
 

चन्द्रागिरि नििपागिकामा खेिकुद विकास िने सम्बन्द्धमा बनकेो ऐन २०७६ 

प्रस्तािनााः चन्द्रागिरि नििपागिकामा खेिकुद ि खेि संस्कृगतको विकास, खेिकुद पूिााधाि गनमााण, खेिाडीको व्यािसावयक सिुक्षा, नििपागिका, प्रदेश, 

िाविय तथा अन्द्तििाविय प्रगतयोगितामा सहभागिता तथा नििपागिकागभत्र खेिकुद के्षत्रको समग्र विकास िना आिश्यक भएकािे गमगत………………. को 

चन्द्रागिरि नििसभािे यो ऐन बनाएको छ ।   

परिच्छेद- १ 

प्रािम्म्भक 

१. संम्क्षप्त नाम ि प्रािम्भाः (१)यस ऐनको नाम निि खेिकुद विकास ऐन, २०७६ िहेको छ । (२) यो ऐन तरुुन्द्त प्रािम्भ हनुछे । 

२. परिभाषााः विषय िा प्रसंििे अको अथा निािेमा यस ऐनमा,- 

(क)"अध्यक्ष" भन्नािे दफा ३ बमोम्िम िठित नििपागिका खेिकुद विकास सगमगतको अध्यक्ष सम्झन ुपदाछ । 

(ख)" खेिकुदसम्बन्द्धी संस्था" भन्नािे दफा १३ बमोम्िम सगमगतमा दताा भएको संस्था सम्झन ुपदाछ । 

(ि)"तोवकएको " िा "तोवकए बमोम्िम " भन्नािे यस ऐन अन्द्तिित बनकेो गनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोम्िम सम्झन ुपदाछ । 

(घ)"परिषद्" भन्नािे दफा ३ बमोम्िम ििन भएको िाविय खेिकुद परिषद् सम्झन ुपदाछ । 

(ङ)"मन्द्त्रािय " भन्नािे सम्बम्न्द्धत संघीय मन्द्त्रािय, यिुा तथा खेिकुद मन्द्त्रािय सम्झन ुपदाछ । 

(च)"प्रदेश " भन्नािे प्रदेश नं. ३ सम्झन ुपदाछ । 

(छ)"नििपागिका" भन्नािे चन्द्रागिरि नििपागिका सम्झन ुपदाछ । 

(ि)"सगमगत" भन्नािे दफा ३ बमोम्िम ििन भएको चन्द्रागिरि निि खेिकुद विकास सगमगत सम्झन ुपदाछ । 

(झ) "सदस्य" भन्नािे दफा ३ बमोम्िमको सगमगतको सदस्य सम्झन ुपदाछ । 

(ञ)"सदस्य-सम्चि" भन्नािे सगमगतको सदस्य-सम्चि सम्झनपुदाछ । 

परिच्छेद- २ 

खेिकुद विकास सगमगतसम्बन्द्धी व्यिस्था 

३. सगमगत ििनाः (१) नििपागिकामा खेिकुदको विकास िना खेिकुदसम्बन्द्धी नीगत, योिना, कायाक्रम, कायाान्द्ियन, अनिुमन तथा गनयमनका िागि 

चन्द्रागिरि नििपागिका खेिकुद विकास सगमगत ििन हनुछे । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम ििन हनु ेसगमगतमा देहायका सदस्य िहनछेन:् 

(क) चन्द्रागिरि नििपागिकाका निि प्रमखु      अध्यक्ष 

(ख) प्रमखु प्रशासकीय अगधकृत        सदस्य 

(ि) नििपागिका प्रहिी प्रमखु        सदस्य 

(घ) सामाम्िक विकास सगमगतका संयोिक      सदस्य 

(ङ) नििपागिकामा बसोबास िने खेिकुदको के्षत्रमा ख्याती प्राप्त खेिाडी िा िेफ्री िा प्रम्शक्षक िा व्यिस्थापकहरुमध्ये एकिना मवहिासवहत 

