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प्रदेश खेरकुद विकास ऐन, २०७५ 
प्रभाणीकयण य प्रकाशन मभमत 

२०७५।०९।११ 

सॊशोधन गने ऐन 

केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन,२०७७   २०७७।०४।१६ 

सॊित ्२०७५ सारको ऐन नॊ. 19 

प्रदेशभा खेरकुद विकास गने सम्फन्धभा व्मिस्था गनन फनकेो ऐन 

प्रस्तािना् प्रदेशभा खेरकुद, खेर सॊस्कृमतको विकास, खेरकुद 
ऩूिानधाय मनभानण, खेराडीको व्मािसावमक सयुऺा, प्रदेश, याविम 
तथा अन्तयानविम स्तयभा हनुे प्रमतमोमगताभा सहबामगता तथा 
खेरकुद ऺेरको सभग्र विकास गनन आिश्मक बएकोरे,  

प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

1. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ ×प्रदेश 
खेरकुद विकास ऐन���, २०७५" यहेको छ ।  

  (२) मो ऐन तरुून्त प्रायम्ब हनुेछ । 

2. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस 
ऐनभा,- 

(क) "अध्मऺ" बन्नारे दपा ३ फभोक्षजभ 
गठठत प्रदेश खेरकुद विकास ऩरयषद्को 
अध्मऺ सम्झन ुऩछन । 

(ख) "खेरकुद सम्फन्धी सॊस्था" बन्नारे दपा 
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१३ फभोक्षजभ ऩरयषद् दतान बएको सॊस्था 
सम्झन ुऩछन ।  

(ग) "तोवकएको" िा "तोवकए फभोक्षजभ" 
बन्नारे मस ऐन अन्तगनत फनेको 
मनमभभा तोवकएको िा तोवकए फभोक्षजभ 
सम्झन ुऩछन । 

(घ)  "ऩरयषद्" बन्नारे दपा ३ फभोक्षजभ गठन 
बएको प्रदेश खेरकुद विकास ऩरयषद् 
सम्झन ुऩछन । 

(ङ) "प्रमतष्ठान" बन्नारे दपा ३० फभोक्षजभ 
स्थाऩना बएको प्रदेश खेरकुद विकास 

प्रक्षशऺण प्रमतष्ठान सम्झन ुऩछन । 

(च)  "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ु
ऩछन । 

(छ) "भन्रारम" बन्नारे साभाक्षजक विकास 
भन्रारम सम्झन ुऩछन । 

(ज) "समभमत" बन्नारे दपा १२ फभोक्षजभ 
गठन बएको खेरकुद विकास समभमत 
सम्झन ु ऩछन । 

(झ)  "सदस्म" बन्नारे दपा ३ फभोक्षजभको 
ऩरयषद्को सदस्म सम्झन ु ऩछन य सो 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन,२०७७ द्वाया सॊशोमधत। 
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शब्दरे ऩरयषद्को अध्मऺ य सदस्म-
सक्षचि सभेतराइन जनाउॉछ । 

(ञ) "सदस्म-सक्षचि" बन्नारे दपा ३ फभोक्षजभ 
गठठत प्रदेश खेरकुद विकास ऩरयषद्को 
सदस्म-सक्षचि सम्झन ुऩछन । 

3. ऩरयषद्को गठन् (१) प्रदेशभा खेरकुदको विकास गननको 
रामग प्रदेश खेरकुद विकास ऩरयषद् गठन हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ गठन हनु े
ऩरयषद् भा देहामका सदस्म यहनेछन ्:- 

(क) साभाक्षजक विकास भन्री  -अध्मऺ 

(ख) सदस्म, प्रदेश नीमत तथा  
मोजना आमोग (खेरकुद हेने) -सदस्म 

(ग)  सक्षचि, साभाक्षजक विकास 

भन्रारम -सदस्म 

(घ) प्रदेश प्रहयी प्रभखु -सदस्म 

(ङ) याविम स्तयभा खेरकुदको 
ऺेरभा खेराडी िा येफ्री िा 
प्रक्षशऺक िा व्मिस्थाऩक बइन 
दश िषन काभ गयेका व्मक्षि 
भध्मे दईु जना भवहरा सवहत 
प्रदेश सयकायरे भनोनीत गयेका 
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ऩाॉच जना -सदस्म 

