सं वत् २०७७ सालको ऐन नं. . . .

खेलकुद ववकास सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनन बनेको ववधेयक
प्रस्तावना: खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ, सक्षम, मयानददत, अनुशाससत खेलाडी र
ससर्ननशील नागररक तयार गनन, राष्ट्रको एकताको प्रवर्द्नन तथा राष्ट्रको प्रसतष्ठा असिवृवर्द्
गनन, खेलकुदको क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गनन तथा खेलकुदको ववकास, ववस्तार र

प्रवर्द्नन गरी खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने सम्बन्धमा खेलकुद सम्बन्धी
प्रचसलत कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनन वाञ्छनीय िएकाले,
सङघीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारम्म्िक
१.

सं म्क्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम “रावष्ट्रय खेलकुद ववकास ऐन,
२०७७” रहे को छ ।
(२) यो ऐन प्रमाणीकरण िएको समसतले सातौं ददनदे म्ख प्रारम्ि हुनेछ ।

२.

पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,(क)

“अध्यक्ष” िन्नाले पररषद्को अध्यक्ष सम्झनु पछन ।

(ख)

"अन्तरानवष्ट्रय स्तरका खेलाडी" िन्नाले ओलम्म्पक, एम्शयन र
दम्क्षण एम्शयाली औपचाररक खेलकुद वा अन्तरानवष्ट्रय खेल सं घ
वा

महासं घबाट

आयोम्र्त

खेलकुद

र

त्यस्ता

खेलकुदका

ववश्वस्तरीय च्याम्म्पयनससपमा नेपालको तर्नबाट िाग सलएका
नेपाली खेलाडी सम्झनु पछन ।
(ग)

“उपाध्यक्ष” िन्नाले पररषद्को उपाध्यक्ष सम्झनु पछन ।

(घ)

×खेलकुद" िन्नाले

शारीररक तथा मानससक प्रयास र सीपको

माध्यमबाट व्यम्िगत वा समूहमा प्रसतस्पधानत्मक वियाकलापमा
सं लग्न रही नसतर्ामुखी उपलम्धध हाससल गने वियाकलापमा
सिीय रहने कायनलाई सम्झनु पछन र सो शधदले प्रचसलत
व्यावसावयक, पयनटकीय, साहससक तथा परम्परागत खेलहरुलाई
समेत र्नाउँ छ ।
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(ङ)

×खेलाडी" िन्नाले खेलकुदमा सं लग्न व्यम्ि सम्झनु पछन।

(च)

×खेल सं स्था" िन्नाले प्रचसलत कानून बमोम्र्म दतान िएको

(छ)

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोम्र्म” िन्नाले यस ऐन अन्तगनत

खेलकुद सम्बन्धी सं स्था सम्झनु पछन ।

बनेको सनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोम्र्म सम्झनु पछन ।
(र्)

“पररषद्” िन्नाले दर्ा ३ बमोम्र्मको रावष्ट्रय खेलकुद पररषद्
सम्झनु पछन ।

(झ)

“मन्त्रालय”

िन्नाले

नेपाल

सरकारको

युवा

खेलकुद

तथा

मन्त्रालय सम्झनु पछन ।
(ञ)

“रावष्ट्रयस्तरका खेलाडी" िन्नाले पररषद्ले आयोर्ना गरे को रावष्ट्रय

खेलकुद प्रसतयोसगतामा िाग सलएका नेपाली खेलाडी सम्झनु
पछन।

(ट)

“सदस्य” िन्नाले पररषद्को सदस्य सम्झनु पछन र सो शधदले
पररषद्को

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष

र

सदस्य

सम्चवलाई

समेत

र्नाउँ छ ।
(ठ)

“सदस्य-सम्चव”

िन्नाले

दर्ा

१७

बमोम्र्मको

पररषद्को

सदस्य-सम्चव सम्झनु पछन ।
(ड)

“ससमसत” िन्नाले दर्ा १४ बमोम्र्मको कायनकारी ससमसत सम्झनु
पछन ।

(ढ) "सं घ" िन्नाले दर्ा २२ बमोम्र्म स्थापना िएका खेल सं घ
सम्झनु पछन र सो शधदले दर्ा २३ बमोम्र्मका रावष्ट्रय खेल
सं घ वा महासं घ समेतलाई र्नाउँ छ ।
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पररच्छे द-२
पररषद्को स्थापना तथा काम, कतनव्य र असधकार
३.

पररषद्को स्थापना : (१) खेलकुदको ववकास, ववस्तार, प्रवर्द्न न तथा अध्ययन,
अनुसन्धान गरी खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गननको लासग रावष्ट्रय
खेलकुद पररषद्को स्थापना गररएको छ ।

(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको पररषद्मा दे हाय बमोम्र्मका अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष र सदस्यहरु रहनेछन् :(क) नेपाल सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्री
वा राज्यमन्त्री
(ख)

- अध्यक्ष

खेलकुदको

क्षेत्रमा

ववम्शष्ट

योगदान

पुर्याएका

व्यम्िहरुमध्येबाट

नेपाल

सरकारले मनोनयन गरे को

एकर्ना

- उपाध्यक्ष

(ग)

मन्त्रालयको सम्चव

- सदस्य

(घ)

नेपाल सरकारको म्शक्षा, ववज्ञान तथा प्रववसध
मन्त्रालयको सम्चव वा सनर्ले तोकेको सोही
मन्त्रालयको सहसम्चव

(ङ)

नेपाली सेनाको खेलकुद क्षेत्र

(च)

नेपाल प्रहरीको खेलकुद क्षेत्र हेने प्रमुख

(छ)

हेने प्रमुख

- सदस्य
- सदस्य

खेलकुद

ववश्वववद्यालयहरुका
प्रमुखमध्ये

(झ)

- सदस्य

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको खेलकुद क्षेत्र
हेने प्रमुख

(र्)

- सदस्य

अध्यक्षले

मनोनयन

वविाग
गरे को

एकर्ना

- सदस्य

मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख

- सदस्य
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(ञ)

प्रत्येक

खेलकुद

प्रदे शको

ववकाससँग

सम्बम्न्धत प्रदे शस्तरका सं स्थागत सं रचनाका
कायनकारी प्रमुख
(ट)

खेलकुदको
गरे का

- सदस्य

ववकासमा

प्रसतवष्ठत

महत्वपूणन

व्यम्ि,

योगदान

रावष्ट्रय

तथा

अन्तरानवष्ट्रय पूवख
न ेलाडीहरुमध्ये सबै प्रदे शबाट
प्रसतसनसधत्व

हुने

गरी

मवहला,

दसलत,

आददवासी र्नर्ासत, खसआयन, मधेसी, थारु,
मुम्स्लम,

वपछसडएको

प्रसतसनसधत्व

हुने

क्षेत्रको

समेतबाट

नेपाल

सरकारले

गरी

मनोनयन गरे को कम्तीमा तीनर्ना मवहला
सवहत नौर्ना

- सदस्य

तर यस खण्ड बमोम्र्म मनोनयन गदान
कम्तीमा पचास प्रसतशत सदस्य रावष्ट्रय तथा
अन्तरानवष्ट्रय

