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हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगर खेिकुद विकास ऐन, २०७७ 
 

प्रस्तािनााः  

हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा खेिकुद, खेि संस्कृलतको विकास, खेिकुद पूिााधार लनमााण, खेिाडीको व्यिसावयक 
सरुक्षा, विलिन्न तहगत राविय एिम अन्तराविय प्रलतयोलगतामा सहिालगता तथा खेिकुद के्षत्रको समग्र विकास गना 
आिश्यक िएकोिे, स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको 
नगरसिािे यो ऐन बनाई िारी गरेको छ । 

 

१.  संजक्षप्त नाम र प्रारम्िाः (१) यस ऐनको नाम “हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगर खेिकुद विकास ऐन, 
२०७७” रहको छ ।  

(२) यो ऐन स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन िएको लमलतदेजख िाग ुहनुेछ । 

 

२.  पररिाषााः विषय िा प्रसंगिे अकको अथा निागेमा यस ऐनमा, 
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(क)  “अध्यक्ष” िन्नािे दफा ३ बमोजिम गठित हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगर खेिकुद विकास 
सलमलतको अध्यक्ष सजम्िन ुपछा। 

(ख)  “उप प्रमखु” िन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको उप प्रमखुिाई सम्िन ुपछा । 

(ग)   “उपमहानगरपालिका“  िन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकािाई सम्िन ुपछा ।  

(घ)  “खेिकुद सम्बन्धी संस्था” िन्नािे दफा ११ बमोजिम दताा िएको संस्था सजम्िन ुपछा । 

(ङ)  “तोवकएको” िा “तोवकए बमोजिम” िन्नािे यस ऐन अन्तगात बनकेो लनयममा तोवकए िा तोवकए 
बमोजिम सम्िन ुपछा । 

(च)  “प्रमखु” िन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रमखुिाई सम्िन ुपछा । 

(छ)  “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत” िन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिाई 
सम्िन ुपछा । 

(ि)  “सलमलत” िन्नािे दफा ३ बमोजिम गठित हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगर खेिकुद विकास सलमलत 
सजम्िन ुपछा।  

(ि)  “सदस्य” िन्नािे दफा ३ बमाजिमको सलमलतको सदस्य सजम्िन ुपछा र सो शब्दिे सलमलतको अध्यक्ष, 
सदस्य र सदस्य सजचि समेतिाई िनाउनछे । 

(ञ)  “सदस्य–सजचि” िन्नािे दफा ३ बमोजिम नगर खेिकुद विकास सलमलतको सदस्य–सजचि सजम्िन ु 
पछा । 

 

३.  हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगर खेिकुद विकास सलमलताः (१) उपमहानगरपालिकामा खेिकुदको विकास 
गनाको िालग सात सदस्यीय नगर खेिकुद विकास सलमलत गिन हनुेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोजिम गिन हनुे सलमलतमा देहायका सदस्य रहनेछन ।  

(क)  उपमहानगरपालिको प्रमखु िा लनििे तोकेको व्यजि ……………………….... अध्यक्ष  

(ख)  विगतमा जिल्िास्तरमा खेिकुदको के्षत्रमा खेिाडी िा रेफ्री िा  

  प्रजशक्षक िा व्यिस्थापक िई काम गरेको व्यजि मध्ये दईु  

  मवहिा सवहत उपमहानगरपालिकािे तोकेको पााँच िना………...........……….सदस्य  

(ग)  सामाजिक विकास महाशाखा प्रमखु िा लनििे तोकेको अलधकृत   
कमाचारी…………...................................................….…..….….सदस्य सजचि 

(३)  सलमलतको बैिकमा खेिके्षत्रसंग सम्बजन्धत विज्ञ तथा सरुक्षा लनकायका प्रमखुिाई आमन्त्रण गना 
सवकन ेछ ।  