(च) खेरकुदको ऺेरभा अध्ममन,  
अनसुन्धान, प्रिर्द्ननात्भक कामन  
गयेका खेरकुद विऻ भध्मेफाट  
भन्रारमरे भनोनीत गयेको  
कम्तीभा एक जना भवहरा  
सवहत चाय जना -सदस्म  

(छ) प्रदेश स्तयभा यहेका खेरकुद  
सम्फन्धी सॊघ सॊस्थाफाट  
भन्रारमरे भनोनीत गयेका  
कम्तीभा दईु जना भवहरा  
सवहत चाय जना   -सदस्म 

(ज) अऩाङ्गता बएका खेराडी  
भध्मेफाट भन्रारमरे भनोनीत 

गयेको एक जना भवहरा 
सवहत दईु जना               -सदस्म 

(झ) भान्मता प्राप्त ओरक्षम्ऩक, 

एक्षशमन,साप गेभभा प्रमतस्ऩधान 
गयी भेडर प्राप्त  खेराडी 
भध्मेफाट एक जना      -सदस्म 

(ञ)   अध्मऺको मसपारयसभा प्रदेश 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन,२०७७ द्वाया सॊशोमधत। 
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सयकायरे मनमिु गयेको व्मक्षि            

–सदस्म-सक्षचि   

(३) ऩरयषद्रे फैठकभा नेऩारी सेना य सशस्त्र 
प्रहयी फर तथा प्रदेश स्तयीम कामानरमका प्रभखुराई 
आभन्रण गनन सक्नेछ । 

(४) खण्ड (ङ) देक्षख (ञ) सम्भका सदस्म 
भनोनीत गदान प्रदेशको बौगोमरक, सभािेक्षशता 
प्रमतमनमधत्ि हनु ेगयी भनोनीत गनुन ऩनेछ । 

(५) ऩरयषद् अविक्षछछन्न उत्तयामधकायिारा 
स्िशामसत य सॊगठठत सॊस्था हनुेछ । 

(६) ऩरयषद्को सफै काभ कायफाहीको मनमभत्त 
आफ्नो छुटै्ट छाऩ हनुेछ । 

(७) ऩरयषद्रे व्मक्षि सयह चर अचर सम्ऩक्षत्त 
प्राप्त गनन, उऩबोग गनन य फेचमफखन गनन सक्नेछ । 

(८) ऩरयषद्रे व्मक्षि सयह आफ्नो नाभफाट 
उजयु गनन य सो उऩय ऩमन सोही नाभफाट उजयु राग्न 
सक्नछे । 

(९) ऩरयषद्को भखु्म कामानरम प्रदेश 
याजधानीभा यहनेछ। 

4. ऩदािमध् (१) दपा ३ को उऩदपा (२) को खण्ड (ङ) 
देक्षख (ञ) सम्भका भनोनीत िा मनमिु हनुे सदस्मको 
ऩदािमध ऩाॉच िषनको हनुेछ । 
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(२) दपा ३ को उऩदपा (२) फभोक्षजभको 
कुनै सदस्मको ऩद रयि बएभा सोही फभोक्षजभ ऩदऩूमतन 
गरयनेछ । 

(३) दपा ३ को उऩदपा (२) को खण्ड (ङ) 
देक्षख (ञ) सम्भका भनोनीत िा मनमिु हनुे सदस्मरे 
आफ्नो कतनव्म ऩारन गयेको छैन बने्न रागेभा 
भन्रारमरे त्मस्तो सदस्मराइन जनुसकैु फखत हटाउन 
सक्नेछ ।  

तय त्मसयी हटाउन ु ऩदान सम्फक्षन्धत 
सदस्मराइन सपाइको भौकाफाट फक्षित गरयन े
छैन । 

5. सदस्मको मोग्मता् देहामको कुनै व्मक्षि सदस्मभा भनोनीत 
हनु िा फहार यहन सक्नेछ्- 

