
 

 

 

 

 

 

   

गैंडाकोट राजपत्र   

खण्ड : ०५                  संख्या :  ८            मिमि  : २०७९/११/०३ 

 

efu  )१ 

गैंडाकोट  नगरपामिका  

नेपािको संमिधान बिोमिि गैंडाकोट नगर सभािे बनाएको िि िेमखए बिोमििको ऐन  सबबसाधारणको 

िानकारीका िामग प्रकाशन गररएको छ । 

 

गैंडाकोट नगरपालिका खेिकुद लिकास ऐन, २०७९ 

 

प्रस्िािनााः गैंडाकोट नगरपामिकािा खिेकुद, खिे संस्कृमिको मिकास, खिेकुद पिूाबधार मनिाबण, खिेाडीको व्यिसामयक 

सरुक्षा, िडास्िरीय, नगरस्िरीय, प्रदशे, रामरिय, अन्िराबमरिय प्रमियोमगिािा सहभामगिा िथा खिेकुद के्षत्रको सिग्र मिकास गनब 

आिश्यक भएकािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ (१) बिोमिि गैंडाकोट नगरपामिकाको बाह्र ौँ नगर 

सभािे यो  ऐन बनाएको छ । 
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१) संलिप्त नाम र प्रारम्भः  

(१) यस ऐनको नाि “गैंडाकोट नगरपामिका खिेकुद मिकास ऐन २०७९” रहको छ । 

  (२) यो ऐन गैंडाकोट नगरपामिकाको रािपत्रिा प्रकामशि भएपमछ प्रारम्भ हुनेछ । 

२) पररभाषा  लिषय िा प्रसङ्गिे अको अर्थ निागेमा यस ऐनमा,  

क) “अध्यक्ष” भन्नािे दफा ३ बिोमिि गमिि नगर खेिकुद मिकास समिमिको अध्यक्ष सम्झन ुपछब ।  

ख) “खिेकुद सम्बन्धी संस्था” भन्नािे दफा १२ बिोमिि दिाब भएको संस्था सम्झन ुपछब ।  

ग) “प्रिखु“ भन्नािे गैंडाकोट नगरपामिकाको प्रिखुिाई सम्झन ुपछब । 

घ) “उप प्रिखु“ भन्नािे गैंडाकोट नगरपामिकाको उप प्रिखुिाई सम्झन ुपछब ।  

ङ) “खेिकुद समिमि” भन्नािे दफा ३ बिोमिि गमिि भएको नगर खिेकुद मिकास समिमि सम्झन ु पछब ।  

च) “प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि” गैंडाकोट नगरपामिकाको प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििाई सम्झनपुछब । 

छ) “सदस्य–समचि” भन्नािे दफा ३ बिोमिि नगर खेिकुद मिकास समिमिको सदस्य समचि सम्झन ुपछब ।  

ि ) “समिमि” भन्नािे दफा  बिोमिि गमिि भएको खिेकुद मिकास समिमि समम्झन ुपछब ।  

झ) “नगरपामिका“ भन्नािे गैंडाकोट नगरपामिकािाई सम्झन ुपछब ।  

ञ) “कायबपामिका सदस्य” भन्नािे गैंडाकोट नगर रपामिकाको कायाबपामिका सदस्यिाई सम्झन ुपछब ।  

ट) “सदस्य’ भन्नािे दफा ३ बिोमििको समिमि सदस्य समम्झन ुपदबछ र सो शब्दिे समिमिको अध्यक्ष र सदस्य–समचि 

सििेिाई िनाउनेछ । 

ि)  “िोमकएको” िा “िोमकए बिोमिि” भन्नािे यस ऐन अन्िगबि बनेको मनयििा िोमकए िा िोमकए बिोमिि 

सम्झनपुछब ।  

   