कायापागिकािे मनोनीत ििेका दईु िना         सदस्य 

(च) खेिकुदको के्षत्रमा अध्ययन, अनसुन्द्धान तथा निप्रितानात्मक काया ििेका खेिकुद विद् मध्येबा  सगमगतिे मनोगनत ििेका एक िना

           सदस्य 

(छ) नििपागिकास्तिमा वक्रयाम्शि िहेका खेिकुदसम्बन्द्धी संघ संस्थाका अध्यक्षमध्येबा  कायापागिकािे मनोगनत ििेका कम्म्तमा एक िना 

मवहिासवहत गतन िना          सदस्य 

(ि) प्रमखु, सामाम्िक विकास शाखा       सदस्य 

(झ) प्रमखु, स्िास््य शाखा        सदस्य 



(ञ) प्रमखु, म्शक्षा, यिुा तथा खेिकुद शाखा      सदस्य-सम्चि 

(३)सगमगतिे बैिकमा नेपािी सेना ि सशस्त्र प्रहिी बिका नििपागिकागभत्रका प्रमखुिाई आमन्द्त्रण िना सक्नछे । 

(४) सदस्य मनोगनत िदाा समािमे्श प्रगतगनगधत्ि हनु ेििी मनोगनत िनुा पनेछ । 

(५) सगमगतको सम्चिाियको काया म्शक्षा, यिुा तथा खेिकुद शाखािे िनेछ । 

४. पदािगधाः (१) दफा ३. बमोम्िम िठित सगमगतको मनोगनत सदस्यहरुको पदािगध गतन िषाको हनुछे । 

(२) दफा ३. को उपदफा (२)बमोम्िमका मनोगनत कुन ैसदस्यको पद रिक्त भए सोही बमोम्िम पदपूगता िरिनछे । 

(३) दफा ३ को उपदफा (२) बमोम्िम मनोगनत सदस्यिे आफ्नो कताव्य पािना ििेको छैन भने्न िािेमा सगमगतिे त्यस्तो सदस्यिाई िनुसकैु 

बखत ह ाउन सक्नेछ ।  

५. सदस्यको योग्यतााः देहायको कुनै व्यम्क्त सदस्यमा मनोनीत हनु िा बहाि िहन सक्नछेाः 

(क) नििपागिकागभत्र मतदाता/स्थायी बसोबास िने नेपािी नािरिक, 

(ख) नैगतक पतन देम्खने फौिदािी अगभयोिमा अदाितबा  कसूिदाि निहरिएको, 

(ि)१८ िषा पूिा भएको, 

(घ) आधािभतू तहको म्शक्षा उत्तीणा ििेको । 

६. सदस्यता समाप्त हनु ेअिस्थााः देहायको अिस्थामा सदस्यता समाप्त भएको मागननछेाः 

(क) दफा ५ बमोम्िम सदस्यमा बहाि िहन अयोग्य िहरिएमा, 

(ख) िािीनामा ििेमा, 

(ि) मत्यभृएमा, 

(घ) सूचना नठदई ििाताि तीन प क भन्द्दा बढी सगमगतको बैिकमा अनपुम्स्थत भएमा,  

(ङ) दफा ४ को उपदफा (३) बमोम्िम पदबा  ह ाइएमा । 

 ति त्यसिी ह ाउन ुपदाा सम्बम्न्द्धत सदस्यिाई सफाइको मौकाबा  बम्ित िरिने छैन । 

७. सगमगतको बैिक ि गनणायाः (१) अध्यक्षको गनदेशन अनसुाि सदस्यसम्चििे बैिकको विषयिस्त,ु गमगत, समय ि स्थान तोकी सगमगतको बैिक 
बोिाउन ुपनेछ । 

  (२) सगमगतको बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षिे िनेछ । गनिको अनपुम्स्थगतमा सदस्यहरुमध्ये िषे्ठ सदस्यिे बैिकको अध्यक्षता िनेछ । 