(क)  फागभती प्रदेश मबर स्थामी फसोिास 
गने नेऩारी नागरयक, 

(ख)  नैमतक ऩतन देक्षखन े पौजदायी 
अमबमोगभा अदारतफाट कसूयदाय 
नठहरयएको, 

(ग)  ऩछचीस िषन उभेय ऩूया बएको । 

6. सदस्मता सभाप्त हनु ेअिस्था् देहामको अिस्थाभा सदस्मता 
सभाप्त बएको भामननछे्- 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन,२०७७ द्वाया सॊशोमधत। 
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(क)  दपा ५ फभोक्षजभ सदस्मभा फहार यहन 
अमोग्म ठहरयएभा, 

(ख)  याजीनाभा गयेभा, 

(ग)  भतृ्म ुबएभा, 

(घ)  सूचना नठदइन रगाताय तीन ऩटक बन्दा 
फढी ऩरयषद्को फैठकभा अनऩुक्षस्थत 
बएभा, 

(ङ)  दपा ४ को उऩदपा (३) फभोक्षजभ 
भन्रारमरे हटाएभा । 

7. सदस्म सक्षचिको मनमकु्षि, मोग्मता ,ऩारयश्रमभक, सेिा शतन य 
सवुिधा सम्फन्धी व्मिस्था: (१) देहाम फभोक्षजभको मोग्मता 
ऩगेुको व्मक्षिराइन अध्मऺको मसपारयसभा प्रदेश सयकायरे 
सदस्म सक्षचिभा मनमिु गनेछ:- 

(क) फागभती प्रदेश मबर स्थामी फसोिास गने 
नेऩारी नागरयक, 

(ख) भान्मताप्राप्त विश्वविद्यारमफाट स्नातक िा 
सोसयह उऩामध हामसर गयेको, 

(ग) याविमस्तयको खेराडी, येफ्री, प्रक्षशऺक, 
व्मिस्थाऩक िा खेरकुदको ऺेरभा 
विशेषऻता हामसर गयेको,  

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन,२०७७ द्वाया सॊशोमधत। 
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(घ) तीस िषन उभेय ऩूया बइन ऩचऩन्न िषन 
ननाघेको, 

(ङ) कुनै कानूनरे अमोग्म नठहरयएको, 

(च) कम्तीभा ऩाॉच िषन अनबुि बएको । 

(२) सदस्म सक्षचिको ऩारयश्रमभक, सेिा शतन य 
सवुिधा सम्फन्धी व्मिस्था तोवकए फभोक्षजभ हनुछे । 

8. सदस्म सक्षचिको काभ, कतनव्म य अमधकाय: सदस्म-
सक्षचिको काभ, कतनव्म य अमधकाय देहाम फभोक्षजभ 
हनुेछ:- 

(क) दैमनक प्रशासमनक कामन सिारन गने, 
गयाउने, 

(ख) ऩरयषद्को खेरकुद सम्फन्धभा नीमत 
मनधानयण गने कामनभा सहमोग गने, 

(ग)  ऩरयषद्को फैठकको मनणनम प्रभाणीकयण 
एिॊ कामानन्िमन गने, गयाउने, 

(घ) ऩरयषद् फाट स्िीकृत खेरकुद सम्फन्धी 
नीमत, मोजना य कामनक्रभ कामानन्िमन 
गने, गयाउने, 

(ङ)  िावषनक मोजना, कामनक्रभ तथा फजेट 
तमाय गयी ऩरयषद्  सभऺ ऩेश गने, 

(च) िावषनक प्रमतिेदन तमाय गयी ऩरयषद् 
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सभऺ ऩेश गने, 

(छ)  ऩरयषद्रे तोकेको अन्म कामन गने, 
गयाउने । 

9. ऩद रयि हनु ेअिस्था : देहामको अिस्थाभा  सदस्म-सक्षचि 
य  भनोनीत सदस्मको ऩद रयि बएको भामननछे्- 

(क)  प्रदेश सयकाय सभऺ ठदएको मरक्षखत 
याजीनाभा स्िीकृत बएभा, 

(ख) प्रदेश सयकायरे मनजराई ऩदफाट 
हटाएभा, 

(ग) नैमतक ऩतन देक्षखने पौजदायी कसूयभा 
अदारतफाट कसूयदाय ठहयेभा,  

(घ) मनजको भतृ्म ुबएभा ।  

10. ऩरयषद्को फैठक य मनणनम् (१) अध्मऺको मनदेशन 
अनसुाय सदस्म-सक्षचिरे मभमत, सभम य स्थान तोकी 
ऩरयषद्को फैठक फोराउन ुऩनेछ । 

