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ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 

ूदेश नं. ३, हेट डा 

ूदेश नं. ३ को ूदेश सभाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको ऐन 
सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन गिरएको छ । 

संवत ्२०७५ सालको ऐन नं. 19 

ूदेशमा खेलकूद िवकास गन सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको P]g 
 

ूःतावनाः ूदेशमा खेलकूद, खेल संःकृितको िवकास, खेलकूद 
पूवार्धार िनमार्ण, खेलाडीको व्यावसाियक सरुक्षा, ूदेश, राि य तथा 
अन्तरार्ि य ःतरमा हनेु ूितयोिगतामा सहभािगता तथा खेलकूद क्षेऽको 
समम िवकास गनर् आवँयक भएकोले,  
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ूदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भः (१) यस ऐनको नाम “ूदेश खेलकूद 
िवकास ऐन   , २०७५" रहेको छ ।  

(२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 

२. पिरभाषाः िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) "अध्यक्ष" भ ाले दफा ३ बमोिजम 
गिठत ूदेश खेलकूद िवकास पिरषद्को 
अध्यक्ष सम्झन ुपछर् । 

(ख) "खेलकूद सम्बन्धी संःथा" भ ाले दफा 
१३ बमोिजम पिरष  दतार् भएको संःथा 
सम्झन ुपछर् ।  

(ग) "तोिकएको" वा "तोिकए बमोिजम" 
भ ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेको 
िनयममा तोिकएको वा तोिकए बमोिजम 
सम्झन ुपछर् । 

(घ)  "पिरष " भ ाले दफा ३ बमोिजम गठन 
भएको ूदेश खेलकूद िवकास पिरष  
सम्झन ुपछर् । 

(ङ) "ूित ान" भ ाले दफा ३० बमोिजम 
ःथापना भएको ूदेश खेलकूद िवकास 

ूिशक्षण ूित ान सम्झन ुपछर् । 

(च)  "ूदेश" भ ाले ूदेश नं. ३ सम्झन ु
पछर् । 
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(छ) “मन्ऽालय” भ ाले सामािजक िवकास 
मन्ऽालय सम्झन ुपछर् । 

(ज) "सिमित" भ ाले दफा १२ बमोिजम 
गठन भएको खेलकूद िवकास सिमित 
सम्झन ु पछर् । 

(झ)  "सदःय" भ ाले दफा ३ बमोिजमको 
पिरषद्को सदःय सम्झन ु पछर् र सो 
शब्दले पिरषद्को अध्यक्ष र सदःय-
सिचव समेतलाइर् जनाउँछ । 

(ञ) "सदःय-सिचव" भ ाले दफा ३ 
बमोिजम गिठत ूदेश खेलकूद िवकास 
पिरषद्को सदःय-सिचव सम्झन ुपछर् । 

३. पिरषद्को गठनः (१) ूदेशमा खेलकूदको िवकास गनर्को 
लािग ूदेश खेलकूद िवकास पिरष  गठन हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हनेु पिरष  मा 
देहायका सदःय रहनेछन ्:- 

(क) सामािजक िवकास मन्ऽी  -अध्यक्ष 

(ख) सदःय, ूदेश नीित तथा योजना  

आयोग (खेलकूद हेन)           -सदःय 

(ग) सिचव, सामािजक िवकास  

मन्ऽालय     -सदःय 

(घ) ूदेश ूहरी ूमखु     -सदःय 
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(ङ) राि य ःतरमा खेलकूदको क्षेऽमा 
खेलाडी वा रेृी वा ूिशक्षक वा 
व्यवःथापक भइर् दश वषर् काम 
गरेका व्यिक्त मध्ये दईु जना 
मिहला सिहत ूदेश सरकारले 
मनोनीत गरेका पाँच जना     -सदःय 

(च) खेलकूदको क्षेऽमा अध्ययन, 
अनसुन्धान, ूव र्नात्मक कायर् 
गरेका खेलकूद िव  मध्येबाट 
मन्ऽालयले मनोनीत गरेको 
कम्तीमा एक जना मिहला सिहत   
चार जना                               -सदःय  

(छ) ू देश ःतरमा रहेका खेलकूद 
सम्बन्धी संघ संःथाबाट 
मन्ऽालयले मनोनीत गरेका 
कम्तीमा दईु जना मिहला सिहत 
चार जना                               -सदःय 