(४)  सलमलतको सबै काम कारिाहीको लनलमत्त आफनो छुटै्ट छाप हनुेछ । 

(५)  सलमलतको चि अचि सम्पजत्त उपमहानगरपालिकाको हनुेछ । 

(६)  खेिकुद विकास सलमलतको सजचिािय उपमहानगरपालिकाको कायााियमा रहनेछ।  
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(७)  खेिकुद के्षत्रमा विषशे अनिुिी र दक्षता हालसि गरेका व्यजिहरु मध्येबाट एक सल्िाहाकार सलमलत 
गिन गना सवकनेछ ।  

 

४.  पदािलधाः (१) हेटौंडा उपमहानगरपालिका खेिकुद विकास सलमलत सदस्यको पदािलध तीन िषाको हनुछे। 

(२)  दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यको पद ररि िएमा सोही बमोजिम पदपलुता 
गररनेछ । 

(३)  दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै सदस्यको दफा ६ अन्तरगत सदस्यबाट हटाउन ुपने िने्न 
िागेमा कायापालिकािे त्यस्तो सदस्यिाई प्रमाणका आधारमा िनुसकैु बखत हटाउन सक्नेछ।तर 
त्यसरी हटाउन ुपदाा सम्बजन्धत सदस्यिाई सफाईको मौकाबाट बजित गररने छैन।स्िताः पद ररि 
हनुे अिस्थामा िने सनुिुाईको मौका अलनिाया रहने छैन। 

 

५.  सदस्यको अयोग्यतााः देहायको कुनै व्यजि सदस्यमा मनोलनत हनु िा बहाि रहन सक्ने छैनाः– 

(क) गैह्र नेपािी नागररक,  

(ख) पच्चीस िषा उमेर परुा निएको, 
(ग) नैलतक पतन देजखन ेफौिदारी अलियोगमा अदाितबाट कसूरदार िहररएको । 

 

६.  सदस्यता ररि हनु ेअिस्थााः  देहायको अिस्थामा सदस्यता ररि िएको मालननेछ । 

(क) दफा ५ बमोजिम सदस्यमा बहाि रहन अयोग्य िहरीएमा। 

(ख) राजिनामा ठदएमा। 

(ग) मतृ्य ुिएमा। 

(घ) सूचना नठदई िगातार लतन पटक िन्दा बढी सलमलतको बैिमा अनपुजस्थत िएमा ।  

(ङ) दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम कायापालिकािे हटाएमा । 

 

७.  अध्यक्षको काम, कताव्य र अलधकाराः अध्यक्षको काम, कताव्य र अलधकार देहाय बमोजिम हनुेछाः– 

(क) सदस्य सजचििाई बैिक बोिाउन लनदेशन गने 

(ख) बैिकको अध्यक्षता गने 

(ग) सलमलतिाई खेिकुद सम्बजन्ध लनलत तथा कायाक्रमको विषयमा सिुाि ठदन,े  

(घ) िावषाक योिना, कायाक्रम तथा बिेट तयार गरर सलमलत समक्ष पेश गने, 

(ङ) अध्यक्षिे बावषाक प्रलतिेदन कायापालिका समक्ष पेश गने, 

 

८.  सदस्य सजचिको काम, कताव्य र अलधकाराः सदस्य सजचिको काम, कताव्य र अलधकार देहाय बमोजिम हनुछेाः– 

(क) दैलनक प्रशासलनक काया सिािन गने, गराउने, 
(ख) खेिकुद सलमलत सन्बन्धमा नीलत लनधाारण गने कायामा सहयोग गने, 
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(ग) सलमलतको बैिकको लनणाय प्रमाजणकरण एिं कायाान्ियन गने, गराउने, 
(घ) सलमलतबाट जस्िकृत खेिकुद सम्बजन्ध नीलत, योिना र कायाक्रम कायाान्ियन गने, गराउने, 
(ङ) िावषाक योिना, कायाक्रम तथा बिेट तयार गरर सलमलत समक्ष पेश गने, 

