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भाग १ 
बेलवारी र्गरपाललका 

खेलकूदको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको ऐर्, २०७६ 

 

र्गरलित्र खेलकूद क्षेत्रको समग्र ववकास गर्न वाञ्छर्ीय िएकोले, स्थार्ीय 
सरकार संचालर् ऐर् २०७४ को दफा १०२ र प्रदेश खेलकूदको सम्बन्धमा 
ब्यवस्था गर्न बर्ेको ऐर् २०७५ को दफा ४० बमोजिम र्गर सिाले यो ऐर् 
पाररत गरर सवनसाधरणको िार्कारीको लालग यो रािपत्र प्रकाशर् गररएको छ । 
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ऐर् रं्.७ 

बेलबारी र्गरपाललका 
खेलकूदको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको ऐर्, २०७६ 

प्रमाजणकरण लमलतिः २०७६।१२।०३ 

 

प्रस्तावर्ािः  
खेलकूदको माध्यमबाट र्गरका र्ागररकहरुमा राष्ट्र, रावष्ट्रयता सम्बन्धी सामूवहक 
िावर्ाको ववकास गर्न, र्ागररकहरुलाई स्वास््य, अर्शुालसत, मर्रयानददत, गलतजशल र 
िाईचारा सम्बन्ध बर्ाउर् खेलकूदको माध्यमबाट रावष्ट्रय, अन्तरानवष्ट्रय पवहचार् र 
सम्मार् बढाउर् तथा र्गर खेलकूद क्षेत्रको समग्र ववकास गर्न वाञ्छर्ीय 
िएकोले, स्थार्ीय सरकार संचालर् ऐर् २०७४ को दफा १०२ र प्रदेश 
खेलकूदको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको ऐर् २०७५ को दफा ४० बमोजिम 
बेलबारी र्गर सिाले यो ऐर् बर्ाएको छ । 

१.  संजक्षप्त र्ाम र प्रारम्ििः 
(१) यस ऐर्को र्ाम “खेलकूदको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको 

ऐर्,२०७६” रहेकोछ। 

(२) यो ऐर् रािपत्रमा प्रकाशर् िएपलछ तरुुन्त प्रारम्ि हरु्ेछ । 

२. पररिाषािः ववषय वा प्रसंगले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा, 
(क)  “अध्यक्ष” िन्नाले र्गर तथा वडा खेलकूद सलमलतको अध्यक्ष सम्झर् ु

पछन। 

(ख)  “उपाध्यक्ष” िन्नाले र्गर तथा वडा खेलकूद सलमलतको उपाध्यक्ष 
सम्झर् ुपछन 

(ग) “तोवकएको वा तोवकए बमोजिम” िन्नाले यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको 
लर्यममा तोवकएको वा तोवकए बमोजिम सम्झर् ुपछन। 
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(घ)  “र्गर खेलकूद ववकास सलमलत” िन्नाले र्गरमा खेलकूदको ववकास 

गर्न दफा ३ बमोजिम गठर् िएको र्गर खेलकूद सलमलत सम्झर् ु  

पछन । 

(ङ)  “र्गर” िन्नाले बेलवारी र्गर पाललका िलर् सम्झर् ुपछन। 

(च)  “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत” िन्नाले बेलवारी र्गर कायनपाललकाको 
कायानलय प्रमखु सम्झर् ुपछन। 

(छ)  “वडा खेलकूद ववकास सलमलत” िन्नाले दफा १४ बमोजिम गठर् हरु् े

वडा खेलकूद सलमलत सम्झर् ुपछन। 

(ि)  “वडासलमलत”र्ेपालको संलबधार् बमोजिम गदठत वडा सलमलत िन्न े
सम्झर् ुपदनछ ।  

(झ)  “सदस्य” िन्नाले र्गर र वडा सलमलतको सदस्य सम्झर् ु पछन र सो 
शब्दले र्गर सलमलत र वडा सलमलतको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य 
सजचव समेतलाई िर्ाउँछ । 

(ञ)  “सदस्य सजचव” िन्नाले र्गर तथा वडा खेलकूद ववकास सलमलतको 
सदस्य-सजचव सम्झर् ुपछन । 

(ट)  “संघ संस्था” िन्नाले खेलकूद सम्बन्धी कायन वा प्रलतयोलगता सञ्चालर् 

गरे् क्लब वा ववषयगत संघ संस्था सम्झर् ुपछन । 

(ठ)  “उपसलमलत” िन्नाले र्गर सलमलत वा वडा सलमलतले यो ऐर् वा यस ऐर् 

अन्तगनत बर्ेको लर्यम बमोजिम आफूले गर्ुन परे् कुर्ै काम गर्नको 
लर्लमत्त आवश्यकता अर्सुार जिम्मेवारी तोकी गठर् िएको सलमलत 
वा उपसलमलत सम्झर्पुछन । 

३.  र्गर खेलकूद ववकास सलमलत गठर् सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) र्गरमा 
खेलकुदको ववकास गर्न र्गर कायनपाललकाले खेलकूद ववकास सलमलत 
गठर् गरे्छ । 
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(२)  उपदफा (१) बमोजिम गठर् हरु्े पन्र सदलसय सलमलतमा देहायका 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरु रहर्ेछिः 

