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धनगढी उऩ-भहानगयऩालरका 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड:६                        संख्मा:०८          लभलत:२०७९/०९/२५ 

बाग-०१ 

धनगढी उऩ-भहानगयऩालरका 

धनगढी उऩभहानगयऩालरका नगय खेरकुद विकास ऐन, २०७९ 

नगयसबाफाट स्िीकृत लभलत् २०७९।०९।२५ 

 याजऩत्रभा प्रकाशन लभलत्२०७९।०९।२८ 

प्रस्तािना् 
धनगढी उऩ-भहानगयऩालरकाभा खेरकुद, खेर संस्कृलतको विकास, खेरकुद ऩूिााधाय लनभााण, खेराडीको 
व्मािसावमक सयुऺा, संयऺण य सम्िवृि, विलबन्न याविम एिभ अन्तयााविम प्रलतमोलगताभा सहबालगता तथा 
खेरकुद ऺेत्रको सभग्र विकास गना िाञ्छनीम बएकोरे,  

स्थानीम सयकाय संचारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ फभोजजभ  नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  
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१. संजऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “धनगढी उऩभहानगयऩालरका नगय खेरकुद विकास ऐन, 

२०७९” यहको छ ।   

(२) मो ऐन स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन बएको  लभलतदेजख प्रायम्ब हनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा:  विषम य प्रसंगरे अको अथा नरागेभा मस ऐनभा, 
 (क) “अध्मऺ”  बन्नारे दपा ३ फभोजजभ गठठत धनगढी उऩ-भहानगयऩालरका नगय खेरकुद विकास  

सलभलतको  अध्मऺ  सम्झनऩुछा।  

(ख) “उऩ प्रभख ु” बन्नारे धनगढी उऩ-भहानगयऩालरकाको उऩ प्रभख ुराई सम्झनऩुछा ।  

(ग) “नगयऩालरका/उऩ-भहानगयऩालरका“ बन्नारे धनगढी उऩ-भहानगयऩालरकाराई सम्झनऩुछा ।  

(घ) “तोवकएको” िा “तोवकए फभोजजभ” बन्नारे मस ऐन य ऐन अन्तगात फनेको लनमभभा तोवकए 

फभोजजभ सम्झनऩुछा ।  

(ङ) “प्रभख ु” बन्नारे धनगढी उऩभहानगयऩालरकाको प्रभख ुराई सम्झनऩुछा ।  

(च) “प्रभख ु प्रशासकीम अलधकृत” बन्नारे धनगढी उऩभहानगयऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम 

अलधकृतराई सम्झनऩुछा ।  

(छ) “सलभलत” बन्नारे दपा ३ फभोजजभ गठठत धनगढी उऩभहानगयऩालरका नगय खेरकुद विकास 

सलभलत सम्झनऩुछा।  

(ज) “सदस्म” बन्नारे दपा ३ फभाजजभको सलभलतको सदस्म सम्झनऩुछा य सो शब्दरे सलभलतको 
अध्मऺ, सदस्म य सदस्म सजचि सभेतराई जनाउने छ ।  

(झ) “सदस्म–सजचि” बन्नारे दपा ३ फभोजजभ नगय खेरकुद विकास सलभलतको सदस्म–सजचि सजम्झन ु

ऩछा । 

३. धनगढी उऩ-भहानगयऩालरका  नगय  खेरकुद विकास  सलभलत्  (१) उऩ-भहानगयऩालरकाभा खेरकुदको 
विकास गनाको रालग  देहाम फभोजजभको नगय खेरकुद विकास सलभलत गठन हनुेछ । 

(२)  उऩदपा (१) फभोजजभ गठन हनुे सलभलतभा देहामका सदस्म यहनेछन ।  

      (क) उऩ-भहानगयऩालरको प्रभखु .....................„„„„„„„„„...               अध्मऺ  

 (ख) उऩ-भहानगयऩालरको उऩप्रभखु .....................„„„„„„„„„....            सदस्म 

(ग) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत................................................................   सदस्म  

(घ) साभाजजक विकास सलभलतका संमोजक............................................      सदस्म 

(ङ) जजल्रा खेरकुद विकास सलभलतका अध्मऺ िा प्रलतनीलध .....................       सदस्म 

