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प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ 
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

२०७५।०९।११ 
संशोधन गने ऐन 
केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ २०७७।०४।१६ 

संित ्२०७५ सालको ऐन नं. 19 

प्रदेशमा खेलकुद विकास गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्तािनााः प्रदेशमा खेलकुद, खेल संस्कृमतको विकास, खेलकुद पूिानधार 
मनमानण, खेलाडीको व्यािसावयक सरुक्षा, प्रदेश, राविय तथा अन्तरानविय स्तरमा 
हनेु प्रमतयोमगतामा सहभामगता तथा खेलकुद क्षेरको समग्र विकास गनन 
आिश्यक भएकोले,  

प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

1. संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम ×प्रदेश खेलकुद विकास 
ऐन, २०७५" रहेको छ। 

(२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनेुछ। 

2. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) "अध्यक्ष" भन्नाले दफा ३ बमोक्षिम गठित 
प्रदेश खेलकुद विकास पररषद्को अध्यक्ष 
सम्झन ुपछन। 

(ख) "खेलकुद सम्बन्धी संस्था" भन्नाले दफा 
१३ बमोक्षिम पररषद् दतान भएको संस्था 
सम्झन ुपछन।  

(ग) "तोवकएको" िा "तोवकए बमोक्षिम" 
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भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयममा 
तोवकएको िा तोवकए बमोक्षिम सम्झन ु
पछन। 

(घ)  "पररषद्" भन्नाले दफा ३ बमोक्षिम गिन 
भएको प्रदेश खेलकुद विकास पररषद् 
सम्झन ुपछन। 

(ङ) "प्रमतष्ठान" भन्नाले दफा ३० बमोक्षिम 
स्थापना भएको प्रदेश खेलकुद विकास 
प्रक्षशक्षण प्रमतष्ठान सम्झन ुपछन। 

(च)  "प्रदेश" भन्नाले बागमती प्रदेश सम्झन ु
पछन। 

(छ) "मन्रालय" भन्नाले सामाक्षिक विकास 
मन्रालय सम्झन ुपछन। 

(ि) "समममत" भन्नाले दफा १२ बमोक्षिम गिन 
भएको खेलकुद विकास समममत सम्झन ु
पछन। 

(झ)  "सदस्य" भन्नाले दफा ३ बमोक्षिमको 
पररषद्को सदस्य सम्झन ु पछन र सो 
शब्दले पररषद्को अध्यक्ष र सदस्य-सक्षचि 
समेतलार्न िनाउँछ। 

(ञ) "सदस्य-सक्षचि" भन्नाले दफा ३ बमोक्षिम 
गठित प्रदेश खेलकुद विकास पररषद्को 
सदस्य-सक्षचि सम्झन ुपछन। 

 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन,२०७७ द्वारा संशोमधत। 
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3. पररषद्को गिनाः (१) प्रदेशमा खेलकुदको विकास गननको लामग 
प्रदेश खेलकुद विकास पररषद् गिन हनेुछ। 

(२)उपदफा (१) बमोक्षिम गिन हनेु पररषद् मा देहायका 
सदस्य रहनेछन:्- 

(क) सामाक्षिक विकास मन्री  -अध्यक्ष 
(ख) सदस्य, प्रदेश नीमत तथा 

योिना आयोग (खेलकुद हेने) -सदस्य 
(ग) सक्षचि,सामाक्षिक विकास मन्रालय -सदस्य 
(घ) प्रदेश प्रहरी प्रमखु -सदस्य 
(ङ) राविय स्तरमा खेलकुदको क्षेरमा  

खेलाडी िा रेफ्री िा प्रक्षशक्षक िा  
व्यिस्थापक भर्न दश िषन काम  
गरेका व्यक्षि मध्ये दईु िना मवहला  
सवहत प्रदेश सरकारले मनोनीत  
गरेका पाँच िना -सदस्य 

(च) खेलकुदको क्षेरमा अध्ययन, अनसुन्धान, 
प्रिर्द्ननात्मक कायन गरेका खेलकुद  
विज्ञ मध्येबाट मन्रालयले मनोनीत  
गरेको कम्तीमा एक िना मवहला सवहत  
चार िना -सदस्य  