(क)  सामाजिक ववकास सलमलतको संयोिक पदेर् अध्यक्ष 

(ख)  खेलकूद क्षेत्रमा महत्वपूणन योगदार् प¥ुयाएका  
 मवहलाहरु मध्येबाट र्गर कायनपाललकाद्वारा  
 मर्ोलर्त एकिर्ा उपाध्यक्ष 

(ग)  प्रमखु प्रशासवकय अलधकृत पदेर्  सदस्य 

(घ) ववलिन्न खेल ववधाका कायनपाललकाद्धारा  
 मर्ोलर्त तीर् मवहला सवहत बढीमा ८ िर्ा  सदस्य 

(ङ)  खेलकूद क्षेत्रमा महत्वपूणन योगदार् प¥ुयाएका  
 मध्येबाटर्गर प्रमखु द्धारा मर्ोलर्त एक  
 मवहला सवहत ३ िर्ा सदस्य 

(च)  र्गरको जशक्षा यवुा तथा खेलकूद शाखा  
 प्रमखु पदेर् सदस्य—सजचव 

  

(३) र्ेपाली सेर्ा, र्ेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वलको अलधकृत प्रलतलर्लध 
र आवश्यकता अर्सुार अन्य संस्थागत प्रलतलर्लधलाई सलमलतको 
वैठकमा आमजन्त्रत सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गर्न सवकर्ेछ । 

४.  पदावलध सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) सलमलतको कायानवलध दईु वषनको हरु्ेछ 
। सलमलतका पदालधकारी र सदस्यहरु बवढमा दईु कायनकालका लालग 
मर्ोलर्त हरु् सक्र्ेछर् ्।  
(२)  पदावलध समाप्त र्हुँदै कुर्ै सदस्यको पद ररक्त हरु्आएमा बाँकी 

पदावलधको लालग दफा (३)बमोजिम पदपूलतन गररर्ेछ । 
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(३)  कुर्ै सदस्यले पदबाट रािीर्ामा गरेमा लर्ि आफ्र्ो पदबाट मकु्त 
िएको मालर्र्ेछ । 

(४)  उपदफा (१) मा िरु्सकैु कुरा लेजखएको िएता पलर् कुर्ै सदस्यले 
इमान्दाररतापूवनक आफ्र्ो कतनव्य पालर् र्गरेमा मर्ोर्यर् गरे् 
लर्कायले त्यस्तो सदस्यलाई पदावलध समाप्त हरु् ु अजघ िरु्सकैु 
बखत हटाउर् सक्र्ेछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोजिम खेलकूद ववकास सलमलतका पदालधकारी र 
सदस्यहरुलाई पदबाट हटाउर् ु परे् अवस्था िएमा लर्िहरुलाई 
सफाई पेश गरे् उजचत मौका ददर्पुरे्छ । 

५.  सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) देहायको कुर्ै व्यजक्त 
सदस्यमा मर्ोलर्त हरु् वा बहाल रहर् सक्र्े छैर्िः 
(क)  गैर र्ेपाली र्ागररक, 

(ख)  मार्लसक रुपमा अशक्त िई कामकाि गर्न असमथन व्यजक्त, 

(ग)  भ्रष्टाचार वा र्ैलतक पतर् देजखर्े फौिदारी मदु्दाको आरोपमा 
अदालतबाट कसूरदार ठहरी सिाय पाएको, 

(घ)  दामासहीमा परेको, 
(ङ)  २१ वषन परुा र्िएको । 

६.  सदस्यता समालप्त सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) देहायको अवस्थामा र्गर 
खेलकूद ववकास सलमलतको सदस्यतासमाप्त िएको मालर्र्ेछ । 

(क)  दफा ५ बमोजिम सदस्यमा बहाल रहर् अयोग्य प्रमाजणत िएमा, 
(ख)  रािीर्ामा ददई स्वीकृत िएमा, 
(ग)  ववर्ा सूचर्ा लगातार तीर् पटक िन्दा बढी सलमलतको लर्यलमत 

वैठकमा अर्पुजस्थत िएमा । 

(घ)  दईु बषन कायनकाल परुा िएमा 
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(ङ)  मतृ्य ुिएमा  
 

७.  र्गर खेलकूद ववकास सलमलतको वैठक र लर्णनय सम्बन्धी व्यवस्थािः 
(१)अध्यक्षको लर्देशर्अर्सुार सदस्य सजचवले खेलकूद ववकास सलमलतको 
वैठक बोलाउर्ेछ र वैठकको सूचर्ा सामान्यतया वैठक बस्र्े ददर् िन्दा 
कम्तीमा २४ घन्टा अजघ एिेन्डा सवहत सदस्यहरुलाई ददर्पुरे्छ । 

(२)  खेलकूद ववकास सलमलतको वैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गरे्छ र 
लर्िको अर्पुजस्थलतमा उपाध्यक्षले वैठकको अध्यक्षता गरे्छ । 
दबैु िर्ा अर्पुजस्थत िएमा सलमलतका ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता 
गरे्छ ।   