(२) ऩरयषद्को फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे 
गनेछ य मनजको अनऩुक्षस्थमतभा उऩक्षस्थत सदस्म 
भध्मेफाट छामनएको सदस्मरे फैठकको अध्मऺता 
गनेछ।  

(३) ऩरयषद्को कुर सदस्म सॊख्माको ऩचास 
प्रमतशत बन्दा फढी सदस्म उऩक्षस्थत बएभा फैठकको 
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रामग गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको भामननेछ । 

  (४) ऩरयषद्को फैठक िषनको कम्तीभा तीन 
ऩटक फस्नेछ । 

 (५) एक मतहाई सदस्मरे कायण य औक्षचत्म 
सवहत फैठक फोराउन अध्मऺ सभऺ मरक्षखत 
 अनयुोध गयेभा अध्मऺरे मथाशीघ्र फैठक 
फोराउन ुऩनेछ । 

(६) फैठकभा फहभुतको याम भान्म हनुेछ य 
भत फयाफय बएभा अध्मऺता गने व्मक्षिरे मनणनमात्भक 
भत ठदनेछ । 

(७) अध्मऺ तथा सदस्म-सक्षचिरे फैठकको 
मनणनम प्रभाक्षणत गनुनऩनेछ । 

(८) फैठक सम्फन्धी अन्म कामनविमध ऩरयषद् 
आपैरे मनधानयण गये फभोक्षजभ हनुेछ । 

11. ऩरयषद्को काभ, कतनव्म य अमधकाय् दपा ३ फभोक्षजभ 
गठन  बएको ऩरयषद्को काभ, कतनव्म य अमधकाय देहाम 
फभोक्षजभ हनुेछ्-  

(क) प्रदेश सयकायराइन खेरकुद सम्फन्धी 
नीमत तथा कामनक्रभको विषमभा सझुाि 
ठदन,े 

(ख) प्रदेश, याविम य अन्तयानविम खेरकुद 
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प्रमतमोमगता आमोजना गने, 

(ग) अन्तय प्रदेश, याविम तथा अन्तयानविम 
खेरकुद प्रमतमोमगता िा फैठकभा बाग 
मरन खेराडी तथा आिश्मकता अनसुाय 
अन्म ऩदामधकायीराइन ऩठाउने, 

(घ) खेरकुद सम्फन्धी सॊघ-सॊस्थाराइन 
आमथनक िा अन्म सहमोग प्रदान गने 
िा त्मस्तो  सहमोगको रामग 
भन्रारमराइन मसपारयस गने, 

(ङ) खेरकुदको विकास, प्रिर्द्नन, 
अनसुन्धान, अध्ममन, तामरभ 
रगामतका कामन गने, गयाउने, 

(च) यङ्गशारा, खेरकुद भैदान तथा अन्म 
खेरकुद सॊयचनाको मनभानण, सिारन, 
सॊयऺण तथा येखदेख गने, गयाउन,े 

(छ) प्रमतष्ठान तथा क्षशऺण सॊस्थाभा खेरकुद 
प्रक्षशऺण रगामतका कामन गने, गयाउन,े 

(ज) प्रदेशको बगूोर तथा जनसङ्खख्माको 
सन्तरुनका आधायभा सभानऩुामतक 
रूऩभा खेरकुद विकास समभमत गठन 
गने य ती समभमतराइन सभन्िम य 
आिश्मक मनदेशन ठदन,े  
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(झ) खेरकुद सम्फन्धी सॊघसॊस्थाको 
अनगुभन मनमभन गने, 

(ञ) स्िदेशी तथा विदेशी प्रक्षशऺकफाट 
प्रक्षशऺणको व्मिस्था गने य उऩमिु 
खेराडीको छनौट गयी विदेशभा सभेत 
तामरभ मरन ऩठाउने], 

  तय विदेशी प्रक्षशऺक क्षझकाउॉदा 
ऩरयषद्रे प्रचमरत कानून फभोक्षजभको 
प्रवक्रमा ऩूया गनुन ऩनेछ । 