 (३) सगमगतको कुि सदस्य संख्याको पचास प्रगतशत भन्द्दा बढी सदस्य उपम्स्थत भएमा बैिकको िणपूिक संख्या पिुेको मागननछे ।  

(४) सगमगतको बैिक िषाको कम्तीमा गतन प क ि आिश्यकता अनसुाि थप प क बस्नछे । 
(५) एक गतहाइ सदस्यिे कािण ि औम्चत्यसवहत बैिक बोिाउन अध्यक्षसमक्ष गिम्खत अनिुोध ििेमा अध्यक्षिे यथाशीघ्र बैिक बोिाउन ु

पनेछ । 

(६)बैिकमा बहमुतको िाय मान्द्य हनुछे ि मत बिाबि भएमा अध्यक्षता िने व्यम्क्तिे गनणाात्मक मत ठदनछे । 

(७) अध्यक्ष तथा सदस्य-सम्चििे बैिकको गनणाय प्रमाम्णत िनुा पनेछ । 

(८) बैिकसम्बन्द्धी अन्द्य कायाविगध सगमगत आफैिे गनधाािण ििेबमोम्िम हनुछे । 

८. सगमगतको काम, कताव्य ि अगधकािाः दफा ३ बमोम्िम ििन भएको सगमगतको काम, कताव्य ि अगधकाि देहायबमोम्िम हनुछेाः   

(क) निि खेिकुदसम्बन्द्धी नीगत, योिना, गनयमन तथा व्यिस्थापनसम्बन्द्धी काया िने, 

(ख) विगभन्न खेिकुद प्रगतयोगिता आयोिना ि सहभागिता िने,  

(ि)  खेिकुदको विकास तथा प्रिर्द्ान िना अनसुन्द्धान, अध्ययन, तागिम ििायतका काया िने ििाउन,े 

(घ) स्थानीयस्तिका खेिकुदको संिचनाको पूिााधाि गनमााण, सिािन तथा विकास िने,  

(ङ) स्थानीयस्तिका खेिकुद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको गनयमन ि समन्द्िय िने, 

(च) खेिकुदसम्बन्द्धी पूिााधािको विकास िने, 

(छ) खेिकुदको विकास ि प्रबर्द्ान िने, 

(ि) म्शक्षण संस्था तथा प्रगतस्िानमा खेिकुद प्रम्शक्षण ििायतका काया िने, 

(झ) खेिाडीिाई प्रोत्साहन ि सम्मान िने, 



(ञ) खेिकुद विकासका िागि िोष्ठी, सेगमनाि आयोिना िने, 

( ) पिम्पिाित खेिकुदको संिक्षण ि प्रिर्द्ान िने, 

(ि) खेिकुदसम्बन्द्धी दताा भएका संघ संस्थािाई आगथाक तथा प्राविगधक सहयोि िने, 

(ड) नििपागिकागभत्रको खेिकुद विकाससम्बन्द्धी सबै काया िने। 

परिच्छेद- ३ 

खेिकुदसिँ सम्बम्न्द्धत सङ्घ संस्थासम्बन्द्धी व्यिस्था 

९. खेिकुदसम्बन्द्धी सङ् घ संस्थाको दताााः (१) खेिकुदसम्बन्द्धी वक्रयाकिाप आयोिना िना क्िब, सङ् घ िा संस्थाको दताा खेिकुद विकास सगमगतमा 

हनुछे । 

(२) यस अम्घ अन्द्य गनकायमा दताा भई अद्यािगधक िहेका खेिकुद सम्बन्द्धी संस्था यस ऐन बमोम्िम दताा हनु ुपनेछ । 

१०. दतााका िागि गनिदेन ठदनपुनेाः (१) दफा ९ बमोम्िम नाम दताा ििाउन चाहने खेिकुदसम्बन्द्धी संस्थािे देहायका कुिा खुिाई सगमगतमा नाम 