(३)  खेलकूद ववकास सलमलतको कुल सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रलतशत 
सदस्यहरु उपजस्थत िएमा वैठकको लालग गणपूरक संख्या पगेुको 
मालर्र्ेछ । 

(४)  खेलकूद ववकास सलमलतको वैठक वषनको कम्तीमा चार पटक बस्र् ु
परे्छ तर आबश्यकता अर्सुार अन्य वैठक बस्र् बाधा पगेुको 
मालर्र्े छैर् ।   

(५)  वैठकमा बहमुतको राय मान्य हरु्ेछ र मत बराबर िएमा 
अध्यक्षता गरे् व्यजक्तले लर्णानयक मत ददर् पाउर्ेछ । 

(६)  दफा (७) मा लेजखए देजख बाहेक वैठक साथै पदालधकारी र 
सदस्यहरुको काम कतनव्य अलधकार सम्बन्धी अन्य ब्यवस्था दफा 
(८) बमोजिम खेलकूद ववकास सलमलत आफैले लर्धानरण गरे 
अर्सुार हरु्ेछ । 

८.  र्गर खेलकूद ववकास सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार सम्बन्धी 
व्यवस्थािः (१) सलमलतको काम,कतनव्य र अलधकार देहाय बमोजिम हरु्ेछिः 



बेलबारी नगरपाललकाको राजपत्रभाग १, खण्ड २, संख्या७, लिति २०७६।१२।०३ 

खेलकूदको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको ऐर्, २०७६.  

(क)  र्गरपाललकालाई खेलकूद सम्बन्धी र्ीलत तथा कायनक्रमको 
ववषयमा सझुाव ददर्े ।  

(ख)  खेलकूद ववकास सलमलतको बावषनक कायनयोिर्ा र्गरपाललकाको 
बावषनक योिर्ा तिुनमा पवक्रया हदुाँ पेश गरे् । स्वीकृत बिेट तथा 
कायनक्रमको कायानन्वयर् गरे्, 

(ग)  बावषनक योिर्ा पेश गदान ववद्यालय, वडा, पाललका, अन्तरपाललका र 
रावष्ट्रयस्तरका खेलकूद प्रलतयोलगताहरुको आयोिर्ा गरे् तथा 
खेलाडीहरुको स्तरबवृद्ध गर्न स्वदेशी तथा ववदेशी प्रजशक्षकहरुबाट 
ताललमको िस्ता लबषयहरुमा ध्यार् ददर्े ।  

(घ)  सबै स्तरका खेल प्रलतयोलगता आयोिर्ा गर्न समन्वय र पहल गरे्  
(ङ)  स्वदेश तथा ववदेशमा हरु्े खेलकूद प्रलतयोलगता वा वैठकमा िाग 

ललर् तोवकए बमोजिम खेलाडी तथा खेलकूद सम्वद्ध व्यजक्तहरुलाई 
छर्ौट गरे् र पठाउर्े, 

(च)  तोवकए बमोजिम खेलाडी तथा संघ संस्थाको वगीकरणगरे्,  सो 
बलगनकरणका आधारमा संघ संस्था र खेलाडीलाई तोवकए 
बमोजिमको आलथनक सहायता, छात्रबजृत्त, बीमा, स्वास््य उपचार 
लगायत अन्य सवुवधा वा सहयोग उपलव्ध गराउर् 
र्गरपाललकालाई लसफाररस गरे् ।  

(छ)  एक वडा एक खेलको अवधारणा अर्सुार र्गर खेलकूद 
ववकासको योिर्ा बर्ाई पूवानधार लर्मानण संरक्षण तथा प्रवनधर्का 
लालग कायनयोिर्ा बर्ाउर्े ।  

(ि)  खेलकुदको ववकासको लालग वडा स्तरमा खेलकूद ववकास सलमलत 
गठर् कायनमा समन्वय गरे्, 
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(झ)  अपाङ्गता िएका व्यजक्तहरुसँग सम्बजन्धत खेलकुदको ववकास गर्न 
तालीम तथा प्रलतयोलगता संचालर् गरे्, गराउर्े, 

(ञ) र्गर कायनपाललकाको लर्णनय बमोजिम र्गर स्तरमा आवासीय 
खेलकूद ववद्यालय, खेलकूदप्रलतष्ठार्, अर्सुन्धार् केन्र र खेलकूद 
संग्रहालय स्थापर्ा गर्न गराउर् पहल गरे् ।  

(ट)  खेल पयनटर्को ववकास गरे् तथा परम्परागत खेलहरुको संरक्षण र 
प्रबद्वनर् गरे्, 

(ठ)  र्गर खेलकूद ववकास सलमलतले अध्यक्ष माफन त र्गर र वडा 
खेलकूद ववकास सलमलतको वावषनक प्रलतवेदर् र्गर प्रमखु  समक्ष 
पेश गरे् । 

(ड)  खेलकूदको ववकासको लालग अन्य आवश्यक व्यवस्थाहरु गरे्, 

गराउर्े । 

९  संरक्षक सम्बन्धी ब्यवस्थािः 
(क)  र्गर खेलकूद ववकास सलमलतको संरक्षक र्गर प्रमखु हरु्ेछ ।  
(ख)  वडास्तररय खेलकूद ववकास सलमलतको संरक्षक वडा अध्यक्ष   

