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प्रदेश खेलकूद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बरे्को ववधेयक 

प्रस्तावर्ााः प्रदेशमा खेलकूद, खेल संस्कृततको ववकास, खेलकूद पूवानधार तर्मानण, खेलाडीको व्यावसावयक 
सरुक्षा, प्रदेश, राविय तथा अन्तरानविय स्तरमा हरु्े प्रततयोतगतामा सहभातगता तथा खेलकूद क्षेत्रको समग्र 
ववकास गर्न वाञ्छर्ीय भएकोले, 
                प्रदेश सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ । 

 

१. संक्षक्षप्त र्ाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐर्को र्ाम “प्रदेश खेलकूद ऐर्, २०७६” रहेको छ । 

   (२) यो ऐर् तरुुन्त प्रारम्भ हरु्ेछ । 

२. पररभाषा:  ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा,– 
क) “अध्यक्ष” भन्नाले दफा ३ बमोक्षिम गठित प्रदेश खेलकूद पररषद्को अध्यक्ष सम्झर् ु

पछन। 

ख) “खेलकूद सम्बन्धी संस्था” भन्नाले दफा १३ बमोक्षिमको पररषद्मा दतान भएको संस्था 
सम्झर् ुपछन । 

ग) “तोवकएको वा तोवकए बमोक्षिम” भन्नाले यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यममा तोवकएको 
वा तोवकए बमोक्षिम सम्झर् ुपछन । 

घ) “पररषद्” भन्नाले दफा ३ बमोक्षिम गिर् भएको प्रदेश खेलकूद पररषद् सम्झर् ुपछन । 

ङ) “प्रततष्ठार्” भन्नाले दफा ३० बमोक्षिम स्थापर्ा भएको प्रदेश खेलकूद प्रक्षशक्षण प्रततष्ठार् 
सम्झर् ुपछन । 

च) “प्रदेश” भन्नाले सदूुरपक्षिम प्रदेश सम्झर् ुपछन । 

छ) “मन्त्रालय” भन्नाले सामाक्षिक ववकास मन्त्रालय सम्झर् ुपछन । 

ि)  “सदस्य” भन्नाले दफा ३ बमोक्षिमको पररषद्को सदस्य सम्झर् ु पछन र सो शब्दले 
पररषद्को अध्यक्ष र सदस्य-सक्षचव समेतलाई िर्ाउँछ । 

झ) “सदस्य–सक्षचव” भन्नाले दफा ३ बमोक्षिम गठित प्रदेश खेलकूद पररषद्को सदस्य–

सक्षचव सम्झर् ुपछन । 

ञ) “सतमतत” भन्नाले दफा १२ बमोक्षिम गिर् भएको क्षिल्ला खेलकूद सतमतत सम्झर् ुपछन 
। सो शव्दले स्थार्ीय तहमा गिर् हरु्े खेलकूद सतमततलाइ समेत िर्ाउर्ेछ । 

 

३. पररषद्को गिर्: (१) प्रदेशमा खेलकूदको ववकास गर्नको लातग प्रदेश खेलकूद पररषद् गिर् 
हरु्ेछ। 

       (२) उपदफा (१) बमोक्षिम स्थापर्ा हरु्े पररषद्मा देहायका सदस्यहरु रहर्ेछर् ाः– 
क) सामाक्षिक ववकास मन्त्री वा राज्यमन्त्री – अध्यक्ष 

ख) सदस्य, प्रदेश र्ीतत तथा योिर्ा आयोग (खेलकूद हेरे्) – सदस्य  

ग) प्रदेश सक्षचव, सामाक्षिक ववकास मन्त्रालय  –सदस्य 

घ) र्ेपाली सेर्ा, प्रदेश प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रदेश स्तरीय कायानलयका प्रमखु– 
सदस्य  
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ङ) राविय स्तरमा खेलकूदको क्षेत्रमा खेलाडी वा रेफ्री वा प्रक्षशक्षक वा व्यवस्थापक भई 
दश वषन काम गरेका व्यक्षि मध्ये एक िर्ा मवहला सवहत प्रदेश सरकारले मर्ोर्ीत 
गरेका तीर् िर्ा – सदस्य 