पूवख
न ेलाडीहरुमध्येबाट

पनेछ।
(ठ)

गनुन

खेलकुद ववज्ञ, खेलकुद प्रम्शक्षक, खेलकुद
प्राववसधक

वा

एम्न्टडोपीङ

ववज्ञमध्येबाट

अध्यक्षले मनोनयन गरे को कम्तीमा एकर्ना
मवहला सवहत दुईर्ना
(ड)

नेपाल

- सदस्य

ओलम्म्पक,

पारा

ओलम्म्पक

लगायतका

अन्तरावष्ट्रय

ओलम्म्पक

कसमवटबाट

मान्यताप्राप्त

ओलम्म्पक

कसमटीमध्येबाट

प्रसतसनसधत्व

हुने

गरी

सम्बम्न्धत कसमटीको ससर्ाररसमा अध्यक्षले
मनोनयन गरे को दुईर्ना
(ढ)

सम्बम्न्धत

रावष्ट्रय

खेल

- सदस्य
सं घको

ववधान

बमोम्र्म सनवानम्चत सं घका पदासधकारी वा
सदस्यहरुमध्येबाट

सम्बम्न्धत
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सं घको

ससर्ाररसमा

अध्यक्षले

मनोनयन

गरे को

कम्तीमा दुईर्ना मवहला सवहत पाँचर्ना
(ण)

उद्योग

वाम्णज्य

महासं घको

- सदस्य

ससर्ाररसमा

अध्यक्षले मनोनयन गरे को एकर्ना
(त)

- सदस्य

परम्परागत, साहससक तथा पयनटकीय खेल
क्षेत्रको

प्रसतसनसधत्व हुने गरी अध्यक्षले

मनोनयन गरे को एकर्ना
(थ)

पररषद्को सदस्य-सम्चव

- सदस्य
- सदस्य-सम्चव ।

(३) उपदर्ा (२) बमोम्र्मका सदस्यको मनोनयन गदान िौगोसलक क्षेत्र
र मवहला, दसलत, आददवासी र्नर्ासत, खसआयन, मधेसी, थारु, मुम्स्लम,
वपछसडएको क्षेत्र समेतको प्रसतसनसधत्व हुने गरी गनुन पनेछ ।
४.

पररषद्

स्वशाससत

र

सं गदठत

सं स्था

हुने:

(१)

पररषद्

अववम्च्छन्न

उत्तरासधकारवाला एक स्वशाससत र सं गदठत सं स्था हुनेछ ।
(२) पररषद्को काम कारबाहीको सनसमत्त आफ्नो एउटा छु ट्टै छाप
हुनेछ ।
(३) पररषद्ले व्यम्ि सरह चल अचल सम्पम्त्त प्राप्त गनन, उपयोग गनन,

बेचसबखन गनन वा अन्य कुनै वकससमले व्यवस्थापन गनन सक्नेछ ।

तर पररषद्ले अचल सम्पम्त्त सबिी वा अन्य कुनै तररकाले हक

हस्तान्तरण गनुन अम्घ नेपाल सरकारको स्वीकृसत सलनु पनेछ ।

(४) पररषद्ले व्यम्ि सरह आफ्नो नामबाट नासलस उर्ुर गनन सक्नेछ
र पररषद् उपर पसन सोही नामबाट नासलस उर्ुर लाग्न सक्नेछ ।
(५) पररषद्ले व्यम्ि सरह करार गनन र करार बमोम्र्मको असधकार
प्रयोग गनन तथा दावयत्व सनवानह गनन सक्नेछ ।
५.

सं रक्षक: (१) प्रधानमन्त्री पररषद्को सं रक्षक हुनेछ ।
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(२) सं रक्षकले पररषद्लाई आवश्यक सनदे शन ददन सक्नेछ र त्यस्तो
सनदे शनको पालना गनुन पररषद्को कतनव्य हुनेछ ।
६.

पररषद्को कायानलय: पररषद्को कायानलय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ।

७.

सदस्यको पदावसध: (१) पररषद्को मनोनीत सदस्यहरुको पदावसध चार वषनको
हुनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) मा र्ुनसुकै कुरा लेम्खएको िए तापसन पररषद्का
मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय म्र्म्मेवारी पूरा नगरे मा, पररषद्को वहत ववपरीत
कुनै काम गरे मा वा पद अनुरुपको आचरण नगरे मा त्यस्तो सदस्यलाई
मनोनयन

गने

सनकाय

वा

असधकारीले

र्ुनसुकै

बखत

पदबाट

हटाउन

सक्नेछ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोम्र्म सनर्लाई पदबाट हटाउनु अम्घ सम्बम्न्धत
सदस्यलाई सर्ाई पेश गने मनाससब मौका ददनु पनेछ ।
८.

पद ररि हुने अवस्था: (१) दे हायका अवस्थामा पररषद्को मनोनीत सदस्यको
पद ररि िएको मासननेछ:(क)

सनर्ले अध्यक्ष समक्ष सलम्खत राम्र्नामा ददएमा,

(ख)

ु को स्थायी
गैर नेपाली नागररक िएमा वा कुनै ववदे शी मुलक
बसोवासको अनुमसत सलएमा,

(ग)

सनर्को उमेर सत्तरी वषन पूरा िएमा,
तर

दर्ा

३

को

उपदर्ा

(२)

को

खण्ड

(ढ)

बमोम्र्मको सदस्यको हकमा यस खण्ड बमोम्र्मको उमेर हद
लागू हुने छै न ।
(घ)

कुनै सावनर्सनक र्वार्दे हीको पदमा उम्मेदवार िएमा,

(ङ)

भ्रष्टाचार, र्बरर्स्ती करणी,यौन दुव्यनवहार, मानव बेच सबखन तथा
ओसारपसार, लागू औषध सबिी ववतरण तथा सनकासी वा पैठारी,
सम्पम्त्त शुर्द्ीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर,
सङ्गदठत अपराध वा नैसतक पतन दे म्खने र्ौर्दारी कसूरमा सर्ाय
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पाएमा वा अन्य कुनै र्ौर्दारी कसूरमा एक वषन वा सोिन्दा
बढी कैदको सर्ाय पाई त्यस्तो र्ैसला अम्न्तम िएकोमा,
(च)

दर्ा ७ को उपदर्ा (२) बमोम्र्म पदबाट हटाइएमा,

(छ)

ववनासूचना

पररषद्को

तीनवटा

बैठकमा

लगातार

अनुपम्स्थत

िएमा,
(र्)

राष्ट्रको प्रसतसनसधत्व गरी ववदे श गएकोमा िागेको र पसछ र्केर
आएको प्रमाम्णत िएमा।

(झ)

सनर्को मृत्यु िएमा ।

(२)

दर्ा

३

को

उपदर्ा

(२)

बमोम्र्म

पररषद्मा

मनोनीत

सदस्यहरुको पदावसध पूरा नहुँदै कुनै कारणले पद ररि हुन आएमा बाँकी
अवसधका लासग र्ुन प्रवियार्द्ारा उि सदस्य मनोनयन िएको हो सोही
प्रवियाबाट मनोनयन गररनेछ ।
९.

