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भाग १ 

फेरवायी नगयऩाङ्झरका 
खेरकूदको सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ऐन, २०७६ 

 

नगयङ्झबत्र खेरकूद ऺेत्रको सभग्र ङ्जवकास गनन वाञ्छनीम बएकोरे, स्थानीम 
सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा १०२ य प्रदेश खेरकूदको सम्फन्धभा 
ब्मवस्था गनन फनेको ऐन २०७५ को दपा ४० फभोङ्ञजभ नगय सबारे मो ऐन 
ऩाङ्चयत गङ्चय सवनसाधयणको जानकायीको राङ्झग मो याजऩत्र प्रकाशन गङ्चयएको छ । 
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ऐन नॊ.७ 

फेरफायी नगयऩाङ्झरका 
खेरकूदको सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ऐन, २०७६ 

प्रभाङ्ञणकयण ङ्झभङ्झत् २०७६।१२।०३ 

 

प्रस्तावना्  
खेरकूदको भाध्मभफाट नगयका नागङ्चयकहरुभा याष्ड, याङ्जष्डमता सम्फन्धी साभूङ्जहक 
बावनाको ङ्जवकास गनन, नागङ्चयकहरुराई स्वास््म, अनङ्टशाङ्झसत, भर्रमानङ्छदत, गङ्झतङ्ञशर य 
बाईचाया सम्फन्ध फनाउन खेरकूदको भाध्मभफाट याङ्जष्डम, अन्तयानङ्जष्डम ऩङ्जहचान य 
सम्भान फढाउन तथा नगय खेरकूद ऺेत्रको सभग्र ङ्जवकास गनन वाञ्छनीम 
बएकोरे, स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा १०२ य प्रदेश 
खेरकूदको सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ऐन २०७५ को दपा ४० फभोङ्ञजभ 
फेरफायी नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

१.  सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
(१) मस ऐनको नाभ “खेरकूदको सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनकेो 

ऐन,२०७६” यहेकोछ। 

(२) मो ऐन याजऩत्रभा प्रकाशन बएऩङ्झछ तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा् ङ्जवषम वा प्रसॊगरे अको अथन नरागभेा मस ऐनभा, 
(क)  “अध्मऺ” बङ्ङारे नगय तथा वडा खेरकूद सङ्झभङ्झतको अध्मऺ सम्झनङ्ट 

ऩछन। 

(ख)  “उऩाध्मऺ” बङ्ङारे नगय तथा वडा खेरकूद सङ्झभङ्झतको उऩाध्मऺ 
सम्झनङ्ट ऩछन 

(ग) “तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगनत फनेको 
ङ्झनमभभा तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछन। 
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(घ)  “नगय खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे नगयभा खेरकूदको ङ्जवकास 

गनन दपा ३ फभोङ्ञजभ गठन बएको नगय खेरकूद सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट   
ऩछन । 

(ङ)  “नगय” बङ्ङारे फेरवायी नगय ऩाङ्झरका बङ्झन सम्झनङ्ट ऩछन। 

(च)  “प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत” बङ्ङारे फेरवायी नगय कामनऩाङ्झरकाको 
कामानरम प्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछन। 

(छ)  “वडा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा १४ फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने 
वडा खेरकूद सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ज)  “वडासङ्झभङ्झत”नेऩारको सॊङ्झफधान फभोङ्ञजभ गङ्छठत वडा सङ्झभङ्झत बङ्ङ े
सम्झनङ्ट ऩदनछ ।  

(झ)  “सदस्म” बङ्ङारे नगय य वडा सङ्झभङ्झतको सदस्म सम्झनङ्ट ऩछन य सो 
शब्दरे नगय सङ्झभङ्झत य वडा सङ्झभङ्झतको अध्मऺ, उऩाध्मऺ य सदस्म 
सङ्ञचव सभेतराई जनाउॉछ । 

(ञ)  “सदस्म सङ्ञचव” बङ्ङारे नगय तथा वडा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको 
सदस्म-सङ्ञचव सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ट)  “सॊघ सॊस्था” बङ्ङारे खेरकूद सम्फन्धी कामन वा प्रङ्झतमोङ्झगता सञ्चारन 

गने क्रफ वा ङ्जवषमगत सॊघ सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ठ)  “उऩसङ्झभङ्झत” बङ्ङारे नगय सङ्झभङ्झत वा वडा सङ्झभङ्झतरे मो ऐन वा मस ऐन 

अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ आपूरे गनङ्टन ऩने कङ्ट नै काभ गननको 
ङ्झनङ्झभत्त आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्ञजम्भेवायी तोकी गठन बएको सङ्झभङ्झत 
वा उऩसङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछन । 

३.  नगय खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झत गठन सम्फन्धी व्मवस्था् (१) नगयभा 
खेरकङ्ट दको ङ्जवकास गनन नगय कामनऩाङ्झरकारे खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 
गठन गनेछ । 
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(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने ऩन्र सदङ्झसम सङ्झभङ्झतभा देहामका 
अध्मऺ, उऩाध्मऺ य सदस्महरु यहनेछ् 

(क)  साभाङ्ञजक ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको सॊमोजक ऩदेन अध्मऺ 