(ज) फरक क्षमता भएका खेलाडी 
मध्येबाट मन्ऽालयले मनोनीत 
गरेको एक जना मिहला सिहत 
दईु  जना             -सदःय 
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(झ)  मान्यता ूा  ओलिम्पक,एिशयन, 
साफ गेममा ूितःपधार् गरी मेडल 
ूा   खेलाडी मध्येबाट एक जना -सदःय 

(ञ) अध्यक्षको िसफािरसमा ूदेश 
सरकारले िनयकु्त गरेको व्यिक्त  –सदःय सिचव 

 

(३) पिरषद्ले बैठकमा नेपाली सेना र सश  ूहरी   
बल तथा ूदेश ःतरीय कायार्लयका ूमखुलाई 
आमन्ऽण गनर् सक्नेछ । 

(४) खण्ड (ङ) देिख (ञ) सम्मका सदःय मनोनीत 
गदार् ूदेशको भौगोिलक, समावेिशता ूितिनिधत्व हनेु 
गरी मनोनीत गनुर् पनछ । 

(५) पिरष  अिविच्छ  उ रािधकारवाला ःवशािसत 
र संगिठत संःथा हनेुछ । 

(६) पिरषद्को सबै काम कारबाहीको िनिम  आफ्नो 
छु ै छाप हनेुछ । 

(७) पिरषद्ले व्यिक्त सरह चल अचल सम्पि  ूा  
गनर्, उपभोग गनर् र बेचिबखन गनर् सक्नेछ । 

(८) पिरषद्ले व्यिक्त सरह आफ्नो नामबाट उजरु 
गनर् र सो उपर पिन सोही नामबाट उजरु लाग्न 
सक्नेछ । 

(९) पिरद्को मखु्य कायार्लय ूदेश राजधानीमा 
रहनेछ। 
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४. पदाविधः (१) दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) 
देिख (ञ) सम्मका मनोनीत वा िनयकु्त हनेु सदःयको 
पदाविध पाँच वषर्को हनेुछ । 

(२) दफा ३ को उपदफा (२) बमोिजमको कुनै 
सदःयको पद िरक्त भएमा सोही बमोिजम पदपूितर् गिरनेछ । 

(३) दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) देिख 
(ञ) सम्मका मनोनीत वा िनयकु्त हनेु सदःयले आफ्नो 
कतर्व्य पालन गरेको छैन भ े लागेमा मन्ऽालयले त्यःतो 
सदःयलाइर् जनुसकैु बखत हटाउन सक्नेछ ।  

तर त्यसरी हटाउन ु पदार् सम्बिन्धत सदःयलाइर् 
सफाइको मौकाबाट बि त गिरने छैन । 

५. सदःयको योग्यताः देहायको कुनै व्यिक्त सदःयमा मनोनीत 
हनु वा बहाल रहन सक्नेछः- 

(क)  ूदेश नं. ३ िभऽ ःथायी बसोवास गन 
नेपाली नागिरक, 

(ख)  नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा 
अदालतबाट कसूरदार नठहिरएको, 

(ग)  पच्चीस वषर् उमेर पूरा भएको । 

६. सदःयता समा  हनेु अवःथाः देहायको अवःथामा सदःयता 
समा  भएको मािननेछः- 

(क)  दफा ५ बमोिजम सदःयमा बहाल रहन 
अयोग्य ठहिरएमा, 

(ख)  राजीनामा गरेमा, 



v08 @_ cltl/Qmf° @$-u_ k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.(.!! 

7 
 

(ग)  मतृ्य ुभएमा, 

(घ)  सूचना निदइर् लगातार तीन पटक भन्दा बढी 
पिरषद्को बैठकमा अनपुिःथत भएमा, 

(ङ)  दफा ४ को उपदफा (३) बमोिजम 
मन्ऽालयले हटाएमा । 

७.  सदःय सिचवको िनयिुक्त, योग्यता ,पािरौिमक, सेवा शतर् र 
सिुवधा सम्बन्धी व्यवःथा: (१) देहाय बमोिजमको योग्यता 
पगेुको व्यिक्तलाइर् अध्यक्षको िसफािरसमा ूदेश सरकारले 
सदःय सिचवमा िनयकु्त गनछ । 