पररषद्को काम, कतनव्य र असधकार: पररषद्को काम, कतनव्य र असधकार दे हाय
बमोम्र्म हुनेछ:(क)

खेलकुदको ववकासको लासग अवलम्बन गनुन पने नीसत, रणनीसत,
खेलकुदको

सञ्चालन

तथा

ववकास र

खेलकुद

पूवानधारको

सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव ददने,
(ख)

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीसत तथा रणनीसतको अधीनमा रही

(ग)

पररषद्को वावषनक योर्ना, कायनिम तथा बर्ेट स्वीकृत गने,

(घ)

पररषद्को मानवस्रोत ववकास एवं व्यवस्थापन योर्ना तथा सं गठन

खेलकुद सम्बन्धी योर्ना तथा कायनिम बनाई लागू गने,

सं रचना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गने,
(ङ)

खेलकुद

ववकासको

लासग

आवश्यक

पने

खेल

सामग्रीको

व्यवस्थापन गने, साधन स्रोत र्ुटाउने, पररचालन गने तथा सोको
लासग सनर्ी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गने,
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(च)

रावष्ट्रय तथा अन्तरानवष्ट्रयस्तरका खेलकुद प्रसतयोसगताको आयोर्ना
गने, गराउने,

(छ)

खेल सम्बन्धी सं स्था तथा खेलाडीलाई उपलधध गराइने आसथनक
तथा अन्य सहयोग र छात्रवृम्त्त सम्बन्धी मापदण्ड सनधानरणका
लासग मन्त्रालयमा ससर्ाररस गने,

(र्)

पररषद्, ससमसत, रावष्ट्रय खेल सं घ वा महासं घका पदासधकारी, सदस्य
तथा कमनचारी, खेलाडी, प्रम्शक्षक, खेल व्यवस्थापक, रे फ्री तथा खेल
आयोर्क र दशनकले पालना गनुन पने ववषयका सम्बन्धमा
आचारसं वहता बनाई लागू गने, गराउने,

(झ)

खेलकुद पूवानधारको सनमानण, व्यवस्थापन तथा ममनत सम्िार गने,
गराउने,

(ञ)

खेलकुद पूवानधार ववकास गदान कायम गनुन पने न्यूनतम मापदण्ड
सनधानरण गने र सोको अनुगमन गने, गराउने,

(ट)

अन्तरप्रदे श, प्रदे श तथा स्थानीय तहमा खेलकुदको सञ्चालन,
ववकास तथा पूवानधार ववकासको लासग प्रदे श सरकार तथा
स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय, सहयोग तथा सहकायन गने,

(ठ)

पररषद्को कमनचारी तथा आसथनक प्रशासन सम्बन्धी ववसनयम
बनाउने,

(ड)

यस ऐनको प्रसतकूल नहुने गरी खेलकुद सञ्चालन सम्बन्धी
कायनववसध तथा सनदे म्शका बनाई लागू गने, गराउने,

(ढ)

खेलकुद सम्बन्धी तासलम केन्र तथा प्रसतष्ठान स्थापना गनन पहल
गने,

(ण)

सनर्ीक्षेत्रबाट सञ्चालन हुने र्ुटसल, पौडीपोखरी, र्ीम र्स्ता
खेलकुद तथा मनोरञ्जन केन्रको पूवानधार सनमानण एवं सञ्चालन
गनन मापदण्ड सनधानरणका लासग मन्त्रालयमा ससर्ाररस गने ,

(त)

खेल

तथा

खेलाडीहरुको

वगीकरण

गने र

सामाम्र्क सुरक्षाको लासग आवश्यक पहल गने,
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खेलाडीहरुको

(थ)

खेलाडीहरुको वगीकरण अनुसार पररचयपत्रको व्यवस्था गने,

(द)

ओलम्म्पक कसमटीसँग आवश्यक समन्वय गने,

(ध)

खेलकुद ववकासको लासग आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गने,
गराउने।

१०. पररषद्को बैठक: (१) पररषद्को बैठक वषनको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ ।
(२) पररषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको समसत, समय र स्थानमा

बस्नेछ ।

(३) सदस्य-सम्चवले अध्यक्षसँगको परामशनमा पररषद्को बैठक बस्ने
समसत, समय, स्थान र बैठकमा छलर्ल हुने ववषयको सूची सवहतको सूचना
ु न्दा कम्तीमा सात ददन अगावै सबै सदस्यलाई पठाउनु पनेछ ।
बैठक हुनि

(४) उपदर्ा (२) र (३) मा र्ुनसुकै कुरा लेम्खएको िए तापसन

पररषद्को कूल सदस्य सं ख्याको कम्तीमा एक सतहाइ सदस्यले बैठक बोलाउन
अध्यक्ष समक्ष सलम्खत अनुरोध गरे मा अध्यक्षले त्यसरी अनुरोध गरे को समसतले
सात ददनसित्र पररषद्को बैठक बोलाउनु पनेछ ।

(५) पररषद्को कूल सदस्य सङ्खख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रसतशत
सदस्यहरु उपम्स्थत िएमा पररषद्को बैठकको गणपूरक सङ्खख्या पुगेको
मासननेछ ।

तर कुनै कारणवश यस उपदर्ा बमोम्र्म गणपूरक सङख्या नपुगेको

कारणले बैठक बस्न नसकेकोमा त्यसपसछ लगत्तै बस्ने बैठकमा तत्काल

कायम रहेको सदस्य सङ्खख्याको कम्तीमा तेत्तीस प्रसतशत सदस्यहरु उपम्स्थत
िएमा पररषद्को बैठकको गणपूरक सङ्खख्या पुगेको मासननेछ ।
(६) पररषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र अध्यक्षको
अनुपम्स्थसतमा बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले र सनर्हरु अनुपम्स्थत िएमा
मन्त्रालयको सम्चवले अध्यक्षता गनेछ ।
(७) पररषद्को बैठकमा बहुमतको सनणनय मान्य हुनेछ र मत बराबर

िएमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यम्िले सनणानयक मत ददनेछ ।
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(८) पररषद्ले कुनै ववशेषज्ञ वा पदासधकारीलाई पररषद्को बैठकमा िाग
सलन आमन्त्रण गनन सक्नेछ ।
(९) पररषद्को बैठकको सनणनय बैठकको अध्यक्षता गने व्यम्िर्द्ारा
प्रमाम्णत गराई सदस्य-सम्चवले सोको असिलेख सुरम्क्षत राख्नु पनेछ ।
(१०) पररषद्को बैठकमा उपम्स्थत िए बापत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र

सदस्यहरुले नेपाल सरकार, अथन मन्त्रालयबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोम्र्मको
बैठक ित्ता पाउनेछन् ।
(११) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववसध पररषद् आर्ैंले
सनधानरण गरे बमोम्र्म हुनेछ ।
११. अध्यक्षको काम,कतनव्य र असधकार: यस ऐनमा अन्यत्र उम्ललम्खत काम,
कतनव्य र असधकारको असतररि अध्यक्षको काम, कतनव्य र असधकार दे हाय
बमोम्र्म हुनेछ:(क)

पररषद्को बैठकको अध्यक्षता गने,

(ख)

खेलकुदको समग्र

ववकास, ववस्तार र प्रवर्द्ननका लासग नेतत्ृ व

गने,
(ग)

पररषद्को बैठकको सनणनय प्रमाम्णत गने,

(घ)

पररषद्को काम कारबाहीको अनुगमन तथा सुपररवेक्षण गने,
गराउने,

(ङ)

पररषद्ले तोकेका अन्य काम कारबाही गने ।

१२. उपाध्यक्षको काम, कतनव्य र असधकार: उपाध्यक्षको काम, कतनव्य र असधकार
दे हाय बमोम्र्म हुनेछ:(क)

अध्यक्षको अनुपम्स्थसतमा पररषद्को बैठकको अध्यक्षता गने,

(ख)

अध्यक्षले प्रत्यायोर्न गरे बमोम्र्मका काम कारबाही गने,

(ग)

पररषद्ले तोके बमोम्र्मका अन्य कायन गने।
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१३. सदस्यको काम, कतनव्य र असधकार: सदस्यको काम, कतनव्य र असधकार
दे हाय बमोम्र्म हुनेछ:(क)

पररषद्को बैठकमा िाग सलने,

(ख)

अध्यक्षले र पररषद्ले तोकेको काम कारबाही गने ।
पररच्छे द-३
ससमसतको गठन तथा काम, कतनव्य र असधकार

१४. ससमसतको गठन:

(१) पररषद्को

काम

कारबाहीमा

सहयोग गनन दे हाय

बमोम्र्मको एक कायनकारी ससमसत रहनेछ:(क)

सदस्य-सम्चव

- सं योर्क

(ख)

मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख

(ग)

पररषद्का

सदस्यमध्येबाट

- सदस्य

अध्यक्षले

मनोनीत गरे को कम्तीमा एकर्ना मवहला
सवहत दुईर्ना
(घ)

- सदस्य

पररषद्का सदस्यमध्येबाट पररषद्ले मनोनीत
गरे का कम्तीमा एकर्ना मवहला सवहत
दुईर्ना

(ङ)

- सदस्य

पररषद्को प्रशासन महाशाखा प्रमुख

- सम्चव ।

(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको ससमसत पररषद्प्रसत उत्तरदायी हुनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोम्र्मका सदस्यको पदावसध
पररषद्को सदस्य कायम

रहेसम्मको लासग हुनेछ ।

(४) उपदर्ा (३) मा र्ुनसुकै कुरा लेम्खएको िए तापसन उपदर्ा (१)
को खण्ड (ग) र (घ) बमोम्र्मका सदस्य ववनासूचना ससमसतको तीनवटा बैठकमा
लगातार अनुपम्स्थत रहेमा वा ससमसतको काममा समय ददन वा प्रिावकारी
िूसमका सनवानह गनन नसकेमा मनोनयन गने सनकाय वा असधकारीले र्ुनसुकै
बखत सनर्लाई ससमसतको सदस्यबाट हटाई पररषद्का अन्य सदस्यमध्येबाट
उपदर्ा (१) बमोम्र्म ससमसतको सदस्यमा मनोनयन गनन सक्नेछ ।
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(५) उपदर्ा (४) बमोम्र्म सनर्लाई हटाउनु अम्घ सर्ाई पेश गने
मनाससब मौका ददनु पनेछ ।
१५. ससमसतको काम, कतनव्य र असधकार: यस ऐनमा अन्यत्र उम्ललम्खत काम, कतनव्य
र असधकारको

असतररि ससमसतको काम, कतनव्य र असधकार दे हाय बमोम्र्म

हुनेछ:(क)

पररषद्को वावषनक योर्ना, कायनिम तथा बर्ेट तर्ुम
न ा र खेलकुद

(ख)

पररषद्का सनणनयको कायानन्वयन गने, गराउने,

(ग)

रावष्ट्रय तथा अन्तरानवष्ट्रयस्तरका खेलकुद प्रसतयोसगताको आयोर्ना

तासलका तयार गरी स्वीकृसतको लासग पररषद्मा पेश गने,

तथा सहिासगताका लासग आवश्यक काम गने,
(घ)

नेपाल

सरकारको

प्रसतयोसगतामा

स्रोतबाट

िाग

सलन

खेलकूद

अन्तरानवष्ट्रयस्तरका

खेलाडी,

प्रम्शक्षक,

व्यवस्थापक

लगायतका प्रसतसनसधहरु मन्त्रालयको स्वीकृसतमा पठाउने,
(ङ)

पररषद्को

कोष,

खेलाडी

कलयाणकारी

कोष,

चल, अचल

सम्पम्त्तको सं रक्षण, पररचालन र रे खदे ख गने,
(च)

खेलकुदको ववकास, ववस्तार र सञ्चालनमा ववसिन्न सनकायहरुबीच
समन्वय गने,

(छ)

पररषद्बाट

सञ्चासलत

खेलकुद

गसतववसधको

आवसधक

रुपमा

समीक्षा गने,
(र्)

पररषद्को स्वीकृत मापदण्डको अधीनमा रही खेलकुद सम्बन्धी
सं स्था वा खेलाडीलाई छात्रवृम्त्त, आसथनक वा अन्य सहयोग प्रदान
गने,

(झ)

खेलकुद सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गने, गराउने,

(ञ)

खेलाडीहरुको स्तरवृवर्द् गनन आवश्यकता अनुसार स्वदे शी तथा
ववदे शी प्रम्शक्षकबाट तासलम ददलाउने तथा उपयुि खेलाडीको
छनौट गरी आवश्यकता अनुसार ववदे शमा तासलम सलन पठाउने,
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तर ववदे शी प्रम्शक्षक म्झकाउँ दा मन्त्रालयको पूवस्न वीकृसत
सलनु पनेछ ।
(ट)

