
धनगढी उपमहानगरपािलका नगर खेलकुद िवकास ऐन,  
२०७९ 

तावनाः 
धनगढी उप-महानगरपािलकामा खेलकुद, खेल सं कृितको िवकास, खेलकुद पूवाधार िनमाण, खेलाडीको यावसाियक 
सरु ा, िविभ न तहगत राि य एवम अ तराि य ितयोिगतामा सहभािगता तथा खेलकुद े को सम  िवकास गन 
आव यक भएकोले, थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोिजम धनगढी उपमहानगरपािलकाको नगर 
सभामा पेश गदछु ।  
१. सिं  नाम र ार भ : (१) यस ऐनको नाम “धनगढी उपमहानगरपािलका नगर खेलकुद िवकास ऐन, २०७९” रहको 

छ ।   
(२) यो ऐन थानीय राजप मा काशन भएको िमित देिख लाग ुहनेछ ।  

२. प रभाषा:  िवषय र संगले अक  अथ नलागेमा यस ऐनमा, 
 (क) “अ य ” भ नाले दफा ३ बमोिजम गिठत धनगढी उप-महानगरपािलका नगर खेलकुद िवकास  सिमितको 

अ य  स झनपुछ।  
(ख) “उप मख ु” भ नाले धनगढी उप-महानगरपािलकाको उप मख ुलाई स झनपुछ ।  

(ग) “उप-महानगरपािलका“ भ नाले धनगढी उप-महानगरपािलकालाई स झनपुछ ।  

(घ) “खेलकुद स ब धी सं था” भ नाले दफा ११ बमोिजम दता भएको सं था स झनपुछ ।  

(ङ) “तोिकएको” वा  “तोिकए बमोिजम” भ नाले यस ऐन अ तरगत बनेको िनयममा तोिकए बमोिजम स झनपुछ ।  
(च) “ मख ु” भ नाले धनगढी उपमहानगरपािलकाको मख ुलाई स झनपुछ ।  

(छ) “ मख ु शासक य अिधकृत” भ नाले धनगढी उपमहानगरपािलकाको मखु शासक य अिधकृतलाई 
स झनुपछ ।  

(ज) “सिमित” भ नाले दफा ३ बमोिजम गिठत धनगढी उपमहानगरपािलका नगर खेलकुद िवकास सिमित 
स झनुपछ।  

(झ) “सद य” भ नाले दफा ३ बमािजमको सिमितको सद य स झनुपछ र सो श दले सिमितको अ य , सद य र 
सद य सिचव समेतलाई जनाउने छ ।  

(ञ) “सद य–सिचव” भ नाले दफा ३ बमोिजम नगर खेलकुद िवकास सिमितको सद य–सिचव सि झनु पछ । 

३. धनगढी उप-महानगरपािलका नगर खेलकुद िवकास सिमितः  (१) उप-महानगरपािलकामा खेलकुदको िवकास 
गनको लािग सात सद यीय नगर खेलकुद िवकास सिमित गठन हनेछ ।  

 (२)       उपदफा (१) बमोिजम गठन हने सिमितमा देहायका सद य रहनेछन ।  
             (क) उप-महानगरपािलको मखु वा िनजले तोकेको यि  ……………………….... अ य   
             (ख) िवगतमा िज ला तरमा खेलकुदको े  मा खेलाडी वा रे  वा  

िश क वा यव थापक भई काम गरकेो यि  म ये दईु 



मिहला सिहत उप-महानगरपािलका तोकेको पाचँ जना………...........……….सद य   
(ग) सामािजक िवकास महाशाखा मखु वा नीजले तोकेको अिधकृत  
कमचारी…………...................................................….…..….….सद य सिचव  
(३) सिमितको बैठकमा खेल े संग स बि धत िव  तथा सरु ा िनकायका मखु लाई आम ण गन सिकनेछ ।   
(४) सिमितको सबै काम कामकारवाही िनिम  आफनो छु ै छाप हनेछ ।  
(५) सिमितको चल अचल स पित उप-महानगरपािलकाको हनेछ ।  
(६) खेलकुद िवकास सिमितको सिचवालय उप-महानगरपािलकाको कायालयमा रहनेछ ।  