च) खेलकूदको क्षेत्रमा अध्ययर्, अर्सुन्धार्, प्रवर्द्नर्ात्मक कायन गरेका खेलकूद ववज्ञ 
मध्येबाट मन्त्रालयले मर्ोर्ीत गरेको कम्तीमा एक िर्ा मवहला सवहत तीर् िर्ा – 
सदस्य  

छ) प्रदेश स्तरमा रहेका खेलकूद सम्बन्धी संस्थाबाट मन्त्रालयले मर्ोर्ीत गरेका 
कम्तीमा एक िर्ा मवहला सवहत तीर् िर्ा –सदस्य 

ि) फरक क्षमता भएका खेलाडी मध्येबाट मन्त्रालयले मर्ोर्ीत गरेको एक िर्ा – 
सदस्य  

झ) राविय खेलकूद पररषद्वाट मान्यता प्राप्त गरी राविय वा अन्तरानविय स्तरमा सदूुरपक्षिम 
प्रदेशको प्रतततर्तधत्व गरी पदक प्राप्त गरे् खेलाडी मध्येवाट मन्त्रालयले मर्ोतर्त 
गरेको एक िर्ा–सदस्य 

ञ) अध्यक्षको तसफाररसमा प्रदेश सरकारले तर्यिु गरेको व्यक्षि – सदस्य-सक्षचव 

(३) खण्ड (ङ) देक्षख (झ) सम्मका सदस्य मर्ोर्ीत गदान प्रदेशको भौगोतलक र समावेशी 
प्रतततर्तधत्व हरु्े   गरी मर्ोर्ीत गर्ुन परे्छ | 

(४) पररषद् अववक्षछछन्न उत्तरातधकारवाला स्वशातसत र संगठित संस्था हरु्ेछ | 
(५) पररषद्को सबै काम कारवाहीको तर्तमत्त आफ्र्ो छुटै्ट छाप हरु्ेछ | 
(६) पररषद्ले व्यक्षि सरह चल अचल सम्पक्षत्त प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचतबखर् गर्न     

सक्र्ेछ।तर बेचववखर् गदान प्रदेश सरकार(मन्त्रीपररषद्) को पूवन स्वीकृतत तलर् ुपरे्छ । 
(७)  पररषद्ले व्यक्षि सरह आफ्र्ो र्ामबाट उिूर गर्न, प्रततरक्षा गर्न र पररषद् उपर पतर् सोवह  

र्ामवाट व्यक्षि सरह उिूर लाग्र् सक्र्ेछ। 

(८) पररषद्को मखु्य कायानलय प्रदेश रािधार्ीमा रहर्ेछ  

४. पदावतधाः (१) दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) देक्षख (ि) सम्मका मर्ोर्ीत वा तर्यिु 
हरु्े सदस्यको पदावतध चार वषनको हरु्ेछ। 

(२) दफा ३ को उपदफा (२) बमोक्षिमको कुर्ै सदस्यको पद ररि भएमा सोही बमोक्षिम 
पदपूततन  गररर्ेछ। 

(३) दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) देक्षख (ि) सम्मका मर्ोर्ीत वा तर्यिु हरु् े
सदस्यले आफ्र्ो कतनव्य पालर् गरेको छैर् भने्न लागेमा मर्ोतर्त वा तर्यिु गरे् तर्कायले 
त्यस्तो सदस्यलाई िरु्सकैु बखत हटाउर् सक्र्ेछ। तर त्यसरी हटाउर् ुपदान सम्बक्षन्धत 
सदस्यलाई सफाईको उक्षचत मौका ठदर्पुरे्छ । 

 

५. सदस्यको अयोग्यतााः देहायको कुर्ै व्यक्षि सदस्यमा मर्ोतर्त हरु् वा बहाल रहर् सक्र्े छैर्ाः– 