रावष्ट्रय तथा अन्तरानवष्ट्रयस्तरका खेलकुद प्रसतयोसगतामा पदक प्राप्त
गने

खेलाडीहरुलाई

पुरस्कृत

गने

तथा

खेलाडीहरुको

वृम्त्त

ववकासको आवश्यक व्यवस्था समलाउने,
(ठ)

मनोरञ्जनात्मक, परम्परागत तथा साहससक खेलकुदलाई खेलकुद
पयनटनको रुपमा ववकास गनन आवश्यक व्यवस्था गने ,

(ड)

खेलकुदमा सनर्ी क्षेत्रको सहिासगता र लगानीका अवसरहरुमा
वृवर्द् गनन प्रोत्साहन गने,

(ढ)

खेलकुद

(ण)

खेलकुदमा अपाङ्गता िएका व्यम्िहरुको सहिासगतालाई प्रोत्साहन

सम्बन्धी

प्रम्शक्षण

कायनिम

सञ्चालन

गने

खेलकुदको उपयोसगताका सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गने, गराउने,

तथा

गनन आवश्यक प्रम्शक्षण ददने तथा त्यस्ता व्यम्िबीच प्रसतस्पधान
हुने गरी ववसिन्न खेलकुद प्रसतयोसगता आयोर्ना गने,
(त)

पूवानधार सनमानण, प्रम्शक्षण, प्रसतयोसगता आयोर्ना सम्बन्धमा सं घ,
प्रदे श तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गने,

(थ)

खेलकुदको ववकास तथा ववस्तारमा प्रदे श सरकार र स्थानीय
तहको खेलकुदसँग सम्बम्न्धत सनकाय वा सं स्थासँग समन्वय तथा
सहकायन गने,

(द)

रावष्ट्रय खेल सं घ वा महासं घको असधवेशनमा प्रसतसनसध पठाउने,

(ध)

तोवकए बमोम्र्मका अन्य कायन गने, गराउने ।

१6. ससमसतको बैठक र सनणनय : (१) ससमसतको बैठक आवश्यकता अनुसार
बस्नेछ ।
(२) ससमसतको बैठक सं योर्कले तोकेको समसत, समय र स्थानमा

बस्नेछ ।
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(३) ससमसतको सम्चवले सं योर्कको परामशनमा ससमसतको बैठक बस्ने

समसत, समय र स्थान उललेख गरी बैठकमा छलर्ल हुने ववषयको कायनसूची

ु न्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सबैले
सवहतको सूचना ससमसतको बैठक हुनि
पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।

(४) ससमसतको कूल सदस्य सङ्खख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रसतशत
सदस्य उपम्स्थत िएमा ससमसतको बैठकको लासग गणपूरक सङ्खख्या पुगेको
मासननेछ ।

(५) ससमसतको बैठकको अध्यक्षता ससमसतको सं योर्कले गनेछ ।
(६) ससमसतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर

िएमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यम्िले सनणानयक मत ददनेछ ।

(७) ससमसतको बैठकको सनणनय बैठकको अध्यक्षता गने व्यम्िले
प्रमाम्णत गरी राख्नेछ ।
(८) ससमसतले कुनै ववशेषज्ञ वा पदासधकारीलाई ससमसतको बैठकमा िाग
सलन आमन्त्रण गनन सक्नेछ ।
(९) ससमसतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववसध ससमसत आर्ैंले सनधानरण
गरे बमोम्र्म हुनेछ ।
पररच्छे द-४
सदस्य-सम्चव तथा कमनचारी सम्बन्धी
१७. सदस्य-सम्चव सम्बन्धी : (१) पररषद्को कायनकारी प्रमुखको रुपमा काम गनन
पररषद्मा एकर्ना सदस्य-सम्चव रहनेछ ।
(२) सदस्य-सम्चवको पदमा सनयुम्ि हुन दे हाय बमोम्र्मको योग्यता

िएको हुन ु पनेछ :(क)

नेपाली नागररक,

(ख)

नेपाल

सरकारबाट

मान्यताप्राप्त

स्नातक तह उत्तीणन िएको,
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ववश्वववद्यालयबाट

कम्तीमा

(ग)

खेलकुदको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वषन काम गरे को,

(घ)

प्रचसलत कानूनले अयोग्य निएको,

(ङ)

तीस वषन उमेर पूरा िएको।

(३)

मन्त्रालयले

व्यम्िमध्येबाट

उपदर्ा

सदस्य-सम्चवको

(२)
पदमा

बमोम्र्म
सनयुम्िको

योग्यता
लासग

पूरा

िएका

ससर्ाररस

गनन

मन्त्रालयको सम्चवको सं योर्कत्वमा मन्त्रालयले तोकेको सम्बम्न्धत क्षेत्रका

एकर्ना मवहला सवहत दुईर्ना ववज्ञ रहेको तीन सदस्यीय ससर्ाररस ससमसत
गठन गनेछ ।
(४) उपदर्ा (३) बमोम्र्मको ससर्ाररस ससमसतले उपदर्ा (२)
बमोम्र्मको योग्यता पूरा िएका व्यम्िहरुमध्येबाट सदस्य-सम्चवको सनयुम्िको
लासग एकर्ना मवहला सवहत तीनर्ना उपयुि व्यम्िको नाम मन्त्रालयमा
ससर्ाररस गनेछ ।
(५) उपदर्ा (४) बमोम्र्म ससर्ाररस गदान अवलम्बन गने प्रविया तथा
आफ्नो बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववसध ससर्ाररस ससमसत आर्ैंले सनधानरण गरे
बमोम्र्म हुनेछ ।
(६)

मन्त्रालयले

उपदर्ा

(४)

बमोम्र्म

ससर्ाररस

िएका

व्यम्िमध्येबाट सदस्य-सम्चव सनयुम्ि गनन नेपाल सरकार, मम्न्त्रपररषद् समक्ष
पेश गनेछ ।
(७)

उपदर्ा

व्यम्िहरुमध्ये

नेपाल

(५)

बमोम्र्म

मन्त्रालयबाट

सरकार, मम्न्त्रपररषद्ले

पेश

उपयुि

िए

ठानेको

बमोम्र्मका
व्यम्िलाई

सदस्य-सम्चवको पदमा सनयुम्ि गनेछ ।
(८) उपदर्ा (७) बमोम्र्म सनयुि सदस्य-सम्चवको पदावसध चार
वषनको हुनेछ र सनर् अको एक पटकको लासग पुनः सनयुि हुन सक्नेछ ।
(९) उपदर्ा (८) मा र्ुनसुकै कुरा लेम्खएको िए तापसन दे हायको कुनै
अवस्थामा सदस्य-सम्चवलाई नेपाल सरकार, मम्न्त्रपररषद्ले र्ुनसुकै बखत
पदबाट हटाउन सक्नेछ:(क)

