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मेलौली नगरकाययपाधलको कायायलयको  
सूचना 

यवुा तथा खेलकुद ववकास काययववधि,२०७९ 

प्रस्तावनााःमेलौली नगर क्षेत्र धित्र रहेका यवुाहरुको खेल क्षेत्रका ववधिन्न वविामा सहज पहुुँच सधुनश्चित गदै 
यवुाको सशक्तीकरण तथा क्षमता ववकास गरी खेलकुदको माध्यमबाट व्यवसावयक, उद्धमी, स्वरोजगारी बनाई 
खेलकुद ववकास ववस्तारमा सकारात्मक सोचसवहत सहिागी गराउन तथा संघर्य,अनशुासन र गधतश्चशलताको 
पयाययको रुपमा रहेको खेलकुद क्षेत्रलाई स्वच्छ,मयायददत र प्रधतश्पिायत्मक तवरबाट संचालन गरी हार 
श्चजतलाई सहज रुपमा धलने परीपाटीको ववकास गरी आपसी ववश्वास,सहकायय,समन्वय र मैत्रीपूणय सोचसवहतको 
एकताको माध्यमबाट सामाश्चजक सद्भाव कायम गदै राविय अन्तरायविय रुपमा नगर/देशको पवहचान गराउन,गनय 
वाञ्छनीय िएकाले मेलौली नगर काययपाधलकाले नेपालको संवविानको िारा २२६ तथा  स्थानीय सरकार 
संचालन ऐन,२०७४ को पररच्छेद १५ को दफा १०२ को उपदफा (१) को अधिनमा रही यो काययववधि 
जारी गरेको छ। 
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पररच्छेद १- प्रारश्चभिक 

संश्चक्षप्त नाम र पररिार्ा 
१.संश्चक्षप्त नाम र प्रारभि   

(१) यस  काययववधिको नाम “मेलौली नगरपाधलका यवुा तथा खेलकुद ववकास काययववधि,२०७९” रहनछे ।  

 (२) यो काययववधि मेलौली नगरपाधलका क्षेत्रिर लागू हनुेछ । 

 (३) यो काययववधि नगर काययपाधलकाको बैठकबाट स्वीकृत िएको धमधतबाट लागू हनुेछ । 

२. पररिार्ा: ववर्य वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययववधिमा, 
(क)  “खेलकुद” िन्नाले मेलौली नगरपाधलका धित्र शारीररक, मानधसक तथा सामाश्चजक तवरले स्वस्थ 

बनाउनको लाधग आयोजना वा स्वीकृधत वा सहमधत धलई खेलाइने खेलकुद समेतलाई सभझन ु
पदयछ। 

(ख) “खेलाडी ” िन्नाले ववधिन्न वविाका राविय अन्तराविय खेलाडीलाई सभझन ुपनेछ।  

(ग) “खेलकुद सधमधत ” िन्नाले यो काययववधि बमोश्चजम गदठत मेलौली नगर खेलकुद सधमधतलाई 
सभझन ुपदयछ।  

(घ) “प्रोत्साहन” िन्नाले खेलाडीलाई ददइने नगद,श्चजन्सी तथा अन्य उपहार सभमान,परुुष्कारलाई 
सभझन ुपदयछ।  

(ङ)  “यवुा” िन्नाले १८ देश्चख ४० वर्य उमेर समूहका यवुालाई सभझन ुपदयछ। 

(च)  “नगरपाधलका” िन्नाले मेलौली नगरपाधलका नगर काययपाधलकाको कायायलयलाई सभझन ुपछय । 

 

पररच्छेद-२ 

मेलौली खेलकुद सधमधतको गठन तथा काम कतयव्य र अधिकार 
३. मेलौली नगर खेलकुद सधमधतको गठन : (१) देहाय बमोश्चजम मेलौली नगर खेलकुद सधमधतको गठन ७ 

सदस्यीय हनुेछाः 
क) अध्यक्ष- श्चजल्ला खेलकुद सधमधतले मनोधनत गरेको व्यश्चक्त-  १ जना  

ख) सदस्य- ईलाका प्रहरी कायायलयका प्रधतधनधि-१ जना  

ग) खेलकुदसुँग सभबश्चन्ित व्यश्चक्तहरु वा राविय वा अन्तराविय प्रधतयोधगतामा पदक ववजेता 
खेलाडीहरु मध्येबाट श्चजल्ला खेलकुद सधमधतले मनोधनत गरेको कश्चभतमा एक जना मवहलासवहत 
-३ जना  