३. नगर खेिकुद लिकास सलमल ः  

१) नगरिा खिेकुदको मिकास गनबको िामग १३ सदस्यीय नगर खिेकुद मिकास समिमि गिन हुनेछ । 

२) उपदफा (१) बिोमिि गिन हुने समिमििा दहेायका सदस्य रहनेछन ्।  

क) नगर प्रिखु          – अध्यक्ष 

ख) नगर कायबपामिकािे िनोमनि गरेको व्यमि                  – उपाध्यक्ष 

ग) सािामिक मिकास समिमि संयोिक         – सदस्य 

घ) नगरपामिकाको नगर प्रहरी प्रिखु       – सदस्य  

ड.) मिगििा नगरस्िर िथा मिल्िास्िरिा खिेकुदको के्षत्रिा खिेाडी िा रेफ्री िा प्रमशक्षक िा व्यिस्थापक 

भई िीन िर्ब काि गरेको व्यमि िध्ये दईु िना िमहिा समहि नगर कायबपामिकािे  िनोमनि गरेको अिग 

अिग खेिकुद प्रमिमनमधत्ि हुने गरी ५ िना    – सदस्य 

च) नगर यिुा क्िबको अध्यक्ष िा प्रमिमनमध       – सदस्य 

छ) फरक क्षििा भएका खिेाडी िध्येबाट नगर कायबपामिकािे िनोमनि गरेको एक िना – सदस्य  

ि) खिेकुद पत्रकार िञ्चको प्रमिमनमध      – सदस्य 

झ) नगरपामिकाको मशक्षा, यिूा िथा खिेकुद शाखाको प्रिखु िा मनििे िोकेको अमधकृि  

–सदस्य समचि   
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३) समिमिको बैिकिा खिेके्षत्रसौँग सम्बमन्धि मिज्ञ िथा सरुक्षा मनकायका प्रिखुिाई आिन्त्रण गनब समकने छ ।  

४) सदस्यहरु िनोमनि गदाब नगरको प्रमिमनमधत्ि हुने गरी गनुब पनेछ । 

५) समिमिको सबै काि कारिाहीको मनमित्त आफनो छुटै्ट छाप हुनेछ ।  

६) समिमिको चि अचि सम्पमत्त नगरपामिकाको हुनेछ । 

७) समिमिको समचिािय  नगर कायबपामिकाको कायाबियिा रहनेछ ।   

४. पदािलि : 

१) दफा ३ को उपदफा (२)  ििोमिि गमिि समिमिका पदने बाहकेका सदस्यहरुको पदािधी िीन बर्बको हुनेछ ।  

२) दफा ३ को उपदफा २ बिोमििको कुनै सदस्यको पद ररि भएिा सोही बिोमिि पदपमूिब गररनेछ  ।  

३) दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) र (च) बिोमििका िनोमनि िा मनयिु हुने सदस्यिे आफनो किबव्य पािन 

गरेको छैन भन्न ेिागिेा नगर कायबपामिकािे त्यस्िो सदस्यिाई प्रिाणका आधारिा िनुसकैु बखि हटाउन सक्नछे 

। िर त्यसरी हटाउन ुपदाब सम्बमन्धि सदस्यिाई सफाइको िरकाबाट बमञ्चि गररने छैन । 

५  सदस्यको अयोग्य ाः दहेायको कुनै व्यमि सदस्यिा िनोमनि हुन िा बहाि रहन सक्ने छैन  

क) गरै नेपािी नागररक, 

ख) पदने बाहकेका किबचारी, 

ग) नैमिक पिन दमेखने फरिदारी अमभयोगिा अदाििबाट कसरूदार िहररएको, 

घ) १८ िर्ब उिरे परुा नभएको, 

६. सदस्य ा नरहने अबस्र्ाः  दहेायको अिस्थािा सदस्यिा खारेि भएको िामननेछ । 

क) दफा ५ बिोमिि सदस्यिा बहाि रहन अयोग्य िहरीएिा, 

ख) रामिनािा गरेिा, 

ग) ितृ्य ुभएिा, 

घ) सचूना नमदई िगािार िीन पटक भन्दा बढी समिमिको बैिकिा अनपुमस्थि भएिा, 

ङ) दफा ४ को उपदफा (३) बिोमिि नगर कायबपामिकािे हटाएिा । 

७. सदस्य सलििको काम, क थव्य र अलिकारः  

१. सदस्य समचिको काि, किबव्य र अमधकार दहेाय बिोमिि हुनेछ : 