(च) िावषाक प्रलतिेदन तयार गरर सलमलत समक्ष पेश गने, 

(छ) खेिाडीको अलििेख राख्न,े 

(ि) सलमलतिे तोकेको अन्य काया गने, गराउने, 
 

९.  सलमलतको बैिक र लनणायाः (१) अध्यक्षको लनदेशन अनसुार सदस्य सजचििे लमलत, समय र स्थान तोकी 
सलमलतको बैिक बोिाउन ुपनेछ । 

(२)  सलमलतको बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षिे गनेछन ्र लनिको अनपुजस्थलतमा उपजस्थत सदस्य मध्ये बाट 
तोवकएको सदस्यिे बैिकको अध्यक्षता गनेछन। 

(३)  सलमलतको कुि सदस्य संख्याको पचास प्रलतशत िन्दा बढी सदस्य उपजस्थत िएमा बैिकको िालग 
गणपरुक संख्या पगेुको मालननेछ । 

(४)  सलमलतको बैिक मवहनाको एक पटक बस्नेछ । 

(५)  एक लतहाई सदस्यिे कारण र औजचत्य सवहत बैिक बोिाउन अध्यक्ष समक्ष लिजखत अनरुोध गरेमा 
अध्यक्षिे यथाशीघ्र बैिक बोिाउन ुपनेछ । 

(६)  बैिकमा बहमुतको राय मान्य हनुेछ र मत बराबर िएमा अध्यक्षता गने व्यजििे लनणाायक मत 
ठदनेछ। 

(७)  अध्यक्ष र सदस्य–सजचििे बैिकको लनणाय प्रमाजणत गनुा पनेछ । 

(८)  बैिक सम्बजन्ध अन्य कायाविलध सलमलत आफैिे लनधाारण गरे बमोजिम हनुेछ । 

 

१०.  सलमलतको काम, कताव्य र अलधकाराः दफा ३ बमोजिम गिन िएको सलमलतको काम, कताव्य र अलधकार देहाय 
बमोजिम हनुेछाः–  

(क)  उपमहानगरपालिकास्तरीय िगाएतका खेिकुद प्रलतयोलगता आयोिना गने, 

(ख)  अन्तर नगर, राविय तथा अन्तराविय खेिकुद प्रलतयोलगता िा बैिकमा िाग लिन खेिाडी तथा 
आिश्यकता अनसुार अन्य पदालधकारीिाई पिाउन,े 

(ग)  खेिकुदको विकास प्रिर्द्ान, अनसुन्धान, अध्ययन, तालिम िगायतका काया गने गराउन,े 

(घ)  रङ्गशािा, खेिकुद मैदान तथा अन्य खेिकुद संरचनाको लनमााण, सिािन संरक्षण तथा रेखदेख गने 
गराउने, 

(ङ)  प्रलतष्ठान तथा जशक्षण संस्थामा खेिकुद प्रजशक्षण िगायतका काया गना आिश्यक सहयोग गने, 

(च)  आिश्यकता अनसुार उप–सलमलत गिन गने, 

(छ)  आफनो तह र मातहतका खेिकुद सम्बजन्ध संघसंस्थाको लनयमन गने, 
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(ि)  स्िदेशी तथा विदेशी प्रजशक्षकबाट प्रजशक्षणको व्यिस्था गने र उपयिु खेिाडीको छनौट गरर 
विदेशमा समेत तालिम लिन पिाउने तर विदेशी प्रजशक्षक जिकाउाँदा पररषदको प्रचलित कानून 
बमोजिम प्रवक्रया परुा गनुा पनेछ । 

(ि)  खेिाडीिाई आलथाक सहायता तथा खेििृलत प्रदान गनाको िालग उपमहानगरपालिका समक्ष लसफाररस 
गने, 

(ञ)  खेिाडीको स्िास््यको संरक्षण गनाको िालग आिश्यक व्यिस्था गने, 

(ट)  फरक क्षमता िएका व्यजिको खेिकुदको विकास गना तालिम तथा प्रलतयोगता सिािन गने व्यिस्था 
गने गराउन,े 