(ट) खेराडीराइन आमथनक सहामता तथा 
खेरिृक्षत्त प्रदान गननको रामग प्रदेश 
सयकाय सभऺ मसपारयस गने, 

(ठ) खेराडी तथा अन्तयानविमस्तयभा प्रमतवष्ठत 
ऩूिन खेराडीको स्िास््मको सॊयऺण 
गननको रामग आिश्मक व्मिस्था गने, 

(ड) अऩाङ्गता बएका व्मक्षिको खेरकुदको 
विकास गनन तामरभ तथा प्रमतमोमगता 
सिारन गने व्मिस्था गने,गयाउन,े 

(ढ) खेरकुद सॊग्रहारम स्थाऩना गने, 

(ण) खेरकुद विकासको रामग गोष्ठी, 
सेमभनाय आमोजना गने, 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन,२०७७ द्वाया सॊशोमधत। 
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(त) खेरकुद ऩमनटनको विकास गने, 

(थ) ऩयम्ऩयागत खेरकुदको सॊयऺण य 
प्रिर्द्नन गने, 

(द) प्रदेशको खेरकुद विकासका रामग 
प्राथमभकीकयण गने, 

(ध) खेरकुदको विकासको रामग अन्म 
आिश्मक व्मिस्था गने गयाउन,े 

(न) खेराडीको अमबरेख याख्न,े 

(ऩ) आिश्मकता अनसुाय समभमत गठन गने, 

(प) अध्मऺरे ऩरयषद्को िावषनक प्रमतिेदन 
भखु्मभन्री सभऺ ऩेश गने, 

(फ)   प्रक्षशऺक िा येवफ्रराई तामरभको 
व्मिस्था गने, 

(ब)    खेरकुदभा भवहराराई प्रोत्साहन गननको 
रामग विशेष कामनक्रभहरु सिारन गने, 

(भ)   याविम य अन्तयानविमस्तयभा याम्रो 
प्रदशनन गयेका खेराडीहरुराई ऩयुस्कृत 
य सम्भान गने तथा गननको रामग प्रदेश 
सयकाय सभऺ मसपारयस गने, 

(म)    व्मािसावमक खेरऺेरभा रगानी प्रिर्द्नन 
गयाउने । 
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12. खेरकुद विकास समभमत: (१) ऩरयषद्  भातहतभा तोवकए 
फभोक्षजभका खेरकुद विकास समभमत यहनेछन ्। 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ गठन हनु े
समभमतको सॊयचना, काभ, कतनव्म य अमधकाय तोवकए 
फभोक्षजभ हनुेछ । 

13. खेरकुद सम्फन्धी सॊस्थाको दतान: (१) खेरकुद सम्फन्धी 
वक्रमाकराऩ आमोजना गने क्रि, सॊघ िा सॊस्थाको दतान 
ऩरयषद् भा हनुेछ । 

(२) मस अक्षघ अन्म मनकामभा दतान बई 
अद्यािमधक यहेका खेरकुद सम्फन्धी सॊस्था मस ऐन 
फभोक्षजभ दतान हनु ुऩनेछ ।  

14. दतानको रामग मनिेदन ठदन ुऩने: दपा १३ फभोक्षजभ नाभ 
दतान गयाउन चाहने खेरकुद सम्फन्धी सॊस्थारे देहामका 
कुया खरुाई समभमतभा नाभ दतानको रामग मनिेदन ठदन ु
ऩनेछ्–  

(क) सॊस्थाको नाभ य ठेगाना, 

(ख) सञ् चारन गरयने खेरकुद,  

(ग) कामनकारयणी समभमतका सदस्मको नाभ, 

ठेगाना, 

(घ) विधानको प्रभाक्षणत प्रमतमरवऩ ।  



 

15 

 

15. नाभ दतान गनन सक्ने्  (१) दपा १४ फभोक्षजभ नाभ दतान 
गयाउनको रामग दयखास्त ऩयेभा ऩरयषद्रे एक्काइस 
ठदनमबर आिश्मक जाॉचफझु गयी त्मस्तो सॊस्थाको नाभ 
दतान गनन सक्नछे ।  