क) खिेकुद समिमि सन्बन्धिा मनमि मनधाबरण गने कायबिा सहयोग गने,  

ख) समिमिको बैिकको मनणबय प्रिामणकरण एि ंकायाबन्ियन गने, गराउने, 

ग)  समिमिबाट स्िीकृि खिेकुद सम्बन्धी नीमि, योिना र कायबक्रि कायाबन्ियन गने, गराउने, 

घ) िामर्बक योिना, कायबक्रि िथा ििटे ियार गरी समिमि सिक्ष पेश गने,  

ड.) िामर्बक प्रमििदेन ियार गरी समिमि सिक्ष पेश गने, 

च) समिमििे िोकेको अन्य कायब गने, गराउन े। 

२. खिेकूद समिमिको सदस्य समचिको रुपिा कायबरि किबचारीिाइ समिमििे आफ्नो आयबाट थप प्रोत्साहन उपिव्ध 

गराउन सक्नेछ । 

८. पद ररक्त हुने अिस्र्ाः दहेायको अिस्थािा  िनोनीि सदस्यको पद ररि भएको  िामनने छ । 

क) नगर प्रिखु सिक्ष मदएको मिमखि रामिनािा स्िीकृि भएिा िथा नगर कायबपामिकािे मनििाई पदबाट हटाएिा, 
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ख ) नैमिक पिन दमेखने फरिदारी कसरुिा अदाििबाट कसरुदार िहरेिा, 

ग) मनिको ितृ्य ुभएिा । 

९.  सलमल को बैठक र लनर्थय  

१) अध्यक्षको मनदशेन अनसुार सदस्य समचििे मिमि, सिय र स्थान िोकी समिमिको बैिक बोिाउन ुपनेछ ।  

२) समिमिको अध्यक्षिा अध्यक्षिे गनेछन ्र मनिको अनपुमस्थमििा उपाध्यक्षिे बैिकको अध्यक्षिा गनेछन ्। 

३) समिमिको कुि सदस्य संख्याको पचास प्रमिशि भन्दा बढी सदस्य उपमस्थि भएिा बैिकको िामग गणपरुक संख्या 

पगुकेो िामननेछ । 

४) समिमिको बैिक सािान्यिया कमम्ििा त्रैिामसक रुपिा बस्नेछ ।  

५) एक मिहाई सदस्यिे कारण र औमचत्य समहि  बैिक बोिाउन अध्यक्ष सिक्ष मिमखि अनरुोध गरेिा अध्यक्षिे ७ 

मदन मभत्र बैिक बोिाउन ुपनेछ । 

६) बैिकिा बहुििको राय िान्य हुनेछ र िि बराबर भएिा अध्यक्षिा गने व्यमििे मनणाबयक िि मदनेछ ।  

७) अध्यक्ष िथा सदस्य–समचििे बैिकको मनणबय प्रिामणि गनुब पनेछ ।  

८) बैिक सम्बन्धी अन्य कायबमिमध समिमि आफैिे मनधाबरण गरे बिोमिि हुनेछ । 

१०. सलमल को काम, क थव्य र अलिकार:  दफा ३ बिोमिि गिन भएको समिमिको काि, किबव्य र अमधकार दहेाय बिोमिि 

हुनेछ।  

क) खिेकुद सम्बन्धी नीमि िथा कायबक्रिको मिर्यिा सझुाि मदने, 

ख) नगरस्िरीय िगायिका खेिकुद प्रमियोमगिा संचािन गने, 

ग) अन्िर नगर, रामरिय िथा अन्िरामरिय खिेकुद प्रमियोमगिा िा बैिकिा भाग मिन खेिाडी िथा आिश्यकिा अनसुार 