हरु्ेछ ।  
(ग)  संरक्षको लर्देशर्को पालर्ा गर्ुन खेलकूद ववकास सलमलतहरुको 

उत्तरदावयत्व हरु्ेछ ।  
१०.  उपसलमलत सम्बन्धी व्यवस्थािः  

(१)  र्गर वा वडा खेलकूद ववकास सलमलतले यो ऐर् वा यस ऐर् 
अन्तगनत बर्ेको लर्यम बमोजिम आफूले गर्ुन परे् कुर्ै काम गर्नको 
लर्लमत्त र्गर वा वडा खेलकूद सलमलतका कुर्ै सदस्यको 
संयोिकत्वमा जिम्मेवारी तोकी आवश्यकता अर्सुार उपसलमलत 
गठर् गर्न सक्र्ेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बमोजिम गठर् हरु्े खेलकूद ववकास सलमलतको काम, 

कतनव्य, अलधकार तथा सलमलतका सदस्यहरुको ित्ता वा अन्य 
सवुवधा र्गर कायनपाललकाको स्वीकृलतमा खेलकूद ववकास सलमलतले 
तोके बमोजिम हरु्ेछ । 

(३)  दफा १० को उपदफा (१) अर्सुार गदठत उपसलमलतलाई योिर्ा 
कायानन्वयर् गर्न अजख्तयारी प्रदार् गर्न सवकर्ेछ ।   

११.  संघीय सरकारको स्वीकृलत ललर्पुरे्िः (१) र्गरपाललकाले खेलकूद 
ववकाससँग सम्बजन्ध कायन सञ्चालर्को लसललसलामा ववदेशी सरकार वा 
अन्तरानवष्ट्रय संस्था वा ववदेशी संस्था वा व्यजक्तसँग आलथनक सम्झौता गदान 
प्रचललत कार्रु् अर्सुार गर्ुन परे्छ । 

१२.  वडा खेलकूस सलमलत गठर् सम्बन्धी व्यवस्थािः 
(१)  खेलकुदको ववकास, ववस्तार प्रवनधर् गर्नका लालग र्गर सलमलतको 

मातहतमा रहर्े गरी यस ऐर्को दफा ८(ि) बमोजिम 
र्गरपाललकाको प्रत्येक वडामा पाँच सदलसय खेलकूद ववकास 
सलमलत गठर् हरु्ेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोजिम गठर् हरु्े वडा खेलकूद ववकास सलमलतमा 
देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरु रहर्ेछिः 

(क)  वडा सलमलतले तोकेको वडा सदस्य पदेर्  अध्यक्ष 

(ख)  खेलकूदको क्षेत्रमा उल्लेखर्ीय कायन गरेको  
 मवहला मध्येबाट वडा सलमलतले मर्ोलर्त गरेको  उपाध्यक्ष 

(ग)  खेलकूदमा संलग्र् संघसंस्थाको प्रलतलर्लधत्व  
 हरु्े गरी एकिर्ा मवहला सवहत वडा  
 अध्यक्षद्धारा मर्ोलर्त दईु िर्ा  सदस्य 

(घ)  वडा सजचव  सदस्य सजचव 
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(३)  खेलकूद ववकास सलमलतका उपाध्यक्ष र सदस्य मर्ोर्यर् गदान 
मवहलाहरुको सहिालगता अलर्वायन हरु् ुपरे्छ । 

(४)  र्ेपाली सेर्ा, र्ेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र आवश्यकता अर्सुार 
अन्य संस्थागत जिम्मेवार प्रलतलर्लधलाई सलमलतको वैठकमा 
आमन्त्रण गर्न सवकर्ेछ । 

१३.  वडा खेलकूद ववकास सलमलत पदावलध सम्बन्धी व्यवस्थािः 
(१)  वडा खेलकूद ववकास सलमलतका पदालधकारी र सदस्यको पदावलध 

दईु वषन हरु्ेछ र लगातार दईु कायनकाल िन्दा बढी मर्ोर्यर् 
गररर्े छैर् । 

(२)  पदावलध समाप्त र्हुँदै कुर्ै सदस्यको पद ररक्त हरु् आएमा बाँकी 
पदावलधको लालग दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम पदपूलतन 
गररर्ेछ । 

(३)  कुर्ै सदस्यले पदबाट रािीर्ामा गरेमा लर्ि आफ्र्ो पदबाट मकु्त 
िएको मालर्र्ेछ । 

(४)  उपदफा (१) मा िरु्सकैु कुरा लेजखएको िएतापलर् कुर्ै सदस्यले 
इमान्दाररतापूवनक आफ्र्ो कतनव्य पालर् र्गरेमा मर्ोर्यर् गरे् 
लर्कायले त्यस्तो सदस्यलाई पदावलध समाप्त हरु् ु अजघ िरु्सकैु 
बखत हटाउर् सक्र्ेछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोजिम सलमलतका पदालधकारी र सदस्यहरुलाई 
पदबाट हटाउर् ु परे् अवस्था िएमा लर्िहरुलाई सफाई पेश गरे् 
उजचत मौका ददर्पुरे्छ । 