(छ) प्रदेश स्तरमा रहेका खेलकुद सम्बन्धी  
संघ संस्थाबाट मन्रालयले मनोनीत  
गरेका कम्तीमा दईु िना मवहला सवहत  
चार िना -सदस्य 
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(ि) अपाङ्गता भएका खेलाडी मध्येबाट  
मन्रालयले मनोनीत गरेको एक िना  
मवहला सवहत दईु िना -सदस्य 

(झ) मान्यता प्राप्त ओलक्षम्पक, एक्षशयन, 
साफ गेममा प्रमतस्पधान गरी मेडल  
प्राप्त  खेलाडी मध्येबाट एक िना -सदस्य 

(ञ) अध्यक्षको मसफाररसमा प्रदेश सरकारले 
मनयिु गरेको व्यक्षि      -सदस्य-सक्षचि 

(३) पररषद्ले बैिकमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल 
तथा प्रदेश स्तरीय कायानलयका प्रमखुलाई आमन्रण गनन सक्नेछ। 

(४) खण्ड (ङ) देक्षख (ञ) सम्मका सदस्य मनोनीत गदान 
प्रदेशको भौगोमलक, समािेक्षशता प्रमतमनमधत्ि हनेु गरी मनोनीत गनुन 
पनेछ। 

(५) पररषद् अविक्षछछन्न उत्तरामधकारिाला स्िशामसत र 
संगठित संस्था हनेुछ। 

(६) पररषद्को सबै काम कारबाहीको मनममत्त आफ्नो छुटै्ट 
छाप हनेुछ। 

(७) पररषद्ले व्यक्षि सरह चल अचल सम्पक्षत्त प्राप्त गनन, 
उपभोग गनन र बचेमबखन गनन सक्नेछ। 

(८) पररषद्ले व्यक्षि सरह आफ्नो नामबाट उिरु गनन र 
सो उपर पमन सोही नामबाट उिरु लाग्न सक्नेछ। 

(९) पररषद्को मखु्य कायानलय प्रदेश रािधानीमा रहनेछ। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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4. पदािमधाः (१) दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) देक्षख (ञ) 
सम्मका मनोनीत िा मनयिु हनेु सदस्यको पदािमध पाचँ िषनको 
हनेुछ। 

(२) दफा ३ को उपदफा (२) बमोक्षिमको कुनै सदस्यको 
पद ररि भएमा सोही बमोक्षिम पदपूमतन गररनेछ। 

(३) दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) देक्षख (ञ) 
सम्मका मनोनीत िा मनयिु हनेु सदस्यले आफ्नो कतनव्य पालन 
गरेको छैन भने्न लागेमा मन्रालयले त्यस्तो सदस्यलार्न िनुसकैु 
बखत हटाउन सक्नेछ।  

तर त्यसरी हटाउन ुपदान सम्बक्षन्धत सदस्यलार्न सफार्को 
मौकाबाट बक्षित गररने छैन। 

5. सदस्यको योग्यतााः देहायको कुनै व्यक्षि सदस्यमा मनोनीत हनु िा 
बहाल रहन सक्नेछाः- 

(क)  बागमती प्रदेश मभर स्थायी बसोिास गने 
नेपाली नागररक, 

(ख)  नैमतक पतन देक्षखने फौिदारी अमभयोगमा 
अदालतबाट कसूरदार निहररएको, 

(ग)  पछचीस िषन उमेर पूरा भएको। 

6. सदस्यता समाप्त हनेु अिस्थााः देहायको अिस्थामा सदस्यता समाप्त 
भएको मामननेछाः- 

(क)  दफा ५ बमोक्षिम सदस्यमा बहाल रहन 
अयोग्य िहररएमा, 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 



 

6 
 

(ख)  रािीनामा गरेमा, 

(ग)  मतृ्य ुभएमा, 

(घ)  सूचना नठदर्न लगातार तीन पटक भन्दा 
बढी पररषद्को बैिकमा अनपुक्षस्थत भएमा, 

(ङ)  दफा ४ को उपदफा (३) बमोक्षिम 
मन्रालयले हटाएमा। 

7. सदस्य सक्षचिको मनयकु्षि, योग्यता ,पाररश्रममक, सेिा शतन र सवुिधा 
सम्बन्धी व्यिस्था: (१) देहाय बमोक्षिमको योग्यता पगुेको 
व्यक्षिलार्न अध्यक्षको मसफाररसमा प्रदेश सरकारले सदस्य सक्षचिमा 
मनयिु गनेछ:- 

