौडेर 

प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत 