(ख)  खेरकूद ऺेत्रभा भहत्वऩूणन मोगदान ऩङ्ट¥माएका  
 भङ्जहराहरु भध्मेफाट नगय कामनऩाङ्झरकाद्वाया  
 भनोङ्झनत एकजना उऩाध्मऺ 

(ग)  प्रभङ्टख प्रशासङ्जकम अङ्झधकृत ऩदेन  सदस्म 

(घ) ङ्जवङ्झबङ्ङ खेर ङ्जवधाका कामनऩाङ्झरकाद्धाया  
 भनोङ्झनत तीन भङ्जहरा सङ्जहत फढीभा ८ जना  सदस्म 

(ङ)  खेरकूद ऺेत्रभा भहत्वऩूणन मोगदान ऩङ्ट¥माएका  
 भध्मेफाटनगय प्रभङ्टख द्धाया भनोङ्झनत एक  
 भङ्जहरा सङ्जहत ३ जना सदस्म 

(च)  नगयको ङ्ञशऺा मङ्टवा तथा खेरकूद शाखा  
 प्रभङ्टख ऩदेन सदस्म—सङ्ञचव 

  

(३) नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयी वरको अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध 
य आवश्मकता अनङ्टसाय अन्म सॊस्थागत प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई सङ्झभङ्झतको 
वैठकभा आभङ्ञन्त्रत सदस्मको रुऩभा आभन्त्रण गनन सङ्जकनेछ । 

४.  ऩदावङ्झध सम्फन्धी व्मवस्था् (१) सङ्झभङ्झतको कामानवङ्झध दङ्टई वषनको हङ्टनेछ । 
सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी य सदस्महरु फङ्जढभा दङ्टई कामनकारका राङ्झग 
भनोङ्झनत हङ्टन सक्नेछन ्।  
(२)  ऩदावङ्झध सभाप्त नहङ्टॉदै कङ्ट नै सदस्मको ऩद ङ्चयक्त हङ्टनआएभा फाॉकी 

ऩदावङ्झधको राङ्झग दपा (३)फभोङ्ञजभ ऩदऩूङ्झतन गङ्चयनेछ । 

(३)  कङ्ट नै सदस्मरे ऩदफाट याजीनाभा गयेभा ङ्झनज आफ्नो ऩदफाट भङ्टक्त 
बएको भाङ्झननेछ । 
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(४)  उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन कङ्ट नै सदस्मरे 
इभान्दाङ्चयताऩूवनक आफ्नो कतनव्म ऩारन नगयेभा भनोनमन गने 
ङ्झनकामरे त्मस्तो सदस्मराई ऩदावङ्झध सभाप्त हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ जङ्टनसङ्टकै 
फखत हटाउन सक्नेछ । 

(५)  उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी य 
सदस्महरुराई ऩदफाट हटाउनङ्ट ऩने अवस्था बएभा ङ्झनजहरुराई 
सपाई ऩेश गने उङ्ञचत भौका ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

५.  सदस्मको अमोग्मता सम्फन्धी व्मवस्था् (१) देहामको कङ्ट नै व्मङ्ञक्त 
सदस्मभा भनोङ्झनत हङ्टन वा फहार यहन सक्ने छैन् 
(क)  गैय नेऩारी नागङ्चयक, 

(ख)  भानङ्झसक रुऩभा अशक्त बई काभकाज गनन असभथन व्मङ्ञक्त, 

(ग)  भ्रष्टाचाय वा नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदायी भङ्टद्दाको आयोऩभा 
अदारतफाट कसूयदाय ठहयी सजाम ऩाएको, 

(घ)  दाभासहीभा ऩयेको, 
(ङ)  २१ वषन ऩङ्टया नबएको । 

६.  सदस्मता सभाङ्झप्त सम्फन्धी व्मवस्था् (१) देहामको अवस्थाभा नगय 
खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको सदस्मतासभाप्त बएको भाङ्झननेछ । 

(क)  दपा ५ फभोङ्ञजभ सदस्मभा फहार यहन अमोग्म प्रभाङ्ञणत बएभा, 
(ख)  याजीनाभा ङ्छदई स्वीकृत बएभा, 
(ग)  ङ्जवना सूचना रगाताय तीन ऩटक बन्दा फढी सङ्झभङ्झतको ङ्झनमङ्झभत 

वैठकभा अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा । 

(घ)  दङ्टई फषन कामनकार ऩङ्टया बएभा 
(ङ)  भतृ्मङ्ट बएभा  
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७.  नगय खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको वैठक य ङ्झनणनम सम्फन्धी व्मवस्था् 
(१)अध्मऺको ङ्झनदेशनअनङ्टसाय सदस्म सङ्ञचवरे खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको 
वैठक फोराउनेछ य वैठकको सूचना साभान्मतमा वैठक फस्ने ङ्छदन बन्दा 
कम्तीभा २४ घन्टा अङ्ञघ एजेन्डा सङ्जहत सदस्महरुराई ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(२)  खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको वैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ य 
ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा उऩाध्मऺरे वैठकको अध्मऺता गनेछ । 
दङ्टफै जना अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतका ज्मेष्ठ सदस्मरे अध्मऺता 
गनेछ ।   