(२) ऩरयषद्रे उऩदपा (१) फभोक्षजभ नाभ दतान 
बएभा दतान गरयएको सूचना य नाभ दतान गनन नसवकन े
बएभा सोको सूचना सम्फक्षन्धत सॊस्थाराई ठदन ुऩनेछ । 

16. विधान सॊशोधनको सूचना: (१) मो ऐन फभोक्षजभ 
ऩरयषद् भा नाभ दतान बएको खेरकुद सम्फन्धी सॊस्थारे 
दपा १४ फभोक्षजभ नाभ दतानको रामग ठदएको मनिेदनभा 
उल्रेख बएको व्महोया िा मनिेदन साथ सॊरग्न 
विधानको व्महोयाभा कुनै हेयपेय बएभा त्मसयी हेयपेय 
गनुन ऩयेको कायण सवहतको सूचना एक्काइस ठदनमबर 
ऩरयषद्राई ठदन ुऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ हेयपेयको सूचना 
प्राप्त बएऩमछ हेयपेय गनुन ऩने कायण उक्षचत देखेभा 
ऩरयषद्रे हेयपेयको व्महोया अद्यािमधक गनुन ऩनेछ ।  

17. वहसाफको शे्रस्ता याख्न ु ऩने् (१) खेरकुद सम्फन्धी 
सॊस्थारे आफ्नो आम्दानी खचनको वहसाफको शे्रस्ता 
तोवकएको ढाॉचाभा याख्न ुऩनेछ ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ खेरकुद सम्फन्धी 
सॊस्थारे याखेको शे्रस्ताको जाॉचफझु ऩरयषद्रे जवहरे सकैु 
गनन गयाउन सक्नेछ।  

(३) समभमतरे उऩदपा (२) फभोक्षजभ खेरकुद 
सम्फन्धी सॊस्थाको शे्रस्ताको जाॉचफझु गदान गयाउॉदा 
आम्दानी खचनको वहसाफ वकताफ अमनममभत बएको िा 
यकभ वहनामभना बएको देक्षखएभा अमनममभत बएको 
वहसाफ वकताफ मनममभत गनन रगाउन य वहनामभना बएको 
यकभ सम्फक्षन्धत व्मक्षिफाट असूर उऩय गनन गयाउन 
आिश्मक कायफाही चराउनछे । 

18. मनदेशन ठदन:े (१) ऩरयषद्रे खेरकुद सम्फन्धी सॊस्थाराई 
खेरकुदको विकासको सम्फन्धभा सभम सभमभा 
आिश्मक मनदेशन ठदन सक्नेछ य त्मस्तो मनदेशनको 
ऩारना गनुन सम्फक्षन्धत खेरकुद सम्फन्धी सॊस्थाको 
कतनव्म हनुेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ ऩरयषद्रे ठदएको 
मनदेशनको ऩारना नगने खेरकुद सम्फन्धी सॊस्था िा 
दपा १७ फभोक्षजभ समभमतरे तोवकठदएको ढाॉचाभा 
आफ्नो आम्दानी खचनको वहसाफ वकताफको शे्रस्ता नयाख्न े
िा यकभ वहनामभना गने खेरकुद सम्फन्धी सॊस्थाको नाभ 
समभमतरे आफ्नो रगतफाट कट्टा गनन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोक्षजभ समभमतरे आफ्नो 
रगतफाट कुनै खेरकुद सम्फन्धी सॊस्थाको नाभ कट्टा 
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गयेभा त्मसको सूचना सम्फक्षन्धत खेरकुद सम्फन्धी 
सॊस्थाराई ठदन ुऩनेछ ।  

19. स्िीकृमत मरन ुऩने: खेरकुद सम्फन्धी सॊस्थारे अन्तयानविम 
खेरकुद प्रमतमोमगता िा अन्तयानविम खेरकुद विषमको 
सबा िा सम्भेरनभा बाग मरन कुनै सदस्म िा 
खेराडीराई ऩठाउन िा प्रदेशभा हनुे खेरकुद 
प्रमतमोमगता, अन्तयानविमस्तयको सबा िा सम्भेरनभा अन्म 
देशको खेराडी िा अमधकायीराई आभन्रण गनन प्रचमरत 
कानून फभोक्षजभ स्िीकृमत मरन ुऩनेछ ।  