पररषद्लाई हासन नोक्सानी हुने कुनै काम गरे मा,
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(ख)

पदीय म्र्म्मेवारी पूरा नगरे मा,

(ग)

यस ऐन ववपरीत कुनै कायन गरे मा, वा

(घ)

सनर्ले

इमान्दारीपूवक
न

म्र्म्मेवारी

वहन

नगरे मा,

सनर्को

कायनसम्पादन सन्तोषर्नक नरहेमा, सनर्मा कायनक्षमताको अिाव
िएमा वा पद अनुरुपको आचरण नगरे मा वा पररषद्को सनदे शन
पालना नगरे मा ।
(१०) उपदर्ा (९) बमोम्र्म सदस्य-सम्चवलाई पदबाट हटाउनु अम्घ
सनर्लाई सर्ाई पेश गने मनाससब मौका ददनु पनेछ ।
(११)

दे हायका

अवस्थामा

सदस्य-सम्चवको

पद

ररि

िएको

मासननेछ:(क)

सनर्ले अध्यक्ष समक्ष सलम्खत राम्र्नामा ददएमा,

(ख)

ु को स्थायी
गैर नेपाली नागररक िएमा वा कुनै ववदे शी मुलक
बसोवासको अनुमसत सलएमा वा सोको लासग सनवेदन ददएमा,

(ग)

सनर्को उमेर साठी वषन पूरा िएमा,

(घ)

सनवानचनर्द्ारा सनयुि हुने कुनै सावनर्सनक र्वार्दे हीको पदमा
उम्मेदवार िएमा,

(ङ)

भ्रष्टाचार, र्बरर्स्ती करणी, मानव बेचसबखन तथा ओसारपसार,
लागू औषध सबिी ववतरण तथा सनकासी वा पैठारी, सम्पम्त्त
शुर्द्ीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर, सङ्गदठत
अपराध वा नैसतक पतन दे म्खने र्ौर्दारी कसूरमा सर्ाय पाएको
वा अन्य कुनै र्ौर्दारी कसूरमा एक वषन वा सोिन्दा बढी
कैदको सर्ाय पाई त्यस्तो र्ैसला अम्न्तम िएकोमा,

(च)

उपदर्ा (९) बमोम्र्म पदबाट हटाइएमा,

(छ)

राष्ट्रको प्रसतसनसधत्व गरी ववदे श गएकोमा िागेको र पसछ र्केर
आएको प्रमाम्णत िएमा ।

(र्)

सनर्को मृत्यु िएमा ।
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(१२) यस दर्ामा अन्यत्र र्ुनसुकै कुरा लेम्खएको िए तापसन कुनै

कारणले सदस्य-सम्चवको पद ररि िएमा वा कुनै कारणले सनलम्बन िएमा

अको सदस्य-सम्चव सनयुम्ि वा सनर्को सनलम्बन र्ुकुवा निएसम्मको लासग
मन्त्रालयले सं घीय सनर्ामती सेवाको रार्पत्रांवकत प्रथम श्रे णीको कमनचारी वा
पररषद्को वररष्ठतम् कमनचारीलाई सदस्य-सम्चवको रुपमा कामकार् गने गरी
तोक्न सक्नेछ ।
(१३) सदस्य-सम्चवको पाररश्रसमक, सुववधा तथा सेवाको अन्य शतन
तोवकए बमोम्र्म हुनछ
। यसरी सदस्य-सम्चवको पाररश्रसमक तथा सुववधा
े
नतोवकएसम्म सनर्ले नेपाल सरकारले तोके बमोम्र्मको पाररश्रसमक तथा
सुववधा पाउनेछ ।

१८. सदस्य-सम्चवको काम, कतनव्य र असधकार: यस ऐनमा अन्यत्र उम्ललम्खत काम,
कतनव्य र असधकारको असतररि सदस्य-सम्चवको काम, कतनव्य र असधकार
दे हाय बमोम्र्म हुनेछ:(क)

पररषद्को वावषनक कायनिम, योर्ना तथा बर्ेट तयार गरी
ससमसतबाट पाररत गराई पररषद्को बैठकमा पेश गने,

(ख)

पररषद् तथा ससमसतको सनणनय कायानन्वयन गने, गराउने,

(ग)

पररषद्बाट सञ्चासलत योर्ना तथा कायनिमको अनुगमन गने,
गराउने,

(घ)

पररषद्को कमनचारी व्यवस्थापन तथा समग्र व्यवस्थापकीय र
प्रशासकीय कायन गने गराउने,

(ङ)

नेपाल सरकारको स्रोत बाहे क अन्य स्रोतबाट अन्तरानवष्ट्रयस्तरका
खेलकूद प्रसतयोसगतामा िाग सलन खेलाडी, प्रम्शक्षक, व्यवस्थापक
लगायतका प्रसतसनसध पठाउने र सोको र्ानकारी मन्त्रालयलाई
ददने,

(च)

मन्त्रालय, रावष्ट्रय खेल सं घ वा महासं घसँग आवश्यक समन्वय
गने,

(छ)

पररषद्को सावनर्सनक खररद सम्बन्धी काम गने ,
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(र्)

पररषद्को चल अचल सम्पम्त्तको सं रक्षण गने, गराउने,

(झ)

लेखा उत्तरदायी असधकृत िई कामकार् गने, गराउने,

(ञ)

तोवकए बमोम्र्मका अन्य काम गने ।

१९. कमनचारी सम्बन्धी: (१) पररषद्लाई आवश्यक पने कमनचारी सम्बन्धी सङ्गठन
सं रचना तथा व्यवस्थापन सवेक्षणको प्रसतवेदन नेपाल सरकार, मम्न्त्रपररषद्बाट
स्वीकृत िए बमोम्र्म हुनेछ ।

(२) पररषद्मा रहने कमनचारीको दरबन्दी, योग्यता, पाररश्रसमक, सेवाका
शतन तथा सुववधा तथा कमनचारी सं घ सम्बन्धी व्यवस्था पररषद्को कमनचारी
प्रशासन सम्बन्धी ववसनयममा उललेख िए बमोम्र्म हुनेछ ।
(३) पररषद्मा आवश्यक पने कमनचारी तत्काल सनयुि निएमा वा कुनै

कारणले कुनै पद ररि िई तत्काल पदपूसतन हुन नसकेमा पदपूसतन निएसम्मको
लासग मन्त्रालयले सं घीय सनर्ामती सेवाको कुनै कमनचारीलाई पररषद्मा काम
गने गरी खटाउन सक्नेछ ।