(क) ूदेश नं.३ िभऽ ःथायी बसोवास गन 
नेपाली नागिरक, 

(ख) मान्यताूा  िव िव ालयबाट ःनातक वा 
सोसरह उपािध हािसल गरेको, 

(ग) राि यःतरको खेलाडी, रेृी, ूिशक्षक, 
व्यवःथापक वा खेलकूदको क्षेऽमा 
िवशेष ता हािसल गरेको,  

(घ) तीस वषर् उमेर पूरा भइर् पचप  वषर् 
ननाघेको, 

(ङ) कुनै कानूनले अयोग्य नठहिरएको , 

(च) कम्तीमा पाँच वषर् अनभुव भएको । 

(२) सदःय सिचवको पािरौिमक, सेवा शतर् र 
सिुवधा सम्बन्धी व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 
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८.  सदःय सिचवको काम, कतर्व्य र अिधकार: सदःय-सिचवको 
काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछ :- 

(क) दैिनक ूशासिनक कायर् स ालन गन, 
गराउने, 

(ख) पिरषद्को खेलकूद सम्बन्धमा नीित िनधार्रण 
गन कायर्मा सहयोग गन, 

(ग)  पिरषद्को बैठकको िनणर्य ूमाणीकरण एवं 
कायार्न्वयन गन, गराउने, 

(घ) पिरष  बाट ःवीकृत खेलकूद सम्बन्धी नीित, 
योजना र कायर्बम कायार्न्वयन गन, गराउने, 

(ङ)  वािषर्क योजना, कायर्बम तथा बजेट तयार 
गरी पिरषद समक्ष पेश गन, 

(च) वािषर्क ूितवेदन तयार गरी पिरष  समक्ष 
पेश गन, 

(छ)  पिरषद्ले तोकेको अन्य कायर् गन, गराउने । 

९. पद िरक्त हनेु अवःथा : देहायको अवःथामा सदःय-सिचव र 
 मनोनीत सदःयको पद िरक्त भएको मािननेछः - 

(क)  ूदेश सरकार समक्ष िदएको िलिखत 
राजीनामा ःवीकृत भएमा, 

(ख) ूदेश सरकारले िनजलाई पदबाट हटाएमा, 

(ग) नैितक पतन देिखने फौजदारी कसूरमा 
अदालतबाट कसूरदार ठहरेमा,  



v08 @_ cltl/Qmf° @$-u_ k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.(.!! 

9 
 

(घ)  िनजको मतृ्य ुभएमा । 

१०. पिरषद्को बैठक र िनणर्यः (१) अध्यक्षको िनदशन अनसुार 
सदःय-सिचवले िमित, समय र ःथान तोकी पिरषद्को बैठक 
बोलाउन ुपनछ । 

(२) पिरषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनछ 
र िनजको अनपुिःथितमा उपिःथत सदःय मध्येबाट छािनएको 
सदःयले बैठकको अध्यक्षता गनछ । 

(३) पिरषद्को कुल सदःय संख्याको पचास ूितशत 
भन्दा बढी सदःय      उपिःथत     भएमा  बैठकको      लािग 
गणपूरक संख्या पगेुको मािननेछ । 

(४) पिरषद्को बैठक वषर्को कम्तीमा तीन पटक 
बःनेछ । 

 (५) एक ितहाइ सदःयले कारण र औिचत्य सिहत 
बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष िलिखत  अनरुोध गरेमा 
अध्यक्षले यथाशीय बैठक बोलाउन ुपनछ । 

(६) बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनेुछ र मत 
बराबर भएमा अध्यक्षता गन व्यिक्तले  िनणर्यात्मक मत 
िदनेछ । 

(७) अध्यक्ष तथा सदःय-सिचवले बैठकको िनणर्य 
ूमािणत गनुर्पनछ । 

(८) बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्िविध पिरष  आफैले 
िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 
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११. पिरषद्को काम, कतर्व्य र अिधकारः दफा ३ बमोिजम गठन 
 भएको पिरषद्को काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम 
हनेुछः-  