(७)  खेलकुद े मा िवशेष अनभुवी र द ता हािसल गरकेा यि ह  म येबाट एक स लाहाकार सिमित गठन गन 
सिकनेछ ।  

४. पदाविध :  
 (१) धनगढी उप-महानगरपािलका खेलकुद िवकास सिमित सद यको पदाविध तीन वषको हनेछ ।  
(२) दफा ३ को उपदफा (२) बमोिजमको कुनै सद यको पद र  भएमा सोही बमोिजम पदपतु  ग रनेछ ।  
(३) दफा ३ को उपदफा (२) बमोिजम कुनै सद यको दफा ६ अ तरगत सद यबाट हटाउनपुन भ ने लागेमा 

कायपापािलकाले य तो सद यलाई माणका आधारमा जुनसकैु बखत हटाउन स नेछ । तर  यसरी 
हटाउनपुदा स बि धत सद यलाई सफाईको मौकाबाट बि चत ग रने छैन । वतः पद र   हने अव थामा भने 
सनुवुाईको मौका अिनवाय रहने छैन।  

५. सद यको अयो यता : देहायको कुनै यि  सद यमा मनोिनत हन वा बहाल रहन स नेछैनाः–  
(क) गै  नेपाली नाग रक,   
(ख) प चीस वष उमेर परुा नभएको,  
(ग) नैितक पतन दिेखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठह रएको ।  

६. सद यता र  हने अव था : देहायको अव थामा सद यता र  भएको मािननेछ ।  
(क) दफा ५ बमोिजम सद यमा बहाल रहन अयो य ठहरीएमा।  
(ख) रािजनामा िदएमा । 
(ग) मृ य ुभएमा । 
(घ) सूचना निदई लगातार ितन पटक भ दा बढी सिमितको बैठकमा अनपुि थत भएमा ।  
ङ) दफा ४ को उपदफा (३) बमोिजम कायपािलकाले हटाएमा ।  

७. अ य को काम, कत य र अिधकार : अ य को काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछाः–  

(क) सद य सिचवलाई बैठक बोलाउन िनदशन गन  
(ख) बैठकको अ य ता गन  

(ग) सिमितलाई खेलकुद स बि ध िनित तथा काय मको िवषयमा सझुाव िदने,  

(घ) वािषक योजना, काय म तथा बजेट तयार ग र सिमित सम  पेश गन,  

(ङ) अ य ले बािषक ितेवेदन कायपािलका सम  पेश गन,  



८. सद य सिचवको काम, कत य र अिधकार  : सद य सिचवको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछः 
             (क) दिैनक शासिनक काय सं चालन गन, गराउने,  

(ख) खेलकुद सिमित स ब धमा नीित िनधारण गन कायमा सहयोग गन, 
(ग) सिमितको बैठकको िनणय मािणकरण एवं काया वयन गन, गराउने,  
(घ) सिमितबाट ि वकृत खेलकुद स बि ध नीित, योजना र काय म काया वयन गन, गराउने,  
(ङ) वािषक योजना, काय म तथा बजेट तयार ग र सिमित सम  पेश गन,  
(च) वािषक ितेवेदन तयार ग र सिमित सम  पेश गन,  
(छ) खेलाडीको अिभलेख रा ने   
(ज) सिमित ले तोकेको अ य काय गन, गराउने,  
९. सिमितको बैठक र िनणय   
(१) अ य को िनदशन अनसुार सद य सिचवले िमित, समय र थान तोक  सिमितको बैठक बोलाउन ुपनछ ।  
(२) सिमितको बैठकको अ य ता अ य  ले गनछन् र िनजको अनपुि थितमा उपि थत सद य म येबाट 
तोिकएको सद यले बैठकको अ य ता गनछन ।  
(३) सिमितको कुल सद य सं याको पचास ितशत भ दा बढी सद य उपि थत भएमा बैठकको लािग गणपरुक 
सं या पगुेको मािननेछ ।  
(४) सिमितको बैठक मिहनाको एक पटक ब नेछ ।  
(५) एक ितहाई सद यले कारण र औिच य सिहत बैठक बोलाउन अ य  सम  िलिखत अनरुोध गरमेा अ य ले 
यथाशी  बैठक बोलाउनुपनछ ।  
(६) बैठकमा बहमतुको राय मा य हनेछ र मत बराबर भएमा अ य ता गन यि ले िनणायक मत िदनेछ ।  
(७) अ य  र सद य–सिचवले बैठकको िनणय मािणत गनपुनछ ।  
(८) बैठक स बि ध अ य कायिविध सिमित आफैले िनधारण गरबेमोिजम हनेछ ।  
 