(ि)  खेिकुद विकासको िालग गोष्ठी, सेमीनार आयोिना गने, 

(ड)  खेिकुद पयाटनको विकास गने, 

(ढ)  परम्परागत खेिकुदको संरक्षण र प्रिर्द्ान गने, 

(ण)  उपमहानगरपालिका खेिकुद विकासका िालग प्राथलमकीकरण गने गराउन,े 

(त)  खेिकुदको विकासको िालग अन्य आिश्यक व्यिस्था गने गराउने। 

 

११.  खेिकुद सम्बन्धी संस्था दताााः (१) खेिकुद सम्बजन्ध वक्रयाकिाप आयोिना गने क्िि संघ िा संस्थाको दताा, 
सूजचकरण सलमलत माफा त उपमहानगरपालिकामा हनुछे । 

(२)  यस अलध अन्य लनकायमा दताा, सूजचकरण, अध्यािलधक रहेका खेिकुद सम्बजन्ध संस्था यस ऐन बमोजिम दताा 
हनु ुपनेछ । 

 

१२.  दतााको िालग लनिेदन ठदन ुपनेाः (१) दफा ११ बमोजिम नाम दताा सूजचकरण गराउन चाहने खेिकुद सम्बजन्ध 
संस्थािे देहायका कुरा खिुाई सलमलतमा नाम दतााको िालग लनिेदन ठदन ुपनेछाः– 

(क) संस्थाको नाम र िेगाना, 
(ख) संचािन गररने खेिकुद, 

(ग) कायाकाररणी सलमलतका सदस्यको नाम, िेगाना, 
(घ) विधानको प्रमाजणत प्रलतलिवप, 

(ङ) िावषाक कायायोिना र आयश्रोत। 

 

१३.  नाम दताा सूजचकरण गना सक्नाेः (१) दफा १२ बमोजिम नाम दताा सूजचकरण गराउनको िालग दरखास्त परेमा 
सलमलतिे लतस ठदन लित्र आिश्यक िााँचििु गरी त्यस्तो संस्थाको नाम दताा सूजचकरण गना सक्नेछ । 

(२)  सलमलत उपदफा (१) बमोजिम नाम दताा िएमा दताा गररएको सूचना र नाम दताा गना नसवकने िएमा 
सोको सूचना सम्बजन्धत संस्थािाई ठदन ुपनेछ । 
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१४.  विधान संशोधनको सूचनााः (१) यो ऐन बमोजिम सलमलतमा नाम दताा सूजचकरण िएको खेिकुद सम्बजन्ध 
संस्थािे दफा १२ बमोजिम नाम दतााको िालग ठदएको लनिेदनमा उल्िेख िएको व्यहोरा िा लनिेदन साथ 
संिग्न विधानको व्यहोरामा कुनै हेरफेर िएमा त्यसरी हेरफेर गनुा पने कारण सवहतको तीन महिे तयार गरर 
सूचना लतस ठदन लित्र सलमलतिाई ठदन ुपनेछ, 

(२)  उपदफा (१) बमोजिम हेरफेरको सचुना प्राप्त िएपलछ हेरफेर गनुा पने कारण उजचत देखेमा सलमलतिे 
हेरफेरको व्यहोरा अध्यािलधक गनुा पनेछ। 

 

१५.  वहसाबको शे्रस्ता राख्न ुपनेाः (१) खेिकुद सम्बजन्ध संस्थािे राखेको शे्रस्ताको आम्दानी र खचाको वहसाबको 
शे्रस्ता तोवकएको ढााँचा राख्न ुपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोजिम खेिकुद सम्बजन्ध संस्थािे राखेको शे्रस्ताको िााँचबिु उपमहानगरपालिका र 
दफा ३ बमोजिम गठित सलमलतिे िवहिे सकैु गना गराउन सक्नछे । 

 