घ) सदस्य-अपाङ्गता िएका खेलाडी मध्येबाट नगर खेलकुद सधमधतले मनोधनत गरेको -१ जना  

ङ) सदस्य सश्चचव- श्चशक्षा,यवुा तथा खेलकुद शाखा प्रमखु- १ जना  



यवुा तथा खेलकुद ववकास काययववधि,२०७९       3 

 

 (२) उपदफा १ को खण्ड (क) बमोश्चजमको पदाधिकारीको मनोनयन खेलकुदसुँग सभबश्चन्ित 
व्यश्चक्तहरु मध्येबाट नगर काययपाधलकाले धसफाररस गरेका बढीमा ३ जना मध्येबाट श्चजल्ला 
खेलकुद सधमधतले गनेछ। 

(३) उपदफा १ को खण्ड (ग) बमोश्चजमको पदाधिकारीको मनोनयन खेलकुदसुँग सभबश्चन्ित 
व्यश्चक्तहरु मध्येबाट नगर काययपाधलकाले धसफाररस गरेका कश्चभतमा २ जना मवहलासवहत ६ 
जना मध्येबाट श्चजल्ला खेलकुद सधमधतले गनेछ। 

(४) उपदफा (१) र (२) बमोश्चजमको पदाधिकारीहरुको धसफाररस तथा मनोनयन गदाय समानपुाधतक 
समावेशी प्रधतधनधित्व हनेु गरी गनुयपनेछ। 

(५) सधमधतको बैठकमा आवश्यकता अनसुार अन्य ववज्ञ तथा व्यश्चक्तहरुलाई आमश्चन्त्रत गनय 
सवकनेछ। 

(६) नगर खेलकुद सधमधतले व्यश्चक्त सरह आफ्नो नामबाट उजरु तथा प्रधतरक्षा गनय सक्नेछ। सधमधत 
उपर पधन सही नामबाट व्यश्चक्तसरह उजरु लाग्न सक्नेछ। 

(७)  नगर खेलकुद सधमधतको कायायलय मेलौली नगरपाधलका नगर कायायपाधलकाको कायायलयमा 
रहनेछ। 

(८) नगर खेलकुद सधमधतको बैठक ित्ता सभबन्िी व्यवस्था नगरपाधलकाले धनिायरण गरे बमोश्चजम 
हनेुछ। 

 

४. खेलकुद सधमधतको काम,कतयव्य र अधिकाराः (१) खेलकुद सधमधतको काम,कतयव्य र अधिकार 
देहाय बमोश्चजम हनेुछाः- 

क) नगरपाधलकाले तोकेको बजेटको सीमा धित्र रही खेलकुद सञ्चालन गने 

ख) ववधिन्न वविाको प्रधतस्पिायत्मक खेल आयोजना गने 

ग) अन्य गाउुँपाधलका वा नगरपाधलकाले आयोजना गरेका खेलकुद काययक्रममा आमन्त्रण गररएमा 
मेलौली नगर क्षेत्रधित्रका खेलाडी टीम वा क्लबलाई आवश्यकता र औश्चचत्यका आिारमा 
सहिागी गराउने, 

घ) धनश्चज  क्षेत्रलाई समेत खेलकुदमा सहिागी र साझेदारी बनाउने, 
ङ) मेलौली नगरपाधलकाको संयोजनमा ववधिन्न वविाका खेलाधडहरुको पवहचान र प्रोत्साहन सभबन्िी 

योजना बनाई पेश गने 

च) खेलकुदको ववकासका लाधग संघीय सरकार,प्रदेश सरकार र अन्तर  स्थानीय सरकारसुँग 
सभपकय ,समन्वय र सहकायय गने 

छ) नगरपाधलकाको परामशयमा वावर्यक योजना बनाई पेश गने 

ज) मेलौली नगरलाई खेलकुदको माध्यमबाट उत्कृष्टताको पररचय ददने, 
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झ) खेलकुद ववकासका लाधग योजना बनाई नगरपाधलकाको स्वीकृधतमा खेलकुद काययक्रम सञ्चालन 
गने, 