दतााको िागि गनिेदन ठदनपुनेछाः 

(क) संस्थाको नाम ि िेिाना,      (ख) सिािन िरिने खेिकुद, 

(ि) कायाकारिणी सगमगतका सदस्यको नाम ि िेिाना    (घ) विधानको प्रमाम्णत प्रगतगिवप 

(ङ) सम्बम्न्द्धत िडा कायााियको गसफारिस । 

११. नाम दताा िना सक्नाेः (१) दफा १० बमोम्िम नाम दताा ििाउनका िागि दिखास्त पिेमा सगमगतिे एक्काइस ठदनगभत्र आिश्यक िाँचबझु ििी 

त्यस्तो संस्थाको नाम दताा िना सक्नछे । 

(२) सगमगतिे उपदफा (१) बमोम्िम नाम दताा भएमा दताा िरिएको सूचना ि नाम दताा िना नसवकने भएमा सोको सूचना सम्बम्न्द्धत संस्थािाई 

ठदनपुनेछ । 

१२. विधान संशोधनको सूचनााः (१) यो ऐन बमोम्िम सगमगतमा नाम दताा भएको खेिकुद सम्बन्द्धी संस्थािे दफा १० बमोम्िम नाम दतााका िागि 

ठदएको गनिेदनमा उल्िेख भएको व्यहोिा िा गनिेदनसाथ सम्िग्न विधानको व्यहोिामा कुनै हेिफेि भएमा त्यसिी हेिफेि िनुापनााको कािणसवहतको 

सूचना एक्काइस ठदनगभत्र सगमगतमा ठदनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम हेिफेिको सूचना प्राप्त भएपगछ हेिफेि िनुापनााको कािण उम्चत देखेमा सगमगतिे हेिफेिको व्यहोिा अद्यािगधक 

िनुापनेछ । 

१३. निीकिणसम्बन्द्धी व्यिस्थााः खेिकुदसम्बन्द्धी दताा भएका संघ संस्थािे प्रत्येक आगथाक िषाको गतन मवहनागभत्र संस्था निीकिण िनुापनेछ । 

१४. वहसाबको बवहखाता िाख्नपुनेाः (१) खेिकुदसम्बन्द्धी संस्थािे आफ्नो आम्दानीको खचाको वहसाबको बवहखाता तोवकएको ढाँचामा िाख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम खेिकुदसम्बन्द्धी संस्थािे िाखेको बवहखाताको िाँचबझु सगमगतिे िनुसकैु बखत िना ििाउन सक्नछे । 

(३) सगमगतिे उपदफा (२) बमोम्िम खेिकुदसम्बन्द्धी संस्थाको बवहखाताको िाँचबझु िदाा ििाउँदा आम्दानी खचाको वहसाब वकताब अगनयगमत 

भएको िा िकम वहनागमना भएको देम्खएमा अगनयगमत भएको वहसाब वकताब गनयगमत िना ििाउन ि वहनागमना भएको िकम सम्बम्न्द्धत व्यम्क्तबा  

असिु उपि िना ििाउन आिश्यक कािबाही चिाउनछे ।  

१५. गनदेशन ठदनाेः (१) सगमगतिे खेिकुदसम्बन्द्धी संस्थािाई खेिकुदको विकासको सम्बन्द्धमा समय समयमा आिश्यक गनदेशन ठदन सक्नछे ि त्यस्तो 

गनदेशनको पािना िनुा सम्बम्न्द्धत खेिकुदसम्बन्द्धी संस्थाको कताव्य हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम सगमगतिे ठदएको गनदेशनको पािना निने खेिकुदसम्बन्द्धी संस्था िा दफा १३ बमोम्िमको तोवकएको ढाँचामा 

आफ्नो आम्दानी खचाको वहसाब वकताबको बवहखाता निाख्न ेिा िकम वहनागमना िने खेिकुदसम्बन्द्धी संस्थाको नाम सगमगतिे आफ्नो िितबा  कट्टा िना 