अन्य पदामधकारीिाई पिाउने, 

घ)  खेिकुदको मिकास प्रिधबन, अनसुन्धान, अध्ययन, िामिि िगायिका कायब गने गराउने, 

ङ)  रङ्गशािा, खिेकुद िदैान िथा अन्य खिेकुद संरचनाको मनिाबण, सञ्चािन संरक्षण िथा रेखदखे गने गराउने, 

च)  संस्था िथा मिद्याियहरुिा खिेकुद प्रमशक्षण िगायिका कायब गनब आिश्यक सहयोग गने, 

छ)  आफ्नो िह र िािहिका खिेकुद सम्बन्धी संघ संस्थाको मनयिन गने,  

ि)  स्िदशेी िथा मिदशेी प्रमशक्षकबाट प्रमशक्षणको व्यिस्था गने र उपयिु खिेाडीको छनोट गरी मिदशेिा सििे िामिि 

मिन पिाउने िर मिदशेी प्रमशक्षक मझकाउौँदा समिमििे प्रचमिि काननू बिोमिि प्रमक्रया पुरा गनुब पनेछ । 

झ) नगरपामिका िथा समिमिको स्िीकृि बिटेबाट खेिाडीिाई आमथबक सहायिा िथा खिेिमृि प्रदान गनबको िामग 

नगर सिक्ष मसफाररस गने, 

ञ) खिेाडीको स्िास््यको संरक्षण गनबको िामग आिश्यक व्यिस्था गने, फरक क्षििा भएका व्यमिको  

          खिेकुदको मिकास गनब िामिि िथा प्रमियोगिा सञ्चािन गनब व्यिस्था गने गराउने, 

ट)  खिेकुद मिकासको िामग गोष्ठी, सेिीनार आयोिना गने, 

ि)  खिेकुद पयबटनको मिकास गने, 

ड)  परम्परागि खिेकुदको संरक्षण र प्रिर्द्बन गन,े 

ढ)  नगर खिेकुद मिकासका िामग प्राथमिकीकरण गने गराउने, 

ण)  खिेाडीको अमभिेख राख्ने, 
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ि)  आिश्यकिा अनसुार उप–समिमि गिन गने, 

थ)  अध्यक्षिे नगरको बामर्बक प्रमििदेन कायबपामिका सिक्ष पेश गने, 

द)  खिेकुदको मिकासको िामग अन्य आिश्यक व्यिस्था गने गराउने, 

ध) नगरपामिका मभत्रका संघ, संस्था, क्ििहरुिे खिेकुद प्रमियोगीिाको आयोिना गनब स्िीकृमि मदने ।    

११. िडा स् रीय खेिकुद लिकास सलमल  : 

१) नगर खेिकुद मिकास समिमि िािहििा िडा स्िरीय खेिकुद मिकास समिमि रहने छन ्। 

२) िडास्िरीय खिेकुद मिकास समिमिको गिन दहेाय बिोमिि हुनेछ ।  

क) िडाको िडा अध्यक्ष िा मनिि ेिोकेको व्यमि      – अध्यक्ष 

ख) िडा समिमििे िोकेको िडा सदस्य एक िना       – सदस्य 

ग) नगरिा दिाब भएको संस्था िा खिेकुद के्षत्रिा मक्रयामशि व्यमिहरुिध्येबाट  

िडा समिमििे िनोमनि गरेका एक िना िमहिा समहि २ िना     – सदस्य 

घ)  िडािा रहकेा उच्च िहको सािदुामयक मिद्याियहरु िध्येबाट िडा समिमििे िोकेको  

एक िना प्रधानाध्यापक        – सदस्य  

३) उपदफा (१) बिोमिि गिन हुने समिमिको काि, किबव्य र अमधकार िोमकए बिोमिि हुनेछ । 

१२.  खेिकुद सम्बन्िी संस्र्ाको द ाथ :  