ञ) नगरपाधलकाले तोकेका अन्य कायय गने, 
ट) ७-११ जना सदस्य  रहने गरी ववर्यगत नगर खेलकुद ववकास सधमधत गठन गनय सक्ने, 
ठ) ७ देश्चख ९ जना सदस्य रहने गरी वडा स्तररीय खेलकुद सधमधत गठन गनय सक्ने, 
ड) खेलकुदका काययक्रममा दोहोरोपना आउन नददनका लाधग कायय गने, 
ढ) नगर क्षेत्रधित्रको राविय तथा अन्तराविय खेलाडीलाई प्रोत्साहन गने, 
ण) खेलमैदान तथा खेलक्षेत्र संरक्षण तथा धनमायण सभबन्िी कायययोजना बनाई पेश गने, 
त) बाल ववकास समूह,ज्येष्ठ नागररकहरुलाई समेत खेलको माध्यमबाट स्वस्थ तथा तन्दरुुस्त 

गराउने, 
थ) खेलकुद व्यवस्थापन सभबन्िी काययहरु गने, 
(२) नगर खेलकुद सधमधतको कोर् स्थापना र संचालनाः 
 क) नगरपाधलकामा नगर खेलकुद सधमधतको एक छुटै्ट कोर् रहनेछ। 

ख) उपदफा २ को खण्ड ( क) बमोश्चजमको कोर्को खाता संचालन प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत र 
आधथयक प्रशासन शाखा प्रमखुको संयकु्त दस्तखतबाट हनेुछ। 

ग) कोर्मा देहायबमोश्चजमका रकम रहनेछाः 
अ) नगरपाधलकाबाट प्राप्त रकम 

आ) खेलकुद पूवायिार उपयोग गनय ददए बापतको रकम  

इ)कुनै व्यश्चक्त वा संस्थाले चन्दा वा सहायता स्वरुप प्रदान गरेको रकम र कानून बमोश्चजम अन्य 
स्रोतबाट प्राप्त रकम  

घ) नगर खेलकुद सधमधतको नामबाट गररने सबै खचय कोर्बाट व्यहोररने छ। 

ङ) नगर खेलकुद कोर्मा रहने रकम नगर पाधलकाश्चस्थत “क” वगयको बाश्चणज्य बैंकमा खाता खोली 
जभमा गनुय पनेछ। 

च) नगर खेलकुद सधमधतको कोर्को रकमबाट नगर खेलकुद सधमधतले आयोजना गने खेलकुद 
काययक्रममा सहयोग गनय सवकनेछ। 

५.  खेलकुद सधमधतका सदस्यहरुलाई हटाउन सवकनेाःखेलकुद सधमधतका कुनै सदस्यको काम श्चचत्त 
बझु्दो निएमा यस सधमधतको धसफाररसमा नगर काययपाधलकाले त्यस्तो सदस्यलाई कुनै पधन 
बेला हटाउन सक्नेछ। हटाउन ुअश्चघ त्यस्तो सदस्यलाई सफाइको मौका ददइनेछ। 

६.   खेलकुद  सधमधतको काययकाल : नगर खेलकुद सधमधतका मनोधनत पदाधिकारी वा सदस्यको पदावधि 
४(चार) वर्यको हनुेछ। 
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७. वावर्यक प्रधतवेदन पेश  गने: खेलकुद सधमधतले आफ्नो काम कारबाहीको वावर्यक प्रधतवेदन आधथयक 
वर्य समाप्त िएको धमधतले एक मवहनाधित्र नगरपाधलकामा अधनवायय रुपमा पेश गनुय पनेछ। 

ख) प्रधतवेदनमा आएका ववर्यहरुलाई नगरपाधलकाले बलेुवटन माफय त सावयजधनक गनेछ। 

८. खेलकुदको संरक्षण,संवियन र प्रवद्धयन: 
क) समग्र वविाको खेलकुदको संरक्षण,सभबियन,प्रवद्धयन र ववकास गने दावयत्व नगरपाधलकाको हनुेछ। 

ख) खेलकुद सभबन्िी सभपूणय काम र गधतववधि तथा गररने कायय यसै काययववधि बमोश्चजम गदठत 
सधमधतले गनेछ।सो काययका  लाधग नगरपाधलकाले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गनेछ। 

 