(४) पररषद्बाट सम्पादन गनुन पने कुनै काम पररषद्को र्नशम्िबाट
सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था िएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचसलत सङघीय
कानून बमोम्र्म ववज्ञ वा प्राववसधकको सेवा परामशन सलन सवकनेछ ।
(५)

पररषद्मा

सनयुि

कमनचारीहरुका

लासग

योगदानमा

आधाररत

सनवृम्त्तिरण योर्ना लागू गनन सवकनेछ ।
(६) पररषद्मा कायनरत स्थायी कमनचारीलाई यो ऐन प्रारम्ि िएको

समसतले एक वषनसित्र नेपाल सरकारले एक पटकको लासग सं घ, प्रदे श र
स्थानीय तहका खेलकुद सम्बन्धी सं रचनामा समायोर्न गनन सक्नेछ ।

(७) उपदर्ा (६) बमोम्र्मको समायोर्न सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
तोवकए बमोम्र्म हुनछ
े ।
पररच्छे द-५
पररषद्को कोष
२०. पररषद्को कोषः (१) पररषद्को आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ ।
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(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको कोषमा दे हायका रकमहरु रहनेछन् :–
(क)

नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख)

पररषद्ले

प्रदान

गने

खेलकुद

सम्बन्धी

प्रम्शक्षणको

शुलक

बापतको रकम,
(ग)

कुनै व्यम्ि वा सं घ, सं स्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम,

(घ)

ववदे शी सरकार, अन्तरानवष्ट्रय सं घ, सं स्था वा व्यम्िबाट प्राप्त
सहयोग रकम,

(ङ)

रावष्ट्रय खेल सं घ र ओलम्म्पक कसमटीको दतान

तथा नवीकरण

बापत प्राप्त रकम ।
(३) उपदर्ा (२) को खण्ड (घ) बमोम्र्मको रकम प्राप्त गनुन अम्घ

पररषद्ले नेपाल सरकार, अथन मन्त्रालयको स्वीकृसत सलनु पनेछ ।

(४) पररषद्को नामबाट गररने सबै खचनहरु उपदर्ा (१) बमोम्र्मको
कोषबाट व्यहोररनेछ ।
(५) पररषद्को कोषमा रहने सम्पूणन रकम नेपाल सरकारको पूणन वा
आंम्शक स्वासमत्व रहेको बैं कमा खाता खोली र्म्मा गररनेछ ।
(६) पररषद्को कोषको खाता सदस्य-सम्चव वा सनर्ले तोकेको कमनचारी

ु दस्तखतमा सञ्चालन हुनेछ ।
र पररषद्को लेखा हेने प्रमुख कमनचारीको सं यि

२१. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) पररषद्ले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल
सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोम्र्म राख्नु पनेछ ।
(२) पररषद्को आन्तररक लेखापरीक्षण प्रचसलत कानून बमोम्र्म कोष
तथा

लेखा

सनयन्त्रकको

कायानलयबाट

र

अम्न्तम

लेखापरीक्षण महालेखा

परीक्षकबाट हुनेछ ।
(३) मन्त्रालयले पररषद्को आय-व्ययको लेखा सम्बन्धी कागर्ात र
अन्य नगदी म्र्न्सी र्ुनसुकै बखत र्ाँच्न वा र्ाँच्न लगाउन सक्नेछ ।
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पररच्छे द-६
सं घको गठन र दतान सम्बन्धी
२२. खेल सं घ स्थापना गनन सवकने: (१) यो ऐन प्रारम्ि िए पसछ रावष्ट्रय, प्रदे श तथा
स्थानीय स्तरका खेल सं स्थाहरुले प्रचसलत कानून बमोम्र्म सं घ, प्रदे श र
स्थानीय तहका खेल सं घ स्थापना गनन सक्नेछन्।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्म खेल सं घ स्थापना गदान दे हायको मापदण्ड

पूरा गरे को हुन ु पनेछ:(क)

एक खेलको लासग एउटा मात्र खेल सं घ गठन िएको हुन ु पने,

(ख)

खेल सं घको ववधानमा एउटै व्यम्ि एकै पटक एकिन्दा बढी

(ग)

खेल सं घको ववधानमा प्रत्येक चार वषनमा लोकताम्न्त्रक पद्घसत

खेल सं घको पदासधकारी हुन नसक्ने व्यवस्था हुन ु पने,

अनुसार खेल सं घका पदासधकारी तथा सदस्यको सनवानचन हुने र
प्रत्येक

वषन

सं घको

आय-व्ययको

प्रचसलत

लेखापरीक्षण गनुन पने व्यवस्था हुन ु पने,

कानून

बमोम्र्म

(घ)

खेल सं घको पदासधकारी तथा खेलाडीको लासग आचारसं वहता लागू

(ङ)

तोवकए बमोम्र्मका अन्य मापदण्डहरु पूरा िएको।

हुने व्यवस्था हुन ु पने,

(३) उपदर्ा (१) बमोम्र्म गठन िएका खेल सं घ वा सं स्था स्वायत्त
हुनेछन् ।
(४) उपदर्ा (१) बमोम्र्म गठन िएका खेल सं घका पदासधकारी तथा
सदस्यको पदावसध चार वषनको हुनेछ र खेल सं घका पदासधकारी सोही पदमा
सामान्यतया पुन: एक पटकको लासग

सनवानम्चत हुन सक्नेछन् ।

स्पष्टीकरण: यस दर्ाको प्रयोर्नको लासग ×खेल सं घका पदासधकारी" िन्नाले
सं घको

अध्यक्ष,

उपाध्यक्ष,

महासम्चव,

पछन ।
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सम्चव

र

कोषाध्यक्ष

सम्झनु

(५) दे हायका व्यम्ि खेल सं घमा सनवानम्चत वा मनोनीत हुन सक्ने
छै न:(क)

गैर नेपाली नागररक,

(ख)

रार्स्व, सावनर्सनक वा सरकारी सम्पम्त्त वहनासमना गरे को प्रमाम्णत
िएको,

(ग)

पररषद्बाट सलएको रकमको बेरुर्ु र्छयौट गनन बाँकी रहेको,

(घ)

पररषद्को कमनचारी वा प्रम्शक्षक रहेको,

(ङ)

भ्रष्टाचार, र्बरर्स्ती करणी, मानव बेचसबखन तथा ओसारपसार,
लागू औषध सबिी ववतरण तथा सनकासी वा पैठारी, सम्पम्त्त
शुर्द्ीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर, सङ्गदठत
अपराध वा नैसतक पतन दे म्खने र्ौर्दारी कसूरमा सर्ाय पाएको
वा अन्य कुनै र्ौर्दारी कसूरमा एक वषन वा सोिन्दा बढी
कैदको सर्ाय पाई त्यस्तो र्ैसला अम्न्तम िएकोमा,

(च)