१) खेिकुद सम्िन्धी मक्रयाकिाप आयोिना गने क्िि संघ िा संस्थाको दिाब  नगरिा हुनेछ । 

२) यस अमघ अन्य मनकायिा दिाब सचूीकरण अध्यािमधक खिेकुद सम्बन्धी संस्था यो ऐन िाग ुभएपमछ यस ऐन 

बिोमिि दिाब हुन ुपनेछ । 

१३. द ाथको िालग लनिेदन लदनु पने:  दफा १२ बिोमिि नाि दिाब  गराउन चाहने खिेकुद सम्बन्धी संस्थािे दहेायका कुरा 

खिुाई सम्बमन्धि िडाको िडास्िरीय खिेकुद मिकास समिमिको मसफाररस समहि समिमििा नाि दिाबको िामग मनिदेन मदन ु

पनेछ ।  

१) संस्थाको नाि र िेगाना,  

२) संचािन गररने खेिकुद, 

३) कायबकाररणी समिमिका सदस्यको नाि, िेगाना, 

४) मिधानको प्रिामणि प्रमिमिमप, 

५) िामर्बक कायबयोिना र आयश्रोि, 

६) मनिदेन शलु्क बापि रु. २०००।– मिरेको रमसद ।  

१४. नाम द ाथ सुलिकरर् गनथ सकनेः  

(१) दफा १४ बिोमिि नाि दिाब सचूीकरण गराउनको िामग दरखास्ि परेिा समिमििे १ िमहना मभत्र आिश्यक िाौँचबझु 

गरी त्यस्िो संस्थाको नाि दिाब समुचकरण गनब सक्नेछ । 

(२)  समिमि उपदफा (१) बिोमिि नाि दिाब भएिा दिाब गररएको सचूना र नाि दिाब गनब नसमकने भएिा  

 सोको सचूना सम्बमन्धि संस्थािाई मदन ुपनेछ । 
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१५. लििान संशोिनको सूिनाः  

(१) यो ऐन बिोमिि समिमििा नाि दिाब सचूीकरण भएको खिेकुद सम्बन्धी संस्थािे दफा १३ बिोमिि नाि दिाको 

िामग मदएको मनिदेनिा उल्िेख भएको व्यहोरा िा मनिदेन साथ संिग्न मिधानको व्यहोरािा कुनै हरेफेर भएिा 

त्यसरी हरेफेर गनुब पने कारण समहिको  सचूना िीस मदन मभत्र समिमििाई मदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमिि हरेफारको सचूना प्राप्त भएपमछ हरेफेर गनुब पने कारण उमचि दखेिेा समिमििे हरेफेरको व्यहोरा 

अध्यािमधक गनुब पनेछ । 

१६. लहसािको शे्रष् ा राख्नुपने : 

१) खेिकुद सम्बन्धी संस्थािे राखकेो श्रेरिा( आम्दानी खचबको महसाबको श्रेरिा ) िोमकएको ढाौँचािा राख्नपुनेछ ।  

२) उपदफा १ बिोमिि खिेकुद सम्बन्धी संस्थािे राखकेो श्ररेिाको िाौँचबझु नगरपामिका िा समिमििे िनु सकैु बेिा 

गनब गराउन सक्नेछ ।  

१७. निीकरर् गनुथ पने :  

(१) यस ऐन बिोमिि दिाब भएको खिेकुद सम्बन्धी संस्थािे प्रत्येक आमथबक िर्ब सिाप्त भएको ६ िमहना मभत्र साधारण 

सभा गरी आफूिे िर्बभर गरेको काि र आफ्नो आय व्ययको प्रमििदेन समहि निीकरणको िामग समिमििा मनिदेन 

मदन ुपनेछ ।  

(२) दईु िर्बसम्ि साधारण सभा नगने िथा निीकरणको िामग मनिदेन पेश नगन ेसंस्थाहरु समिमििे खारेि गनब सक्नेछ 