१४.  वडा खेलकूद ववकास सलमलत सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्थािः 
(१) देहायको कुर्ै अवस्थामा व्यजक्त सदस्यमा मर्ोलर्त हरु् वा बहाल 
रहर् सक्र्े छैर्िः 
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(क)  गैर र्ेपाली र्ागररक, 

(ख)  मार्लसक रुपमा अशक्त िई कामकाि गर्न असमथन व्यजक्त, 

(ग)  भ्रष्टाचार वा र्ैलतक पतर् देजखर्े फौिदारी मदु्दाको आरोपमा 
अदालतबाट कसूरदार ठहरी सिाय पाएको, 

(घ)  दामासहीमा परेको, 
(ङ)  २१ वषन परुार्िएको । 

(च)  कालो सूचीमा परेको 
१५.  वडा खेलकूदववकास सलमलत सदस्यता समालप्त सम्बन्धी व्यवस्थािः         

(१)  देहायको अवस्थामा वडा खेलकूद ववकास सलमलतको सदस्यता 
समाप्त िएको मालर्र्ेछ । 

(क)  दफा १६ बमोजिम सदस्यमा बहाल रहर् अयोग्य प्रमाजणत िएमा, 
(ख)  रािीर्ामा ददई स्वीकृत िएमा, 
(ग)  ववर्ा सूचर्ा लगातार तीर् पटक िन्दा बढी वडा खेलकूद ववकास 

सलमलतको लर्यलमत वैठकमा अर्पुजस्थत िएमा, 
(घ)  दईु बषन कायनकाल परुा िएमा, 
(ङ)  मतृ्य ुिएमा, 
(च)  दामासावह वा कालो सूचीमा परेको । 

१६.  वडा खेलकूद ववकास सलमलतको वैठक सम्बन्धी व्यवस्थािः 
(१) अध्यक्षको लर्देशर् अर्सुार सदस्य सजचवले सलमलतको वैठक 

बोलाउर्ेछ र वैठकको सूचर्ा सामान्यतया वैठक बस्र्े ददर् िन्दा 
कम्तीमा २४ घन्टा अजघ सदस्यहरुलाई ददर्पुरे्छ । 

(२)  वडा खेलकूद ववकास सलमलत वैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गरे्छ 
र लर्िको अर्पुजस्थलतमा उपाध्यक्षले वैठकको अध्यक्षता 
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गरे्छ।दबैु िर्ा अर्पुजस्थत िएमा सलमलतका ज्येष्ठ सदस्यले 
अध्यक्षता गरे्छ ।   

(३)  वडा खेलकूद ववकास सलमलतको कुल सदस्य संख्याको एकाउन्न 
प्रलतशत सदस्यहरु उपजस्थत िएमा वैठकको लालग गणपूरक संख्या 
पगेुको मालर्र्ेछ । 

(४)  वडा खेलकूद ववकास सलमलतको वैठक वषनको कम्तीमा चार पटक 
बस्र् ु परे्छ तर आवश्यकता अर्सुार अन्य वैठक बस्र् बाधा 
पगेुको मालर्र्े छैर् ।   

(५)  वैठकमा बहमुतको राय मान्य हरु्ेछ र मत बराबर िएमा 
अध्यक्षता गरे् व्यजक्तले लर्णानयक मत ददर् पाउर्ेछ । 

(६)  दफा (१६) मा लेजखए देजख बाहेक वैठक साथै पदालधकारी र 
सदस्यहरुको काम कतनब्य अलधकार सम्बन्धी अन्य ब्यवस्था दफा 
(१७) बमोजिम सलमलत आफैले लर्धानरण गरे अर्सुार हरु्ेछ । 

१७.  वडा खेलकूद ववकास सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकारिः (१) सलमलतको 
काम कतनव्य र अलधकार देहाय बमोजिम हरु्ेछ । 

(क)  वडाको बावषनक योिर्ा तिुनमाको क्रममार्ै खेलकूद ववकास 
सम्बजन्ध सलमलतको बावषनक योिर्ा, कायनक्रम तथा बिेट तिुनमा 
गरी स्वीकृलतका लालग वडा सलमलत माफन त र्गर खेलकूद ववकास 
सलमलतमा पेश गरे्, 

(ख)  वडा स्तरको खेलकूद प्रलतयोलगता आयोिर्ा गरे्, गराउर्े ।  
(घ)  एक वडा एक खेलको अवधारणा अर्सुार प्राथलमकता तोक्र्े र 

वडा तहमा खेलकुदको सञ्चालर् तथा पूवानधार ववकासका लालग 
वडा सलमलत माफन त र्गर खेलकूद ववकास सलमलतसँग समन्वय गरी 
योिर्ा कायानन्वयर् गरे्,गराउर्े ।  
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(ङ)  खेलकूद क्षेत्रको ववकासका लालग प्रोत्साहर् गरे् , 
(च)  खेलकुदको सञ्चालर् तथा ववकासका लालगवडा सलमलत माफन त र्गर 