(३)  खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कङ्ट र सदस्म सॊख्माको एकाउङ्ङ प्रङ्झतशत 
सदस्महरु उऩङ्ञस्थत बएभा वैठकको राङ्झग गणऩूयक सॊख्मा ऩङ्टगेको 
भाङ्झननेछ । 

(४)  खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको वैठक वषनको कम्तीभा चाय ऩटक फस्नङ्ट 
ऩनेछ तय आफश्मकता अनङ्टसाय अन्म वैठक फस्न फाधा ऩङ्टगेको 
भाङ्झनने छैन ।   

(५)  वैठकभा फहङ्टभतको याम भान्म हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा 
अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तरे ङ्झनणानमक भत ङ्छदन ऩाउनेछ । 

(६)  दपा (७) भा रेङ्ञखए देङ्ञख फाहेक वैठक साथै ऩदाङ्झधकायी य 
सदस्महरुको काभ कतनव्म अङ्झधकाय सम्फन्धी अन्म ब्मवस्था दपा 
(८) फभोङ्ञजभ खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधानयण गये 
अनङ्टसाय हङ्टनेछ । 

८.  नगय खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय सम्फन्धी 
व्मवस्था् (१) सङ्झभङ्झतको काभ,कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 
(क)  नगयऩाङ्झरकाराई खेरकूद सम्फन्धी नीङ्झत तथा कामनक्रभको 

ङ्जवषमभा सङ्टझाव ङ्छदने ।  
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(ख)  खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको फाङ्जषनक कामनमोजना नगयऩाङ्झरकाको 
फाङ्जषनक मोजना तजङ्टनभा ऩङ्जक्रमा हङ्टदाॉ ऩेश गने । स्वीकृत फजेट तथा 
कामनक्रभको कामानन्वमन गने, 

(ग)  फाङ्जषनक मोजना ऩेश गदान ङ्जवद्यारम, वडा, ऩाङ्झरका, अन्तयऩाङ्झरका य 
याङ्जष्डमस्तयका खेरकूद प्रङ्झतमोङ्झगताहरुको आमोजना गने तथा 
खेराडीहरुको स्तयफङृ्जद्ध गनन स्वदेशी तथा ङ्जवदेशी प्रङ्ञशऺकहरुफाट 
ताङ्झरभको जस्ता ङ्झफषमहरुभा ध्मान ङ्छदने ।  

(घ)  सफै स्तयका खेर प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजना गनन सभन्वम य ऩहर गने  
(ङ)  स्वदेश तथा ङ्जवदेशभा हङ्टने खेरकूद प्रङ्झतमोङ्झगता वा वैठकभा बाग 

ङ्झरन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ खेराडी तथा खेरकूद सम्वद्ध व्मङ्ञक्तहरुराई 
छनौट गने य ऩठाउन,े 

(च)  तोङ्जकए फभोङ्ञजभ खेराडी तथा सॊघ सॊस्थाको वगीकयणगने,  सो 
फङ्झगनकयणका आधायभा सॊघ सॊस्था य खेराडीराई तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको आङ्झथनक सहामता, छात्रफङृ्ञत्त, फीभा, स्वास््म उऩचाय 
रगामत अन्म सङ्टङ्जवधा वा सहमोग उऩरव्ध गयाउन 
नगयऩाङ्झरकाराई ङ्झसपाङ्चयस गने ।  

(छ)  एक वडा एक खेरको अवधायणा अनङ्टसाय नगय खेरकूद 
ङ्जवकासको मोजना फनाई ऩूवानधाय ङ्झनभानण सॊयऺण तथा प्रवनधनका 
राङ्झग कामनमोजना फनाउने ।  

(ज)  खेरकङ्ट दको ङ्जवकासको राङ्झग वडा स्तयभा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 
गठन कामनभा सभन्वम गने, 

(झ)  अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरुसॉग सम्फङ्ञन्धत खेरकङ्ट दको ङ्जवकास गनन 
तारीभ तथा प्रङ्झतमोङ्झगता सॊचारन गने, गयाउन,े 
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(ञ) नगय कामनऩाङ्झरकाको ङ्झनणनम फभोङ्ञजभ नगय स्तयभा आवासीम 
खेरकूद ङ्जवद्यारम, खेरकूदप्रङ्झतष्ठान, अनङ्टसन्धान केन्र य खेरकूद 
सॊग्रहारम स्थाऩना गनन गयाउन ऩहर गने ।  

(ट)  खेर ऩमनटनको ङ्जवकास गने तथा ऩयम्ऩयागत खेरहरुको सॊयऺण य 
प्रफद्वनन गने, 

(ठ)  नगय खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतरे अध्मऺ भापन त नगय य वडा 
खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको वाङ्जषनक प्रङ्झतवेदन नगय प्रभङ्टख  सभऺ 
ऩेश गने । 

(ड)  खेरकूदको ङ्जवकासको राङ्झग अन्म आवश्मक व्मवस्थाहरु गने, 

गयाउने । 

९  सॊयऺक सम्फन्धी ब्मवस्था् 
(क)  नगय खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको सॊयऺक नगय प्रभङ्टख हङ्टनेछ ।  
(ख)  वडास्तङ्चयम खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको सॊयऺक वडा अध्मऺ   