क) गैर र्ेपाली र्ागररक, 

ख) वहालवाला कमनचारी, 
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ग) र्ैततक पतर् देक्षखर्े फौिदारी अतभयोगमा अदालतबाट कसूरदार िहररएका, 
घ) पछचीस वषन उमेर पूरा र्भएको,  
ङ) दामासाहीमा परेको व्यक्षि । 

 

६. सदस्यता समाप्त हरु्े अवस्थााः देहायको अवस्थामा सदस्यता समाप्त भएको मातर्र्ेछाः– 

क) दफा ५ बमोक्षिम सदस्यमा बहाल रहर् अयोग्य भएमा,  

ख) रािीर्ामा गरेमा, 
ग) मतृ्य ुभएमा,  

घ) सूचर्ा र्ठदई लगातार तीर् पटक भन्दा बढी पररषद्को बैिकमा अर्पुक्षस्थत भएमा,  

ङ) दफा ४ को उपदफा (३) बमोक्षिम मर्ोतर्त वा तर्यिु गरे् तर्कायले हटाएमा, 
च) अन्यत्र कुर्ै लाभको पदमा तर्यिु भएमा। 

 

७. पररषद्को बैिक र तर्णनयाः (१) अध्यक्षको तर्देशर् अर्सुार सदस्य–सक्षचवले तमतत, समय र स्थार् 
तोकी पररषद्को बैिक बोलाउर् ुपरे्छ । 

(२) पररषद्को बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षले गरे्छ र तर्िको अर्पुक्षस्थततमा उपक्षस्थत सदस्यहरु  
मध्ये िेष्ठ सदस्यले बैिकको अध्यक्षता गरे्छ । 

(३) पररषद्को कूल सदस्य संख्याको पचास प्रततशत भन्दा बढी सदस्य उपक्षस्थत भएमा 
बैिकको लातग गणपूरक संख्या पगेुको मातर्र्ेछ । 

(४) पररषद्को बैिक वषनको कक्षम्तमा दईु पटक बस्र्ेछ । 

(५) एक ततहाई सदस्यले कारण र औक्षचत्य सवहत बैिक बोलाउर् अध्यक्ष समक्ष तलक्षखत 
अर्रुोध गरेमा अध्यक्षले १५ ठदर्तभत्र बैिक बोलाउर् ुपरे्छ । 

(६) बैिकमा बहमुतको राय मान्य हरु्ेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गरे् व्यक्षिले 
तर्णनयात्मक मत ठदर्ेछ । 

(७) सदस्य–सक्षचवले बैिकको तर्णनय प्रमाक्षणत गर्ुनपरे्छ | 
(८) बैिक सम्बन्धी अन्य कायनववतध पररषद् आफैले तर्धानरण गरे बमोक्षिम हरु्ेछ । 

८. पररषद्को काम, कतनव्य र अतधकाराः दफा ३ बमोक्षिम गिर् भएको पररषद्को काम, कतनव्य र  

अतधकार देहाय बमोक्षिम हरु्ेछाः– 

क) प्रदेश सरकारलाई खेलकूद सम्बन्धी र्ीतत तथा कायनक्रमको ववषयमा सझुाव ठदर्े, 
ख) प्रदेश, राविय तथा अन्तरानवियस्तरका खेलकूद प्रततयोतगता आयोिर्ा गरे्, 
ग) प्रदेश,राविय तथा अन्तरानविय खेलकूद प्रततयोतगता वा बैिकमा भाग तलर् खेलाडी तथा 

आवश्यकता अर्सुार अन्य पदातधकारीलाई पिाउर्े, 
घ) खेलकूद सम्बन्धी संस्थालाई सहयोग प्रदार् गरे् वा त्यस्तो सहयोगको लातग 

मन्त्रालयलाई तसफाररस गरे्,  

ङ) खेलकूदको ववकास, प्रवर्द्नर्, अर्सुन्धार्, अध्ययर्, तातलम लगायतका कायन गरे् 
गराउर्े, 
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च) खेलकूद सम्वन्धी भौततक संरचर्ाको तर्मानण, संचालर्, संरक्षण तथा रेखदेख गरे् 
गराउर्े, 