20. ऩरयषद्को कोष: (१) ऩरयषद्को आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष 
हनुेछ य सो कोषभा देहामको यकभ यहनेछ:- 

(क) नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त 
यकभ, 

(ख)  खेरकुद ऩूिानधाय उऩमोग गनन ठदए 
फाऩतको शलु्क,  

(ग)  खेरकुद सम्फन्धी प्रक्षशऺण प्रदान गये 
फाऩतको शलु्क,  

(घ)  खेरकुद प्रदशनन गयी आजनन बएको 
यकभ,  

(ङ)  कुनै व्मक्षि िा सॊस्थारे चन्दा िा 
सहामता स्िरुऩ प्रदान गयेको यकभ,  
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(च)  नेऩार सयकायको अनभुमतभा अन्तयानविम 
सॊघ सॊस्था, विदेशी सयकाय िा एजेन्सीफाट 
प्राप्त यकभ,  

(छ)  अन्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ ।  

(२) ऩरयषद्को नाभफाट गरयने सफै खचन कोषफाट    
व्महोरयनेछ । 

(३) ऩरयषद्को कोषभा यहने यकभ "क" िगनको 
िाक्षणज्म फैंकभा खाता खोरी जम्भा गनेछ।  

(४) ऩरयषद्को खाता सञ् चारन तोवकए फभोक्षजभ 
हनुेछ ।  

21. सम्झौता गदान नऩेार सयकायको स्िीकृमत मरन ुऩने् 
ऩरयषद्रे आफ्नो कामन सिारनको मसरमसराभा विदेशी 
सयकाय िा अन्तयानविम साझेदाय िा विदेशी सॊस्था िा 
व्मक्षिसॉग सम्झौता गदान नेऩार सयकायको स्िीकृमत मरन ु
ऩनेछ ।  

22. रेखा य रेखाऩयीऺण् (१) ऩरयषद्को आम व्ममको रेखा 
प्रचमरत कानून फभोक्षजभ याक्षखनेछ । 

(२) ऩरयषद्को आन्तरयक रेखाऩयीऺण प्रदेश 
रेखा मनमन्रकको कामानरमरे गनेछ । 

(३) ऩरयषद्को रेखाऩयीऺण भहारेखा 
ऩयीऺकको कामानरमफाट हनुेछ । 
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(४) भन्रारमरे ऩरयषद्को आम व्ममको रेखा, 
तत्सम्फन्धी कागजात, नगदी क्षजन्सी सभेत जनुसकैु फखत 
जाॉछन िा जाॉछन रगाउन सक्नेछ ।  

23. सदस्मको बत्ता् (१) सदस्मरे ऩरयषद्को फैठकभा बाग 
मरए फाऩत तोवकए फभोक्षजभ फैठक बत्ता ऩाउनेछ ।  

(२) सदस्मरे ऩरयद्को काभ विशेषरे रमणभण गनुन 
ऩयेभा मनमभानसुाय रमणभण तथा दैमनक बत्ता ऩाउनेछ ।  

24. ऩरयषद्को कभनचायी् (१) ऩरयषद् प्रदेश सयकायफाट 
स्िीकृत सॊगठन सॊयचना य दयफन्दी फभोक्षजभको कभनचायी 
यहनेछन ्।  

(२) कभनचायीको मनमकु्षि, ऩारयश्रमभक, सेिाको 
शतन तथा सवुिधा सम्फन्धी व्मिस्था तोवकए फभोक्षजभ 
हनुेछ।  

(३) ऩरयषद्रे आिश्मकता अनसुाय विऻ, 
प्रक्षशऺक रगामतका अन्म व्मक्षिराइन सेिा कयाय गयी 
काभभा रगाउन सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोक्षजभको कभनचायी मनमिु 
नबएसम्भका रामग ऩरयषद्राइन आिश्मक कभनचायी प्रदेश 
सयकायरे उऩरव्ध गयाउनेछ । 

25. अमधकाय प्रत्मामोजन् ऩरयषद्रे मो ऐन िा मस ऐन 
अन्तगनत फनकेो मनमभ फभोक्षजभ आपूराई प्राप्त अमधकाय 
भध्मे सफै िा केही अमधकाय अध्मऺ, सदस्म-सक्षचि, सदस्म, 
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दपा ११ को खण्ड (ऩ) फभोक्षजभको समभमत िा कुनै 
कभनचायीराई प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ । 