।  

(३) निीकरणको िामग रु. १००० शलु्क िाग्नेछ ।  

१८. लनदेशन लदनेः  

(१) समिमििे संस्थािाई खेिकुद मिकासको सम्बन्धिा सिय सियिा आिश्यक मनदशेन मदन सक्नेछ र त्यस्िो 

मनदशेनको पािना गनुब सम्बमन्धि खिेकुद संस्थाको किबव्य हुनेछ । 

(२) उपदफा १ बिोमिि समिमििे मनदशेनको पािना नगने खेिकुद सम्बन्धी संस्था िा दफा १६ बिोमििको समिमििे 

िोमकएको ढाौँचािा आफ्नो आम्दानी खचबको महसाब मकिाबको श्रेरिा नराख्ने िा रकि महनामिना गने र दफा १७ 

बिोमिि निीकरण नगने खिेकुद सम्बन्धी संस्थाको दिाब खारेि गनब सक्नेछ ।   

(३) उपदफा २ ििोमिि समिमििे कुनै खिेकुद सम्बन्धी संस्थाको दिाब खारेि गरेिा त्यसको सचूना सम्बमन्धि खिेकुद 

संस्था र सम्बमन्धि िडािाई मदन ुपनेछ । 

१९. स्िीकृल  लिनु पनेः खिेकुद सम्बन्धी संस्थािे रामरिय अन्िरामरिय खिेकद प्रमियोगिा िा समुचकरण, अन्िरामरिय 

खिेकुद मिर्यको सभा सम्ििेनिा भाग मिन कुनै सदस्य िा खिेामडिाई पिाउन िा नगरिा हुने खिेकुद प्रमियोगीिा, 

रामरिय िा अन्िरामरिय सभा िा सम्ििेनिा अन्य दशेका खेिाडी िा  अमधकारीिाई आिन्त्रण गनब प्रचमिि काननूका 

अमिररि समिमिको स्िीकृिी मिन ुपनेछ। 

 

२०. सलमल को कोषः  

(१) समिमिको आफ्नो एउटा छुटटै कोर् हुनेछ र कोर्िा दहेायको रकि रहनेछ 

क)  नेपाि सरकार र प्रदशे सरकार, न.पा. िाट प्राप्त रकि, 

ख) खेिकुद सम्बन्धी प्रमशक्षण प्रदान गरे बापिको शलु्क, 
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ग) खिेकुद सम्बन्धी पिूाबधार उपयोग गनब मदए बापिको शलु्क, 

घ) खेिकुद प्रमियोमगिा गरी आिबन भएको रकि,  

ङ)  कुनै व्यमि िा संस्थािे चन्दा िा सहायिा स्िरूप प्रदान रकि, 

च.) नेपाि सरकारको अनिुमििा रामरिय, अन्िरामरिय संघ संस्था, मिदशेी सरकार िा एिने्सीबाट प्राप्त रकि,  

छ) खिेकुद सम्बन्धी संस्थाको दिाब िा निीकरण बापि प्राप्त रकि, 

ि) अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकि, 

२) समिमिको नािबाट गररने सबै खचब कोर्िाट व्यहोररने छ ।  

३) समिमिको कोर्िा संचािनको िामग कुनै बामणज्य बैंकिा खािा खोमिनेछ ।  

४) समिमिको खािा संचािन समिमििे िोकेको समिमिको एकिना सदस्य र सदस्य समचिको संयिु दस्िखिबाट हुनेछ 

।   

 

२१. िेखा र िेखापरीिर्ः  

१) समिमिको आय व्ययको िेखा प्रचमिि काननु बिोमिि रामखनेछ ।  

२) समिमिको िेखा परीक्षण गैंडाकोट नगरपामिकाको आन्िररक िेखापरीक्षण शाखािे गनेछ ।  

३) नगरपामिकािे समिमिको आय व्ययको िेखा िथा सो सम्बन्धी कागिाि नगदी मिन्सी सििे िनुसकैु बखि िाौँच्न 