९. खेलकुद संरक्षण सधमधताः 
१) समग्र वविाको खेलकुदको संरक्षण,सभबियन र प्रवद्धयन गने मखु्य श्चजभमेवारी धनभन पदाधिकारीको 

हनेुछ। 

क) संरक्षक-नगर प्रमखु      (१जना) 
ख) सदस्य-सामाश्चजक ववकास सधमधतको संयोजक   (१ जना)  

ग) सदस्य-नगरसिा सदस्यहरु मध्येबाट २ जना मध्ये एक जना मवहला    ( २ जना)  

घ) सदस्य- ईलाका प्रहरी कायायलय प्रमखु   (१ जना)  

ङ) सदस्य-नगर काययपाधलकाले तोकेको प्रधतवष्ठत खेलकुद क्षेत्रबाट   (१ जना)   

च) सदस्य सश्चचव-प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत (१ जना) 
२) खेलकुद  संरक्षण सधमधतले खेलकुद सधमधतलाई धनदेशन ददन  सक्नेछ। उक्त धनदेशनलाई 

पालना गनुय खेलकुद सधमधतको कतयव्य हनेुछ। 

 

पररच्छेद ३ 

आचारसंवहता 
१०. आचारसंवहता: खेल  सभबन्िी ववर्यका खेलाडी,सधमधत अध्यक्ष तथा सदस्य,कमयचारी, 
नगरकाययपाधलका र  सिासदले देहायबमोश्चजमको आचारसंवहता पालना गनुयपनेछाः-  

 (क) खेलका धनणाययक,खेलाडी,दशयक,आयोजक र कसैले पधन खेल सञ्चालनको समयमा कुनैपधन  
प्रधतबश्चन्ित लाग ुऔर्ि र मादक पदाथय सेवन  गनय पाइने छैन । 

(ख) खेलाडी वटमले ववदेशी नागररक समावेश गरेर स्वदेशको खेलाडी  बनाउन पाइने  छैन ।तर 
ववदेशी खेलाडी समेतलाई आमन्त्रण गररदा गैर नेपाली वटमलाई आमन्त्रण गररनेछ।   

(ग)  प्रधतस्पिायत्मक  खेल सञ्चालन गदाय दतायवाला वटमलाई मात्र मान्यता ददइनेछ।   तर कोश्चचङ 
कक्षा सञ्चालन गदाय दताय निएको वटमलाई पधन सामेल गराउन सवकनेछ। 
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(घ)  नैधतक पतन हनु ेफौजदारी अपरािमा दोर्ी ठहररएको खेलाडीलाई खेलको वटमबाट हटाइनेछ 
साथै खेलमा सहिाधगता समेत गराइने छैन। 

(ङ)   खेलको ववजय पिात पाउने श्चशल्ड,ट्रफी कवहुँ कतै बेच्न,िरौटी राख्न वा उपहार ददन पाइने 
छैन ।तर कुनै दतायवाल क्लव ववगठन हनु गई उक्त क्लवले प्राप्त गरेका  श्चशल्ड,ट्रफी 
नगरपाधलकाको स्वीकृधतमा अको दतायवाल क्लवलाई उपहार ददन िने वािा पने छैन। 

(च)  कुनै खेलमा व्यश्चक्तलाई ददएको उपहार  बाहेक वटमले पाएको उपहार व्यश्चक्तको अिीनमा राख्न 
पाइने छैन। तर  संरक्षण गनय बािा पने छैन।, 

(छ)   खेलाडीहरुले आपसमा प्रधतस्पिाय गदाय आफ्नो वटमको पक्षधलई क्ल्यावपङ,हवुटङ,अनहुार मेकअप 
र श्चचत्र प्रदशयन गनय पाउनेछन ् तर ववपक्षी टीमका व्यश्चक्तहरु वा टीमलाई इंधगत गरी 
काटुयन,श्चचत्रकाररता,हवुटङ व्यश्चक्तगत वा संस्थागत नामबाट अश्चिल शब्द वा अिद्र व्यवहार गनय 
पाइने छैन। 

(ज)  खेलको धनणाययक राख्दा ताधलम प्राप्त आधिकारीक व्यश्चक्तबाहेक अरुलाई राख्न पाइने छैन ।  