सलमलतलाई लसफाररस गरे् , 
(ि)  प्रलतिावार् खेलाडीको पवहचार्, क्षमता ववकास तथा प्रोत्साहर् गरे्, 

(झ)  खेलकूद क्षेत्रको ववकासका लालग तोवकए बमोजिमका अन्य काम 
गरे् । 

१८.  सदस्यहरुको सेवा सवुवधा सम्बन्धी व्यवस्थािः 
(१)  र्गर सलमलत वा वडा खेलकूद ववकास सलमलतका सदस्यहरुले 

वैठक र अन्य सवुवधा तोवकए बमोजिम वैठक ित्ता पाउर्ेछर् ्। 

(२)  र्गर सलमलत र वडा खेलकूद ववकास सलमलतका सदस्य काम 
ववशेषले स्वदेश वा ववदेश भ्रमण गर्ुन परेमा प्रचललत कार्रु् 
बमोजिम दैलर्क तथा भ्रमण ित्ता पाउर्ेछर् ्। 

१९.  कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्थािः 
(१)  र्गर र वडा खेलकूद ववकास सलमलतले आयोिर्ा गरे् ववववध 

खेलकूद गलतववलधमा र्गरपाललकाले आवश्यकता अर्सुार 
कमनचारीहरु खटाउर् सक्र्ेछ । सरुक्षा प्रबन्धका लालग सरुक्षा 
लर्कायसँग सहयोग माग गर्न सक्र्ेछ ।  

(२)  र्गर र वडा खेलकूद ववकास सलमलतमा खवटएका त्यस्ता 
कमनचारीहरुको सेवाशतनहरु तोवकए बमोजिम हरु्ेछ । 

२०. सिाय र कारवाहीिः (१) र्गर वा वडा खेलकूद ववकास सलमलतको कुर्ै 
पदालधकारी र खवटएका कमनचारीले िार्ीिार्ी वा लापरवाही गरी वा 
बदलर्यत साथ हार्ी र्ोक्सार्ी पयुानएमा लर्िहरुलाई पदालधकारी र 
कमनचारीसँग सम्बजन्धत लर्यमावली र अन्य प्रचललत कारू्र् बमोजिम 
सिाय हरु्ेछ । 
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२१.  खेलकूद ववकाससँग सम्बजन्ध संघसंस्था दतान, र्ववकरण र आवद्धता 
सम्बन्धी व्यवस्थािः 
(१)  बेलवारी र्गरक्षेत्रमा खेलकूद सम्बन्धी कायन गरे् वा प्रलतयोलगता 

सञ्चालर् गरे् संघसंस्थाले बेलवारी र्गरपाललका संस्था दतान ऐर् 
२०७६ बमोजिम दतान गर्ुन परे्छ । यो ऐर् िारी हरु् ु िन्दा 
अगालड प्रचललत कार्रु् अर्सुार संस्था दतान िई वा रावष्ट्रय तथा 
प्रदेश खेलकूद ववकास सलमलतमा दतान िई र्गर क्षेत्रमा कृयाजशल 
खेलकूद सम्बजन्ध संस्थाहरुले दतान हदुाको बखत पेश िएको 
स्वीकृत ववधार्को प्रलतललवप र दतान प्रमाणपत्र को प्रलतललवप पेश 
गरी संस्था दतान ऐर् अर्रुुप शाखा संचालर्को प्रमाणपत्र प्रप्त गर्ुन 
परे्छ । शाखाको बावषनक र्ववकरण गर्ुन परे्छ ।  

(२)  शाखा िएका संघसंस्थाहरुले तोवकएको मापदण्ड बमोजिम वडा 
स्तरमा उपशाखा गठर् गर्न सक्र्ेछर् ् । त्यस्तो उपशाखा 
संचालर्का लालग सम्बजन्धत वडाको खेलकूद ववकास सलमलतको 
स्वीकृलत ललएको हरु् परे्छ।  

(४)  उपदफा (१) बमोजिम गठर् हरु्े संघसंस्थाको लर्वानचर् सम्बन्धी 
व्यवस्था तत ्तत ्ववधार्मा तोवकए बमोजिम हरु्ेछ । 

(५)  संघ संस्थाको र्ववकरण प्रत्येक आलथनक वषनलित्र तोवकएको शलु्क 
बझुाइ गर्ुनपरे्छ । तर तोवकएको समयमा र्ववकरण र्गरेमा 
तोवकए बमोजिमको लबलम्ब शलु्क लतरी र्ववकरण गर्न सवकर्ेछ । 
लगातार तीर् बषन सम्म र्लबकरण र्िए त्यस्तो संघ संस्था स्वत 
खारेि हरु्ेछ ।  

२२.  संघसंस्थाले शे्रस्ता राख्न ेसम्बन्धी व्यवस्थािः 
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(१)  खेलकूद सम्बन्धी संघसंस्थाले आफ्र्ो आम्दार्ी खचनको वहसाबको 
शे्रस्ता तत ्तत ्ववधार्ले तोवकददएको ढाँचामा राख्न ुपरे्छ । 