१६.  लनदेशन ठदनाेः (१) सलमलतिे मातहतका खेिकुद सम्बजन्ध संस्थािाई खेिकुदको विकासको सम्िन्धमा समय 
समयमा आिश्यक लनदेशन ठदने सक्नछे र त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुा सम्िजन्धत खेिकुद सम्िजन्ध 
संस्थाको कताव्य हनुेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोजिम सलमलतिे ठदएको लनदेशनको पािना नगने खेिकुद सम्िजन्ध संस्था िा दफा 
१५ बमोजिम सलमलतिे तोवकएको ढााँचामा आफ्नो आम्दानी खचाको वहसाब वकताबको शे्रस्ता नराख्न े
िा रकम वहनालमना गने खेिकुद सम्िजन्ध संस्थाको नाम सलमलतिे आफ्नो सूजचकरण िाट कट्टा गना 
सक्नेछ । 

(३)  उपदफा (२) सलमलतिे आफ्नो सूजचकरणिाट कुनै खेिकुद सम्िजन्ध संस्थाको नाम कट्टा गरेमा 
त्यसको सूचना सम्िजन्धत खेिकुद सम्िजन्ध संस्थािाई ठदन ुपनेछ । 

 

१७.  जस्िकृलत लिन ुपनेाः खेिकुद सम्िजन्ध संस्थािे राविय अन्तराविय खेिकुद प्रलतयोगता िा सूजचकरण अन्तराविय 
खेिकुद विषयको सिा िा सम्मेिनमा िाग लिन कुनै सदस्य िा खेिाडीिाई पिाउन िा उपमहानगरमा हनु े
खेिकुद प्रलतयोगता राविय अन्तरावियस्तरको सिा िा सम्मेिनमा अन्य देशको खेिाडी िा अलधकारीिाई 
आमन्त्रण गना प्रचलित कानून बमोजिम जस्िकृत लिन ुपनेछ । 

 

१८.  सलमलतको कोषाः (१) सलमलतको आफ्नो एउटा छुटटै कोष हनुेछ र सो कोषमा देहायको रकम रहनेछाः– 

(क)  नेपाि सरकार र प्रदेश सरकार, हेटौंडा उपमहानगरपालिकािाट प्राप्त रकम, 

(ख)  खेिकुद पूिााधार उपयोग गना ठदए बापतको शलु्क, 

(ग)  खेिकुद सम्िजन्ध प्रजशक्षण प्रदान गरे बापतको शलु्क, 

(घ)  खेिकुद प्रदशान गरर आिान िएको रकम, 
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(ङ)  कुनै व्यजि िा संस्थािे चन्दा िा सहायता स्िरुप प्रदान गरेको रकम, 

(च)  नेपाि सरकारको अनमुलतमा राविय, अन्तराविय संघ, संस्था, विदेशी सरकार िा एिेन्सीबाट 
प्राप्त रकम, 

(छ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(२) सलमलतको नामबाट गररने सबै खचा कोषबाट व्यहोररने छ । 

(३) सलमलतको कोषिाट रहने रकम बैंकमा खाता खोिी िम्मा गनेछ । 

(४) सलमलतको खाता संचािन तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

 

१९.  िेखा र िेखापरीक्षणाः (१) सलमलतको आय व्ययको िेखा प्रचलित कानून बमोजिम राजखनेछ ।  

(२)  उपमहानगरपालिकािे सलमलतको आय व्ययको िेखा, तत ्तत ्सम्बन्धी कागिात, नगदी जिन्सी समेत 
िनुसकैु बखत िााँच्न िा िााँच्न िगाउन सक्नेछ।र लनयम अनसुार आलथाक िषा समाप्त िएपलछ िेखा 
परीक्षण गराउन ुपनेछ। 

 

२०.  सदस्यको ित्तााः  दफा ३. बमोजिम गठित सलमलतका सदस्यहरूिाई सलमलतको बैिकमा िाग लिए िापत 
उपमहानगरपालिकाको लनयमानसुार मवहनाको तीन िटा बैिक सम्मको बैिक ित्ता पाउने छन ्।   