(क) ूदेश सरकारलाइर् खेलकूद सम्बन्धी नीित 
तथा कायर्बमको िवषयमा सझुाव िदने, 

(ख) ूदेश, राि य र अन्तरार्ि य खेलकूद 
ूितयोिगता आयोजना गन, 

(ग) अन्तर ूदेश, राि य तथा अन्तरार्ि य 
खेलकूद ूितयोिगता वा बैठकमा भाग िलन 
खेलाडी तथा आवँयकता अनसुार अन्य 
पदािधकारीलाइर् पठाउने, 

(घ) खेलकूद सम्बन्धी संघ-संःथालाइर् आिथर्क 
वा अन्य सहयोग ूदान गन वा त्यःतो 
सहयोगको लािग मन्ऽालयलाइर् िसफािरस 
गन, 

(ङ) खेलकूदको िवकास, ूव र्न, अनसुन्धान, 
अध्ययन, तािलम लगायतका कायर् गन, 
गराउने, 

(च) र शाला, खेलकूद मैदान तथा अन्य 
खेलकूद संरचनाको िनमार्ण, स ालन, 
संरक्षण तथा रेखदेख गन, गराउने, 

(छ) ूित ान तथा िशक्षण संःथामा खेलकूद 
ूिशक्षण लगायतका कायर् गन, गराउने, 
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(ज) ूदेशको भगूोल तथा जनसङ्ख्याको 
सन्तलुनका आधारमा समानपुाितक पमा 
खेलकूद िवकास सिमित गठन गन र ती 
सिमितलाइर् समन्वय र आवँयक िनदशन 
िदने,  

(झ) खेलकूद सम्बन्धी संघसंःथाको अनगुमन 
िनयमन गन, 

(ञ) ःवदेशी तथा िवदेशी ूिशक्षकबाट 
ूिशक्षणको व्यवःथा गन र उपयकु्त 
खेलाडीको छनौट गरी िवदेशमा समेत 
तािलम िलन पठाउने ], 

  तर िवदेशी ूिशक्षक िझकाउँदा 
पिरषद्ले ूचिलत कानून बमोिजमको ूिबया 
पूरा गनुर् पनछ । 

(ट) खेलाडीलाइर् आिथर्क सहायता तथा खेलविृ  
ूदान गनर्को लािग ूदेश सरकार समक्ष 
िसफािरस गन, 

(ठ) खेलाडी तथा अन्तरार्ि यःतरमा ूिति त पूवर् 
खेलाडीको ःवाःथ्यको संरक्षण गनर्को लािग 
आवँयक व्यवःथा गन, 

(ड) फरक क्षमता भएका व्यिक्तको खेलकूदको 
िवकास गनर् तािलम तथा ूितयोिगता 
स ालन गन व्यवःथा गन,गराउने, 
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(ढ) खेलकूद संमहालय ःथापना गन, 

(ण) खेलकूद िवकासको लािग गो ी, सेिमनार 
आयोजना गन, 

(त) खेलकूद पयर्टनको िवकास गन, 

(थ) परम्परागत खेलकूदको संरक्षण र ूव र्न 
गन, 

(द) ूदेशको खेलकूद िवकासका लािग 
ूाथिमकीकरण गन, 

(ध) खेलकूदको िवकासको लािग अन्य आवँयक 
व्यवःथा गन गराउने, 

(न) खेलाडीको अिभलेख राख्न,े 

(प) आवँयकता अनसुार सिमित गठन गन, 

(फ) अध्यक्षले पिरषद्को वािषर्क ूितवेदन 
मखु्यमन्ऽी समक्ष पेश गन, 

(ब)    ूिशक्षक वा रेिृलाई तािलमको व्यवःथा 
गन, 

(भ)    खेलकूदमा मिहलालाई ूोत्साहन गनर्को 
लािग िवशेष कायर्बमह  स ालन गन, 

(म)   राि य र अन्तरार्ि यःतरमा राॆो ूदशर्न 
गरेका खेलाडीह लाई परुःकृत र सम्मान 
गन तथा गनर्को लािग ूदेश सरकार समक्ष 
िसफािरस गन, 
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(य)    व्यावसाियक खेलक्षेऽमा लगानी ूव र्न 
गराउने । 

१२.  खेलकूद िवकास सिमित: (१) पिरष  मा मातहतमा तोिकए 
बमोिजमका खेलकूद िवकास सिमित रहनेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हनेु सिमितको 
संरचना, काम, कतर्व्य र अिधकार तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