छ) प्रततष्ठार् तथा क्षशक्षण संस्थामा खेलकूद प्रक्षशक्षण लगायतका कायन गरे् गराउर्े,  

ि) खेलकूद सम्बन्धी संघसंस्थाको तर्यमर् गरे्, 
झ) स्वदेशी तथा ववदेशी प्रक्षशक्षकहरुबाट प्रक्षशक्षणको व्यवस्था गरे् र उपयिु खेलाडीको 

छर्ौट गरी ववदेशमा समेत तातलम तलर् पिाउर्,े  

ञ) खेलाडीहरुलाई आतथनक सहायता तथा खेलवकृ्षत्त प्रदार् गर्नको लातग प्रदेश सरकार 
समक्ष तसफाररश  गरे्, 

ट) खेलाडीको स्वास््यको संरक्षण गर्नको लातग आवश्यक व्यवस्था गरे्, 

ि) फरक क्षमता भएका व्यक्षिको खेलकूदको ववकास गर्न तातलम तथा प्रततयोतगता 
संचालर्को व्यवस्था गरे् गराउर्े, 

ड) खेलकूद संग्रहालय स्थापर्ा गरे्, 
ढ) खेलकूद ववकासको लातग गोष्ठी, सेतमर्ार आयोिर्ा गरे्,  

ण) खेलकूद पयनटर्को ववकास गरे्,  

त) परम्परागत खेलकूदको संरक्षण र प्रवर्द्नर् गरे्,  

थ) प्रदेशको खेलकूद ववकासका लातग प्राथतमकीकरण गरे्,  

द) खेलाडीको अतभलेख राख्न,े 
ध) अध्यक्षले पररषद्को वावषनक प्रततवेदर् मखु्यमन्त्री समक्ष पेश गरे्, र 

र्) खेलकूदको ववकासको लातग अन्य आवश्यक व्यवस्था गरे् गराउर्े । 

९. सदस्य सक्षचवको तर्यकु्षि, योग्यता, पाररश्रतमक, सेवा शतन र सवुवधा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) 
देहाय बमोक्षिमको योग्यता पगेुको व्यक्षिलाई अध्यक्षको तसफाररसमा प्रदेश सरकारले सदस्य 
सक्षचवमा तर्यकु्षि गरे्छ : 

क) र्ेपाली र्ागररक, 
ख) खेलकूदको क्षेत्रमा कक्षम्तमा ५ वषनको अर्भुव हातँसल गरेको,  

ग) तीस वषन उमेर पूरा भई पचपन्न वषन र्र्ाघेको,  

घ) र्ैततक पतर् देक्षखर्े फौिदारी कसूरदार िहर र्भएको, 
ङ) स्वछछ छवव भएको 

  (२) सदस्य सक्षचवले पररषद्मा परुा समय काम गरे बाफत तोवकए बमोक्षिमको पाररश्रतमक 
पाउर्ेछर् |  

 

१०. सदस्य सक्षचवको काम, कतनव्य र अतधकार : सदस्य सक्षचवको काम, कतनव्य र अतधकार 
देहाय बमोक्षिम हरु्ेछ : 

क) दैतर्क प्रशासतर्क कायन संचालर् गरे् गराउर्।े 

ख) पररषद्को खेलकूद सम्बन्धमा र्ीतत तर्धानरण गरे् कायनमा सहयोग गरे्। 

ग) पररषद्को बैिकको तर्णनय प्रमाणीकरण एवं कायानन्वयर् गरे्, गराउर्।े 
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घ) पररषद्बाट स्वीकृत खेलकूद सम्बन्धी र्ीतत, योिर्ा र कायनक्रम कायानन्वयर् गरे् 
गराउर्े। 

ङ) वावषनक योिर्ा, कायनक्रम तथा बिेट तयार गरी पररषद् समक्ष पेश गरे्। 

च) वावषनक प्रततवेदर् तयार गरी पररषद् समक्ष पेश गरे्। 

छ) पररषद्ले तोकेको अन्य कायन गरे्, गराउर्।े 

 