(क) बागमती प्रदेश मभर स्थायी बसोिास गने 
नेपाली नागररक, 

(ख) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक िा 
सोसरह उपामध हामसल गरेको, 

(ग) रावियस्तरको खेलाडी, रेफ्री, प्रक्षशक्षक, 
व्यिस्थापक िा खेलकुदको क्षेरमा 
विशेषज्ञता हामसल गरेको,  

(घ) तीस िषन उमेर पूरा भर्न पचपन्न िषन 
ननाघेको, 

(ङ) कुनै कानूनले अयोग्य निहररएको, 

(च) कम्तीमा पाँच िषन अनभुि भएको। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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(२) सदस्य सक्षचिको पाररश्रममक, सेिा शतन र सवुिधा 
सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए बमोक्षिम हनेुछ। 

8. सदस्य-सक्षचिको काम, कतनव्य र अमधकार: सदस्य-सक्षचिको काम, 
कतनव्य र अमधकार देहाय बमोक्षिम हनेुछ:- 

(क) दैमनक प्रशासमनक कायन सिालन गने, 
गराउने, 

(ख) पररषद्को खेलकुद सम्बन्धमा नीमत 
मनधानरण गने कायनमा सहयोग गने, 

(ग)  पररषद्को बैिकको मनणनय प्रमाणीकरण 
एिं कायानन्ियन गने, गराउने, 

(घ) पररषद् बाट स्िीकृत खेलकुद सम्बन्धी 
नीमत, योिना र कायनक्रम कायानन्ियन गने, 
गराउने, 

(ङ)  िावषनक योिना, कायनक्रम तथा बिेट तयार 
गरी पररषद्  समक्ष पेश गने, 

(च) िावषनक प्रमतिदेन तयार गरी पररषद् समक्ष 
पेश गने, 

(छ)  पररषद्ले तोकेको अन्य कायन गने, 
गराउने। 

9. पद ररि हनेु अिस्था: देहायको अिस्थामा सदस्य-सक्षचि र मनोनीत 
सदस्यको पद ररि भएको मामननेछाः- 

(क)  प्रदेश सरकार समक्ष ठदएको मलक्षखत 
रािीनामा स्िीकृत भएमा, 
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(ख) प्रदेश सरकारले मनिलाई पदबाट हटाएमा, 

(ग) नैमतक पतन देक्षखने फौिदारी कसूरमा 
अदालतबाट कसूरदार िहरेमा,  

(घ) मनिको मतृ्य ुभएमा। 

10. पररषद्को बैिक र मनणनयाः (१) अध्यक्षको मनदेशन अनसुार सदस्य-
सक्षचिले मममत, समय र स्थान तोकी पररषद्को बैिक बोलाउन ु
पनेछ। 

(२) पररषद्को बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र 
मनिको अनपुक्षस्थमतमा उपक्षस्थत सदस्य मध्येबाट छामनएको सदस्यले 
बैिकको अध्यक्षता गनेछ।  

(३) पररषद्को कुल सदस्य संख्याको पचास प्रमतशत भन्दा 
बढी सदस्य उपक्षस्थत भएमा बैिकको लामग गणपूरक संख्या पगुेको 
मामननेछ। 

(४) पररषद्को बैिक िषनको कम्तीमा तीन पटक बस्नेछ। 

(५) एक मतहाई सदस्यले कारण र औक्षचत्य सवहत बैिक 
बोलाउन अध्यक्ष समक्ष मलक्षखत अनरुोध गरेमा अध्यक्षले यथाशीघ्र 
बैिक बोलाउन ुपनेछ। 

(६) बैिकमा बहमुतको राय मान्य हनेुछ र मत बराबर 
भएमा अध्यक्षता गने व्यक्षिले मनणनयात्मक मत ठदनेछ। 

(७) अध्यक्ष तथा सदस्य-सक्षचिले बैिकको मनणनय प्रमाक्षणत 
गनुनपनेछ। 

(८) बैिक सम्बन्धी अन्य कायनविमध पररषद् आफैले 
मनधानरण गरे बमोक्षिम हनेुछ। 
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11. पररषद्को काम, कतनव्य र अमधकाराः दफा ३ बमोक्षिम गिन भएको 
पररषद्को काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोक्षिम हनेुछाः-  