(च) जशऺा, मिुा तथा खेरकुद भहाशाखा प्रभखु........................................      सदस्म   

(छ) जजल्रास्तयभा खेरकुदको ऺेत्रभा खेराडी िा येफ्री िा प्रजशऺक िा व्मिस्थाऩक बई काभ गयेको 
व्मजि भध्मे कजम्तभा एक जना भवहरा सवहत सलभलतका अध्मऺरे तोकेको दईु जना........सदस्म 

(ज) मिुा तथा खेरकुद शाखा प्रभखु „„.„.                             सदस्म सजचि  
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(३) सलभलतको फैठकभा खेर ऺेत्रसंग सम्फजन्धत विऻ तथा सयुऺा लनकामका प्रभखु िा प्रलतलनलध  य 
उऩभहानगयऩालरकाका सयोकायिाराहरुराई आभन्त्रण गना सवकनेछ ।   

 (४)  खेरकुद ऺेत्रभा विशेष अनबुिी य दऺता हालसर गयेका व्मजिहरु भध्मेफाट एक सल्राहाकाय 

सलभलत गठन गना सवकनेछ ।  

४. ऩदािलध : धनगढी उऩ-भहानगयऩालरका खेरकुद विकास सलभलतका भनोनीत सदस्मको ऩदािलध  तीन 

िषाको हनुेछ ।  

५. ऩद रयि हनु ेअिस्था : देहामको अिस्थाभा सदस्मको ऩद रयि बएको भालननेछ ।  

(क) याजजनाभा ठदएभा  

(ख) नैलतक ऩतन हनुे पौजदायी अलबमोग रागेभा 
(ग) सूचना नठदई रगाताय तीन ऩटक बन्दा फढी सलभलतको फैठकभा अनऩुजस्थत बएभा  
(घ) भतृ्म ुबएभा । 

६. अध्मऺको काभ, कताव्म य अलधकाय : अध्मऺको काभ, कताव्म य अलधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ:–  

(क) सदस्म सजचिराई फैठक फोराउन लनदेशन गने  

(ख) फैठकको अध्मऺता गने  

(ग) सलभलतराई खेरकुद सम्फजन्ध नीलत तथा कामाक्रभको विषमभा सझुाि ठदन,े  

(घ) िावषाक मोजना, कामाक्रभ तथा फजेट तमाय गरय सलभलतभा ऩेश गने,  

(ङ) अध्मऺरे फावषाक प्रलतेिेदन कामाऩालरका सभऺ ऩेश गने 

७. सदस्म सजचिको काभ, कताव्म य अलधकाय  : सदस्म सजचिको काभ, कताव्म य अलधकाय देहाम फभोजजभ 

हनुेछ् 
      (क) दैलनक प्रशासलनक कामा संञ्चारन गने, गयाउने,  

(ख) खेरकुद सलभलत सन्फन्धभा नीलत लनधाायण गने कामाभा सहमोग गने, 
      (ग) सलभलतको फैठकको लनणाम प्रभाजणकयण एिं कामाान्िमन गने, गयाउने,  
      (घ) सलभलतफाट जस्िकृत खेरकुद सम्फजन्ध नीलत, मोजना य कामाक्रभ कामाान्िमन गने, गयाउने,  

(ङ) िावषाक मोजना, कामाक्रभ तथा फजेट तमाय गरय सलभलत सभऺ ऩेश गने,  

(च) िावषाक प्रलतेिेदन तमाय गरय सलभलत सभऺ ऩेश गने,  

      (छ) खेराडीको अलबरेख याख्न े  

(ज) सलभलतरे तोकेको अन्म कामा गने, गयाउने,  
८. सलभलतको फैठक य लनणाम   

(१) अध्मऺको लनदेशन अनसाुय सदस्म सजचिरे लभलत, सभम य स्थान तोकी आिश्मकतानसुाय सलभलतको 
फैठक फोराउन ुऩनेछ ।  

(२) सलभलतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ य लनजको अनऩुजस्थलतभा फैठकको अध्मऺता 
उऩप्रभखुरे गनेछ ।  
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(३) सलभलतको कुर सदस्म संख्माको ऩचास प्रलतशत बन्दा फढी सदस्म उऩजस्थत बएभा फैठकको रालग 