(२)  र्गर सलमलतले उपदफा (१) बमोजिम संघसंस्थाले राखेको 
शे्रस्ताको िाँचबझु िरु्सकैु बखत गर्न गराउर् सक्र्ेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोजिम शे्रस्ताको िाँचबझु गदानगराउँदा आम्दार्ी 
खचनको वहसाब वकताब अलर्यलमत िएको वारकम वहर्ालमर्ा िएको 
देजखएमा र्गर सलमलतले अलर्यलमत िएको वहसाब वकताब लर्यलमत 
गर्न लगाउर् र वहर्ालमर्ा िएको रकम सम्बजन्धत व्यजक्तबाट 
असूल उपर गर्न गराउर् आवश्यक लर्देशर् ददर् सक्र्ेछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोजिम लर्देशर् ददइएमा त्यस्तो लर्देशर् 
कायानन्वयर् गर्न सम्बजन्धत संघसंस्थाले आवश्यक प्रकृया अजघ 
बढाउर् ुपरे्छ । 

२३.  लर्देशर् ददर्े र आचारसंवहता िारी गरे्िः 
(१)  र्गर खेलकूदववकास सलमलतले खेलकुदको ववकासको सम्बन्धमा 

समय समयमा संघसंस्थालाई आवश्यक लर्देशर् ददर् सक्र्ेछ र 
त्यस्तो लर्देशर्को पालर्ा गर्ुन सम्बजन्धत संघसंस्थाको कतनव्य 
हरु्ेछ । 

(२)  संघसंस्थाहरुले पालर्ा गर्ुन परे् आचारसंवहता र्गर खेलकूदववकास 
सलमलतले तोकेबमोजिम हरु्ेछ । 

२४.  स्वीकृलत ललर् ुपरे्िः 
(१)  अन्तरानवष्ट्रय खेलकूद प्रलतयोलगता वा अन्तरन खेलकूद ववषयको सिा 

वा सम्मेलर्मा िाग ललर्कुर्ै खेलाडी वा खेल सम्बद्ध व्यजक्तलाई 
ववदेश पठाउर् वार्गरमा आयोिर्ा हरु्े खेलकूद प्रलतयोलगता वा 
अन्तरानवष्ट्रय खेलकूदववषयको सिा वा सम्मेलर्मा ववदेशी खेलाडी 
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वा अलधकारीहरुलाई आमन्त्रण गर्ुन परेमा प्रचललत कारू्र् बमोजिम 
स्वीकृलत ललर् ुपरे्छ । 

(२)  लबद्यालय, वडा, पाललका, अन्तर स्थार्ीय तह, जिल्ला, प्रदेश, रावष्ट्रय र 
अन्तरानवष्ट्रय स्तरीय खेलकूद प्रलतयोलगता आयोिर्ा गदान आयोिकले 
अलधकार क्षेत्र अर्सुार र्गर सलमलत वा वडा सलमलतको स्वीकृलत 
ललर्पुरे्छ । 

 

२५.  कारवाही र दतान खारेिी सम्बन्धी व्यवस्थािः 
(१)  देहायको अवस्था उत्पन्न िएमा संघसंस्थालाई र्गर वडा खेलकूद 

ववकास सलमलतले र्लसहत ददई अलिलेख राख्न सक्र्ेछिः 
(क)  सलमलतले ददएको लर्देशर् पालर्ा र्गरेमावा आचार संवहता 

उल्लङ्घर् गरेमा, 
(ख)  आम्दार्ी खचनको वहसाबको शे्रस्ता तोवकएको ढाँचामा 

र्राखेमा, 
(ग)  संघसंस्थाले राखेको वहसाबको शे्रस्ताको िाँचबझु गर्न 

गराउर् अवरोध गरेमा, 
(घ)  र्गर सलमलतले तोकेको अन्य अवस्था उत्पन्न िएमा । 

(२)  देहायको अवस्था उत्पन्न िएमा संघसंस्थालाई र्गर खेलकूद 
ववकास सलमलतले बढीमा दशहिार रुपैयाँसम्म िररवार्ा गर्न 
सक्र्ेछ । 

(क)  उपदफा (१) बमोजिम दईु पटक िन्दा बढी र्लसहत 
पाएमा, 

(ख)  दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम सलमलतको स्वीकृलत 
र्ललइ खेलकूद प्रलतयोलगता आयोिर्ा गरेमा, 
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(ग)  संघसंस्थाको कायनकाररणी सलमलत गठर् र लर्वानचर् सम्बन्धी 
तोवकएको प्रावधार्को पालर्ा  र्गरेमा, 

(घ)  र्गर खेलकूद ववकास सलमलतले तोकेको अन्य गम्िीर 
अवस्था उत्पन्न िएमा । 

(च)  मालथ उल्लेजखत खण्डहरुमा िरु्सकैु कुरा उल्लेख िएता 
संघ संस्थाहरुलाई कारबाही गदान सलमलतको लसफाररस 
िएको हरु् परे्छ । 

(३)  देहायको अवस्था उत्पन्न िएमा र्गर खेलकूद ववकास सलमलतको 
लसफाररसमा र्गर कायनपाललकाले संघ संस्थाको दतान खारेि गरे्छिः 
(क) संववधार् वा प्रचललत कारू्र्ले लर्षेध गरेको प्रावधार्को 

