गण्डकी प्रदे शमा खेलकुदको विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यिस्था गर्नन बर्नेको विधेयक
ु को राविय एकता प्रिर्द्नर्न गदै स्िस्थ, सक्षम र अर्नुशाससत खेलाडी
प्रस्तािर्नााः खेलकुदको माध्यमबाट प्रदे श एिं मुलक
तथा ससर्नर्नशील र्नागररक तयार गर्नन तथा खेलाडीको व्यािसावयक सुरक्षा गदै प्रदे शस्तरमा खेलकुदको सं रक्षण, सं िर्द्नर्न
र विकास गर्नन खेलकुदको सञ्चालर्न तथा व्यिस्थापर्न गर्ने सम्बन्धमा कार्नूर्नी व्यिस्था गर्नन िाञ्छर्नीय भएकोले ,
गण्डकी प्रदे श सभाले यो ऐर्न बर्नाएको छ।
पररच्छे द–१
प्रारम्म्भक
१.

सं म्क्षप्त र्नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐर्नको र्नाम "प्रदे श खेलकुद विकास ऐर्न, २०७७" रहेको छ।
(२) यो ऐर्न तुरुन्त प्रारम्भ हुर्नेछ।

२.

पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अकको  अथन र्नलागेमा यस ऐर्नमा,(क) “अध्यक्ष” भन्नाले प्रदे श खेलकुद पररषद्को अध्यक्ष सम्झर्नु पछन।
(ख) “उपाध्यक्ष” भन्नाले प्रदे श खेलकुद पररषद्को उपाध्यक्ष सम्झर्नु पछन।
(ग) "खेलकुद" भन्नाले शारीररक तथा मार्नससक प्रयास र सीपको माध्यमबाट व्यम्िगत िा
समूहमा प्रसतस्पधानत्मक वियाकलापमा सं लग्र्न रही र्नसतर्ामुखी उपलम्धध हाससल गर्ने
वियाकलापमा सविय रहर्ने कायन सम्झर्नु पछन र सो शधदले प्रचसलत व्यािसावयक,
पयनटकीय, साहससक तथा परम्परागत खेल समेतलाई र्र्नाउँछ।
(घ) “खेल सं स्था” भन्नाले प्रचसलत कार्नूर्न बमोम्र्म दतान भएको खेलकुद सम्बन्धी सं स्था सम्झर्नु
पछन।
(ङ) "खेलाडी" भन्नाले खेलकुदमा सं लग्र्न व्यम्ि सम्झर्नु पछन।
(च) “तोवकएको" िा "तोवकए बमोम्र्म" भन्नाले यस ऐर्न अन्तगनत बर्नेको सर्नयममा तोवकएको िा
तोवकए बमोम्र्म सम्झर्नु पछन।
(छ) “पररषद्” भन्नाले दफा ३ बमोम्र्मको प्रदे श खेलकुद पररषद् सम्झर्नु पछन।
(र्) “मन्रालय” भन्नाले खेलकुद सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदे श सरकारको मन्रालय सम्झर्नु पछन।
(झ) “सं घ” भन्नाले प्रचसलत कार्नूर्न बमोम्र्म स्थापर्ना भएका खेल सं घलार्न सम्झर्नु पछन र सो
शधदले दफा २२ बमोम्र्मको खेल सं घ समेतलाई र्र्नाउँछ।
(ञ) “सदस्य” भन्नाले प्रदे श खेलकुद पररषद्को सदस्य सम्झर्नु पछन र सो शधदले अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष र सदस्य-सम्चि समेतलाई र्र्नाउँछ।
(ट) “सदस्य-सम्चि” भन्नाले प्रदे श खेलकुद पररषद्को सदस्य-सम्चि सम्झर्नु पछन।
(ठ) "ससमसत" भन्नाले दफा १४ बमोम्र्मको कायनकारी ससमसत सम्झर्नु पछन।
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पररच्छे द–२
प्रदे श खेलकुद पररषद्को स्थापर्ना तथा काम, कतनव्य र असधकार
३.

पररषद्को स्थापर्नााः (१) प्रदे शमा खेलकुदको विकास, विस्तार, प्रिर्द्नर्न तथा अध्ययर्न, अर्नुसन्धार्न गरी खेलकुदको
सञ्चालर्न तथा व्यिस्थापर्न गर्ननको लासग प्रदे श खेलकुद पररषद् स्थापर्ना गररएको छ।
(२) उपदफा (१) बमोम्र्मको प्रदे श खेलकुद पररषद्मा दे हायका सदस्यहरू रहर्ने व्यिस्था गररएको
छ:(क)

प्रदे श सरकारको खेलकुद क्षेर हेर्ने मन्री िा राज्यमन्री

(ख)

खेलकुद क्षेरमा विम्शष्ट योगदार्न पुर्याएका व्यम्िहरु मध्येबाट
प्रदे श सरकारले मर्नोर्नयर्न गरे को एक र्र्ना

-उपाध्यक्ष

(ग)

मन्रालयको सम्चि

(घ)

प्रदे श, राविय तथा अन्तरानविय खेल र्गतमा महत्त्िपूणन योगदार्न

-सदस्य

पुर्याएका व्यम्िमध्येबाट कम्तीमा पाँचर्र्ना मवहला सवहत प्रदे श
सरकारले मर्नोर्नयर्न गरे का साहसीक पयनटकीय खेलकुद सवहत
फरक-फरक खेल विधाका बढीमा दश र्र्ना

(ङ)

-अध्यक्ष

राविय

तथा

अन्तरानविय

खेलमा

पदक

प्राप्त

खेलाडीमध्येबाट

कम्तीमा एकर्र्ना मवहला सवहत प्रदे श सरकारले मर्नोर्नयर्न गरे को
तीर्न र्र्ना

-सदस्य

-सदस्य

(च)

प्रदे श प्रहरी कायानलयको खेलकुद क्षेर हेर्ने प्रमुख

(छ)

गण्डकी विश्वविद्यालयका प्रसतसर्नसध

(र्)

उद्योग तथा पयनटर्न व्यिसायीबाट एक/एक र्र्ना गरी पररषद्ले

(झ)

प्रदे शस्तरीय अपाङ्ग महासं घको प्रसतसर्नसध एक र्र्ना

(ञ)

प्रदे शस्तरीय खेल सं घहरु मध्येबाट कम्तीमा एक र्र्ना मवहलासवहत

(ट)

पररषद्को सदस्य-सम्चि

(३)

पररषद्ले र्नेपाली सेर्ना र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रदे शस्तरीय सर्नकायका खेलकुद क्षेर हेर्ने

मर्नोर्नीत गरे का दुई र्र्ना

अध्यक्षले मर्नोर्नयर्न गरे का तीर्न र्र्ना

-सदस्य
-सदस्य
-सदस्य
-सदस्य
-सदस्य

-सदस्य-सम्चि

प्रमुखलाई बैठकमा स्थायी रुपमा आमन्रण गर्नेछ।
(४)

पररषद्ले म्र्ल्ला खेलकुद विकास ससमसतका अध्यक्ष, प्रदे श सरकारका पदासधकारी तथा अन्य

विज्ञहरूलाई बैठकमा आमन्रण गर्नन सक्र्नेछ।
(५)

उपदफा (२) बमोम्र्मका सदस्यको मर्नोर्नयर्न गदान सम्भि भएसम्म भौगोसलक क्षेर र

मवहला, दसलत, आददिासी र्र्नर्ासत, खसआयन, अल्पसं ख्यक, थारु, मुम्स्लम समेतको प्रसतसर्नसधत्ि हुर्ने गरी गर्नुन
पर्नेछ।
४.