११. पद ररि हरु्े व्यवस्था : देहायको अवस्थामा सदस्य सक्षचव र मर्ोर्ीत सदस्यको पद 
ररि भएको मातर्र्ेछ: 
क) रािीर्ामा स्वीकृत भएमा,  

ख) मर्ोर्ीत वा तर्यिु गरे् तर्कायले हटाएमा, 
ग) र्ैततक पतर् देक्षखर्े फौिदारी अतभयोगमा अदालतबाट कसरुदार िहरेमा, 
घ) मतृ्य ुभएमा । 

 

१२. क्षिल्ला खेलकूद सतमतत : (१) पररषद् मातहतमा तोवकए बमोक्षिमका क्षिल्ला खेलकूद सतमतत र 
स्थार्ीय तह स्तररय खेलकूद सतमतत रहर्े छर्  | 
(२) उपदफा (१) बमोक्षिम गिर् हरु् े सतमततको संरचर्ा, काम, कतनव्य र अतधकार तोवकए 

बमोक्षिम हरु्ेछ । 

१३. खेलकूद सम्बन्धी संस्थाको दतान : (१) खेलकूद सम्बन्धी वक्रयाकलाप आयोिर्ा गरे् क्लव, संघ 
वा संस्थाको दतान पररषद्मा हरु्ेछ। 

        (२) यसअक्षघ अन्य तर्कायमा दतान भई अध्यावतधक रहेका खेलकूद सम्बन्धी संस्था यस ऐर् 
बमोक्षिम अतभलेक्षखकरण एवं र्ववकरण गर्ुनपरे्छ। 

१४. दतानको लातग तर्वेदर् ठदर् ु परे् : (१) दफा १३ बमोक्षिम र्ाम दतान गराउर् चाहर्े खेलकूद      
सम्बन्धी संस्थाले देहायका कुरा खलुाई पररषद्मा र्ाम दतानको लातग तर्वेदर् ठदर् ुपरे्छाः– 

क) संस्थार्को र्ाम र िेगार्ा, 
ख) संचालर् गररर्े खेलकूदको वववरण, 

ग) कायनकाररणी सतमततका सदस्यहरुको र्ागररकताको प्रतततलवप सवहतको वववरण, 
घ) ववधार्को प्रमाक्षणत प्रतततलवप 

ङ) कायनकाररणी सतमततको तर्णनय। 

 

१५. र्ाम दतान गर्न सक्र्ेाः (१) दफा १४ बमोक्षिम र्ाम दतान गराउर्को लातग दरखास्त परेमा  
पररषद्ले एक्काइस ठदर्तभत्र आवश्यक िाँचबझु गरी त्यस्तो संस्थाको र्ाम दतान गर्न सक्र्ेछ । 

         (२) पररषद्ले उपदफा (१) बमोक्षिम र्ाम दतान भएमा दतान गररएको सूचर्ा र र्ाम दतान गर्न  
र्सवकर्े भएमा सोको सूचर्ा सम्बक्षन्धत संस्थालाई ठदर् ुपरे्छ । 

 

१६. ववधार् संशोधर्को सूचर्ा : (१) यो ऐर् बमोक्षिम पररषद्मा र्ाम दतान भएको खेलकूद सम्बन्धी 
संस्थाले दफा १४ बमोक्षिम र्ाम दतानको लातग ठदएको तर्वेदर्मा उल्लेख भएको व्यहोरा वा 
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तर्वेदर्साथ संलग्र् ववधार्को व्यहोरामा कुर्ै हेरफेर भएमा त्यसरी हेरफेर गर्ुन परेको कारण 
सवहतको सूचर्ा एक्काईस ठदर्तभत्र पररषद्लाई ठदर् ुपरे्छ। 

 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम हेरफेरको सूचर्ा प्राप्त भएपतछ हेरफेर गर्ुनपरे् कारण उक्षचत देखेमा 
पररषद्ले हेरफेरको व्यहोरा अद्यावतद्यक गर्ुन परे्छ । 