(झ)  खेलको प्रधतस्पिायका धनश्चभत नगरपाधलकाको स्वीकृधत र इजाजत ववना आफ्नो वटमको नाममा 
जवरजस्ती चन्दा उठाउन  पाइने छैन। 

(ञ)    नगरपाधलकाको स्वीकृधत वा इजाजत धलई उठाएको चन्दा संस्थाको आभदानी खातामा आय 
जनाइ सभबश्चन्ित क्लवबाट पाररत गराएर मात्र खचय गनय पाइनेछ । 

ट)यस अश्चघ नै अन्यत्र  दताय िएका वा नगरपाधलकामा स्वीकृत िएका संस्थाहरुले नगरपाधलकामा 
धलश्चखत जानकारी ददएर मात्र स्वतन्त्र ढंगले खेल सञ्चालन गनय पाउनेछन।् 

  

 ११.  सौजन्यता : दतायवाला संस्थाहरुले कसैको सौजन्यमा कुनै खेल सञ्चालन गनय नगरपाधलकाको 
पूवयस्वीकृधत धलन ुपनेछ तर नगरपाधलकाले स्वीकृधत नददएको खण्डमा िने व्यश्चक्त वा संस्थाको सौजन्यताबाट 
प्राप्त नगदी,श्चजन्सी वा अन्य सहयोगलाई सावयजधनक गरी  खेल  सञ्चालन गनय वािा पने छैन। 

१२.खेलकुदको प्राथधमकीकरणाः नगरपाधलकाले देहाय बमोश्चजमको खेललाई प्राथधमकतामा राखी खेलकुद 
सभबन्िी वक्रयाकलाप  संचालन गनेछाः- 
क)िधलबल  

ख) वक्रकेट 

ग) एथेलेवटक्स 

घ)कबड्डी 
ङ) फुटबल 

च) तेक्वान्दो 
छ)कराुँते 

ज)बश्चक्सङ 

झ)पौडी  
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ञ) खेलकुद सधमधतले तोकेका अन्य खेलहरु। 

पररच्छेद–४ 

दताय नवीकरण र ववघटन 

 

१३.  दताय र स्वीकृधताः 
क) नगर कायायधलकाका धित्र गदठत कुनै पधन संघ संस्था वा क्लव वा खेलकुदसंग 

सभबश्चन्ित संस्था नगरपाधलकामा दताय गनुय पनेछ।खेलकुदसुँग सभबन्िी दताय निएका 
संस्था वा क्लवलाई खेल सञ्चालन गनय नगरपाधलकाले स्वीकृधत ददने छैन। 

ख) संस्था दताय र वविान स्वीकृधतको लाधग अनसूुश्चच-१ को ढाुँचामा धनवेदन ददइन ुपनेछ। 

ग) संस्था दताय र वविान स्वीकृधतको लाधग धनवेदन पनय आएमा नगरपाधलकाले वविान स्वीकृत गरी 
संस्था दताय गरी अनसूुची-२ को ढाुँचामा प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ। सोही प्रमाणपत्रमा हरेक वर्य 
नवीकरण िएको वववरण उल्लेख गरी सभबश्चन्ित कमयचारीले सही गरी नवीकरण गनुयपनेछ। 

घ) पवहले नै दताय िइसकेको संस्था िए नगरपाधलकामा सूश्चचकृतको लाधग अनसूुश्चच-३ को ढाुँचामा 
धलश्चखत धनवेदन ददन ुपनेछ। 

ङ) सूश्चचकृत िएका संस्थाहरुलाई अनसूुची-४ बमोश्चजम प्रमाणपत्र ददइने छ।सोही प्रमाणपत्रमा हरेक 
वर्य नवीकरण िएको वववरण उल्लेख गरी सभबश्चन्ित कमयचारीले सही गरी नवीकरण गनुयपनेछ। 

च) दताय वा सूश्चचकृत िएका संस्थाको नवीकरण गनय ददइने धनवेदन अनसूुची-५ बमोश्चजमको ढाुँचामा 
हनुपुनेछ।   

छ) नगरपाधलकामा दताय वा सूश्चचकृत गदाय आवेदन फारम शूल्क स्वीकृत आधथयक ऐन बमोश्चजम 
हनुेछ। 

ज) प्रत्येक वर्यको असार मसान्त धित्र सवै दतायवाल वा सूश्चचकृत संस्थाहरुले नगरपाधलकामा 
अधनवायय नवीकरण    गराउन ु पनेछ। 