26. प्रदेश सयकायरे मनदेशन ठदन सक्ने्  (१) प्रदेश सयकायरे 
खेरकुदको विकास गननको रामग ऩरयषद्राई आिश्मक 
मनदेशन ठदन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ प्रदेश सयकायरे 
ठदएको मनदेशनको ऩारन गनुन ऩरयषद्को कतनव्म हनुेछ ।  

27. खेराडीको व्मािसावमक सयुऺा: तोवकए फभोक्षजभको 
िगीकयणको आधायभा खेराडीको ऩारयश्रमभक, बत्ता िा 
अन्म सेिा सवुिधा तोवकए फभोक्षजभ हनुेछ । 

28. सजाम य कायफाही: (१) ऩरयषद्रे देहाम फभोक्षजभको 
कसूयभा देहाम फभोक्षजभ सजाम गनेछ:- 

(क) ऩरयषद्रे ठदएको मनदेशन ऩारना नगने 
खेरकुद विकास समभमत िा खेरकुद 

सम्फन्धी सॊस्थाराई ऩवहरो ऩटक 
चेतािनी सवहत ऩछचीस हजाय रुऩैमाॉ 
जरयफाना य सोही कसूय दोहोर् माएभा 
समभमत िा सॊस्था खायेजी,   

(ख) कुनै खेराडी िा खेराडीको सभूह िा 
प्रक्षशऺक िा व्मिस्थाऩक िा येफ्रीरे 
खेरको प्रमतस्ऩधानफाट आउन ेस्िबाविक 
ऩरयणाभराई प्रमतकूर हनुे गयी 
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मभरोभतोभा िा  प्ररोबनभा ऩयी खेर 
खेरे िा खेराएभा्- 

(1) प्रदेशस्तयको खेरकुद 
प्रमतमोमगताको हकभा ऩछचीस 
हजाय रुऩैमाॉ जरयफाना  य एक  
िषनसम्भ सोहीस्तयको खेरफाट 
प्रमतफन्ध।  

(2) याविमस्तयको खेरकुद 
प्रमतमोमगताको हकभा ऩचास 
हजाय रुऩैमाॉ जरयफाना य दईु 
िषनसम्भ सोही स्तयको खेरफाट 
प्रमतफन्ध । 

(3) अन्तयानविमस्तयको खेरकुद 
प्रमतमोमगताको हकभा एक राख 
रुऩैमाॉ जरयफाना य तीन िषनसम्भ 
सोही स्तयको खेरफाट 
प्रमतफन्ध। 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ ऩरयषद्रे गयेको 
सजाम उऩय क्षचत्त नफझेुभा ऩैँतीस ठदनमबर भन्रारमभा 
ऩनुयािेदन ठदन सवकनछे । 

29. प्रक्षशऺण प्रमतष्ठान सम्फन्धी व्मिस्था: (१) प्रदेश 
सयकायरे खेरकुदको विकासका रामग प्रदेश खेरकुद 
विकास प्रक्षशऺण प्रमतष्ठान स्थाऩना गनन सक्नछे ।  
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(२) प्रदेश खेरकुद विकास प्रक्षशऺण प्रमतष्ठान 
सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए फभोक्षजभ हनुछे ।  

30. मनमभ फनाउन े अमधकाय् मस ऐनको उद्देश्म ऩूमतनका 
रामग प्रदेश सयकायरे आिश्मक मनमभ फनाउन 
सक्नेछ।  

31. प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकन ् ऩरयषद्रे प्रदेश सयकायसॉग 
सम्ऩकन  याख्दा साभाक्षजक विकास भन्रारम भापन त याख्न ु
ऩनेछ ।  

32. नागरयकको कतनव्म: खेर खेल्न ु य खेराउन ु सफै 
नागरयकको कतनव्म  हनुेछ ।   

33. मस ऐन फभोक्षजभ हनु:े मस ऐनभा रेक्षखए जमत कुयाभा 
मस ऐन फभोक्षजभ य अन्मभा प्रचमरत कानून फभोक्षजभ 
हनुेछ । 

 