१३. खेलकूद सम्बन्धी संःथाको दतार्: (१) खेलकूद सम्बन्धी 
िबयाकलाप आयोजना गन क्लव, संघ वा संःथाको दतार् 
पिरष  मा हनेुछ । 

(२) यस अिघ अन्य िनकायमा दतार् भई अ ाविधक 
रहेका खेलकूद सम्बन्धी संःथा यस ऐन बमोिजम दतार् हनु ु
पनछ । 

१४. दतार्को लािग िनवेदन िदन ुपन: (१) दफा १३ बमोिजम नाम 
दतार् गराउन चाहने खेलकूद सम्बन्धी संःथाले देहायका कुरा 
खलुाई सिमितमा नाम दतार्को लािग िनवेदन िदन ुपनछः–  

(क) संःथाको नाम र ठेगाना, 

(ख) सञ् चालन गिरने खेलकूद,  

(ग) कायर्कािरणी सिमितका सदःयको नाम, ठेगाना, 

(घ) िवधानको ूमािणत ूितिलिप ।  

१५. नाम दतार् गनर् सक्नेः (१) दफा १४ बमोिजम नाम दतार् 
गराउनको लािग दरखाःत परेमा पिरषद्ले  एक्काइस िदन िभऽ 
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आवँयक जाँचबझु गरी त्यःतो संःथाको नाम दतार् गनर् 
सक्नेछ ।  

(२) पिरषद्ले उपदफा (१) बमोिजम नाम दतार् 
भएमा दतार् गिरएको सूचना र नाम दतार् गनर् नसिकने भएमा 
सोको सूचना सम्बिन्धत संःथालाई िदन ुपनछ । 

१६. िवधान संशोधनको सूचना: (१) यो ऐन बमोिजम पिरष  मा 
नाम दतार् भएको खेलकूद सम्बन्धी संःथाले दफा १४ 
बमोिजम नाम दतार्को लािग िदएको िनवेदनमा उल्लेख भएको 
व्यहोरा वा िनवेदन साथ संलग्न िवधानको व्यहोरामा कुनै 
हेरफेर भएमा त्यसरी हेरफेर गनुर् परेको कारण सिहतको 
सूचना एक्काईस िदन िभऽ पिरषद्लाई िदन ुपनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम हेरफेरको सूचना ूा  
भएपिछ हेरफेर गनुर् पन कारण उिचत देखेमा पिरषद्ले 
हेरफेरको व्यहोरा अ ाविधक गनुर् पनछ ।  

१७. िहसाबको ौेःता राख्न ु पनः (१) खेलकूद सम्बन्धी संःथाले 
आफ्नो आम्दानी खचर्को िहसाबको ौेःता तोिकएको ढाँचामा 
राख्न ुपनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम खेलकूद सम्बन्धी 
संःथाले राखेको ौेःताको जाँचबझु पिरषद्ले जिहले सकैु गनर् 
गराउन सक्नेछ ।  

(३) सिमितले उपदफा (२) बमोिजम खेलकूद 
सम्बन्धी संःथाको ौेःताको जाँचबझु गदार् गराउँदा आम्दानी 
खचर्को िहसाब िकताब अिनयिमत भएको वा रकम िहनािमना 
भएको देिखएमा अिनयिमत भएको िहसाब िकताब िनयिमत 
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गनर् लगाउन र िहनािमना भएको रकम सम्बिन्धत व्यिक्तबाट 
असूल उपर गनर् गराउन आवँयक कारबाही चलाउनेछ । 

१८. िनदशन िदने: (१) पिरषद्ले खेलकूद सम्बन्धी संःथालाई 
खेलकूदको िवकासको सम्बन्धमा समय समयमा आवँयक 
िनदशन िदन सक्नेछ र त्यःतो िनदशनको पालना गनुर् 
सम्बिन्धत खेलकूद सम्बन्धी संःथाको कतर्व्य हनेुछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम पिरषद्ले िदएको 
िनदशनको पालना नगन खेलकूद सम्बन्धी संःथा वा दफा 
१७ बमोिजम सिमितले तोिकिदएको ढाँचामा आफ्नो आम्दानी 
खचर्को िहसाब िकताबको ौेःता नराख्न ेवा रकम िहनािमना 
गन खेलकूद सम्बन्धी संःथाको नाम सिमितले आफ्नो 
लगतबाट क ा गनर् सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सिमितले आफ्नो 
लगतबाट कुनै खेलकूद सम्बन्धी संःथाको नाम क ा गरेमा 
त्यसको सूचना सम्बिन्धत खेलकूद सम्बन्धी संःथालाई िदन ु
पनछ ।  