 

१७. वहसाबको शे्रस्ता राख्न ुपरे्: (१) खेलकूद सम्बन्धी संस्थाले आफ्र्ो आम्दार्ी खचनको वहसाबको   
शे्रस्ता तोवकएको ढाँचामा राख ुपरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम खेलकूद सम्बन्धी संस्थाले राखेको शे्रस्ताको िाँचबझु पररषद्ले  
िवहलेसकैु गर्न गराउर् सक्र्ेछ । 

(३) सतमततले उपदफा (२) बमोक्षिम खेलकूद सम्बन्धी संस्थाको शे्रस्ताको िॉचबझु गदान 
गराउँदा आम्दार्ी खचनको वहसाब वकताब अतर्यतमत भएको वा रकम वहर्ातमर्ा भएको देक्षखएमा 
अतर्यतमत भएको वहसाब वकताब तर्यतमत गर्न लगाउर् र वहर्ातमर्ा भएको रकम सम्बक्षन्धत 
व्यक्षिबाट सरकारी वाँकी सरह असूल उपर गर्न गराउर् आवश्यक कारबाही चलाउर्ेछ । 

 

१८. तर्देशर् ठदर् े :  (१) पररषद्ले खेलकूद सम्बन्धी संस्थालाई खेलकूदको ववकासको सम्बन्धमा 
समय समयमा आवश्यक तर्देशर् ठदर् सक्र्ेछ र त्यस्तो तर्देशर्को पालर्ा गर्ुन सम्बक्षन्धत 
खेलकूद सम्बन्धी संस्थाको कतनव्य हरु्ेछ । 

 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम पररषद्ले ठदएको तर्देशर्को पालर् र्गरे् खेलकूद सम्बन्धी संस्था 
वा दफा १७ बमोक्षिम सतमततले तोवकठदएको ढाँचामा आफ्र्ो आम्दार्ी खचनको वहसाब वकताबको 
शे्रस्ता र्राख्न ेर रकम वहर्ातमर्ा गरे् खेलकूद सम्बन्धी संस्थाको र्ाम पररषद्ले आफ्र्ो लगतबाट 
कट्टा गर्न सक्र्ेछ। 

 

(३) उपदफा (२) बमोक्षिम सतमततले आफ्र्ो लगतबाट कुर्ै खेलकूद सम्बन्धी संस्थाको र्ाम 
कट्टा गरेमा त्यसको सूचर्ा सम्बक्षन्धत खेलकूद सम्बन्धी संस्थालाई ठदर् ुपरे्छ। 

 

१९. स्वीकृतत तलर्पुरे्: खेलकूद सम्बन्धी संस्थाले अन्तरानविय खेलकूद प्रततयोतगता वा अन्तरानविय 
खेलकूद ववषयको सभा वा सम्मेलर्मा भाग तलर् कुर्ै सदस्य वा खेलाडीलाई पिाउर् वा प्रदेशमा 
हरु्े खेलकूद प्रततयोतगता, अन्तरानवियस्तरको सभा वा सम्मेलर्मा अन्य देशको खेलाडी वा 
अतधकारीलाई आमन्त्रण गर्न प्रचतलत कारू्र् बमोक्षिम स्वीकृतत तलर् ुपरे्छ । 

२०. पररषद्को कोषाः (१) पररषद्को आफ्र्ो एउटा छुटै्ट कोष हरु्ेछ र सो कोषमा देहायको रकम 
रहर्ेछ:- 

क) र्ेपाल सरकार ,प्रदेश सरकार र  स्थार्ीय तहबाट प्राप्त रकम, 

ख) खेलकूद पूवानधार उपयोग गर्न ठदए बापतको शलु्क, 

ग) खेलकूद सम्बन्धी प्रक्षशक्षण प्रदार् गरे बापतको शलु्क, 

घ) खेलकूद प्रदशनर् गरी आिनर् भएको रकम, 
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ङ) कुर्ै व्यक्षि वा संस्थाले चन्दा वा सहायता स्वरुप प्रदार् गरेको रकम, 