पररषद् स्िशाससत र संगदठत संस्था हुर्नाःे (१) पररषद् अविम्च्छन्र्न उ्तररासधकारिाला एक स्िशाससत र सं गदठत
सं स्था हुर्नेछ।
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(२) पररषद्को काम कारबाहीको सर्नसम्तर आफ्र्नो एउटा छु ट्टै छाप हुर्नछ
े ।
(३) पररषद्ले व्यम्ि सरह चल अचल सम्पम््तर प्राप्त गर्नन, उपयोग गर्नन, बेचसबखर्न गर्नन िा अन्य कुर्नै
तररकाले व्यिस्थापर्न गर्नन सक्र्नेछ।
तर पररषद्ले अचल सम्पम््तर सबिी िा अन्य कुर्नै तररकाले हक हस्तान्तरण गर्नुन अम्घ प्रदे श सरकार
माफनत र्नेपाल सरकारबाट स्िीकृसत सलर्नु पर्नेछ।
(४) पररषद्ले व्यम्ि सरह आफ्र्नो र्नामबाट र्नासलस उर्ूर गर्नन सक्र्नेछ र पररषद् उपर पसर्न सोही
र्नामबाट र्नासलस उर्ुर लाग्र्न सक्र्नेछ।
(५) पररषद्ले व्यम्ि सरह करार गर्नन र करार बमोम्र्मको असधकार प्रयोग गर्नन तथा दावयत्ि सर्निानह
गर्नन सक्र्नेछ।
५.

सं रक्षकाः (१) मुख्यमन्री पररषद्को सं रक्षक हुर्नेछ।
(२) सं रक्षकले पररषद्लार्न आिश्यक सर्नदे शर्न ददर्न सक्र्नेछ र त्यस्तो सर्नदे शर्नको पालर्ना गर्नुन
पररषद्को कतनव्य हुर्नेछ।

६.

पररषद्को कायानलयाः पररषद्को कायानलय प्रदे शको रार्धार्नी पोखरामा रहर्नेछ।

७.

सदस्यको पदािसधाः (१) पररषद्को मर्नोर्नीत सदस्यको पदािसध चार िषनको हुर्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा र्ुर्नसुकै कुरा लेम्खएको भएता पसर्न पररषद्का मर्नोर्नीत सदस्यले आफ्र्नो पदीय
म्र्म्मेिारी पूरा र्नगरे मा, पररषद्को वहत विपररत कुर्नै काम गरे मा िा पद अर्नुरुपको आचरण र्नगरे मा त्यस्तो
सदस्यलार्न मर्नोर्नयर्न गर्ने सर्नकाय िा असधकारीले र्ुर्नसुकै बखत पदबाट हटाउर्न सक्र्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्र्म सर्नर्लाई पदबाट हटाउर्नु अम्घ सफार् पेश गर्ने मर्नाससब मौका ददर्नु
पर्नेछ।

८.

पद ररि हुर्ने अिस्थााः (१) दे हायका अिस्थामा पररषद्को मर्नोर्नीत सदस्यको पद ररि भएको मासर्नर्नेछाः(क)

सर्नर्ले अध्यक्ष समक्ष सलम्खत राम्र्र्नामा ददएमा,

(ख)

ु को स्थायी बसोिासको लासग सर्निेदर्न
गैर र्नेपाली र्नागररक भएमा िा कुर्नै विदे शी मुलक
ददएमा िा अर्नुमसत सलएमा,

(ग)

भ्रष्टाचार, र्बरर्स्ती करणी, यौर्न दुव्यनिहार, मार्नि बेचसबखर्न तथा ओसारपसार, लागू औषध
सबिी वितरण तथा सर्नकासी िा पैठारी, सम्पम््तर शुर्द्ीकरण, राहदार्नी दुरुपयोग, अपहरण
सम्बन्धी कसुर, सं गदठत अपराध िा र्नैसतक पतर्न दे म्खर्ने फौर्दारी कसुरमा सर्ाय पाएको
िा अन्य कुर्नै फौर्दारी कसुरमा एक िषन िा सोभन्दा बढी कैदको सर्ाय पार्न त्यस्तो
फैसला अम्न्तम भएकोमा,

(घ)

कुर्नै सािनर्सर्नक र्िाफदे हीको पदको सर्निानचर्नका लासग उम्मेदिार भएमा,

(ङ)

दफा ७ को उपदफा (२) बमोम्र्म पदबाट हटार्एमा,

(च)

विर्ना सूचर्ना पररषद्को तीर्न िटा बैठकमा लगातार अर्नुपम्स्थत भएमा,

(छ)

रािको प्रसतसर्नसधत्ि गरी विदे श गएको अिस्थामा भागेको प्रमाम्णत भएमा,
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(र्)

सर्नर्को मृत्यु भएमा।

(२)

दफा ३ को उपदफा (२) बमोम्र्म पररषद्मा मर्नोर्नीत सदस्यहरूको पदािसध पूरा र्नहुँदै कुर्नै

कारणले पद ररि हुर्न आएमा बाँकी अिसधका लासग र्ुर्न प्रवियाद्वारा उि सदस्य मर्नोर्नयर्न भएको हो सोही
प्रवियाबाट मर्नोर्नयर्न गररर्नेछ।
९.

पररषद्को काम, कतनव्य र असधकाराः पररषद्को काम, कतनव्य र असधकार दे हाय बमोम्र्म हुर्नेछाः(क)

खेलकुदको विकासको लासग अिलम्बर्न गर्नुन पर्ने र्नीसत, रणर्नीसत, खेलकुदको सञ्चालर्न
तथा विकास र खेलकुद पूिानधारको सम्बन्धमा प्रदे श सरकारलाई सुझाि ददर्ने,

(ख)

पररषद्को िावषनक योर्र्ना, कायनिम तथा बर्ेट स्िीकृत गर्ने,

(ग)

पररषद्को मार्नि स्रोत विकास एिम् व्यिस्थापर्न योर्र्ना तथा सं गठर्न सं रचर्ना तयार
गरी मन्रालयमा पेश गर्ने,

(घ)

खेलकुद विकासको लासग आिश्यक पर्ने खेल सामग्रीको व्यिस्थापर्न गर्ने, साधर्न
स्रोत र्ुटाउर्ने, पररचालर्न गर्ने तथा सोको लासग सर्नर्ी क्षेरलार्न प्रोत्साहर्न गर्ने,

(ङ)

प्रदे श, राविय र अन्तरानवियस्तरका खेलकुद प्रसतयोसगता आयोर्र्ना गर्ने, गराउर्ने,

(च)

खेल सम्बन्धी सं घ, सं स्था तथा खेलाडीलार्न उपलधध गरार्र्ने आसथनक तथा अन्य
सहयोग र छारिृम््तर सम्बन्धी मापदण्ड सर्नधानरणका लासग मन्रालयमा ससफाररस गर्ने,

(छ)

पररषद्, ससमसत, खेल सं घ, खेल सं स्था, पदासधकारी, सदस्य तथा कमनचारी, खेलाडी,
प्रम्शक्षक, खेल व्यिस्थापक, सर्नणानयक तथा खेल आयोर्क र दशनकले पालर्ना
गर्नुप
न र्ने विषयका सम्बन्धमा आचारसं वहता बर्नार्न लागू गर्ने, गराउर्ने,

(र्)

खेलकुद पूिानधारको सर्नमानण, व्यिस्थापर्न तथा ममनत सं भार गर्ने, गराउर्ने,

(झ)

खेलकुदका पूिानधार विकास गदान कायम गर्नुन पर्ने न्यूर्नतम मापदण्ड सर्नधानरण र
सर्नयमर्न गर्ने,

(ञ)

अन्तरप्रदे श, प्रदे श तथा स्थार्नीय तहमा खेलकुदको सञ्चालर्न, विकास तथा पूिानधार
विकासको लासग र्नेपाल सरकार र स्थार्नीय तहसँग आिश्यक समन्िय, सहयोग तथा
सहकायन गर्ने,

(ट)

यस ऐर्नको प्रसतकूल र्नहुर्ने गरी खेलकुद सञ्चालर्न सम्बन्धी कायनविसध तथा सर्नदे म्शका
बर्नार्न लागू गर्ने, गराउर्ने,

(ठ)

खेलकुद सम्बन्धी तासलम केन्र तथा प्रसतष्ठार्न स्थापर्ना गर्नन पहल गर्ने,

(ड)

सर्नर्ी क्षेरबाट सञ्चालर्न हुर्ने फुटसल, पौडीपोखरी, शारीररक सुगठर्न लगायतका
खेलकुद तथा मर्नोरञ्जर्न केन्रको पूिानधार सर्नमानण एिम् सञ्चालर्न गर्नन मापदण्ड
सर्नधानरणका लासग मन्रालयमा ससफाररस गर्ने,

(ढ)

खेलाडीहरूको िगीकरण अर्नुसार पररचय परको व्यिस्था गर्ने, गराउर्ने,
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(ण)

खेल तथा खेलाडीहरूको िगीकरण गर्ने र खेलाडीहरूको सामाम्र्क सुरक्षाको लासग
आिश्यक पहल गर्ने,

(त)

राविय खेलकुद पररषद्, ओलम्म्पक कसमटी, अन्तरानविय, राविय तथा अन्य खेलकुद
सं घ र खेलकुद सं स्थाहरूसँग आिश्यक समन्िय गर्ने,

(थ)

खेलकुद विकासको लासग आिश्यक अध्ययर्न अर्नुसन्धार्न गरी आिश्यक सामग्री
प्रकाशर्न गर्ने, गराउर्ने,

(द)

प्रदे शमा रहेका प्रम्शक्षक, खेलाडी, सर्नणानयक समेतको असभलेखीकरण गरी अद्यािसधक
गर्ने, गराउर्ने,

(ध)

खेल सं घ सं स्थाहरूको दतान र र्निीकरण सम्बन्धमा तोवकए बमोम्र्म मापदण्ड
सर्नधानरण गर्ने,

(र्न)
१०.