१०. सिमितको काम, कत य र अिधकार :  दफा ३ बमोिजम गठन भएको सिमितको काम, कत य र अिधकार 

देहाय बमोिजम हनेछाः–  
(क) उप-महानगरपािलका तरीय लगायतका खेलकुद ितयोिगता आयोजना गन,  

          (ख) अ तर नगर, राि य तथा अ तराि य खेलकुद ितयोिगता वा बैठकमा भाग िलन खेलाडी तथा आव यकता 
अनसाुर अ य पदािधकारीलाई पठाउने  । 
(ग) खेलकुदको िवकास व न, अनसु धान अ ययन, तािलम लगायतका काय गन गराउने । 
 (घ) रङ्गशाला, खेलकुद मैदान तथा अ य खेलकुद संरचनाको िनमाण, सं चालन संर ण तथा रखेदेख गन 
गराउने,  
(ङ) ित ान तथा िश ण सं थामा खेलकुद िश ण लगायतका काय गन आव यक सहयोग गन, 
(च) आव यकता अनसाुर उप–सिमित गठन गन,  
(छ) आफनो तह र मातहतका खेलकुद स बि ध संघसं थाको िनयमन गन, 
(ज) वदशेी तथा िवदेशी िश कबाट िश कको यव था गन र उपयु  खेलाडीको छनौट गन िवदेशमा समेत 
तािलम िलन पठाउने तर िवदेशी िश क िझकाउदँा प रषदको चिलत कानून बमोिजम ि या परुा गनपुनछ ।  
(झ) खेलाडीलाई आिथक सहायता तथा खेलविृ  दान गनको लािग उप-महानगरपािलका सम  िसफा रस गन 



(ञ) खेलाडीको वा यको संर ण गनको लािग आव यक यव था गन,  

(ट) फरक मता भएका यि को खेलकुदको िवकास गन तािलम तथा ितयोिगता सं चालन गन यव था गन 
गराउने । 
(ठ) खेलकुद िवकासको लािग गो ी, सेमीनार आयोजना गन,  

(ड) खेलकुद पयटनको िवकास गन,  

(ढ) पर परागत खेलकुदको संर ण र वधन गन,  

(ण) उप-महानगरपािलकामा खेलकुद िवकासका लािग ाथिमक करण गन गराउने, 

(त) खेलकुदको िवकासको लािग अ य आव यक यव था गन गराउने ।  

११. खेलकुद स ब धी सं था दताः (१) खेलकुद स ब धी ि याकलाप आयोजना गन लव  संघ वा सं थाको दता, 
सूिचकरण सिमित माफत उप-महानगरपािलकामा हनेछ ।  

(२) यस अिघ अ य िनकायमा दता, सूिचकरण, अ याविधक रहेका खेलकुद समि ध सं था यस ऐन बमोिजम दता हनपुनछ ।  
१२. दताका को लािग िनबेदन िदनु पन  (१) दफा ११ बमोिजम नाम दता सूिचकरण गराउन चाहने खेलकुद स बि ध 

सं थाले देहायका कुरा खलुाई सिमितमा नाम दताको लािग िनेबेदन िदनपुनछाः–  
(क) सं थाको नाम र ठेगाना,  
(ख) सचालन ग रने खेलकुद,  
(ग) कायका रणी सिमितका सद यको नाम, ठेगाना,  
(घ) िवधानको माजिणत ितिलिप,  
(ङ) वािषक काययोजना र आय ोत।  

१३. नाम दता सूिचकरण गन स ने  (१) दफा १२ बमोिजम नाम दता सूिचकरण गराउनको लािग दरखा त परमेा 
सिमितले ितस िदन िभ  आव यक जाचँवुझ गरी य तो सं थाको नाम दता सूिचकरण गनस नेछ  । 
(२) सिमित उपदफा (१) बमोिजम नाम दता भएमा दता ग रएको सूचना र नाम दता गन नसिकने भएमा सोको सूचना 
स बि धत सं थालाई िदन ुपनछ । 