 

२१.  उपमहानगरपालिकािे लनदेशन ठदन सक्नाेः (१) उपमहानगरपालिकािे खेिकुद विकास गनाको िालग 
सलमलतिाई आिश्यक लनदेशन ठदन सक्नछे ।  

(२)  उपदफा (१) बमोजिम उपमहानगरपालिकािे ठदएको लनदेशन दफा ३ बमोजिम गठित सलमलतिे 
पािना गनुा पनेछ।  

 

२२.  सपथ ग्रहणाः दफा ३ बमोजिम गिन िएको सलमलतका पदालधकारीहरुिे अनसूुची १ बमोजिमको ढााँचा अनसुार 
सपथ ग्रहण लिन ुपनेछ ।  

 

२३.  सिाय र कारबाहीाः (१) सलमलतिे देहाय बमोजिमको कसरुमा देहाय बमोजिम सिाय गनेछाः–  

(क)  सलमलतिे ठदएको लनदेशन पािना नगने खेिकुद विकास सलमलत िा खेिकुद सम्बन्धी 
संस्थािाई पवहिो पटक चेतािनी सवहत पााँच हिार रुपैयााँ िररबाना र सोही कसरु 
दोहोर्रयााएमा सलमलत िा संस्था खारेिी ।  

(ख)  कुनै खेिाडी िा खेिाडीको समूह िा प्रजशक्षक िा व्यिस्थापक िा रेफ्रीिे खेिको 
प्रलतस्पधााबाट आउने स्ििाविक पररणामिाई प्रलतकुि हनु ेगरी लमिोमतोमा िा प्रिोिनमा परी 
खेि खेिे िा खेिाएमा, िडास्तरको खेिकुद प्रलतयोलगताको हकमा– पााँच हिार रुपैयााँ 
िररिाना र एक िषा सम्म सोहीस्तरको खेिबाट प्रलतबन्ध। उपमहानगरपालिकास्तरको 
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खेिकुद प्रलतयोलगताको हकमा– दश हिार रुपैयााँ िररिाना र एक िषा सम्म सोहीस्तरको 
खेिबाट प्रलतबन्ध ।  

(२)  उपदफा (१) बमोजिक सलमलतिे गरेको सिाय उपर जचत्त नबिेुमा पैतीस ठदन लित्र 
उपमहानगरपालिका न्यावयक सलमलत समक्ष उिरु गना सवकनेछ ।  

 

२४.  लनयम बनाउन ेअलधकाराः यस ऐन कायाान्ियन गना उपमहानगरपालिकािे आिश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ र 
संशोधन समेत गना सक्नछे ।   

 

२५.  यस ऐन बमोजिम हनुाेः यस ऐनमा िेजखएका कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम  
हनुेछ । 
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अनसूुची १ 

दफा २२ साँग सम्बजन्धत 

 

शपथको वििरण 

 

यस नगर खेिकूद विकास सलमलत को  .......................... म ............................................................. िे 
उपमहानगरपालिकाको नगर लित्रका खेिकुद विकास तथा समग्र खेि के्षत्रको विकासमा मेरो ज्ञान, वििेक र 
साम्यािे भ्याएसम्म लनष्ठापूिाक आफ्नो कायाकािमा ईमान्दारीतापूिाक काया गनेछु । खेि के्षत्रमा िएका काम 
कारिाहीको आफ्नो सलमलत बाहेक अन्यत्र राख्न ु पने गोपलनयतािाई सरुजक्षत राख्नछुे िलन म नैलतक रुपमा शपथ 
लिन्छु । 

 

 
 

शपथ ग्रहण गनेको                                               शपथ गराउनकेो  

नामाः-                                                        नामाः-  

पदाः-                                                         पदाः-  

हस्ताक्षराः-                                                     हस्ताक्षराः- 

  
 

 

 

       

 

         आज्ञािे  

         विष्ण ुकुमारी िालमछान े

         लन. प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 