(क) प्रदेश सरकारलार्न खेलकुद सम्बन्धी नीमत 
तथा कायनक्रमको विषयमा सझुाि ठदने, 

(ख) प्रदेश, राविय र अन्तरानविय खेलकुद 
प्रमतयोमगता आयोिना गने, 

(ग) अन्तर प्रदेश, राविय तथा अन्तरानविय 
खेलकुद प्रमतयोमगता िा बैिकमा भाग मलन 
खेलाडी तथा आिश्यकता अनसुार अन्य 
पदामधकारीलार्न पिाउने, 

(घ) खेलकुद सम्बन्धी संघ-संस्थालार्न आमथनक 
िा अन्य सहयोग प्रदान गने िा त्यस्तो 
सहयोगको लामग मन्रालयलार्न मसफाररस 
गने, 

(ङ) खेलकुदको विकास, प्रिर्द्नन, अनसुन्धान, 
अध्ययन, तामलम लगायतका कायन गने, 
गराउने, 

(च) रङ्गशाला, खेलकुद मैदान तथा अन्य 
खेलकुद संरचनाको मनमानण, सिालन, 
संरक्षण तथा रेखदेख गने, गराउने, 

(छ) प्रमतष्ठान तथा क्षशक्षण संस्थामा खेलकुद 
प्रक्षशक्षण लगायतका कायन गने, गराउने, 

(ि) प्रदेशको भूगोल तथा िनसङ्खख्याको 
सन्तलुनका आधारमा समानपुामतक रूपमा 
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खेलकुद विकास समममत गिन गने र ती 
समममतलार्न समन्िय र आिश्यक मनदेशन 
ठदने,  

(झ) खेलकुद सम्बन्धी संघसंस्थाको अनगुमन 
मनयमन गने, 

(ञ) स्िदेशी तथा विदेशी प्रक्षशक्षकबाट 
प्रक्षशक्षणको व्यिस्था गने र उपयिु 
खेलाडीको छनौट गरी विदेशमा समेत 
तामलम मलन पिाउने, 

 तर विदेशी प्रक्षशक्षक क्षझकाउँदा पररषद्ले 
प्रचमलत कानून बमोक्षिमको प्रवक्रया पूरा 
गनुन पनेछ। 

(ट) खेलाडीलार्न आमथनक सहायता तथा 
खेलिृक्षत्त प्रदान गननको लामग प्रदेश सरकार 
समक्ष मसफाररस गने, 

(ि) खेलाडी तथा अन्तरानवियस्तरमा प्रमतवष्ठत 
पूिन खेलाडीको स्िास््यको संरक्षण गननको 
लामग आिश्यक व्यिस्था गने, 

(ड) अपाङ्गता भएका व्यक्षिको खेलकुदको 
विकास गनन तामलम तथा प्रमतयोमगता 
सिालन गने व्यिस्था गने, गराउने, 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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(ढ) खेलकुद संग्रहालय स्थापना गने, 

(ण) खेलकुद विकासको लामग गोष्ठी, सेममनार 
आयोिना गने, 

(त) खेलकुद पयनटनको विकास गने, 

(थ) परम्परागत खेलकुदको संरक्षण र प्रिर्द्नन 
गने, 

(द) प्रदेशको खेलकुद विकासका लामग 
प्राथममकीकरण गने, 

(ध) खेलकुदको विकासको लामग अन्य 
आिश्यक व्यिस्था गने गराउने, 

(न) खेलाडीको अमभलेख राखे्न, 

(प) आिश्यकता अनसुार समममत गिन गने, 

(फ) अध्यक्षले पररषद्को िावषनक प्रमतिेदन 
मखु्यमन्री समक्ष पेश गने, 

(ब)   प्रक्षशक्षक िा रेवफ्रलाई तामलमको व्यिस्था 
गने, 

(भ)    खेलकुदमा मवहलालाई प्रोत्साहन गननको 
लामग विशेष कायनक्रमहरु सिालन गने, 

(म)   राविय र अन्तरानवियस्तरमा राम्रो प्रदशनन 
गरेका खेलाडीहरुलाई परुस्कृत र सम्मान 
गने तथा गननको लामग प्रदेश सरकार 
समक्ष मसफाररस गने, 
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(य)    व्यािसावयक खेलक्षेरमा लगानी प्रिर्द्नन 
गराउने। 

12. खेलकुद विकास समममत: (१) पररषद्  मातहतमा तोवकए बमोक्षिमका 
खेलकुद विकास समममत रहनेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम गिन हनेु समममतको संरचना, 
काम, कतनव्य र अमधकार तोवकए बमोक्षिम हनेुछ। 