१९. ःवीकृित िलन ु पन: खेलकूद सम्बन्धी संःथाले अन्तरार्ि य 
खेलकूद ूितयोिगता वा अन्तरार्ि य खेलकूद िवषयको सभा वा 
सम्मेलनमा भाग िलन कुनै सदःय वा खेलाडीलाई पठाउन वा 
ूदेशमा हनेु खेलकूद ूितयोिगता, अन्तरार्ि यःतरको सभा वा 
सम्मेलनमा अन्य देशको खेलाडी वा अिधकारीलाई आमन्ऽण 
गनर् ूचिलत कानून बमोिजम ःवीकृित िलन ुपनछ ।  
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२०. पिरषद्को कोष: (१) पिरषद्को आफ्नो एउटा छु ै कोष 
हनेुछ र सो कोषमा देहायको रकम रहनेछ:- 

(क) नेपाल सरकार र ूदेश सरकारबाट ूा  
रकम, 

(ख)  खेलकूद पूवार्धार उपयोग गनर् िदए 
बापतको शलु्क,  

(ग)  खेलकूद सम्बन्धी ूिशक्षण ूदान गरे 
बापतको शलु्क,  

(घ)  खेलकूद ूदशर्न गरी आजर्न भएको रकम,  

(ङ)  कुनै व्यिक्त वा संःथाले चन्दा वा सहायता 
ःव प ूदान गरेको रकम,  

(च)  नेपाल सरकारको अनमुितमा अन्तरार्ि य 
संघ संःथा, िवदेशी सरकार वा एजेन्सीबाट 
ूा  रकम,  

(छ)  अन्य कुनै ॐोतबाट ूा  रकम  ।  

(२) पिरषद्को नामबाट गिरने सबै खचर् कोषबाट व्यहोिरने   

छ। 

(३) पिरषद्को कोषमा रहने रकम “क” वगर्को वािणज्य बकमा  

खाता खोली जम्मा गनछ।  

(४) पिरषद्को खाता सञ् चालन तोिकए बमोिजम हनेुछ । 
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२१. सम्झौता गदार् नेपाल सरकारको ःवीकृित िलन ु पनः पिरषद्ले 
आफ्नो कायर् स ालनको िसलिसलामा िवदेशी सरकार वा 
अन्तरार्ि य साझेदार वा िवदेशी संःथा वा व्यिक्तसँग सम्झौता 
गदार् नेपाल सरकारको ःवीकृित िलन ुपनछ ।  

२२. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) पिरषद्को आय व्ययको लेखा 
ूचिलत कानून बमोिजम रािखनेछ । 

(२) पिरषद्को आन्तिरक लेखापरीक्षण ूदेश लेखा 
िनयन्ऽकको कायार्लयले गनछ । 

(३) पिरषद्को लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको 
कायार्लयबाट हनेुछ । 

(४) मन्ऽालयले पिरषद्को आय व्ययको लेखा, 
तत्सम्बन्धी कागजात, नगदी िजन्सी समेत जनुसकैु बखत 
जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।  

२३. सदःयको भ ाः (१) सदःयले पिरषद्को बैठकमा भाग िलए 
बापत तोिकए बमोिजम बैठक भ ा पाउनेछ ।  

(२) सदःयले पिरद्को काम िवशेषले ॅमण गनुर् 
परेमा िनयमानसुार ॅमण तथा दैिनक भ ा पाउनेछ ।  

२४. पिरषद्को कमर्चारीः (१) पिरष  ूदेश सरकारबाट ःवीकृत 
संगठन संरचना र दरबन्दी बमोिजमको कमर्चारी रहनेछन ्।  

(२) कमर्चारीको िनयिुक्त, पािरौिमक, सेवाको शतर् तथा 
सिुवधा सम्बन्धी व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ।  
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(३) पिरषद्ले आवँयकता अनसुार िव , ूिशक्षक 
लगायतका अन्य व्यिक्तलाइर् सेवा करार गरी काममा लगाउन 
सक्नेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोिजमको कमर्चारी िनयकु्त 
नभएसम्मका लािग पिरषद्लाइर् आवँयक कमर्चारी ूदेश 
सरकारले उपलव्ध गराउनेछ । 