िा िाौँच्न िगाउन सक्नेछ । 

 २२. सदस्यको भत्ाः  

१) सदस्यिे समिमिको बैिकिा भाग मिए बापि प्रमि बैिक रु. १००० बैिक भत्ता पाउनेछ । यस्िो भत्ता समिमिका 

सदस्यका अमिररि बढीिा ५ िना सम्ि आिमन्त्रि सदस्यिाई मदन समकनेछ ।  

२) सदस्यिे समिमिको काि मिशरे्िे भ्रिण गनुब परेिा मनयिानसुार भ्रिण िथा दमैनक भत्ता पाउनेछ । 

२३. अलिकार प्रत्यायोजनः नगरपामिकािे यो ऐन िा यस ऐन अन्िगबि बनेको मनयि बिोमिि आफूिाई प्राप्त अमधकार िध्ये 

सबै िा केही अमधकार अध्यक्ष, सदस्य, दफा (११) बिोमििको समिमि िा कुनै किबचारीिाई प्रत्यायोिन गनब सक्नेछ । 

२४. नगरपालिकािे लनदेशन लदन सकनेः  

१) नगरिे खिेकुद मिकास गनबको िामग समिमििाई आिश्यक मनदशेन मदन सक्नेछ ।  

२)  उपदफा (१) बिोमिि नगरपामिकािे मदएको मनदशेनको पािना गनुब समिमिको किबव्य हुनेछ । 

२५. सजाय र कारबाहीः  

१) समिमििे दहेाय बिोमििको कसरुिा दहेाय बिोमिि सिाय गनेछ । 

क)समिमििे मदएको मनदशेन पािना नगने खिेकुद मिकास समिमि िा खेिकुद सम्बन्धी संस्थािाई पमहिो 

पटक चेिािनी समहि पांच हिार िा रुपैयाौँ िररिाना र सोही कसरु दोहोरय्ाएिा समिमि िा संस्था खारेिी गने 

। 

ख)  कुनै खिेाडी िा खेिाडीको सिहू िा प्रमशक्षक िा व्यिस्थापक िा रेफ्रीिे खेिको प्रमिस्पधाबबाट आउने 

स्िभामिक पररणििाई प्रमिकुि हुने गरी मििोििोिा िा प्रिोभनिा परी खिे खिेे िा खेिाएिा, िडास्िरको 

खिेकुद प्रमियोमगिाको हकिा पांच हिार रुपैयाौँ िररिाना र एक िर्ब सम्ि सोहीस्िरको खेिबाट प्रमिबन्ध । 



 

8 
 

खण्ड ५)      संख्या ८)      गैंडाकोट रािपत्र       भाग : १        मिमि : २०७९/११/०३ 

नगरस्िरको खिेकुद प्रमियोमगिाको हकिा– दश हिार रुपैया िररिाना र एक िर्ब सम्ि सोहीस्िरको खिेिाट 

प्रमििन्ध । 

२) उपदफा १ बिोमिि समिमििे गरेको सिाय उपर मचत्त नबुझिेा पैंिीस मदन मभत्र नगरपामिका न्यामयक समिमि सिक्ष 

उिरु गनब समकनेछ । 

२६. लनयम बनाउने अलिकार: यस ऐन कायाबन्ियन गनब नगर कायबपामिकािे आिश्यक मनयि बनाउन सक्नेछ । 

२७. बािा अड्काउ फुकाउने अलिकार: यस ऐन कायाबन्ियन गनब बाधा अड्काउ परेिा त्यस्िो बाधा अड्काउ नगर 

कायबपामिकािे फुकाउन सक्नेछ ।   

२८. नागररकको क थव्यः  खिे खेल्न ुर खिेाउन ुसबै नागररकको किबव्य हुनेछ । 

२९. यस ऐन बमोलजम हुने: यस ऐनिा िेमखएका कुरािा यसै ऐन बिोमिि र अन्यिा प्रचमिि काननू बिोमिि हुनेछ । 

 
 

आज्ञािे,  

िमुिराि ररिाि  

प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि  

 