13. खेलकुद सम्बन्धी संस्थाको दतान: (१) खेलकुद सम्बन्धी वक्रयाकलाप 
आयोिना गने क्लि, संघ िा संस्थाको दतान पररषद् मा हनेुछ। 

(२) यस अक्षघ अन्य मनकायमा दतान भई अद्यािमधक रहेका 
खेलकुद सम्बन्धी संस्था यस ऐन बमोक्षिम दतान हनु ुपनेछ।  

14. दतानको लामग मनिदेन ठदन ुपने: दफा १३ बमोक्षिम नाम दतान गराउन 
चाहने खेलकुद सम्बन्धी संस्थाले देहायका कुरा खुलाई समममतमा 
नाम दतानको लामग मनिेदन ठदन ुपनेछाः- 

(क) संस्थाको नाम र िेगाना, 

(ख) सिालन गररने खेलकुद,  

(ग) कायनकाररणी समममतका सदस्यको नाम, 
िेगाना, 

(घ) विधानको प्रमाक्षणत प्रमतमलवप।  

15. नाम दतान गनन सक्नेाः (१) दफा १४ बमोक्षिम नाम दतान गराउनको 
लामग दरखास्त परेमा पररषद्ले एक्कार्स ठदनमभर आिश्यक िाँचबझु 
गरी त्यस्तो संस्थाको नाम दतान गनन सक्नेछ।  

(२) पररषद्ले उपदफा (१) बमोक्षिम नाम दतान भएमा दतान 
गररएको सूचना र नाम दतान गनन नसवकने भएमा सोको सूचना 
सम्बक्षन्धत संस्थालाई ठदन ुपनेछ। 
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16. विधान संशोधनको सूचना: (१) यो ऐन बमोक्षिम पररषद् मा नाम दतान 
भएको खेलकुद सम्बन्धी संस्थाले दफा १४ बमोक्षिम नाम दतानको 
लामग ठदएको मनिेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरा िा मनिेदन साथ 
संलग्न विधानको व्यहोरामा कुनै हेरफेर भएमा त्यसरी हेरफेर गनुन 
परेको कारण सवहतको सूचना एक्कार्स ठदनमभर पररषद्लाई ठदन ु
पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम हेरफेरको सूचना प्राप्त भएपमछ 
हेरफेर गनुन पने कारण उक्षचत देखेमा पररषद्ले हेरफेरको व्यहोरा 
अद्यािमधक गनुन पनेछ।  

17. वहसाबको शे्रस्ता राख्न ुपनेाः (१) खेलकुद सम्बन्धी संस्थाले आफ्नो 
आम्दानी खचनको वहसाबको शे्रस्ता तोवकएको ढाँचामा राख्न ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम खेलकुद सम्बन्धी संस्थाले 
राखेको शे्रस्ताको िाँचबझु पररषद्ले िवहले सकैु गनन गराउन 
सक्नेछ।  

(३) समममतले उपदफा (२) बमोक्षिम खेलकुद सम्बन्धी 
संस्थाको शे्रस्ताको िाचँबझु गदान गराउँदा आम्दानी खचनको वहसाब 
वकताब अमनयममत भएको िा रकम वहनाममना भएको देक्षखएमा 
अमनयममत भएको वहसाब वकताब मनयममत गनन लगाउन र वहनाममना 
भएको रकम सम्बक्षन्धत व्यक्षिबाट असूल उपर गनन गराउन 
आिश्यक कारबाही चलाउनेछ। 

18. मनदेशन ठदने: (१) पररषद्ले खेलकुद सम्बन्धी संस्थालाई खेलकुदको 
विकासको सम्बन्धमा समय समयमा आिश्यक मनदेशन ठदन सक्नेछ 
र त्यस्तो मनदेशनको पालना गनुन सम्बक्षन्धत खेलकुद सम्बन्धी 
संस्थाको कतनव्य हनेुछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम पररषद्ले ठदएको मनदेशनको 
पालना नगने खेलकुद सम्बन्धी संस्था िा दफा १७ बमोक्षिम 
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समममतले तोवकठदएको ढाँचामा आफ्नो आम्दानी खचनको वहसाब 
वकताबको शे्रस्ता नराखे्न िा रकम वहनाममना गने खेलकुद सम्बन्धी 
संस्थाको नाम समममतले आफ्नो लगतबाट कट्टा गनन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोक्षिम समममतले आफ्नो लगतबाट 
कुनै खेलकुद सम्बन्धी संस्थाको नाम कट्टा गरेमा त्यसको सूचना 
सम्बक्षन्धत खेलकुद सम्बन्धी संस्थालाई ठदन ुपनेछ।  