हङ्टनेछ ।  
(ग)  सॊयऺको ङ्झनदेशनको ऩारना गनङ्टन खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतहरुको 

उत्तयदाङ्जमत्व हङ्टनेछ ।  
१०.  उऩसङ्झभङ्झत सम्फन्धी व्मवस्था्  

(१)  नगय वा वडा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतरे मो ऐन वा मस ऐन 
अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ आपूरे गनङ्टन ऩने कङ्ट नै काभ गननको 
ङ्झनङ्झभत्त नगय वा वडा खेरकूद सङ्झभङ्झतका कङ्ट नै सदस्मको 
सॊमोजकत्वभा ङ्ञजम्भेवायी तोकी आवश्मकता अनङ्टसाय उऩसङ्झभङ्झत 
गठन गनन सक्नेछ । 

(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको काभ, 

कतनव्म, अङ्झधकाय तथा सङ्झभङ्झतका सदस्महरुको बत्ता वा अन्म 
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सङ्टङ्जवधा नगय कामनऩाङ्झरकाको स्वीकृङ्झतभा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतरे 
तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(३)  दपा १० को उऩदपा (१) अनङ्टसाय गङ्छठत उऩसङ्झभङ्झतराई मोजना 
कामानन्वमन गनन अङ्ञख्तमायी प्रदान गनन सङ्जकनेछ ।   

११.  सॊघीम सयकायको स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩने् (१) नगयऩाङ्झरकारे खेरकूद 
ङ्जवकाससॉग सम्फङ्ञन्ध कामन सञ्चारनको ङ्झसरङ्झसराभा ङ्जवदेशी सयकाय वा 
अन्तयानङ्जष्डम सॊस्था वा ङ्जवदेशी सॊस्था वा व्मङ्ञक्तसॉग आङ्झथनक सम्झौता गदान 
प्रचङ्झरत कानङ्टन अनङ्टसाय गनङ्टन ऩनेछ । 

१२.  वडा खेरकूस सङ्झभङ्झत गठन सम्फन्धी व्मवस्था् 
(१)  खेरकङ्ट दको ङ्जवकास, ङ्जवस्ताय प्रवनधन गननका राङ्झग नगय सङ्झभङ्झतको 

भातहतभा यहने गयी मस ऐनको दपा ८(ज) फभोङ्ञजभ 
नगयऩाङ्झरकाको प्रत्मेक वडाभा ऩाॉच सदङ्झसम खेरकूद ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झत गठन हङ्टनेछ । 

(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने वडा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा 
देहाम फभोङ्ञजभका अध्मऺ य सदस्महरु यहनेछ् 

(क)  वडा सङ्झभङ्झतरे तोकेको वडा सदस्म ऩदेन  अध्मऺ 

(ख)  खेरकूदको ऺेत्रभा उल्रेखनीम कामन गयेको  
 भङ्जहरा भध्मेफाट वडा सङ्झभङ्झतरे भनोङ्झनत गयेको  उऩाध्मऺ 

(ग)  खेरकूदभा सॊरग्न सॊघसॊस्थाको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व  
 हङ्टने गयी एकजना भङ्जहरा सङ्जहत वडा  
 अध्मऺद्धाया भनोङ्झनत दङ्टई जना  सदस्म 

(घ)  वडा सङ्ञचव  सदस्म सङ्ञचव 

(३)  खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका उऩाध्मऺ य सदस्म भनोनमन गदान 
भङ्जहराहरुको सहबाङ्झगता अङ्झनवामन हङ्टन ङ्ट ऩनेछ । 
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(४)  नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर य आवश्मकता अनङ्टसाय 
अन्म सॊस्थागत ङ्ञजम्भेवाय प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई सङ्झभङ्झतको वैठकभा 
आभन्त्रण गनन सङ्जकनेछ । 

१३.  वडा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झत ऩदावङ्झध सम्फन्धी व्मवस्था् 
(१)  वडा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी य सदस्मको ऩदावङ्झध 

दङ्टई वषन हङ्टनेछ य रगाताय दङ्टई कामनकार बन्दा फढी भनोनमन 
गङ्चयने छैन । 

(२)  ऩदावङ्झध सभाप्त नहङ्टॉदै कङ्ट नै सदस्मको ऩद ङ्चयक्त हङ्टन आएभा फाॉकी 
ऩदावङ्झधको राङ्झग दपा १२ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩदऩूङ्झतन 
गङ्चयनेछ । 

(३)  कङ्ट नै सदस्मरे ऩदफाट याजीनाभा गयेभा ङ्झनज आफ्नो ऩदफाट भङ्टक्त 
बएको भाङ्झननेछ । 

(४)  उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन कङ्ट नै सदस्मरे 
इभान्दाङ्चयताऩूवनक आफ्नो कतनव्म ऩारन नगयेभा भनोनमन गने 
ङ्झनकामरे त्मस्तो सदस्मराई ऩदावङ्झध सभाप्त हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ जङ्टनसङ्टकै 
फखत हटाउन सक्नेछ । 

(५)  उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी य सदस्महरुराई 
ऩदफाट हटाउनङ्ट ऩने अवस्था बएभा ङ्झनजहरुराई सपाई ऩेश गने 
उङ्ञचत भौका ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