१४. िवधान सशंोधनको सूचनाः (१) यो ऐन बमोिजम सिमितमा नाम दता सूिचकरण भएको खेलकुद   सं बि ध सं थाले  
दफा १२ बमोिजम नाम दताको लािग िदएको िनेबेदनमा उ लेख भएको यहोरा वा िनेबेदन साथ सं ल न िवधानको यहोरामा 
कुनै हेरफेर भएमा यसरी हेरफेर गन ुपन कारण सिहतको तीन महले तयार ग र सूचना ितस िदन िभ  सिमितालाई िदनपुनछ,  

                    (२) उपदफा (१) बमोिजम हेरफेरको सचुना ा  भएपिछ हेरफेर गनपुन कारण उिचत देखेमा सिमितेले हेरफेरको यहोरा 
अ याविधक गन ुपनछ।  

१५. िहसाबको े ता रा नुपन (१) खेलकुद स बि ध सं थाले राखेको े ताको आ दानी र खचको िहसाबको  े ता 
तोिकएको ढाचामँा रा नपुनछ ।  

              (२) उपदफा (१) बमोिजम खेलकुद स बि ध सं थाले राखेको े ताको जाचँबझु उपमहानगरपािलका र  दफा ३ बमोिजम 
गिठत सिमितेले जिहलेसकैु गन गराउन स नेछ ।  

१६. िनदशन िदने (१) सिमितेले मातहतका खेलकुद स बि ध सं थालाई खेलकुदको िवकासको स ब धमा समय समयमा 



आव यक िनदशन िदन स नेछ र य तो िनदशनको पालना गन ुस बि धत खेलकुद स बि ध सं थाको कत य 
हनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम सिमितेले िदएको िनदशनको पालना नगन खेलकुद स बि ध सं था वा दफा १५ 

बमोिजम  तोिकएको सिमितले  ढाचँामा आ नो आ दानी खचको िहसाब िकताबको े ता नरा ने वा रकम 
िहनािमना गन खेलकुद स बि ध सं थाको नाम सिमिते ले आ नो सूिचकरण वाट क ा गन  स नेछ ।  

(३) उपदफा (२) सिमितेले आ नो सूिचकरणवाट कुनै खेलकुद स बि ध सं थाको नाम क ा गरमेा यसको सूचना 
स बि धत खेलकुद स बि ध सं थालाई िदनपुनछ ।  

१७. ि वकृित िलनु पन : खेलकुद स बि ध सं थाले राि य  अ तराि य खेलकुद ितयोिगता वा सूिचकरण अ तराि य  
खेलकुद िवषयको सभा वा स मेलनमा भाग िलन कुनै सद य वा खेलाडीलाई पठाउन वा उपमहानगरमा हने खेलकुद 

ितयोगता राि य अ तराि य तरको सभा वा स मेलनमा अ य देशको खेलाडी वा अिधकारीलाई आम ण गन 
चिलत कानून बमोिजम ि वकृत िलनपुनछ ।  

१८. सिमितको कोष : (१) सिमितको आ नो एउटा छु ै कोष हनेछ र सो कोषमा देहायको रकम रहनेछाः–  
(क) नेपाल सरकार र देश सरकार, धनगढी उप-महानगरपािलकावाट ा  रकम,  
(ख) खेलकुद पवूाधार उपयोग गन िदए बापतको शु क,  
(ग) खेलकुद स बि ध िश ण दान गरबेापतको शु क,  
(घ) खेलकुद दशन ग र आजन भएको रकम, 
(ङ) कुनै यि  वा सं थाले च दा वा सहायता व प दान गरकेो रकम,  
(च) नेपाल सरकारको अनमुितमा राि य, अ तराि य संघ, सं था, िवदेशी सरकार वा एजे सीबाट ा  रकम,  
(छ) अ य कुनै ोतबाट ा  रकम ।  
(२) सिमितको नामबाट ग रने सबै खच कोषबाट यहो रनेछ ।  
(३) सिमितको कोषबाट रहने रकम बकमा खाता खोिल ज मा गनछ ।  
(४) सिमितको खाता संचालन तोिकए बमोिजम हनेछ ।  