19. स्िीकृमत मलन ुपने: खेलकुद सम्बन्धी संस्थाले अन्तरानविय खेलकुद 
प्रमतयोमगता िा अन्तरानविय खेलकुद विषयको सभा िा सम्मेलनमा 
भाग मलन कुनै सदस्य िा खेलाडीलाई पिाउन िा प्रदेशमा हनेु 
खेलकुद प्रमतयोमगता, अन्तरानवियस्तरको सभा िा सम्मेलनमा अन्य 
देशको खेलाडी िा अमधकारीलाई आमन्रण गनन प्रचमलत कानून 
बमोक्षिम स्िीकृमत मलन ुपनेछ।  

20. पररषद्को कोष: (१) पररषद्को आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनेुछ र 
सो कोषमा देहायको रकम रहनेछ:- 

(क) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
रकम, 

(ख)  खेलकुद पूिानधार उपयोग गनन ठदए 
बापतको शलु्क,  

(ग)  खेलकुद सम्बन्धी प्रक्षशक्षण प्रदान गरे 
बापतको शलु्क,  

(घ)  खेलकुद प्रदशनन गरी आिनन भएको रकम,  
(ङ)  कुनै व्यक्षि िा संस्थाले चन्दा िा सहायता 

स्िरूप प्रदान गरेको रकम,  
(च)  नेपाल सरकारको अनमुमतमा अन्तरानविय 

संघ संस्था, विदेशी सरकार िा एिेन्सीबाट 
प्राप्त रकम,  
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(छ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।  

(२) पररषद्को नामबाट गररने सबै खचन कोषबाट  
व्यहोररनेछ। 

(३) पररषद्को कोषमा रहने रकम "क" िगनको िाक्षणज्य 
बैंकमा खाता खोली िम्मा गनेछ।  

(४) पररषद्को खाता सिालन तोवकए बमोक्षिम हनेुछ।  

21. सम्झौता गदान नेपाल सरकारको स्िीकृमत मलन ुपनेाः पररषद्ले आफ्नो 
कायन सिालनको मसलमसलामा विदेशी सरकार िा अन्तरानविय 
साझदेार िा विदेशी संस्था िा व्यक्षिसगँ सम्झौता गदान नेपाल 
सरकारको स्िीकृमत मलन ुपनेछ।  

22. लेखा र लेखापरीक्षणाः (१) पररषद्को आय व्ययको लेखा प्रचमलत 
कानून बमोक्षिम राक्षखनेछ। 

(२) पररषद्को आन्तररक लेखापरीक्षण प्रदेश लेखा 
मनयन्रकको कायानलयले गनेछ। 

(३) पररषद्को लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको 
कायानलयबाट हनेुछ। 

(४) मन्रालयले पररषद्को आय व्ययको लेखा, तत्सम्बन्धी 
कागिात, नगदी क्षिन्सी समेत िनुसकैु बखत िाँछन िा िाछँन 
लगाउन सक्नेछ।  

23. सदस्यको भत्तााः (१) सदस्यले पररषद्को बैिकमा भाग मलए बापत 
तोवकए बमोक्षिम बैिक भत्ता पाउनेछ।  

(२) सदस्यले पररद्को काम विशेषले भ्रमण गनुन परेमा 
मनयमानसुार भ्रमण तथा दैमनक भत्ता पाउनेछ।  
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24. पररषद्को कमनचारीाः (१) पररषद् प्रदेश सरकारबाट स्िीकृत संगिन 
संरचना र दरबन्दी बमोक्षिमको कमनचारी रहनेछन।्  

(२) कमनचारीको मनयकु्षि, पाररश्रममक, सेिाको शतन तथा 
सवुिधा सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए बमोक्षिम हनेुछ।  

(३) पररषद्ले आिश्यकता अनसुार विज्ञ, प्रक्षशक्षक 
लगायतका अन्य व्यक्षिलार्न सेिा करार गरी काममा लगाउन 
सक्नेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोक्षिमको कमनचारी मनयिु 
नभएसम्मका लामग पररषद्लार्न आिश्यक कमनचारी प्रदेश सरकारले 
उपलव्ध गराउनेछ। 