सक्नछे । 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम सगमगतिे आफ्नो िितबा  कुन ैखेिकुदसम्बन्द्धी संस्थाको नाम कट्टा ििेमा त्यसको सूचना सम्बम्न्द्धत खेिकुद 

संस्थािाई ठदन ुपनेछ ।   

१६. स्िीकृगत गिन ुपनेाः खेिकुदसम्बन्द्धी संस्थािे अन्द्तिााविय खेिकुद प्रगतयोगिता िा अन्द्तिााविय खेिकुद विषयको सभा िा सम्मेिनमा भाि गिन कुन ै

सदस्य िा खेिाडीिाई पिाउन िा नििपागिकामा हनु ेखेिकुद प्रगतयोगिता, अन्द्तिाावियस्तिको सभा िा सम्मेिनमा अन्द्य देशको खेिाडी िा 

अगधकािीिाई आमन्द्त्रण िदाा प्रचगित कानूनबमोम्िम स्िीकृगत गिन ुपनेछ । 



परिच्छेद- ४ 

सगमगतको कोषसम्बन्द्धी व्यिस्था 

१७. सगमगतको कोषाः (१) सगमगतको आफ्नो एउ ा छुटै्ट कोष हनुछे ि सो कोषमा देहायको िकम िहनछेाः 

(क) नेपाि सिकाि, प्रदेश सिकाि ि नििपागिकाबा  प्राप्त िकम, 

(ख) खेिकुद पूिााधाि उपयोि िना ठदए बापतको शलु्क, 

(ि) खेिकुदसम्बन्द्धी प्रम्शक्षण प्रदान ििेबापतको शलु्क, 

(घ) खेिकुद प्रदशान ििी आिान भएको िकम, 

(ङ) कुनै व्यम्क्त िा संस्थािे चन्द्दा िा सहायता िापत प्रदान ििेको िकम, 

(च) नेपाि सिकािको अनमुगतमा अन्द्तिााविय संघ संस्था, विदेशी सिकाि िा एिेन्द्सीबा  प्राप्त िकम, 

(छ) अन्द्य कुनै स्रोतबा  प्राप्त िकम । 

(२) सगमगतको नामबा  िरिने सबै खचा यस कोषबा  व्यहोरिने छ । 

(३)सगमगतको कोषमा िहने िकम क ििाको िाम्णज्य बैंकमा खाता खोिी िम्मा िरिनछे । 

(४) सगमगतको खाता सिािन नििपागिकाको आगथाक प्रशासन शाखाको प्रमखु ि म्शक्षा, यिुा तथा खेिकुद शाखाको प्रमखु िा नीिहरुिे 

तोकेको सम्बम्न्द्धत शाखाका कमाचािीबा  हनुछे । 

१८. िेखा ि िेखापिीक्षणाः (१) सगमगतको आय व्ययको िेखा प्रचगित कानूनबमोम्िम नििपागिकाको आगथाक प्रशासन शाखामा िाम्खनछे । 

(२) सगमगतको आन्द्तरिक िेखापिीक्षण ि बाह्य िेखापिीक्षण नििपागिकाकोआन्द्तरिक िेखापिीक्षक ि बाह्य िेखापिीक्षकबा ै हनुेछ ।  

(३) नििपागिकािे सगमगतको आय व्ययको िेखा, तत्सम्बन्द्धी काििात, निदी म्िन्द्सीसमेत िनुसकैु बखत िाचँ्न िा िाँच्न ििाउन सक्नछे ।  

परिच्छेद- ५ 

विविध 

१९. सम्झौता िदाा नपेाि सिकािको स्िीकृगत गिनपुनेाः सगमगतिे आफ्नो काया सिािनको गसिगसिामा विदेशी सिकाि िा अन्द्तिााविय साझेदाि िा 