तोवकए बमोम्र्मको अन्य काम गर्ने, गराउर्ने।

पररषद्को बैठकाः (१) पररषद्को बैठक िषनको कम्तीमा दुई पटक बस्र्नेछ।
(२) पररषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको समसत, समय र स्थार्नमा बस्र्नेछ।
(३) सदस्य-सम्चिले अध्यक्षसँगको परामशनमा पररषद्को बैठक बस्र्ने समसत, समय, स्थार्न र बैठकमा
ु न्दा कम्तीमा तीर्न ददर्न अगासड सबै सदस्यलार्न
छलफल हुर्ने विषयको सूची सवहतको सूचर्ना बैठक हुर्नभ
पठाउर्नु पर्नेछ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा र्ुर्नसुकै कुरा ले म्खएको भए तापसर्न पररषद्को कुल सदस्य सं ख्याको
कम्तीमा एक सतहार्न सदस्यले बैठक बोलाउर्न अध्यक्ष समक्ष सलम्खत अर्नुरोध गरे मा अध्यक्षले त्यसरी अर्नुरोध
गरे को समसतले पन्र ददर्नसभर पररषद्को बैठक बोलाउर्नु पर्नेछ।
(५) कुल सदस्य सं ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रसतशत सदस्यहरू उपम्स्थत भएमा पररषद्को बैठकको
गणपूरक सं ख्या पुगेको मासर्नर्नेछ।
तर कुर्नै कारणिश यस उपदफा बमोम्र्म गणपूरक सं ख्या र्नपुगक
े ो कारणले बैठक बस्र्न र्नसकेकोमा
त्यसपसछ बस्र्ने अकको  बैठकमा तत्काल कायम रहेको सदस्य सं ख्याको कम्तीमा ते्तरीस प्रसतशत सदस्यहरू
उपम्स्थत भएमा पररषद्को बैठकको गणपूरक सं ख्या पुगेको मासर्नर्नेछ।
(६) पररषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ। अध्यक्षको अर्नुपम्स्थसतमा बैठकको अध्यक्षता
उपाध्यक्षले गर्नेछ।
(७) पररषद्को बैठकमा बहुमतको सर्नणनय मान्य हुर्नेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने
व्यम्िले सर्नणानयक मत ददर्नेछ।
(८) पररषद्को बैठकको सर्नणनय बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यम्िद्वारा प्रमाम्णत गरार्न सदस्य-सम्चिले
सोको असभलेख सुरम्क्षत राख्नु पर्नेछ।
(९) पररषद्को बैठकमा भाग सलर्ने पदासधकारी तथा सदस्य समेतले तोवकए बमोम्र्मको बैठक भ्तरा
पाउर्नेछर्न्।
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(१०) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायनविसध पररषद् आफैंले सर्नधानरण गरे बमोम्र्म हुर्नेछ।
११.

अध्यक्षको काम, कतनव्य र असधकाराः यस ऐर्नमा अन्यर उल्ले ख भएको काम, कतनव्य र असधकारका
असतररि अध्यक्षको काम, कतनव्य र असधकार दे हाय बमोम्र्म हुर्नेछाः-

१२.

१३.

(क)

पररषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्ने,

(ख)

खेलकुदको समग्र विकास, विस्तार र प्रिधनर्नका लासग र्नेतत्ृ ि गर्ने,

(ग)

पररषद्को बैठकको सर्नणनय प्रमाम्णत गर्ने,

(घ)

पररषद्को काम कारबाहीको अर्नुगमर्न तथा सुपररिेक्षण गर्ने, गराउर्ने,

(ङ)

पररषद्ले तोकेका अन्य काम गर्ने।

उपाध्यक्षको काम, कतनव्य र असधकाराः उपाध्यक्षको काम, कतनव्य र असधकार दे हाय बमोम्र्म हुर्नेछाः(क)

अध्यक्षको अर्नुपम्स्थसतमा पररषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्ने,

(ख)

अध्यक्षले प्रत्यायोर्र्न गरे बमोम्र्मका काम गर्ने,

(ग)

पररषद्ले तोकेका अन्य कायन गर्ने।

सदस्यको काम, कतनव्य र असधकाराः सदस्यको काम, कतनव्य र असधकार दे हाय बमोम्र्म हुर्नेछाः(क)

पररषद्को बैठकमा भाग सलर्ने,

(ख)

पररषद्को सर्नणनय बमोम्र्म प्रदे शको खेल क्षेरको विकासमा वियाम्शल रहर्ने,

(ग)

अध्यक्ष र पररषद्ले तोकेको काम गर्ने।
पररच्छे द-३
ससमसतको गठर्न तथा काम, कतनव्य र असधकार

१४.

ससमसतको गठर्नाः (१) पररषद्को काम कारबाहीमा सहयोग गर्नन दे हाय बमोम्र्मको एक कायनकारी ससमसत
रहर्नेछाः(क)

पररषद्को सदस्य-सम्चि

-सं योर्क

(ख)

पररषद्को सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मर्नोर्नीत गरे का
कम्तीमा एक र्र्ना मवहला सवहत तीर्न र्र्ना

-सदस्य

(ग)

मन्रालयको खेलकुद हेर्ने महाशाखा प्रमुख

-सदस्य

(घ)

पररषद्को कायानलयको प्रशासर्न प्रमुख

-सम्चि

(२) उपदफा (१) बमोम्र्मको ससमसत पररषद्प्रसत उ्तररदायी हुर्नछ
े ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोम्र्मका सदस्यको पदािसध पररषद्को सदस्य कायम
रहेसम्मको लासग हुर्नछ
े ।
(४) उपदफा (३) मा र्ुर्नसुकै कुरा लेम्खएको भए तापसर्न उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोम्र्मका
सदस्य विर्ना सूचर्ना ससमसतको तीर्निटा बैठकमा लगातार अर्नुपम्स्थत रहेमा िा ससमसतको काममा समय ददर्न
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िा प्रभािकारी भूसमका सर्निानह गर्नन र्नसकेमा अध्यक्षले र्ुर्नसुकै बखत सर्नर्लार्न ससमसतको सदस्यबाट हटार्न
पररषद्का अन्य सदस्यमध्येबाट उपदफा (१) बमोम्र्मको सदस्यमा मर्नोर्नयर्न गर्नन सक्र्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोम्र्म सर्नर्लार्न हटाउर्नु अम्घ सफार्न पेश गर्ने मर्नाससब मौका ददर्नु पर्नेछ।
१५.