च) र्ेपाल सरकारको अर्मुततमा अन्तरानविय संघ संस्था, ववदेशी सरकार वा 
एिेन्सीबाट प्राप्त रकम, 

छ) संस्था दतान तथा र्ववकरण गरे वापत प्राप्त शलु्क र पररषदको चल अचल 
सम्पक्षत्तको प्रयोगबाट आक्षिनत रकम,  र  

ि) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

 

(३) पररषद्को र्ामबाट गररर्े सबै खचन कोषबाट व्यहोररर्ेछ । 

(४) पररषद्को कोषमा रहर्े रकम "क" वगनको वाक्षणज्य बैंकमा खाता खोली िम्मा गर्ुन 
परे्छ। 

(५) पररषद्को खाता संचालर् तोवकए बमोक्षिम हरु्ेछ । 

२१. सम्झौता गदान र्ेपाल सरकारको स्वीकृतत तलर्पुरे् : पररषद्ले आफ्र्ो कायन सञ्चालर्को 
तसलतसलामा ववदेशी सरकार वा अन्तरानविय साझेदार वा ववदेशी संस्था वा व्यक्षिसँग सम्झौता 
गदान र्ेपाल सरकारको पूवन स्वीकृतत तलर् ुपरे्छ । 

२२. लेखा र लेखापरीक्षणाः (१) पररषद्को आय व्ययको लेखा प्रचतलत कारू्र् बमोक्षिम राक्षखर्ेछ। 

(२) पररषद्को आन्तररक लेखा परीक्षण प्रदेश कोष तथा लेखा तर्यन्त्रकको कायानलयले गरे्छ। 

(३) पररषद्को अक्षन्तम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कायानलयबाट हरु्ेछ । 

(४) मन्त्रालयले पररषद्को आय व्ययको लेखा, तत्सम्बन्धी कागिात, र्गदी क्षिन्सी समेत  
िरु्सकैु बखत िाँछर् वा िाँछर् लगाउर् सक्र्ेछ । 

२३. सदस्यको भत्ता : (१) सदस्यले पररषद्को बैिकमा भाग तलएबापत तोवकए बमोक्षिम बैिक भत्ता 
पाउर्ेछ । 

(२) सदस्यले पररषद्को काम ववशेषले भ्रमण गर्ुन परेमा तर्यमार्सुार भ्रमण तथा दैतर्क भत्ता 
पाउर्ेछ । 

२४. पररषद्को कमनचारीाः (१) पररषद्मा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत संगिर् संरचर्ा र दरबन्दी 
बमोक्षिमको कमनचारी रहर्ेछर्  । 

(२) कमनचारीको तर्यकु्षि, पाररश्रतमक, सेवाको शतन तथा सवुवधा सम्बन्धी व्यवस्था प्रचतलत कारू्र् 
बमोक्षिम हरु्ेछ। 

(३) पररषद्ले प्रचतलत कारू्र् बमोक्षिम सेवा करार गरी खेलकुद प्रक्षशक्षक तथा कमनचारीहरुलाई 
काममा लगाउर् सक्र्ेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोक्षिमको कमनचारी तर्यिु र्भएसम्मका लातग पररषद्लाई आवश्यक 
कमनचारी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउर्ेछ । 

२५. अतधकार प्रत्यायोिर्ाः पररषद्ले यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यम बमोक्षिम आफूलाई 
प्राप्त अतधकारमध्ये केही अतधकार अध्यक्ष, सदस्य सक्षचव, सदस्य वा कुर्ै कमनचारीलाई तोवकएको 
शतनको अतधर्मा रही प्रयोग तथा पालर्ा गरे् गरी प्रत्यायोिर् गर्न सक्र्ेछ । 

२६. प्रदेश सरकारले तर्देशर् ठदर् सक्र् े: (१) प्रदेश सरकारले खेलकूदको ववकास गर्नको लातग 
पररषद्लाई आवश्यक तर्देशर् ठदर् सक्र्ेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोक्षिम प्रदेश सरकारले ठदएको तर्देशर्को पालर् गर्ुन पररषद्को कतनव्य 
हरु्ेछ। 