२५. अिधकार ूत्यायोजनः पिरषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त 
बनेको िनयम बमोिजम आफूलाई ूा  अिधकार मध्ये सबै वा 
केही अिधकार अध्यक्ष, सदःय-सिचव, सदःय, दफा ११ को 
खण्ड (प) बमोिजमको सिमित वा कुनै कमर्चारीलाई 
ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ । 

२६. ूदेश सरकारले िनदशन िदन सक्नेः (१) ूदेश सरकारले 
खेलकूदको िवकास गनर्को लािग पिरषद्लाई आवँयक 
िनदशन िदन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूदेश सरकारले िदएको 
िनदशनको पालन गनुर् पिरषद्को कतर्व्य हनेुछ । 

२७. खेलाडीको व्यावसाियक सरुक्षा: तोिकए बमोिजमको 
वगीर्करणको आधारमा खेलाडीको पािरौिमक, भ ा वा अन्य 
सेवा सिुवधा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

२८. सजाय र कारबाही: (१) पिरषद्ले देहाय बमोिजमको कसूरमा 
देहाय बमोिजम सजाय गनछ:- 

(क) पिरषद्ले िदएको िनदशन पालना नगन खेलकूद 
िवकास सिमित वा खेलकूद सम्बन्धी संःथालाई 
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पिहलो पटक चेतावनी सिहत पच्चीस हजार पैयाँ 
जिरवाना र सोही कसूर दोहोर् याएमा सिमित वा 
संःथा खारेजी,   

(ख) कुनै खेलाडी वा खेलाडीको समूह वा ूिशक्षक वा 
व्यवःथापक वा रेृीले खेलको ूितःपधार्बाट आउने 
ःवभािवक पिरणामलाई ूितकूल हनेु गरी 
िमलोमतोमा वा  ूलोभनमा परी खेल खेले वा 
खेलाएमा, 

 (१) ूदेशःतरको खेलकूद ूितयोिगताको हकमा-पच्चीसहजार 
पैयाँ जिरवाना  र एक  वषर्सम्म सोहीःतरको 
खेलबाट ूितबन्ध। 

(२)  राि यःतरको खेलकूद ूितयोिगताको हकमा- पचास हजार 
पैयाँ जिरवाना र दईु वषर्सम्म सोही ःतरको  खेलबाट 
ूितबन्ध । 

(३) अन्तरार्ि यःतरको खेलकूद ूितयोिगताको हकमा- एक 
लाख पैयाँ जिरवाना र तीन वषर्सम्म सोही  ःतरको 
खेलबाट ूितबन्ध 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पिरषद्ले गरेको सजाय उपर िच  
नबझेुमा पतीस िदनिभऽ मन्ऽालयमा पनुरावेदन िदन 
सिकनेछ । 

२९. ूिशक्षण ूित ान सम्बन्धी व्यवःथा : (१) ूदेश सरकारले 
खेलकूदको िवकासका लािग ूदेश खेलकूद िवकास ूिशक्षण 
ूित ान ःथापना गनर् सक्नेछ ।  
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(२) ूदेश खेलकूद िवकास ूिशक्षण ूित ान 
सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ  

३०. िनयम बनाउने अिधकारः यस ऐनको उ ेँय पूितर्का लािग 
ूदेश सरकारले आवँयक िनयम बनाउन सक्नेछ ।  

३१. ूदेश सरकारसगँ सम्पकर् ः पिरषद्ले ूदेश सरकारसँग सम्पकर्  
राख्दा सामािजक िवकास मन्ऽालय माफर् त राख्न ुपनछ ।  

३२. नागिरकको कतर्व्य: खेल खेल्न ुर खेलाउन ुसबै नागिरकको 
कतर्व्य  हनेुछ ।   

३३. यस ऐन बमोिजम हनेु: यस ऐनमा लेिखए जित कुरामा यस 
ऐन बमोिजम र अन्यमा ूचिलत कानून बमोिजम हनेुछ । 

 

ूमाणीकरण िमित : २०७५।०9।11                          
                                                 
                                                         
       आ ाले,    
 राजकुमार ौे   
 ूदेश सरकारको सिचव 
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