ससमसतको काम, कतनव्य र असधकाराः यस ऐर्नमा अन्यर उल्लेम्खत काम, कतनव्य र असधकारको असतररि
ससमसतको काम, कतनव्य र असधकार दे हाय बमोम्र्म हुर्नछ
े ाः(क)

पररषद्को िावषनक योर्र्ना, कायनिम तथा बर्ेट तर्ुम
न ा र खेलकुद तासलका तयार गरी
स्िीकृसतको लासग पररषद्मा पेश गर्ने,

(ख)

पररषद्को सर्नणनयको कायानन्ियर्न गर्ने, गराउर्ने,

(ग)

राविय तथा अन्तरानवियस्तरका खेलकुद प्रसतयोसगताको आयोर्र्ना तथा सहभासगताको लासग
आिश्यक कायन गर्ने,

(घ)

प्रदे श सरकारको स्रोतबाट अन्तरानवियस्तरका खेलकुद प्रसतयोसगतामा भाग सलर्न खेलाडी,
प्रम्शक्षक, व्यिस्थापक लगायतका प्रसतसर्नसधहरू मन्रालयको स्िीकृसतमा पठाउर्ने,

(ङ)

पररषद्को कोष, खेलाडी कल्याणकारी कोष, चल, अचल सम्पम््तरको सं रक्षण, पररचालर्न र
रे खदे ख गर्ने,

(च)

खेलकुदको विकास, विस्तार र सञ्चालर्नमा विसभन्न सर्नकायहरूबीच समन्िय गर्ने,

(छ)

पररषद्बाट सञ्चासलत खेलकुद गसतविसधको आिसधक रूपमा समीक्षा गर्ने,

(र्)

पररषद्को स्िीकृत मापदण्डको अधीर्नमा रही खेलकुद सम्बन्धी सं स्था िा खेलाडीलार्न
छारिृम््तर, आसथनक िा अन्य सहयोग प्रदार्न गर्ने,

(झ)

खेलकुद सम्बन्धी अध्ययर्न अर्नुसन्धार्न र प्रकाशर्न गर्ने,

(ञ)

खेलाडीहरूको स्तर िृवर्द् गर्नन आिश्यकता अर्नुसार स्िदे शी तथा विदे शी प्रम्शक्षकबाट
तासलमको व्यिस्था गर्ने र उपयुि खेलाडीलार्न स्िदे श तथा विदे शमा तासलमको लासग छर्नोट
गर्ने,
तर विदे शी प्रम्शक्षक म्झकाउँदा मन्रालयको पूि न स्िीकृसत सलर्नु पर्नेछ।

(ट)

प्रदे श, राविय तथा अन्तरानविस्तरका खेलकुद प्रसतयोसगतामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलार्न
पुरस्कृत गर्ने तथा खेलाडीहरूको िृम््तर विकासको आिश्यक व्यिस्था समलाउर्ने,

(ठ)

मर्नोरञ्जर्नात्मक, परम्परागत तथा साहससक खेलकुदलार्न खेलकुद पयनटर्नको रूपमा विकास
गर्नन आिश्यक व्यिस्था गर्ने,

(ड)

खेलकुदमा सर्नर्ी क्षेरको सहभासगता र लगार्नीका अिसरहरूमा िृवर्द् गर्नन प्रोत्साहर्न गर्ने,

(ढ)

खेलकुद सम्बन्धी प्रम्शक्षण कायनिम सञ्चालर्न गर्ने तथा खेलकुदको उपयोसगताको सम्बन्धमा
प्रचारप्रसार गर्ने, गराउर्ने,

(ण)

अपाङ्गता भएका व्यम्िहरूलार्न प्रम्शक्षण ददर्ने, प्रोत्साहर्न गर्ने र प्रसतयोसगता आयोर्र्ना गर्ने,
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(त)

पूिानधार सर्नमानण, प्रम्शक्षण, प्रसतयोसगताको आयोर्र्ना सम्बन्धमा प्रदे श, म्र्ल्ला, स्थार्नीय तह, र
खेल सं घ र सं स्थाका बीचमा समन्िय गर्ने,

(थ)

प्रदे श खेल सं घको असधिेशर्नमा प्रसतसर्नसध पठाउर्ने,

(द)

प्रदे श सरकारसँग भसगर्नी सम्बन्ध स्थापर्ना भएका विसभन्न समररािका प्रदे श सरकारसँग
आिश्यक समन्िय गरी सहयोग आदार्नप्रदार्न गर्ने,

(ध)
१६.

तोवकए बमोम्र्मका अन्य कायन गर्ने, गराउर्ने।

ससमसतको बैठक र सर्नणनयाः (१) ससमसतको बैठक आिश्यकता अर्नुसार बस्र्नेछ।
(२) ससमसतको बैठक सं योर्कले तोकेको समसत, समय र स्थार्नमा बस्र्नेछ।
(३) ससमसतको सम्चिले सं योर्कको परामशनमा ससमसतको बैठक बस्र्ने समसत, समय र स्थार्न उल्लेख
ु न्दा कम्तीमा चौबीस
गरी बैठकमा छलफल हुर्ने विषयको कायनसूची सवहतको सूचर्ना ससमसतको बैठक हुर्नभ
घण्टा अगािै सबैले पाउर्ने गरी पठाउर्नु पर्नेछ।
(४) ससमसतको कुल सदस्य सं ख्याको कम्तीमा एकाउन्र्न प्रसतशत सदस्य उपम्स्थत भएमा बैठकको
गणपूरक सं ख्या पुगेको मासर्नर्नेछ।
(५) ससमसतको बैठकको अध्यक्षता ससमसतको सं योर्कले गर्नेछ।
(६) ससमसतको बैठकमा सिनसम्मसतबाट सर्नणनय गररर्नेछ।सिनसम्मसत हुर्न र्नसकेमा बहुमतको राय
मान्य हुर्नछ
े र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यम्िले सर्नणानयक मत ददर्नेछ।
(७) ससमसतको बैठकको सर्नणनय बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यम्िले प्रमाम्णत गरी राख्र्नेछ।
(८) ससमसतले कुर्नै विशेषज्ञ िा पदासधकारीलार्न ससमसतको बैठकमा भाग सलर्न आमन्रण गर्नन
सक्र्नेछ।
(९) ससमसतको बैठकमा भाग सलर्ने पदासधकारी तथा सदस्य समेतले तोवकए बमोम्र्मको बैठक भ्तरा
पाउर्नेछर्न्।
(१०) ससमसतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनविसध ससमसत आफैँले सर्नधानरण गरे बमोम्र्म हुर्नछ
े ।

पररच्छे द-४
सदस्य-सम्चि तथा कमनचारी सम्बन्धी
१७.

सदस्य-सम्चि सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) पररषद्को कायनकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्नन पररषद्मा एकर्र्ना
सदस्य-सम्चि रहर्नेछ।
(२) सदस्य-सम्चिको पदमा सर्नयुम्ि हुर्न दे हाय बमोम्र्मको योग्यता भएको हुर्न ु पर्नेछाः(क)

र्नेपाली र्नागररक,

(ख)

र्नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्र्नातक तह उ्तरीणन भएको,

(ग)

खेलकुदको क्षेरमा विशेष योगदार्न पुर्याएको,

(घ)

र्नैसतक पतर्न दे म्खर्ने फौर्दारी असभयोगमा अदालतबाट कसुरदार र्नठहररएको,
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(ङ)

सािनर्सर्नक लाभको पद प्राप्त र्नगरे को¸

(च)