गणऩयुक संख्मा ऩगेुको भालननेछ ।  

(४) सलभलतको फैठक कजम्तभा तीन भवहनाको एक ऩटक फस्नेछ ।  

(५) फैठक सम्फजन्ध अन्म कामाविलध सलभलत आपैरे लनधाायण गयेफभोजजभ हनुेछ । 

 

९. सलभलतको काभ, कताव्म य अलधकाय :  दपा ३ फभोजजभ गठन बएको सलभलतको काभ, कताव्म य 

अलधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ ।  

(क) स्थानीम, प्रादेजशक, याविम य अन्तयााविम खेरकुद प्रलतमोलगताहरु आमोजना गने,  

          (ख) अन्तय नगय, याविम तथा अन्तयाविम खेरकुद प्रलतमोलगता िा फैठकभा बाग लरन खेराडी तथा 
आिश्मकता अनसाुय अन्म ऩदालधकायीराई ऩठाउन े । 

(ग) खेरकुदको विकास प्रििान, अनसुन्धान, अध्ममन, तालरभ रगामतका कामा गने गयाउने । 

 (घ) यङ्गशारा, खेरकुद भैदान तथा अन्म खेरकुद संयचनाको लनभााण, संञ्चारन, संयऺण तथा येखदेख 

गने गयाउने,  
(ङ) प्रलतष्ठान तथा जशऺण संस्थाभा खेरकुद प्रजशऺण रगामतका कामा गना आिश्मक 

सहमोग गने, 

(च) आिश्मकता अनसाुय उऩ–सलभलत गठन गने,  

(छ) आपनो  तह य भातहतका खेरकुद सम्फजन्ध संघसंस्थाको लनमभन गने, 

(ज) खेराडीराई आलथाक सहामता तथा खेरिजृि प्रदान गनाको रालग उऩ-भहानगयऩालरका सभऺ 

लसपारयस गने 

(झ) खेराडीको स्िास््मको संयऺण गनाको रालग आिश्मक व्मिस्था गने, 

(ञ) पयक ऺभता बएका व्मजिको खेरकुदको विकास गना तालरभ तथा प्रलतमोलगता संञ्चारन गने 
व्मिस्था गने गयाउने । 

(ट) खेरकुद विकासको रालग गोष्ठी, सेभीनाय आमोजना गने, 

(ठ) खेरकुद ऩमाटनको विकास गने, 

(ड) ऩयम्ऩयागत खेरकुदको संयऺण य ऩिािन गने, 

(ढ) खेरकुदको विकासको रालग अन्म आिश्मक व्मिस्था गने गयाउने । 

 (२) मस अजघ अन्म लनकामभा दताा, सूजचकयण य अध्मािलधक यहेका खेरकुद सम्िन्धी संस्था मस ऐन 

फभोजजभ दताा हनुऩुनेछ। 

१०. सभन्िम य सहकामा गने (१) नगय ऺेत्रको खेरकुद विकासको रालग उऩभहानगयऩालरकारे 
जजल्रा खेरकुद विकास सलभलत, प्रादेजशक खेरकुद विकास सलभलत, याविम खेरकुद ऩरयषद 
रगामतका खेरकुदसंग सम्फजन्धत व्मािसावमक संघसंस्थासंग सभन्िम य सहकामा गना 
सक्नेछ । 
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११. सदस्मको  बिा :  दपा ३. फभोजजभ गठठत सलभलतका सदस्महरूराई सलभलतको फैठकभा बाग लरए 

िाऩत  उऩ-भहानगयऩालरकाको तोवकए फभोजजभको फैठक बिा ऩाउनेछन ्। 

१२. लनमभ फनाउन ेअलधकाय : मो ऐन कामाान्िमन गना उऩभहानगयऩालरकारे आिश्मक लनमभ फनाउन 

सक्नेछ य  संशोधन सभेत गना सक्नेछ । 

१३. मस ऐन फभोजजभ हनुे :  मस ऐनभा रेजखएका कुयाभा मसै ऐन फभोजजभ य अन्म कुयाहरु प्रचलरत कानून 

फभोजजभ हनुेछन ्।         

 

 

 आऻारे,           

    
 .................... 
याभरार शे्रष्ठ  

  प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 