१४.  जररवाना  : दताय िएका खेलकुद सभबन्िी संस्थाहरुले नगराएमा नवीकरण नगरपाधलकाको स्वीकृत 
आधथयक ऐन बमोश्चजम जररवाना गररनेछ। 

१५. पाुँच वर्य िन्दा बढी समयसभम पधन नवीकरण नगने संस्थालाई दतायको सूश्चचबाट हटाइने छ। 
यसरी समयमै नवीकरण नगरी दतायको सूश्चचबाट हवटसकेको संस्थामा संलग्न काययकारी सधमधतका 
व्यश्चक्तको अको संस्था दताय गररने छैन। 

१६.  समयमै नवीकरण नगने संस्थाले आफ्नो कोर्बाट जररवाना बझुाउन ुपनेछ। 

१७. संस्थाको ववघटन:  दताय  िएको खेलकुदका संस्थाहरु देहायको अवस्थामा ववघटन हनु 
सक्नेछन ्

क) संस्थाका दईु धतहाई बहमुतले संस्था ववघटन गने  िनी धनणयय गरेमा, 
ख) लगातार ५ वर्य सभम संस्था नवीकरण नगरेमा, 
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ग) संस्थाका पदाधिकारी धनस्कृय िएमा वा वेपत्ता िएमा, 
घ) प्राकृधतक ववपश्चत्तको काररणबाट संस्था क्षत ववक्षत िएमा 

१८. ववघदठत संस्थाको सभपश्चत्त : ववगदठत िएको संस्थाको सभपश्चत्त नगरपाधलका मातहतमा रहनेछ। 

 

१९. खारेजी र बचाऊ : यस अश्चघ प्रचधलत खेलकुद सभबन्िी धनणययहरु खारेज हनुेछन ्। यसअश्चघ िएका 
खेलकुदका गधतववधिहरु यसै काययववधि बमोश्चजम िएको माधनने। 

२०. अनसूुश्चचमा थपघट वा हेरफेराः नगर काययपाधलकाले नगर राजपत्रमा सूचना प्रकाश्चशत गरी अनसूुचीमा 
हेरफेर वा थपघट गनय सक्नेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(दफा १३ को उपदफा (ख) सुँग सभबश्चन्ित) 

अनसूुची-१ 

 

                                                        धमधताः 
श्री प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतज्यू, 
मेलौली नगरपाधलका,नगर काययपाधलकाको कायायलय, 
मेलौली,बैतडी। 

 

ववर्याः संस्था दताय सभबन्िमा। 
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  म/हामीले तपधसलमा उल्लेश्चखत वववरण अनसुारको खेलकुद सभबन्िी संस्था दताय गने 
मनसायले इच्छूक व्यश्चक्तहरुको िेलाबाट गदठत तदथय सधमधतले संस्थाको वविानसमेत तयार 
गरीसकेकोले एक प्रधत वविान यसै धनवेदनसाथ संलग्न राखी वविान स्वीकृधत र संस्था दतायका लाधग 
आवेदन गरेको छु/छौं। 

धनयमानसुार संस्था दताय गररददन हनु अनरुोि  छ। 

संस्थाको नामाः-..................................................................................... 
संस्थाको कायायलय रहने स्थानाः मेलौली नगरपाधलका वाडय नं........ 
टोलको नामाः 
सश्चचव                                                              अध्यक्ष 

नामाः.............................................              नामाः........................................ 
धनवेदन साथ पेस गनुय पने कागजातहरु 

क.संस्थाको वविानको मस्यौदा, 
ख.आवेदक र सधमधतका पदाधिकारीहरुको नेपाली नागररकताको प्रधतधलवप, 
ग.संस्थाको छापको नमूना। 
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(दफा १३ को उपदफा (ग) सुँग सभबश्चन्ित) 

अनसूुची-२ 

मेलौली नगरपाधलका  
नगर काययपाधलकाको कायायलय 

मेलौली,बैतडी। 

संस्था दताय प्रमाणपत्र 

 

संस्थाको नामाः...................................... 
 

ठेगानााः................................................. 
 