तीस िषन उमेर पूरा भएको।

(३) प्रदे श सरकार, मम्न्रपररषद्ले उपदफा (२) बमोम्र्म योग्यता पूरा भएका व्यम्िमध्येबाट सदस्यसम्चिको पदमा सर्नयुम्िको लासग ससफाररस गर्नन प्रदे श सरकारको खेलकुद क्षेर हेर्ने मन्रीको सं योर्कत्िमा
मन्रालयको सम्चि र सम्बम्न्धत क्षेरको एक र्र्ना विज्ञ रहेको तीर्न सदस्यीय ससफाररस ससमसत गठर्न गर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोम्र्मको ससफाररस ससमसतले उपदफा (२) बमोम्र्मको योग्यता पूरा भएका
व्यम्िमध्येबाट सदस्य-सम्चिको सर्नयुम्िको लासग कम्तीमा एकर्र्ना मवहला सवहत तीर्नर्र्ना उपयुि
व्यम्िको र्नाम मन्रालयमा ससफाररस गर्नेछ।
तर योग्यता पुगेका मवहलाको सर्निेदर्न र्नपरे मा मवहलाको र्नाम समािेश र्नगरी ससफाररस गर्नन िाधा
पर्ने छै र्न।
(५) उपदफा (४) बमोम्र्म ससफाररस गदान अिलम्बर्न गर्ने प्रविया तथा आफ्र्नो बैठक सम्बन्धी
कायनविसध ससफाररस ससमसत आफैँले सर्नधानरण गरे बमोम्र्म हुर्नेछ।
(६) मन्रालयले उपदफा (४) बमोम्र्म ससफाररस भएका व्यम्िमध्येिाट सदस्य-सम्चि सर्नयुम्ि गर्नन
प्रदे श सरकार, मम्न्रपररषद् समक्ष पेश गर्नेछ।
(७) उपदफा (५) बमोम्र्म मन्रालयबाट पेश भए बमोम्र्मका व्यम्िमध्ये प्रदे श सरकार,
मम्न्रपररषद्ले उपयुि ठार्नेको व्यम्िलाई सदस्य–सम्चिको पदमा सर्नयुम्ि गर्नेछ।
(८) उपदफा (७) बमोम्र्म सर्नयुि सदस्य–सम्चिको पदािसध चार िषनको हुर्नछ
े र सर्नर् अकको  एक
पटकको लासग पुर्नाः सर्नयुि हुर्न सक्र्नेछ।
(९) उपदफा (८) मा र्ुर्नसुकै कुरा ले म्खएको भए तापसर्न दे हायको कुर्नै अिस्थामा सदस्यसम्चिलार्न प्रदे श सरकार, मम्न्रपररषद्ले र्ुर्नसुकै बखत पदबाट हटाउर्न सक्र्नेछाःपदीय म्र्म्मेिारी पूरा र्नगरे मा,

(क)
(ख)

यस ऐर्न विपररत कुर्नै कायन गरे मा िा

(ग)

पररषद्लाई हार्नी र्नोक्सार्नी हुर्ने कुर्नै काम गरे मा,

(घ)

सर्नर्ले र्मान्दारीपूिक
न
म्र्म्मेिारी िहर्न र्नगरे मा, सर्नर्को कायन सम्पादर्न सन्तोषर्र्नक
र्नरहेमा, सर्नर्मा कायन क्षमताको अभाि भएमा िा पद अर्नुरुपको आचरण र्नगरे मा िा
पररषद्को सर्नदे शर्न पालर्ना र्नगरे मा।

(१०) उपदफा (९) बमोम्र्म सदस्य-सम्चिलाई पदबाट हटाउर्नु अम्घ सर्नर्लाई सफाई पेश गर्ने
मर्नाससि मौका ददर्नु पर्नेछ।
(११)

दे हायको अिस्थामा सदस्य-सम्चिको पद ररि भएको मासर्नर्नेछाः-

(क)

सर्नर्ले अध्यक्ष समक्ष सलम्खत राम्र्र्नामा ददएमा,

(ख)

ु को स्थायी बसोिासको अर्नुमसत सलएमा
गैर र्नेपाली र्नागररक भएमा िा कुर्नै विदे शी मुलक
िा सोको लासग सर्निेदर्न ददएमा,
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(ग)

सर्निानचर्नद्वारा सर्नयुि हुर्ने कुर्नै सािनर्सर्नक र्िाफदे हीको पदमा उम्मेदिार भएमा,

(घ)

भ्रष्टाचार, र्बरर्स्ती करणी, मार्नि बेचसबखर्न तथा ओसारपसार, लागू औषध सबिी वितरण
तथा सर्नकासी िा पैठारी, सम्पम््तर शुर्द्ीकरण, राहदार्नी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर,
सं गदठत अपराध िा र्नैसतक पतर्न दे म्खर्ने फौर्दारी कसुरमा सर्ाय पाएको िा अन्य कुर्नै
फौर्दारी कसुरमा एक िषन िा सोभन्दा बढी कैदको सर्ाय पाई त्यस्तो फैसला अम्न्तम
भएकोमा,

(ङ)

उपदफा (९) बमोम्र्म पदबाट हटार्एमा,

(च)

रािको प्रसतसर्नसधत्ि गरी विदे श गएकोमा भागेको प्रमाम्णत भएमा,

(छ)

सर्नर्को उमेर साठी िषन पूरा भएमा,

(र्)

सर्नर्को मृत्यु भएमा।

(१२)

यस दफामा अन्यर र्ुर्नसुकै कुरा ले म्खएको भएतापसर्न कुर्नै कारणले सदस्य–सम्चिको पद

ररि भएमा िा सर्नलम्िर्न भएमा सर्नर्को सर्नलम्बर्न फुकुिा र्नभएसम्मको लासग िा सदस्य–सम्चि सर्नयुम्ि
र्नभएसम्म मन्रालयले प्रदे श सर्नर्ामती सेिाको रार्परांवकत वर्द्तीय श्रे णी िा असधकृतस्तर र्निौं िा दशौं तह
िा सो सरहको कमनचारी िा पररषद्को िररष्ठतम् कमनचारीलाई सदस्य-सम्चिको रुपमा कामकार् गर्ने गरी
तोक्र्न सक्र्नेछ।
(१३)
१८.

सदस्य–सम्चिको पाररश्रसमक तथा सुविधा प्रदे श सरकारले तोके बमोम्र्म हुर्नेछ।

सदस्य-सम्चिको काम कतनव्य र असधकाराः यस ऐर्नमा अन्यर उल्लेख भएका काम, कतनव्य र असधकारको
असतररि सदस्य-सम्चिको काम, कतनव्य र असधकार दे हाय बमोम्र्म हुर्नछ
े ाः(क)

पररषद्को िावषनक कायनिम, योर्र्ना तथा बर्ेट तयार गरी ससमसतबाट पाररत गरार्न पररषद्को
बैठकमा पेश गर्ने,

(ख)

पररषद् तथा ससमसतको सर्नणनय कायानन्ियर्न गर्ने, गराउर्ने,

(ग)

पररषद्बाट सञ्चासलत योर्र्ना तथा कायनिमको अर्नुगमर्न गर्ने, गराउर्ने,

(घ)

पररषद्को कमनचारी प्रशासर्न तथा व्यिस्थापर्न सम्बन्धी कायन गर्ने, गराउर्ने,

(ङ)

प्रदे श सरकारको स्रोत बाहेक अन्य स्रोतबाट राविय तथा अन्तरानवियस्तरका खेलकुद
प्रसतयोसगता तथा गोवष्ठमा भाग सलर्न खेलाडी, प्रम्शक्षक, व्यिस्थापक लगायतका प्रसतसर्नसध
पठाउर्ने र सोको र्ार्नकारी मन्रालयलार्न ददर्ने,

(च)

मन्रालय, राविय खेलकुद पररषद्, अन्तर-प्रदे श र स्थार्नीय तहका खेल सं घहरूसँग आिश्यक
समन्िय गर्ने,

(छ)

पररषद्को सािनर्सर्नक खररदसम्बन्धी काम गर्ने,

(र्)

पररषद्को चल, अचल सम्पम््तरको सं रक्षण गर्ने, गराउर्ने,

(झ)

ले खा उ्तररदायी असधकृत भर्न काम कार् गर्ने, गराउर्ने,

(ञ)

तोवकए बमोम्र्मका अन्य काम गर्ने।
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१९.

कमनचारी सम्बन्धीाः (१) पररषद्को सं गठर्न तथा व्यिस्थापर्न सिे क्षण प्रदे श सरकार, मम्न्रपररषद्बाट स्िीकृत
भए बमोम्र्म हुर्नछ
े ।
(२) उपदफा (१) बमोम्र्म स्िीकृत ररि दरबन्दीमा आिश्यक कमनचारीको व्यिस्था प्रदे श
सरकारले गर्नेछ।
(३) पररषद्बाट सम्पादर्न गर्नुन पर्ने कुर्नै काम पररषद्को र्र्नशम्िबाट सम्पादर्न हुर्न र्नसक्र्ने अिस्था
भएमा त्यसको कारण खुलार्न प्रचसलत कार्नूर्न बमोम्र्म विज्ञ िा प्राविसधकको सेिा परामशन सलर्न सवकर्नेछ।
पररच्छे द-५
पररषद्को कोष

२०.