25. अमधकार प्रत्यायोिनाः पररषद्ले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको 
मनयम बमोक्षिम आफूलाई प्राप्त अमधकार मध्ये सबै िा केही अमधकार 
अध्यक्ष, सदस्य-सक्षचि, सदस्य, दफा ११ को खण्ड (प) बमोक्षिमको 
समममत िा कुनै कमनचारीलाई प्रत्यायोिन गनन सक्नेछ। 

26. प्रदेश सरकारले मनदेशन ठदन सक्नेाः (१) प्रदेश सरकारले 
खेलकुदको विकास गननको लामग पररषद्लाई आिश्यक मनदेशन ठदन 
सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम प्रदेश सरकारले ठदएको 
मनदेशनको पालन गनुन पररषद्को कतनव्य हनेुछ।  

27. खेलाडीको व्यािसावयक सरुक्षा: तोवकए बमोक्षिमको िगीकरणको 
आधारमा खेलाडीको पाररश्रममक, भत्ता िा अन्य सेिा सवुिधा तोवकए 
बमोक्षिम हनेुछ। 

28. सिाय र कारबाही: (१) पररषद्ले देहाय बमोक्षिमको कसूरमा देहाय 
बमोक्षिम सिाय गनेछ:- 
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(क) पररषद्ले ठदएको मनदेशन पालना नगने खेलकुद 
विकास समममत िा खेलकुद सम्बन्धी संस्थालाई 
पवहलो पटक चेतािनी सवहत पछचीस हिार 
रूपैयाँ िररबाना र सोही कसूर दोहोर् याएमा 
समममत िा संस्था खारेिी,   

(ख) कुनै खेलाडी िा खेलाडीको समूह िा प्रक्षशक्षक 
िा व्यिस्थापक िा रेफ्रीले खेलको 
प्रमतस्पधानबाट आउने स्िभाविक पररणामलाई 
प्रमतकूल हनेु गरी ममलोमतोमा िा प्रलोभनमा 
परी खेल खेले िा खेलाएमााः- 

(१)  प्रदेशस्तरको खेलकुद प्रमतयोमगताको 
हकमा     पछचीस हिार रूपैया ँिररबाना 
र एक  िषनसम्म सोहीस्तरको  खेलबाट 
प्रमतबन्ध।   

(२) रावियस्तरको  खेलकुद प्रमतयोमगताको 
हकमा  पचास हिार रूपैयाँ िररबाना र 
दईु िषनसम्म सोही स्तरको खेलबाट 
प्रमतबन्ध। 

(३) अन्तरानवियस्तरको खेलकुद प्रमतयोमगताको 
हकमा एक लाख रूपैयाँ िररबाना र तीन 
िषनसम्म सोही स्तरको खेलबाट प्रमतबन्ध। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम पररषद्ले गरेको सिाय उपर 
क्षचत्त नबझुेमा पैँतीस ठदनमभर मन्रालयमा पनुरािेदन ठदन सवकनेछ। 
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29. प्रक्षशक्षण प्रमतष्ठान सम्बन्धी व्यिस्था: (१) प्रदेश सरकारले 
खेलकुदको विकासका लामग प्रदेश खेलकुद विकास प्रक्षशक्षण प्रमतष्ठान 
स्थापना गनन सक्नेछ।  

(२) प्रदेश खेलकुद विकास प्रक्षशक्षण प्रमतष्ठान सम्बन्धी 
अन्य व्यिस्था तोवकए बमोक्षिम हनेुछ।  

30. मनयम बनाउने अमधकाराः यस ऐनको उदे्दश्य पूमतनका लामग प्रदेश 
सरकारले आिश्यक मनयम बनाउन सक्नेछ।  

31. प्रदेश सरकारसँग सम्पकन ाः पररषद्ले प्रदेश सरकारसगँ सम्पकन  राख्दा 
सामाक्षिक विकास मन्रालय माफन त राख्न ुपनेछ। 

32. नागररकको कतनव्य: खेल खेल्न ुर खेलाउन ुसबै नागररकको कतनव्य  
हनेुछ।   

33. यस ऐन बमोक्षिम हनेु: यस ऐनमा लेक्षखए िमत कुरामा यस ऐन 
बमोक्षिम र अन्यमा प्रचमलत कानून बमोक्षिम हनेुछ। 