दताय हुुँदाको समयमा रहन ुिएका सधमधतको पदाधिकारी र सदस्य संख्यााः 
 

दताय हुुँदाको समयमा रहन ुिएको अध्यक्षको नामाः 
 

माधथ उल्लेश्चखत वववरण िएको संस्थाको वविान स्वीकृत गरी संस्था दतायको 
प्रमाणपत्र तयार गररएको छ।मेलौली नगर खेलकुद ववकास कायायववधि र वविानको 
अधिनमा रही खेलकुद सभबन्िी गधतववधिहरु सञ्चालन गनय अनमुती ददइएको छ। 

  

   .............. 
प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 
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संस्था नवीकरणको वववरण 

धस.नं. संस्थाको नाम  नवीकरण 
िएको धमधत 

नवीकरण 
दस्तरु  

नवीकरण गने 
कमयचारीको 

सही 

न.पा.को छाप 
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(दफा १३ को उपदफा (घ) सुँग सभबश्चन्ित) 
अनसूुची-३ 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतज्यू, 
मेलौली नगरपाधलका नगर काययपाधलकाको कायायलय, 
मेलौली,बैतडी। 

ववर्याः संस्था सशु्चचकृत गररददन हनु। 

हामीले तपधसलको वववरण अनसुारको संस्था गठन गरी सञ्चालन गदै आएका 
छौं। नगरपाधलकाको धनयमानसुार गररददन अनरुोि गदयछौं। 

संलग्न कागजातहरुाः 
क. दताय प्रमाणपत्र  

ख. संस्थाको वविान 

ग. गत आ.व.को लेखापरीक्षण 

घ. कर चकु्ता प्रमाणपत्र 

ङ. सधमधतको धनणयय 

 

             सश्चचव                                        
अध्यक्ष 

नामाः..................................  नामाः................................... 
 

हस्ताक्षराः.............................हस्ताक्षर..................................... 
 

धमधताः................................. धमधताः....................................... 
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दफा १३ को उपदफा (ङ) सुँग सभबश्चन्ित) 

अनसूुची-४ 

मेलौली नगरपाधलका 
नगर काययपाधलकाको कायायलय 

मेलौली,बैतडी 
 

संस्था सशु्चचकृत प्रमाणपत्र 

 

संस्थाको नामाः................................................... 
 

ठेगानााः............................................................ 
 

दताय हुुँदाको समयमा रहन ुिएको अध्यक्षको नामाः 
 

माधथ उल्लेश्चखत वववरण िएको संस्था सूश्चचकृत गरी प्रमाणपत्र प्रदान गरीएको छ। मेलौली 
नगर खेलकुद ववकास काययववधि र वविानको अधिनमा रही खेलकुद सभबन्िी गधतववधिहरु 
संचालन गनय अनमुती ददइएको छ। 

 

................................ 
प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत  
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संस्था नवीकरणको वववरण 
 

धस.नं. संस्थाको नाम  नवीकरण 
िएको धमधत 

नवीकरण 
दस्तरु  

नवीकरण गने 
कमयचारीको सही 

न.पा.को छाप 
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(दफा १३ को उपदफा (च) सुँग सभबश्चन्ित) 
अनसूुची-५ 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतज्यू, 
मेलौली नगरपाधलका नगर काययपाधलकाको कायायलय, 
मेलौली,बैतडी। 

 

ववर्याः संस्था नवीकरण गरी पाउुँ। 

 

..........................नामक संस्था यस नगरपाधलकामा दताय/सशु्चचकृत िई खेलकुद खेलकुद 
सभबन्िी गधतवधिहरु संचालन गरीरहेको हुुँदा तपधसल बमोश्चजमका कागजपत्र संलग्न राखी 
नवीकरण गरी पाउुँ िनी धनवेदन गनय आएको छु।/छौं। 

अताः आधथयक वर्य...........................को संस्था नवीकरण िएको प्रमाणका साथ आवेदन 
गरेको छु। 

धनवेदन साथ पेश गनुयपने कागजातहरु 

क.आधथयक वर्य ............को लेखापरीण, 
ख.संस्थाको वावर्यक गधतववधि,िावी योजना र बजेट। 

        ...................... 

              धनवेदक 

 
प्रमाणीकरण धमधताः २०७९ असोज १२ गते बिुबार। 

                                                      

 

                                                      आज्ञाले, 
                                  जगददश प्रसाद जोशी 

                                            प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 

 

  