पररषद्को कोषाः (१) पररषद्को आफ्र्नो एउटा छु ट्टै कोष हुर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्र्मको कोषमा दे हायका रकमहरू रहर्नेछर्न:(क)

प्रदे श सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख)

र्नेपाल सरकार, राविय खेलकुद पररषद्बाट प्राप्त रकम,

(ग)

पररषद्ले प्रदार्न गर्ने खेलकुद सम्बन्धी प्रम्शक्षणको शुल्क बापतको रकम,

(घ)

कुर्नै व्यम्ि िा सं घसं स्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम,

(ङ)

विदे शी सरकार िा अन्तरानविय सं घ, सं स्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम,

(च)

खेल सं घ तथा सं स्थाहरूको दतान तथा र्नविकरण बापत प्राप्त रकम,

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) बमोम्र्मको रकम प्राप्त गर्नुन अम्घ पररषद्ले प्रदे श सरकार माफनत
र्नेपाल सरकारको स्िीकृसत सलर्नु पर्नेछ।
(४) पररषद्को र्नामबाट गररर्ने सबै खचनहरू उपदफा (१) बमोम्र्मको कोषबाट व्यहोररर्नेछ।
(५) पररषद्को कोषमा रहर्ने सम्पूणन रकम ‘क’ िगनको बाम्णज्य बैंकमा खाता खोली र्म्मा
गररर्नेछ।
(६) पररषद्को कोषको खाता सदस्य-सम्चि िा सर्नर्ले तोकेको कमनचारी र पररषद्को ले खा हेर्ने
ु दस्तखतमा सञ्चालर्न हुर्नेछ।
प्रमुख कमनचारीको सं यि
२१.

लेखा र लेखा परीक्षणाः (१) पररषद्ले आफ्र्नो आय व्ययको लेखा प्रदे श सरकारले अिलम्िर्न गरे को ले खा
प्रणाली बमोम्र्म राख्नु पर्नेछ।
(२) पररषद्को आन्तररक लेखा परीक्षण प्रचसलत कार्नूर्न बमोम्र्म प्रदे श कोष तथा ले खा
सर्नयन्रकको कायानलयबाट र अम्न्तम लेखा परीक्षण महाले खा परीक्षकबाट हुर्नेछ।
(३) मन्रालयले पररषद्को आय व्ययको लेखा सम्बन्धी कागर्ात र अन्य र्नगदी म्र्न्सी र्ुर्नसुकै
बखत र्ाँच्र्न िा र्ाँच्र्न लगाउर्न सक्र्नेछ।
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पररच्छे द-६
खेल संघको गठर्न र सञ्चालर्न
२२.

खेल संघ गठर्न गर्नन सवकर्नेाः (१) प्रदे श, म्र्ल्ला तथा स्थार्नीय तहका खेल सं घहरू तोवकए बमोम्र्म गठर्न र
सञ्चालर्न गर्नन सवकर्नेछ।
(२) प्रदे शस्तरका खेल सं घ तोवकए बमोम्र्म पररषद्मा दतान गर्नुन पर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम्र्मका खेल सं घ गठर्न गदान दे हायको मापदण्ड पूरा गरे को हुर्न ु पर्नेछ:(क)

एक खेलको लासग एउटा मार खेल सं घ गठर्न भएको हुर्न ु पर्ने,

(ख)

खेल सं घको विधार्नमा एउटै व्यम्ि एकै पटक एकभन्दा बढी खेल सं घको पदासधकारी
हुर्न र्नसक्र्ने व्यिस्था हुर्न ु पर्ने ,

(ग)

खेल सं घको विधार्नमा प्रत्येक चार िषनमा प्रचसलत कार्नूर्न बमोम्र्म खेल सं घका
पदासधकारी तथा सदस्यको सर्निानचर्न हुर्ने व्यिस्था गर्नुन पर्ने,

(घ)

प्रत्येक िषन सं घको आय व्ययको प्रचसलत कार्नूर्न बमोम्र्म लेखा परीक्षण गर्नुन पर्ने
व्यिस्था हुर्न ु पर्ने,

(ङ)

खेल सं घको पदासधकारी तथा खेलाडीको लासग आचारसं वहता लागू हुर्ने व्यिस्था हुर्न ु पर्ने,

(च)

म्र्ल्ला खेल सं घ गठर्न गर्नन कम्तीमा तीर्निटा स्थार्नीय तहमा खेल सं घ गठर्न भएको हुर्न ु
पर्ने,

(छ)

तोवकए बमोम्र्मका अन्य मापदण्ड पूरा भएको।

(४) खेल सं घ दतान सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोम्र्म हुर्नेछ।
पररच्छे द-७
कसुर तथा सर्ाय

२३.

प्रसतबम्न्धत औषसध सेिर्न गर्नन, गराउर्न र्नहुर्नाःे (१) यस ऐर्न बमोम्र्म आयोर्र्ना हुर्ने कुर्नै पसर्न खेलमा सहभागी
हुँदा खेलाडीले प्रसतबम्न्धत औषसध सेिर्न गर्नुन हुँदैर्न।
(२) यस ऐर्न बमोम्र्म आयोर्र्ना हुर्ने खेलमा कुर्नै व्यम्िले डर, रास दे खार्न िा झुक्यार्न िा
प्रलोभर्नमा पारी खेलाडीलार्न प्रसतबम्न्धत औषसध सेिर्न गर्नन, गराउर्न लगाउर्नु हुँदैर्न।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोर्र्नको लासग "प्रसतबम्न्धत औषसध" भन्नाले अन्तरानविय रुपमा मान्यता प्राप्त
सं स्थाद्वारा खेलाडीले प्रयोग गर्नन र्नपाउर्ने गरी प्रसतबन्ध लगाएको औषसध िा विसध सम्झर्नु पछन।

२४.

ु मा कुर्नै खेलाडीसँग प्रसतस्पधान गदान
खेलमा समलोमतो तथा असर्नयसमतता गर्नन र्नहुर्नाःे र्नेपालमा िा विदे शी मुलक
कुर्नै खेल सम्बर्द् खेलाडी िा पदासधकारीले त्यस्तो खेलको प्रसतस्पधानबाट आउर्ने स्िभाविक पररणामलार्न
प्रसतकूल हुर्ने गरी कुर्नै खेलाडी िा खेलाडीको समूहसँग समलोमतो गर्नन िा कसैको प्रलोभर्नमा पर्नन िा कुर्नै
बार्ी म्र्ताउर्ने िा हराउर्ने गरी त्यस्तो खेल खेल्र्न िा खेलाउर्ने कायन गर्नन हुँदैर्न।

२५.

कसुर मासर्नर्नेाः कसै ले दे हाय बमोम्र्मका कुर्नै कायन गरे मा यो ऐर्न अन्तगनतको कसुर गरे को मासर्नर्नेछ:(क)

दफा २३ उपदफा (१) बमोम्र्म प्रसतबम्न्धत औषसध सेिर्न गरे मा,
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(ख)

दफा २३ उपदफा (२) बमोम्र्म प्रसतबम्न्धत औषसध सेिर्न गर्नन लगाएमा,

(ग)

दफा २४ बमोम्र्म खेलमा समलोमतो तथा असर्नयसमतता गरे मा,

(घ)

दफा ४५ बमोम्र्मको आचारसं वहता उल्लं घर्न गरे मा,

(ङ)

धमन, िणन, र्ात, र्ासत, सलङ्ग, भाषा, क्षेर िा िैचाररक आस्थाको आधारमा खेलाडीबीच विभेद
िा शारीररक िा मार्नससक वहं सा गरे मा,

२६.