१९. लखेा र लेखापरी ण: (१) सिमितको आय ययको लेखा चिलत कानून बमोिजम रािखनेछ । 

   (२) उपमहानगरपािलकाले सिमितको आय ययको लेखा, तत् तत् स ब धी कागजात, नगदी िज सी समेत जुनसकैु बखत 
जाँ न वा जाँ न लगाउन स नेछ । र िनयम अनसाुर आिथक बष समा  भएपिछ लेखा परी ण गराउनपुनछ ।  

२०. सद यको भ ा :  दफा ३. बमोिजम गिठत सिमितका सद यह लाई सिमितको बैठकमा भाग िलए वापत  उप-
महानगरपािलकाको िनयमानुसार मिहनाको तीन वटा बैठक स मको बैठक भ ा पाउनेछन ्।  

२१. उपमहानगरपािलकाल ेिनदशन िदन स ने (१) उपमहानगरपािलकाले खेलकुद िवकास गनको लािग सिमितलाई 
आव यक िनदशन िदन स नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम उपमहानगरपािलकाले िदएको िनदशन दफा ३ बमोिजम गिठत सिमितले पालना गन ुपनछ।   



२२. सपथ हण :  दफा ३ बमोिजम गठन भएको सिमितका पदािधकारीह ले अनुसचुी १ बमोिजमको ढाचा ँअनसाुर सपथ 
हण िलनपुनछ ।  

२३. सजाय र कारबाहीः (१) सिमितेले देहाय बमोिजमको कसरुमा देहाय बमोिजम सजाय गनछाः– 
 (क) सिमितेले िदएको िनदशन पालना नगन खेलकुद िवकास सिमित वा खेलकुद स ब धी सं थालाई पिहलो पटक 

चेतावनी सिहत पाचँ हजार पैया ँज रवाना र सोही कसरु दोहोयाएमा सिमित वा सं था खारजेी ।  
(ख) कुनै खेलाडी वा खेलाडीको समूह वा िश क वा यव थापक वा रे ले खेलको ित पधाबाट आउने 

वभािवक प रणामलाई ितकुल हनेगरी िमलेमतोमा वा लोभनमा परी खेल खेल ेवा खेलाएमा, वडा तरको 
खेलकुद ितयोिगताको हकमा– पाचँ हजार पैया ँ ज रवाना र एक बष स म सोही तरको खेलबाट 

ितब ध। उपमहानगरपािलका तरको  खेलकुद ितयोिगताको हकमा– दश हजार पैया ँज रवाना र एक 
बष स म सोही तरको  खेलबाट ितब ध ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम को सिमितेले गरकेो सजाय उपर िच  नबझेुमा  पैतीस िदन िभ  उपमहानगरपािलका को 
याियक सिमित सम  उजु र गन सिकनेछ ।  

२४. िनयम बनाउन ेअिधकार : यो ऐन काया वयन गन उपमहानगरपािलकाले आव यक िनयम बनाउन स नेछ र  संशोधन 
समेत गन स नेछ ।  

२५. यस ऐन बमोिजम हने :  यस ऐनमा लेिखएका कुरामा यसै ऐन बमोिजम र अ य चिलत कानून बमोिजम हनेछ  

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                      अनसचुी १  

दफा २२ सगं स बि धत  



शपथको िववरण  

यस नगर खेलकूद िवकास सिमित को .......................... म ............................................................. ले 
उपमहानगरपािलकाको नगर िभ का खेलकुद िवकास तथा सम  खेल े को िवकासमा मेरो ान, िववेक र सामथले  
याएस म िन ापवुक आ नो कायकालमा  ईमा दारीतापबुक काय गनछु । खेल े  मा भएका काम काम कारवाहीको आ नो 

सिमित बाहेक अ य  रा नुपन गोिपिनयतालाई सरुि त रा नेछु  भिन नैितक पमा शपथ िल छु ।  
शपथ हण गनको :                                                              शपथ गराउन ेको : 
नाम :                                                                                      नाम : 
पदः                                                                                        पदः 
ह ता रः                                                                                ह ता रः       
 
                                                                                   
                                                                           

    आ ाले   
 

मखु साशिकय अिधकृत 
धनगिढ उप-महानगरपािलका 

  