१४.  वडा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झत सदस्मको अमोग्मता सम्फन्धी व्मवस्था् (१) 
देहामको कङ्ट नै अवस्थाभा व्मङ्ञक्त सदस्मभा भनोङ्झनत हङ्टन वा फहार यहन 
सक्ने छैन् 
(क)  गैय नेऩारी नागङ्चयक, 

(ख)  भानङ्झसक रुऩभा अशक्त बई काभकाज गनन असभथन व्मङ्ञक्त, 
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(ग)  भ्रष्टाचाय वा नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदायी भङ्टद्दाको आयोऩभा 
अदारतफाट कसूयदाय ठहयी सजाम ऩाएको, 

(घ)  दाभासहीभा ऩयेको, 
(ङ)  २१ वषन ऩङ्टयानबएको । 

(च)  कारो सूचीभा ऩयेको 
१५.  वडा खेरकूदङ्जवकास सङ्झभङ्झत सदस्मता सभाङ्झप्त सम्फन्धी व्मवस्था्         

(१)  देहामको अवस्थाभा वडा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको सदस्मता 
सभाप्त बएको भाङ्झननेछ । 

(क)  दपा १६ फभोङ्ञजभ सदस्मभा फहार यहन अमोग्म प्रभाङ्ञणत बएभा, 
(ख)  याजीनाभा ङ्छदई स्वीकृत बएभा, 
(ग)  ङ्जवना सूचना रगाताय तीन ऩटक बन्दा फढी वडा खेरकूद ङ्जवकास 

सङ्झभङ्झतको ङ्झनमङ्झभत वैठकभा अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा, 
(घ)  दङ्टई फषन कामनकार ऩङ्टया बएभा, 
(ङ)  भतृ्मङ्ट बएभा, 
(च)  दाभासाङ्जह वा कारो सूचीभा ऩयेको । 

१६.  वडा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको वैठक सम्फन्धी व्मवस्था् 
(१) अध्मऺको ङ्झनदेशन अनङ्टसाय सदस्म सङ्ञचवरे सङ्झभङ्झतको वैठक 

फोराउनेछ य वैठकको सूचना साभान्मतमा वैठक फस्ने ङ्छदन बन्दा 
कम्तीभा २४ घन्टा अङ्ञघ सदस्महरुराई ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(२)  वडा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ 
य ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा उऩाध्मऺरे वैठकको अध्मऺता 
गनेछ।दङ्टफै जना अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतका ज्मेष्ठ सदस्मरे 
अध्मऺता गनेछ ।   
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(३)  वडा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कङ्ट र सदस्म सॊख्माको एकाउङ्ङ 
प्रङ्झतशत सदस्महरु उऩङ्ञस्थत बएभा वैठकको राङ्झग गणऩूयक सॊख्मा 
ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ । 

(४)  वडा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको वैठक वषनको कम्तीभा चाय ऩटक 
फस्नङ्ट ऩनेछ तय आवश्मकता अनङ्टसाय अन्म वैठक फस्न फाधा 
ऩङ्टगेको भाङ्झनने छैन ।   

(५)  वैठकभा फहङ्टभतको याम भान्म हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा 
अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तरे ङ्झनणानमक भत ङ्छदन ऩाउनेछ । 

(६)  दपा (१६) भा रेङ्ञखए देङ्ञख फाहेक वैठक साथै ऩदाङ्झधकायी य 
सदस्महरुको काभ कतनब्म अङ्झधकाय सम्फन्धी अन्म ब्मवस्था दपा 
(१७) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधानयण गये अनङ्टसाय हङ्टनेछ । 

१७.  वडा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय् (१) सङ्झभङ्झतको 
काभ कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(क)  वडाको फाङ्जषनक मोजना तजङ्टनभाको क्रभभानै खेरकूद ङ्जवकास 
सम्फङ्ञन्ध सङ्झभङ्झतको फाङ्जषनक मोजना, कामनक्रभ तथा फजेट तजङ्टनभा 
गयी स्वीकृङ्झतका राङ्झग वडा सङ्झभङ्झत भापन त नगय खेरकूद ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतभा ऩेश गने, 

(ख)  वडा स्तयको खेरकूद प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजना गने, गयाउने ।  
(घ)  एक वडा एक खेरको अवधायणा अनङ्टसाय प्राथङ्झभकता तोक्ने य 

वडा तहभा खेरकङ्ट दको सञ्चारन तथा ऩूवानधाय ङ्जवकासका राङ्झग 
वडा सङ्झभङ्झत भापन त नगय खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतसॉग सभन्वम गयी 
मोजना कामानन्वमन गने,गयाउने ।  

(ङ)  खेरकूद ऺेत्रको ङ्जवकासका राङ्झग प्रोत्साहन गने , 
(च)  खेरकङ्ट दको सञ्चारन तथा ङ्जवकासका राङ्झगवडा सङ्झभङ्झत भापन त नगय 

सङ्झभङ्झतराई ङ्झसपाङ्चयस गने , 
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(ज)  प्रङ्झतबावान खेराडीको ऩङ्जहचान, ऺभता ङ्जवकास तथा प्रोत्साहन गने, 