(च)

प्रदे शको प्रसतसर्नसधत्ि गरी विदे श गएका पदासधकारी िा खेलाडी भागेको प्रमाम्णत भएमा

(छ)

झुट्टा वििरण ददर्न दफा २२ को उपदफा (२) बमोम्र्म पररषद्मा दतान गरे मा।

सर्ायाः कसैले दे हायका कसुर गरे मा दे हाय बमोम्र्म सर्ाय हुर्नेछ:(क)

दफा २५ को खण्ड (क) बमोम्र्मको कसुर गरे मा सर्नर्ले सेिर्न गरे को प्रसतबम्न्धत
औषसधको मारा र प्रकृसत अर्नुसार त्यस्तो खेलाडीलार्न तोवकए बमोम्र्मको अिसधको लासग
कुर्नै पसर्न खेलकुद प्रसतयोसगतामा भाग सलर्न र्नपाउर्ने गरी रोक लगार्न पवहलो पटकको लासग
दश हर्ार रूपैंयासम्म र दोस्रो

पटकदे म्ख प्रत्येक पटक दश हर्ारदे म्ख पचास हर्ार

रूपैंयासम्म र्ररबार्ना,
(ख)

दफा २५ को खण्ड (ख) बमोम्र्मको कसुर गरे मा दश हर्ारदे म्ख पचास हर्ार रूपैंयासम्म
र्ररबार्ना,

(ग)

दफा २५ को खण्ड (ग) बमोम्र्मको कसुर गरे मा तीर्न िषन कैद र पचास हर्ार
रूपैयाँसम्म र्ररबार्ना गरी सो कसुर गदान कुर्नै रकम लेर्नदे र्न गरे को भएमा त्यस्तो ले र्नदे र्न
गरे को रकम समेत र्फत,

(घ)

दफा २५ को खण्ड (ग) बमोम्र्मको कसुर गर्नन आदे श िा सर्नदे शर्न ददर्ने, त्यस्तो कसुर गर्नन
दुरूत्साहर्न ददर्ने, उक्साउर्ने िा मद्दत गर्ने व्यम्िलार्न मुख्य कसुरदार सरह सर्ाय हुर्नेछ र
त्यस्तो कसुर सािनर्सर्नक पद धारण गरे को व्यम्ि िा र्नेपालको प्रसतसर्नसधत्ि गर्ने व्यम्िले
विदे शमा गरे को रहेछ भर्ने सर्नर्लार्न थप तीर्न िषनसम्म कैद,

(ङ)

दफा

२५

को

खण्ड

(च)

बमोम्र्मको

कसुर

गरे मा

त्यस्ता

खेलाडी

िा

पदासधकारीलार्न प्रचसलत कार्नूर्न बमोम्र्म र्नेपाल म्झकार्न तीर्न िषन सम्म कैद
(च)

दफा २५ को खण्ड (घ) बमोम्र्मको कसुर गर्ने पदासधकारी, प्रम्शक्षक, सर्नणानयक र
खेलाडीलार्न एक िषनदेम्ख तीर्न िषनसम्म सर्नलम्बर्न गरी प्रचसलत कार्नूर्न बमोम्र्म कारबाही र
सर्ाय,

(छ)

दफा २५ को खण्ड (ङ) बमोम्र्मको कसुर गरे मा प्रचसलत कार्नूर्न बमोम्र्मको सर्ाय र
तीस हर्ार रूपैयाँदेम्ख एक लाख रूपैयासम्म र्ररबार्ना,

(र्)

दफा २५ को खण्ड (च) बमोम्र्मको कसुर गरे मा त्यस्तो सं घको दतान खारे र् गरी सं घका
पदासधकारीहरूलार्न प्रचसलत कार्नूर्न बमोम्र्म कारबाही।
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२७.

मुद्दा हेर्ने असधकारीाः (१) दफा २६ को खण्ड (क), (ख), (ग)¸ (घ) र (ङ)

बमोम्र्म सर्ाय हुर्ने कसुर

सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र वकर्नारा गर्ने असधकार म्र्ल्ला अदालतलार्न हुर्नेछ।
(२) दफा २६ को खण्ड (च) (छ) र (र्) बमोम्र्म सर्ाय हुर्ने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु
कारबाही र वकर्नारा गर्ने असधकार पररषद्लार्न हुर्नछ
े ।
२८.

पुर्नरािेदर्नाः दफा २७ को उपदफा (२) बमोम्र्म पररषद्ले गरे को सर्नणनयउपर म्च्तर र्नबुझ्र्ने पक्षले म्र्ल्ला
अदालतमा र म्र्ल्ला अदालतबाट भएको सर्नणनयउपर म्च्तर र्नबुझ्र्ने पक्षले सम्बम्न्धत उच्च अदालतमा सो
सर्नणनयको र्ार्नकारी पाएको समसतले पैंतीस ददर्न सभर पुर्नरािेदर्न गर्नन सक्र्नेछ।

२९.

ु ी
सरकार िादी हुर्नाःे दफा २६ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोम्र्मको कसुरमा सर्ाय हुर्ने मुद्दा मुलक
फौर्दारी कायनविसध सं वहता, २०७४ को अर्नुसूची-१ मा समािेश भएको मासर्नर्नेछ।
पररच्छे द-८
विविध

३०.

म्र्ल्ला खेलकुद विकास ससमसताः (१) प्रदे श सरकारले म्र्ल्लास्तरमा खेलकुदको सञ्चालर्न तथा विकास गर्नन
प्रत्येक म्र्ल्लामा म्र्ल्ला खेलकुद विकास ससमसत गठर्न गर्नन सक्र्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्र्मको ससमसतको काम, कतनव्य र असधकार तथा अन्य व्यिस्था तोवकए
बमोम्र्म हुर्नेछ।

३१.

ओलम्म्पक कसमटीाः (१) प्रदे शमा ओलम्म्पक कसमटी सम्बन्धी व्यिस्था प्रचसलत कार्नूर्न बमोम्र्म हुर्नछ
े ।
(२) प्रदे शस्तरीय ओलम्म्पक कसमटी गठर्न तथा सञ्चालर्न सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोम्र्म
हुर्नेछ।

३२.

प्रम्शक्षण सम्बन्धी व्यिस्थााः खेलाडीको क्षमता विकास गर्नन पररषद्ले तोवकए बमोम्र्म प्रम्शक्षणको व्यिस्था
गर्नन सक्र्नेछ।

३३.

प्रोत्साहर्न गर्नन सक्र्नेाः (१) प्रदे शस्तरमा खेलकुद पूिानधार सर्नमानण, खेलकुदको प्रायोर्र्न र प्रसतयोसगता सञ्चालर्न
गर्ने सर्नर्ी क्षेर तथा अन्य सं घ सं स्थालार्न प्रदे श सरकारले प्रोत्साहर्न गर्नन सक्र्नेछ।
(२) खेलाडी िा पूि न खेलाडीलार्न रोर्गारी ददर्ने सं घसं स्था, िाम्णज्य िा औद्योसगक प्रसतष्ठार्नहरूलार्न
तोवकए बमोम्र्म प्रोत्साहर्न गर्नन सवकर्नेछ।
(३) यस दफामा अन्यर र्ुर्नसुकै कुरा ले म्खएको भए तापसर्न खेलकुद प्रसतयोसगता सञ्चालर्न गदान
मददरा िा सुतीर्न्य पदाथनको प्रायोर्र्न गर्नन पार्र्ने छै र्न र त्यस्तो पदाथनसँग सम्बम्न्धत सं स्थालार्न प्रोत्साहर्न
गररर्ने छै र्न।

३४.

सर्नर्ी स्िाथन भएको विषयमा भाग सलर्न र्नहुर्नाःे पररषद् र ससमसतका पदासधकारी, सदस्य िा पररषद्का
कमनचारीहरूले पररषद्को ठे क्का पट्टा सलर्न िा आफ्र्नो सर्नर्ी स्िाथन भएको कुर्नै काम कारबाहीमा भाग सलर्नु
हुँदैर्न।
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३५.

उपससमसत िा कायनदल गठर्न गर्नन सक्र्नेाः (१) पररषद् िा ससमसतले यो ऐर्न िा यस ऐर्न अन्तगनत बर्नेको सर्नयम
बमोम्र्म आफूले गर्नुन पर्ने कुर्नै कायन सम्पादर्न गर्नन आिश्यकता अर्नुसार उपससमसत िा कायनदल गठर्न गर्नन
सक्र्नेछ।
(२) यस दफा बमोम्र्म गदठत उपससमसत िा कायनदलको काम, कतनव्य र असधकार तथा कायनविसध
सो उपससमसत िा कायनदल गठर्न गदानका बखत पररषद् िा ससमसतले तोके बमोम्र्म हुर्नछ
े ।

३६.

एम्न्टडोवपङ एर्ेन्सीाः खेलकुदमा प्रसतबम्न्धत औषसध सेिर्न विरूर्द् कायन गर्ने एम्न्टडोवपङ एर्ेन्सी सम्बन्धी
व्यिस्था तोवकए बमोम्र्म हुर्नेछ।

३७.