२७. खेलाडीको व्यावसावयक सरुक्षााः खेलाडीको बगीकरणका आधारमा पाररश्रतमक, भत्ता वा अन्य सेवा 
सवुवधा तोवकए बमोक्षिम हरु्ेछ । 

२८. सिाय र कारबाही : (१) पररषद्ले कसूरका आधारमा देहाय बमोक्षिम सिाय गरे्छ।  

क) पररषद्ले ठदएको तर्देशर् पालर्ा र्गरे् खेलकूद ववकास सतमतत वा खेलकूद सम्बन्धी 
संस्थालाई पवहलो पटक चेतावर्ी ठदर्े वा चेतावर्ी सवहत पछचीस हिार रुपैयाँसम्म 
िररबार्ा र सोही कसूर परु् : दोहोरयाएमा सतमतत वा संस्थाको आवर्द्ता खारेिी गर्न 
सक्र्े। 

ख) कुर्ै खेलाडी वा खेलाडीको समूह वा प्रक्षशक्षक वा व्यवस्थापक वा रेफ्रीले खेलको 
प्रततस्पधानबाट आउर्े स्वभाववक पररणामलाई प्रततकूल हरु्े गरी तमलोमतोमा वा प्रलोभर्मा 
परी खेल खेले वा खेलाएमा देहाय बमोक्षिमको सिाय हरु्ेछ:– 

(१) प्रदेश स्तरको खेलकूद प्रततयोतगताको हकमा - पछचीस हिार रुपैयाँ िररवार्ा र एक   
बषन सोहीस्तरको खेलबाट प्रततबन्ध । 

(२) राविय स्तरको खेलकूद प्रततयोतगताको हकमा -  पचास हिार रुपैयाँ िररवार्ा र दईु 
बषन सोही स्तरको खेलबाट प्रततबन्ध । 

(३) अन्तरानविय स्तरको खेलकूद प्रततयोतगताको हकमा- एक  लाख रुपैयाँ िररवार्ा र 
तीर् बषन सोही स्तरको खेलबाट प्रततबन्ध 

(२)   उपदफा  )१(  बमोक्षिम पररषद्ले गरेको सिाय उपर क्षचत्त र्बझेुमा पैतीस ठदर्तभत्र 
सम्बक्षन्धत उछच अदालतमा परु्रावेदर् ठदर् सवकर्ेछ । 

२९. प्रक्षशक्षण प्रततष्ठार् सम्बन्धी व्यवस्था:   (१) प्रदेश सरकारले खेलकूदको ववकासका लातग  
प्रदेश खेलकूद ववकास प्रक्षशक्षण प्रततष्ठार् स्थापर्ा गर्न सक्र्ेछ । 

(२)   प्रदेश खेलकूद  ववकास प्रक्षशक्षण प्रततष्ठार् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोक्षिम  
हरु्ेछ । 

३०. तर्यम बर्ाउर्े अतधकाराः  यस ऐर्को कायानन्वयर्का लातग प्रदेश सरकारले आवश्यक तर्यमहरु 
बर्ाउर् सक्र्ेछ | 

३१. तर्देक्षशका ,कायनववतध र मापदण्ड बर्ाउर् सक्र्े : यो ऐर् र यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यमको 
कायानन्वयर्का लातग प्रदेश सरकारले आवश्यक तर्देक्षशका ,कायनववतध र मापदण्ड  बर्ाउर् 
सक्र्ेछ ।  

३२. प्रदेश सरकारसँग सम्पकन ाः पररषद्ले प्रदेश सरकारसँग सम्पकन  राख्दा सामाक्षिक ववकास मन्त्रालय 
माफन त राख्न ुपरे्छ | 

३३. यस ऐर् बमोक्षिम हरु्ेाः यस ऐर्मा लेक्षखएितत कुरामा यसै ऐर् बमोक्षिम र अन्यमा प्रचतलत 
कारू्र् बमोक्षिम हरु्ेछ । 

 