विदेशी संस्था िा व्यम्क्तसिँ सम्झौता िदाा नेपाि सिकािको स्िीकृगत गिन ुपनेछ । 

 

२०. सदस्यको भत्तााः (१) सदस्यिे सगमगतको बैिकमा भाि गिए बापत तोवकएबमोम्िमको बैिक भत्ता पाउनछे । 

(२) सदस्यिे काम विशेषिे भ्रमण िनुा पिेमा गनयमानसुाि भ्रमण तथा दैगनक भत्ता पाउनछे । 

२१. अगधकाि प्रत्यायोिनाः सगमगतिे यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तिात बनकेो गनयमबमोम्िम आफूिाई प्राप्त अगधकाि मध्ये सबै िा केही अगधकाि अध्यक्ष, 

सदस्यसम्चि, सदस्य िा कुनै कमाचािीिाई प्रत्यायोिन िना सक्नछे । 

२२. निि कायापागिकािे गनदेशन ठदन सक्नाेः (१) निि कायापागिकािे खेिकुदको विकास िनाको िागि सगमगतिाई आिश्यक गनदेशन ठदन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम निि कायापागिकािे ठदएको गनदेशन पािन िनुा सगमगतको कताव्य हनुछे । 

२३. खेिाडीको व्यािसावयक सिुक्षााः तोवकएबमोम्िमको ििीकिणको आधािमा खेिाडीको पारिश्रगमक, भत्ता िा अन्द्य सेिा सवुिधा तोवकए बमोम्िम हनुछे 

। 

२४. सिाय ि काििाहीाः (१) सगमगतिे देहायबमोम्िमको कसूिमा देहायबमोम्िम सिाय िनेछाः 

(क) सगमगतिे ठदएको गनदेशन पािना निने खेिकुद सम्बन्द्धी संस्थािाई पवहिो प क चेतािनीसवहत पच्चीस हिाि रुपैया ँिरििाना ि सोही 

कसूि दोहोर् याएमा उक्त संस्था खािेिी, 

(ख) कुनै खेिाडी िा खेिाडीको समूह िा प्रम्शक्षक िा व्यिस्थापक िा िेफ्रीिे खेिको प्रगतस्पधााबा  आउने स्िाभाविक परिणामिाई प्रगतकूि 

हनुे ििी गमिेमतोमा िा प्रिोभनमा पिी खेि खेिे िा खेिाएमा, 

(१) नििस्तिको खेिकुद प्रगतयोगिताको हकमा पच्चीस हिाि रुपैयाँ िरििान ि एक िषासम्म सोहीस्तिको खेिबा  प्रगतबन्द्ध । 

(२) प्रदेश तथा िावियस्तिको खेिकुद प्रगतयोगिताको हकमा पचास हिाि रुपैया ँिरििाना ि दईु िषासम्मा सोहीस्तिको खेिबा  प्रगतबन्द्ध । 

(३) अन्द्तिाावियस्तिको खेिकुद प्रगतयोगिताको हकमा एक िाख रुपैया ँिरििाना ि तीन िषासम्म सोहीस्तिको खेिबा  प्रगतबन्द्ध । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम सगमगतिे ििेको सिाय उपि म्चत्त नबझेुमा पैगतस ठदनगभत्र निि कायापागिकामा पनुिािेदन िना सवकनछे । 



२५. गनयम बनाउन ेअगधकािाः यस ऐनको उद्देश्य पूगताका िागि निि कायापागिकािे आिश्यक गनयम, गनदेम्शका तथा कायाविगध बनाउन सक्नछे । 

२६. यस ऐनबमोम्िम हनुेाः यस ऐनमा िेम्खए िगत कुिामा यस ऐन बमोम्िम ि अन्द्यमा प्रचगित कानूनबमोम्िम हनुछे ।यस ऐनमा िहेका प्रािधान 
संघीय तथा प्रदेश ऐनसिँ बाम्झएमा बाम्झएको हदसम्म अमान्द्य हनुछे । 

 