(झ)  खेरकूद ऺेत्रको ङ्जवकासका राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म काभ 
गने । 

१८.  सदस्महरुको सेवा सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी व्मवस्था् 
(१)  नगय सङ्झभङ्झत वा वडा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका सदस्महरुरे 

वैठक य अन्म सङ्टङ्जवधा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ वैठक बत्ता ऩाउनेछन ्। 

(२)  नगय सङ्झभङ्झत य वडा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका सदस्म काभ 
ङ्जवशेषरे स्वदेश वा ङ्जवदेश भ्रभण गनङ्टन ऩयेभा प्रचङ्झरत कानङ्टन 
फभोङ्ञजभ दैङ्झनक तथा भ्रभण बत्ता ऩाउनेछन ्। 

१९.  कभनचायी सम्फन्धी व्मवस्था् 
(१)  नगय य वडा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतरे आमोजना गने ङ्जवङ्जवध 

खेरकूद गङ्झतङ्जवङ्झधभा नगयऩाङ्झरकारे आवश्मकता अनङ्टसाय 
कभनचायीहरु खटाउन सक्नेछ । सङ्टयऺा प्रफन्धका राङ्झग सङ्टयऺा 
ङ्झनकामसॉग सहमोग भाग गनन सक्नेछ ।  

(२)  नगय य वडा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा खङ्जटएका त्मस्ता 
कभनचायीहरुको सेवाशतनहरु तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२०. सजाम य कायवाही् (१) नगय वा वडा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै 
ऩदाङ्झधकायी य खङ्जटएका कभनचायीरे जानीजानी वा राऩयवाही गयी वा 
फदङ्झनमत साथ हानी नोक्सानी ऩङ्टमानएभा ङ्झनजहरुराई ऩदाङ्झधकायी य 
कभनचायीसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनमभावरी य अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टनेछ । 

२१.  खेरकूद ङ्जवकाससॉग सम्फङ्ञन्ध सॊघसॊस्था दतान, नङ्जवकयण य आवद्धता 
सम्फन्धी व्मवस्था् 
(१)  फेरवायी नगयऺेत्रभा खेरकूद सम्फन्धी कामन गने वा प्रङ्झतमोङ्झगता 

सञ्चारन गने सॊघसॊस्थारे फेरवायी नगयऩाङ्झरका सॊस्था दतान ऐन 



बेलबारी नगरपाललकाको राजपत्रभाग १, खण्ड २, संख्या ७, लमलि २०७६।१२।०३ 

खेरकूदको सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ऐन, २०७६.   

२०७६ फभोङ्ञजभ दतान गनङ्टन ऩनेछ । मो ऐन जायी हङ्टन ङ्ट बन्दा 
अगाङ्झड प्रचङ्झरत कानङ्टन अनङ्टसाय सॊस्था दतान बई वा याङ्जष्डम तथा 
प्रदेश खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा दतान बई नगय ऺेत्रभा कृमाङ्ञशर 
खेरकूद सम्फङ्ञन्ध सॊस्थाहरुरे दतान हङ्टदाको फखत ऩेश बएको 
स्वीकृत ङ्जवधानको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य दतान प्रभाणऩत्र को प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ऩेश 
गयी सॊस्था दतान ऐन अनङ्टरुऩ शाखा सॊचारनको प्रभाणऩत्र प्रप्त गनङ्टन 
ऩनेछ । शाखाको फाङ्जषनक नङ्जवकयण गनङ्टन ऩनेछ ।  

(२)  शाखा बएका सॊघसॊस्थाहरुरे तोङ्जकएको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ वडा 
स्तयभा उऩशाखा गठन गनन सक्नेछन ् । त्मस्तो उऩशाखा 
सॊचारनका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत वडाको खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको 
स्वीकृङ्झत ङ्झरएको हङ्टन ऩनेछ।  

(४)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने सॊघसॊस्थाको ङ्झनवानचन सम्फन्धी 
व्मवस्था तत ्तत ्ङ्जवधानभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(५)  सॊघ सॊस्थाको नङ्जवकयण प्रत्मेक आङ्झथनक वषनङ्झबत्र तोङ्जकएको शङ्टल्क 
फङ्टझाइ गनङ्टनऩनेछ । तय तोङ्जकएको सभमभा नङ्जवकयण नगयेभा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्झफरम्फ शङ्टल्क ङ्झतयी नङ्जवकयण गनन सङ्जकनेछ । 
रगाताय तीन फषन सम्भ नङ्झफकयण नबए त्मस्तो सॊघ सॊस्था स्वत 
खायेज हङ्टनेछ ।  

२२.  सॊघसॊस्थारे शे्रस्ता याख्न ेसम्फन्धी व्मवस्था् 
(१)  खेरकूद सम्फन्धी सॊघसॊस्थारे आफ्नो आम्दानी खचनको ङ्जहसाफको 

शे्रस्ता तत ्तत ्ङ्जवधानरे तोङ्जकङ्छदएको ढाॉचाभा याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(२)  नगय सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊघसॊस्थारे याखेको 
शे्रस्ताको जाॉचफङ्टझ जङ्टनसङ्टकै फखत गनन गयाउन सक्नेछ । 