स्िीकृसत सलर्नु पर्नेाः (१) पररषद्ले विदे शी सरकार, अन्तरानविय सं स्था, विदे शी सं स्था िा व्यम्िसँग सम्झौता
गदान प्रदे श सरकार माफनत र्नेपाल सरकारको सहमसत सलर्नु पर्नेछ।
(२) राविय खेलसं घ िा प्रदे श र स्थार्नीय स्तरका खेलसम्बन्धी सं स्था िा सर्नकाय तथा सं घले विदे शी
सरकार, अन्तरानविय सं घ सं स्था, विदे शी सं स्था िा व्यम्िसँग सम्झौता गदान प्रदे श सरकार माफनत र्नेपाल
सरकारको स्िीकृसत सलर्नु पर्नेछ।
(३) सर्नर्ी क्षेर िा अन्य सं घ सं स्थाले राविय तथा अन्तरानविय र प्रदे शस्तरमा खेलकुद
प्रसतयोसगताको आयोर्र्ना िा सञ्चालर्न गर्नुन अम्घ सम्बम्न्धत खेल सं घको ससफाररस सवहत पररषद्को स्िीकृसत
सलर्नु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोम्र्मको र्ार्नकारी पररषद्ले मन्रालयलार्न ददर्नु पर्नेछ।

३८.

िावषनक प्रसतिेदर्नाः (१) प्रदे श खेल सं घले प्रत्येक िषन आफूले सम्पादर्न गरे का काम, कारबाही तथा आय
व्ययको वििरण सवहतको िावषनक प्रसतिेदर्न आसथनक िषन समात भएको समसतले पैंतीस ददर्न सभर पररषद्मा पेश
गर्नुन पर्नेछ।
(२) पररषद्ले प्रत्येक िषनको िावषनक प्रसतिेदर्न आसथनक िषन समात भएको समसतले दुर्न मवहर्नासभर
मन्रालयमा पेश गर्नुन पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्र्मको प्रसतिेदर्नमा अन्य कुराको असतररि पररषद्ले िषन भररमा सम्पादर्न
गरे का काम, उपलम्धध, त्यस्ता कामको लासग गरे को खचन, पररषद्को कोष तथा स्रोत साधर्नको अिस्था,
खेलकुद क्षेरमा दे म्खएका समस्या र सोको समाधार्नका उपाय तथा खेल सं घले गरे का मुख्य काम कारबाही,
आय र व्ययको सं म्क्षत वििरण समेत उल्ले ख गर्नुन पर्नेछ।
(४) उपदफा (२) बमोम्र्मको पररषद्को िावषनक प्रसतिेदर्न अध्यक्षले सं रक्षक समक्ष पेश गर्नेछ।
(५) पररषद्ले उपदफा (१) र (२) बमोम्र्म पेश गरे को प्रसतिेदर्न मन्रालयले सािनर्सर्नक गर्नुन
पर्नेछ।

३९.

खेलकुद पूिानधार सर्नमानणाः (१) खेलकुद पूिानधारको सर्नमानण एिम् ममनत सं भार मन्रालय आफैंले गर्नन िा
पररषद् माफनत गराउर्न सक्र्नेछ।
(२) खेलकुद पूिानधार सर्नमानण, विकास तथा प्रसतयोसगता सञ्चालर्न गर्नन आिश्यकता अर्नुसार सर्नर्ी
ँ साझेदारी गर्नन सवकर्नेछ।
क्षेर, गैर सरकारी, सहकारी र सामुदावयक सं घ सं स्थासग
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(३) खेलकुद पूिानधार सर्नमानण, विकास तथा प्रसतयोसगता सञ्चालर्न गर्नन प्रचसलत कार्नूर्न बमोम्र्म
अन्तरानविय लगार्नीलार्न अर्नुमसत एिम् प्रोत्साहर्न गर्नन सवकर्नेछ।
(४) सर्नर्ी क्षेर, गैर सरकारी, सहकारी र सामुदावयक सं घ सं स्थाले सर्नमानण तथा सञ्चालर्न गर्ने
पूिानधारहरूको मापदण्ड पररषद्को ससफाररसमा मन्रालयले तोक्र्न सक्र्नेछ।
४०.

कल्याणकारी कोषाः (१) खेलाडी, पूि न खेलाडी, प्रम्शक्षक, सर्नणानयक तथा कमनचारीहरूको सामाम्र्क सुरक्षा,
सबमा, आकम्स्मक उर्द्ार, उपचार एिम् पुर्नाःस्थापर्नाका लासग पररषद्मा कल्याणकारी कोषको व्यिस्था
गररर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्र्मको कोष अक्षय कोषको रूपमा रहर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम्र्मको कोष सञ्चालर्न सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए बमोम्र्म हुर्नेछ।

४१.

सर्नदे शर्न ददर्न सक्र्नेाः (१) मन्रालयले खेलकुदको विकास र सुधारको विषयमा पररषद्लार्न आिश्यक सर्नदे शर्न
ददर्न सक्र्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्र्मको सर्नदे शर्नको पालर्ना गर्नुन पररषद्को कतनव्य हुर्नेछ।

४२.

असधकार प्रत्यायोर्र्नाः (१) पररषद्ले यो ऐर्न िा यस ऐर्न अन्तगनत बर्नेको सर्नयम बमोम्र्म आफूलार्न प्रात
असधकारमध्ये आिश्यकता अर्नुसार केही असधकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य-सम्चि, सदस्य िा ससमसतलार्न
प्रत्यायोर्र्न गर्नन सक्र्नेछ।
(२) ससमसतले यो ऐर्न िा यस ऐर्न अन्तगनत बर्नेको सर्नयम बमोम्र्म आफूलार्न प्रात असधकारमध्ये
आिश्यकता अर्नुसार केही असधकार ससमसतको सं योर्क, कुर्नै सदस्य िा पररषद्को कुर्नै असधकृत
कमनचारीलार्न प्रत्यायोर्र्न गर्नन सक्र्नेछ।
(३) सदस्य-सम्चिले यो ऐर्न िा यस ऐर्न अन्तगनत बर्नेको सर्नयम बमोम्र्म आफूलार्न प्रात
असधकारमध्ये आिश्यकता अर्नुसार केही असधकार पररषद्को कुर्नै असधकृत कमनचारीलार्न प्रत्यायोर्र्न गर्नन
सक्र्नेछ।

४३.

ँ सम्पकनाः पररषद्ले प्रदे श सरकारसँग सम्पकन राख्दा मन्रालय माफनत राख्र्नु पर्नेछ।
प्रदे श सरकारसग

४४.

सर्नयम तथा सर्नदे म्शका बर्नाउर्न सक्र्नेाः यो ऐर्न कायानन्ियर्नको लासग प्रदे श सरकारले आिश्यक सर्नयम,
सर्नदे म्शका, कायनविसध तथा मापदण्ड बर्नाउर्न सक्र्नेछ।

४५.

आचारसंवहता बर्नार्न लागू गर्नेाः (१) पररषद्ले पररषद्, ससमसत, सं घ, सं घका पदासधकारी तथा पररषद्का
कमनचारी, खेलाडी, प्रम्शक्षक, खेल व्यिस्थापक, सर्नणानयक तथा खेल आयोर्कले पालर्ना गर्नुन पर्ने विषयका
सम्बन्धमा आचारसं वहता बर्नाई लागू गर्नुन पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्र्मको आचारसं वहताको पालर्ना गर्नुन सम्बम्न्धत सबैको कतनव्य हुर्नेछ।
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प्रदे श सभाको सम्ित् २०७७ साल असोर् १४ गते बसेको बैठकले र्नेपालको सं विधार्नको धारा १९९ बमोम्र्म यो
विधे यक पाररत गरे को धयहोरा सं विधार्नको धारा २०१ बमोम्र्म प्रमाम्णत गदनछु ।
र्नेरर्नाथ असधकारी
सभामुख

प्रदे श

गण्डकी प्रदे श

विधे यक
को

समसताः २०७७।६।१९

सभाका

सभामुखबाट

प्रमाम्णत

र्नेपालको सं विधार्नको धारा २०१

उपधारा (२)

बमोम्र्म

प्रमाणीकरण

गदनछु ।
अमिक शेरचन
प्रदे श प्रिुख
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