गम्िीर उल्लंघर् गरेमा, 
(ख) लगातार दईु वषनसम्म कम्तीमा एउटा खेलकुद प्रलतयोलगता 

आयोिर्ा गर्न असमथन िएमा, 
(ग)  लगातार तीर् बषनसम्म संघ संस्था र्वीकरण र्गरेमा, 
(घ)  संघसंस्था दतान गदान िार्ीिार्ी झटुो वववरण ददइएको पवुष्ट 

िई प्रमाजणत िएमा, 
(च)  संघ संस्थाको रकम वहर्ालमर्ा िएकोमा त्यस्तो रकम 

असलु उपर गरे्तफन  कुर्ै कारवाही अगालड र्बढाएमा । 

(४)  यस दफा बमोजिम संघसंस्थालाई कारवाही वादतान खारेि गर्ुन 
अजघ सफाईको उजचत मौका प्रदार् गर्ुनपरे्छ । 

(५)  उपदफा (१) बमोजिम कारवाही गर्ुन अजघ सम्बजन्धत संस्थाले 
आफ्र्ो कमिोरी स्वीकार गरी ललजखत रुपमा क्षमा याचर्ा गरेमा 
र्गर खेलकूद ववकास  सलमलतले कारवाही स्थलगत गर्न वा 
िरीवार्ाको रकम आजँशक वा सबै घटाउर् सक्र्ेछ । 
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(६)  यस दफामा उल्लेख िएको व्यवस्थाले सम्बजन्धत संघसंस्थालाई 
प्रचललत कारू्र् बमोजिम कारवाही गर्न, मदु्दाचलाउर् वा सिाय गर्न 
कुर्ै बाधा गरे् छैर् । 

२६.  छार्ववर् सम्बन्धी व्यवस्थािः  
(१)  दफा २५ को उपदफा (३) बमोजिम कारवाही गर्ुन अजघ र्गर 

खेलकूद ववकास सलमलतले तोवकए बमोजिम तीर् सदस्यीय स्वतन्त्र 
छार्ववर् सलमलत गठर् गरी तोवकएको अवलध लित्र प्रलतवेदर् पेश 
गर्न लर्देशर् ददर् ुपरे्छ । 

(२)  उपदफा (१) बमोजिम गठर् हरु्े छार्ववर् सलमलतको काजर्रयनवलध र 
अलधकार क्षेत्र सलमलतंले लर्धानरण गरे बमोजिम हरु्ेछ । 

(३)  छार्लबर् सलमलतका सदस्यहरुले पाउर्े ित्ता वाअन्य सवुवधा तोवकए 
बमोजिम हरु्ेछ । 

२७.  परु्रावेदर् सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) दफा २५ को उपदफा (३) बमोजिम 
गररएको कारवाही सम्बन्धी लर्णनयमा जचत्त र्बझु्र्े संघ संस्थाले 
कारबाहीको ललजखत सूचर्ा पाएको पैतीस ददर्लित्र सम्वजन्धत अदालतमा 
परु्रावेदर् गर्न सवकर्ेछिः 

२८. अलधकार प्रत्यायोिर्िः (१)र्गर वा वडाखेलकूदववकास सलमलतले यो ऐर् वा 
यस ऐर्अन्तगनत बर्ेको लर्यम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अलधकारहरु मध्ये 
केही अलधकार आवश्यकतार्सुार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सजचव, 

छार्ववर् सलमलत, उपसलमलत वा अलधकृतस्तरको कमनचारीलाई प्रत्यायोिर् 
गर्न सक्र्ेछ । 

२९. लर्यम बर्ाउर्े अलधकारिः 
(१)  यस ऐर्को उद्देश्य कायानन्वयर्का लालग र्गर कायनपाललकाले 

आवश्यक लर्यम र कायनववलधहरु बर्ाउर् सक्र्ेछ । 
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(२)  र्गर तथा वडा खेलकूद ववकास सलमलतको लोगो र छाप 
लर्यमावलीमा व्यवस्था िए बमोजिम हरु्ेछ ।  

३०.  यस ऐर् बमोजिम हरु्ेिः (१) यस ऐर्मा लेजखए िलत कुरामा यस 
ऐर्बमोजिम र अन्यमा प्रचललत कारू्र् बमोजिम हरु्ेछ । 

३१. बाधा अड्काउ फुकाउर्ेिः (१) यस ऐर्को कुदै दफा सम्बन्धमा अस्पष्टता 
िई कायन सम्पादर्मा बाधा पर्न गएमा र्गरकायनपाललकाले बाधा अड्कर् 
फुकाउर् सक्र्ेछ ।  

 

३२. खारेिी र बचाउिः (१) प्रचललत कारू्र् बमोजिम दतान िएका खेलकूद 
सम्बन्धी संघसंस्थाहरु यसै ऐर् बमोजिम दतान िएको मालर्र्ेछ तर वावषनक 
र्ववकरण र लर्यमर्का लालग दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम 
प्रमाण पत्र िर्े परु्िः प्राप्त गरेको हरु् परे्छ । 
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