(३)  उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ शे्रस्ताको जाॉचफङ्टझ गदानगयाउॉदा आम्दानी 
खचनको ङ्जहसाफ ङ्जकताफ अङ्झनमङ्झभत बएको वायकभ ङ्जहनाङ्झभना बएको 
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देङ्ञखएभा नगय सङ्झभङ्झतरे अङ्झनमङ्झभत बएको ङ्जहसाफ ङ्जकताफ ङ्झनमङ्झभत 
गनन रगाउन य ङ्जहनाङ्झभना बएको यकभ सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तफाट 
असूर उऩय गनन गयाउन आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ । 

(४)  उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्झनदेशन ङ्छदइएभा त्मस्तो ङ्झनदेशन 
कामानन्वमन गनन सम्फङ्ञन्धत सॊघसॊस्थारे आवश्मक प्रकृमा अङ्ञघ 
फढाउनङ्ट ऩनेछ । 

२३.  ङ्झनदेशन ङ्छदन ेय आचायसॊङ्जहता जायी गने् 
(१)  नगय खेरकूदङ्जवकास सङ्झभङ्झतरे खेरकङ्ट दको ङ्जवकासको सम्फन्धभा 

सभम सभमभा सॊघसॊस्थाराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ य 
त्मस्तो ङ्झनदेशनको ऩारना गनङ्टन सम्फङ्ञन्धत सॊघसॊस्थाको कतनव्म 
हङ्टनेछ । 

(२)  सॊघसॊस्थाहरुरे ऩारना गनङ्टन ऩने आचायसॊङ्जहता नगय खेरकूदङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२४.  स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने् 
(१)  अन्तयानङ्जष्डम खेरकूद प्रङ्झतमोङ्झगता वा अन्तयन खेरकूद ङ्जवषमको सबा 

वा सम्भेरनभा बाग ङ्झरनकङ्ट नै खेराडी वा खेर सम्फद्ध व्मङ्ञक्तराई 
ङ्जवदेश ऩठाउन वानगयभा आमोजना हङ्टने खेरकूद प्रङ्झतमोङ्झगता वा 
अन्तयानङ्जष्डम खेरकूदङ्जवषमको सबा वा सम्भेरनभा ङ्जवदेशी खेराडी 
वा अङ्झधकायीहरुराई आभन्त्रण गनङ्टन ऩयेभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(२)  ङ्झफद्यारम, वडा, ऩाङ्झरका, अन्तय स्थानीम तह, ङ्ञजल्रा, प्रदेश, याङ्जष्डम य 
अन्तयानङ्जष्डम स्तयीम खेरकूद प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजना गदान आमोजकरे 
अङ्झधकाय ऺेत्र अनङ्टसाय नगय सङ्झभङ्झत वा वडा सङ्झभङ्झतको स्वीकृङ्झत 
ङ्झरनङ्टऩनेछ । 
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२५.  कायवाही य दतान खायेजी सम्फन्धी व्मवस्था् 
(१)  देहामको अवस्था उत्ऩङ्ङ बएभा सॊघसॊस्थाराई नगय वडा खेरकूद 

ङ्जवकास सङ्झभङ्झतरे नङ्झसहत ङ्छदई अङ्झबरेख याख्न सक्नेछ् 
(क)  सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको ङ्झनदेशन ऩारना नगयेभावा आचाय सॊङ्जहता 

उल्रङ्घन गयेभा, 
(ख)  आम्दानी खचनको ङ्जहसाफको शे्रस्ता तोङ्जकएको ढाॉचाभा 

नयाखेभा, 
(ग)  सॊघसॊस्थारे याखेको ङ्जहसाफको शे्रस्ताको जाॉचफङ्टझ गनन 

गयाउन अवयोध गयेभा, 
(घ)  नगय सङ्झभङ्झतरे तोकेको अन्म अवस्था उत्ऩङ्ङ बएभा । 

(२)  देहामको अवस्था उत्ऩङ्ङ बएभा सॊघसॊस्थाराई नगय खेरकूद 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झतरे फढीभा दशहजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना गनन 
सक्नेछ । 

(क)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दङ्टई ऩटक बन्दा फढी नङ्झसहत 
ऩाएभा, 

(ख)  दपा ३३ को उऩदपा २ फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको स्वीकृङ्झत 
नङ्झरइ खेरकूद प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजना गयेभा, 

(ग)  सॊघसॊस्थाको कामनकाङ्चयणी सङ्झभङ्झत गठन य ङ्झनवानचन सम्फन्धी 
तोङ्जकएको प्रावधानको ऩारना  नगयेभा, 

(घ)  नगय खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतरे तोकेको अन्म गम्बीय 
अवस्था उत्ऩङ्ङ बएभा । 

(च)  भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत खण्डहरुभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या उल्रेख बएता 
सॊघ सॊस्थाहरुराई कायफाही गदान सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस 
बएको हङ्टन ऩनेछ । 
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खेरकूदको सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ऐन, २०७६.  

(३)  देहामको अवस्था उत्ऩङ्ङ बएभा नगय खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको 
ङ्झसपाङ्चयसभा नगय कामनऩाङ्झरकारे सॊघ सॊस्थाको दतान खायेज गनेछ् 
(क) सॊङ्जवधान वा प्रचङ्झरत कानूनरे ङ्झनषधे गयेको प्रावधानको 

गम्बीय उल्रॊघन गयेभा, 
(ख) रगाताय दङ्टई वषनसम्भ कम्तीभा एउटा खेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगता 

आमोजना गनन असभथन बएभा, 
(ग)  रगाताय तीन फषनसम्भ सॊघ सॊस्था नवीकयण नगयेभा, 
(घ)  सॊघसॊस्था दतान गदान जानीजानी झङ्टटो ङ्जववयण ङ्छदइएको ऩङ्टङ्जष्ट 

बई प्रभाङ्ञणत बएभा, 
(च)  सॊघ सॊस्थाको यकभ ङ्जहनाङ्झभना बएकोभा त्मस्तो यकभ 

असङ्टर उऩय गनेतपन  कङ्ट नै कायवाही अगाङ्झड नफढाएभा । 

(४)  मस दपा फभोङ्ञजभ सॊघसॊस्थाराई कायवाही वादतान खायेज गनङ्टन 
अङ्ञघ सपाईको उङ्ञचत भौका प्रदान गनङ्टनऩनेछ । 

(५)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कायवाही गनङ्टन अङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे 
आफ्नो कभजोयी स्वीकाय गयी ङ्झरङ्ञखत रुऩभा ऺभा माचना गयेभा 
नगय खेरकूद ङ्जवकास  सङ्झभङ्झतरे कायवाही स्थङ्झगत गनन वा 
जयीवानाको यकभ आॉङ्ञशक वा सफै घटाउन सक्नेछ । 

(६)  मस दपाभा उल्रेख बएको व्मवस्थारे सम्फङ्ञन्धत सॊघसॊस्थाराई 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायवाही गनन, भङ्टद्दाचराउन वा सजाम गनन 
कङ्ट नै फाधा गने छैन । 

२६.  छानङ्जवन सम्फन्धी व्मवस्था्  
(१)  दपा २५ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कायवाही गनङ्टन अङ्ञघ नगय 

खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ तीन सदस्मीम स्वतन्त्र 
छानङ्जवन सङ्झभङ्झत गठन गयी तोङ्जकएको अवङ्झध ङ्झबत्र प्रङ्झतवेदन ऩेश 
गनन ङ्झनदेशन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 
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खेरकूदको सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ऐन, २०७६.   

(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने छानङ्जवन सङ्झभङ्झतको काङ्ञर्रमनवङ्झध य 
अङ्झधकाय ऺेत्र सङ्झभङ्झतॊरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(३)  छानङ्झफन सङ्झभङ्झतका सदस्महरुरे ऩाउने बत्ता वाअन्म सङ्टङ्जवधा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२७.  ऩङ्टनयावेदन सम्फन्धी व्मवस्था् (१) दपा २५ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ 
गङ्चयएको कायवाही सम्फन्धी ङ्झनणनमभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने सॊघ सॊस्थारे 
कायफाहीको ङ्झरङ्ञखत सूचना ऩाएको ऩैतीस ङ्छदनङ्झबत्र सम्वङ्ञन्धत अदारतभा 
ऩङ्टनयावेदन गनन सङ्जकनेछ् 

२८. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन् (१)नगय वा वडाखेरकूदङ्जवकास सङ्झभङ्झतरे मो ऐन वा 
मस ऐनअन्तगनत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ आपूराई प्राप्त अङ्झधकायहरु भध्मे 
केही अङ्झधकाय आवश्मकतानङ्टसाय अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सदस्म, सदस्म-सङ्ञचव, 

छानङ्जवन सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत वा अङ्झधकृतस्तयको कभनचायीराई प्रत्मामोजन 
गनन सक्नेछ । 

२९. ङ्झनमभ फनाउन ेअङ्झधकाय् 
(१)  मस ऐनको उद्देश्म कामानन्वमनका राङ्झग नगय कामनऩाङ्झरकारे 

आवश्मक ङ्झनमभ य कामनङ्जवङ्झधहरु फनाउन सक्नेछ । 

(२)  नगय तथा वडा खेरकूद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको रोगो य छाऩ 
ङ्झनमभावरीभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

३०.  मस ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टने्  (१) मस ऐनभा रेङ्ञखए जङ्झत कङ्ट याभा मस 
ऐनफभोङ्ञजभ य अन्मभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

३१. फाधा अड्काउ पङ्ट काउने्  (१) मस ऐनको कङ्ट दै दपा सम्फन्धभा अस्ऩष्टता 
बई कामन सम्ऩादनभा फाधा ऩनन गएभा नगयकामनऩाङ्झरकारे फाधा अड्कन 
पङ्ट काउन सक्नेछ ।  
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खेरकूदको सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ऐन, २०७६.  

३२. खायेजी य फचाउ् (१) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दतान बएका खेरकूद 
सम्फन्धी सॊघसॊस्थाहरु मसै ऐन फभोङ्ञजभ दतान बएको भाङ्झननेछ तय वाङ्जषनक 
नङ्जवकयण य ङ्झनमभनका राङ्झग दपा २१ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ 
प्रभाण ऩत्र बने ऩङ्टन् प्राप्त गयेको हङ्टन ऩनेछ । 
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