राष्ट्रको प्रसतसनसधत्व गरी ववदे श गएकोमा िागेको र पसछ र्केर
आएको प्रमाम्णत िएमा,

(छ)

खेलाडीलाई यौन दुव्यनवहार गरे को प्रमाम्णत िएमा ।

२३. रावष्ट्रय खेल सं घ वा महासं घ गठन: (१) कम्तीमा चार प्रदे शका खेल सं घ
आपसमा समलेर रावष्ट्रय खेल सं घ वा महासं घ गठन गनन सक्नेछन्।
(२) उपदर्ा (१) मा र्ुनसुकै कुरा लेम्खएको िए तापसन यो ऐन प्रारम्ि

हुन ु अम्घ प्रचसलत कानून बमोम्र्म गठन िएका रावष्ट्रय खेल सं घ वा महासं घ
यसै ऐन बमोम्र्म गठन िएको मासननेछ र त्यस्ता रावष्ट्रय खेल सं घ वा
महासं घले यो ऐन प्रारम्ि िएको समसतले दुई वषनसित्र कम्तीमा चार प्रदे शमा
प्रदे श खेल सं घ गठन गनुन पनेछ।
तर िौगोसलक कारणबाट यस उपदर्ा बमोम्र्मको प्रदे श खेल सं घ
गठन गनन

सम्िव निएमा तोवकए बमोम्र्म प्रदे श खेल सं घको गठन गनन

सवकनेछ।
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२४. प्रदे श तथा स्थानीयस्तरमा खेल सं घ गठन तथा खेल सं रचना सनमानण:
(१) कम्तीमा पाँच वा सोिन्दा बढी म्र्लला खेल सं घ आपसमा समली प्रदे श
कानून बमोम्र्म प्रदे श खेल सं घ गठन गनन सवकनेछ ।
(२) प्रदे श सरकारले प्रदे श स्तरमा खेलकुदको ववकास, ववस्तार र

प्रवनर्द्न गरी खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गननका लासग प्रदे श कानूनमा
व्यवस्था िए बमोम्र्मको खेलकुद सम्बन्धी सं रचना सनमानण गनन सक्नेछ ।

(३) प्रदे श सरकारले स्थानीय तहको खेलकुदलाई व्यवम्स्थत तथा

समन्वय गरी म्र्ललास्तरमा खेलकुदको सञ्चालन तथा ववकास गनन प्रत्येक
म्र्ललामा म्र्लला खेलकुद ववकास ससमसत गठन गनन सक्नेछ ।

(४) स्थानीय कानून बमोम्र्म स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रसित्र खेलकुद
गसतववसध सञ्चालन तथा खेल सं स्था दतान गनन सक्नेछ।
(५) स्थानीय तहले स्थानीय तहमा हुने खेलकुदको सञ्चालन, प्रवर्द्नन

तथा ववकास सम्बन्धी कायन गनन स्थानीय कानूनमा व्यवस्था िए बमोम्र्मको
सं रचना सनमानण गनन सक्नेछ ।
(६) यस दर्ा बमोम्र्म प्रदे श वा स्थानीय तहमा खेल सं घ गठन वा
दतान गदान सम्बम्न्धत खेलको रावष्ट्रय खेल सं घ वा महासं घ िएमा सो सं घ वा
महासं घको अनुमसत सलनु पनेछ।
२५. सं घमा सं लग्नता: (१) पररषद्का बहालवाला सदस्य-सम्चव, कमनचारी तथा
प्रम्शक्षक खेल सं घको कुनै पदमा रहनु हुँदैन ।

(२) उपदर्ा (१) ववपरीत पररषद्का बहालवाला सदस्य-सम्चव, कमनचारी

तथा प्रम्शक्षक खेलसं घको कुनै पदमा रहेको प्रमाम्णत िएमा त्यस्तो सं घले
वैधता प्राप्त गनन सक्ने छै न र त्यस्ता सदस्य-सम्चव, कमनचारी तथा प्रम्शक्षकलाई
प्रचसलत कानून बमोम्र्म कारबाही हुनछ
े ।

२६. पररषद्मा दतान गनुन पने: (१) दर्ा २३ बमोम्र्मको रावष्ट्रय खेल सं घ वा
महासं घले रावष्ट्रय मान्यता पाउनको लासग पररषद्मा दतान गराउनु पनेछ ।

22

(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्म पररषद्मा दतान गराउनको लासग दे हाय
बमोम्र्मका

कागर्ातहरु

सं लग्न

गरी

तोवकए

बमोम्र्मको

दस्तुर

सवहत

पररषद्मा सनवेदन ददनु पनेछ:(क)

प्रदे श खेल सं घ दतान प्रमाणपत्रको प्रसतसलवप,

(ख)

सं घको ववधानको प्रसतसलवप,

(ग)

सं घका पदासधकारी र सदस्यहरुको नाम, थर र ठे गाना सवहतको
वववरण, र

(घ)

तोवकए बमोम्र्मका अन्य कागर्ातहरु ।

(३) उपदर्ा (२) बमोम्र्म पररषद्मा दतान हुन सनवेदन ददने नेपालका
मौसलक खेल बाहे कका अन्य खेल सं घ वा महासं घले सोही खेलसं ग सम्बर्द्
अन्तरानवष्ट्रय खेल सं घ वा महासं घ रहेछन् िने त्यस्तो सं घ वा महासं घको एक
वषनसित्र आबर्द्ता सलनु पनेछ र सो समयावसधसित्र आबर्द्ता नसलएमा त्यस्ता
खेल सं घ वा महासं घको है ससयत स्थानीय खेल सं स्था वा क्लब सरह
मासननेछ।
(४) उपदर्ा (२) बमोम्र्म प्राप्त सनवेदन र्ाँचबुझ गदान त्यस्तो सं घ यस
ऐन बमोम्र्म पररषद्मा दतान गनन उपयुि दे म्खएमा पररषद्ले तीस ददनसित्र दतान
गरी तोवकए बमोम्र्मको ढाँचामा दतानको प्रमाणपत्र ददनु पनेछ ।
(५) उपदर्ा (४) बमोम्र्म पररषद्बाट दतान गदान एक खेलको लासग
एकिन्दा बढी तथा एकै उद्देश्यका वा समान नाम िएका एकिन्दा बढी सं घ
वा महासं घलाई दतान गररने छै न ।
(६) उपदर्ा (५) मा र्ुनसुकै कुरा लेम्खएको िए तापसन यो ऐन

प्रारम्ि हुँदाका बखत एउटै खेलको लासग एकिन्दा बढी खेल सं घ वा महासं घ
गठन िएका रहेछन् िने यो ऐन लागू िएको समसतले तीन मवहनासित्र एउटै
खेल सं घ वा महासं घ गठन गरी दतानको लासग पररषद्ले सूचना र्ारी गनेछ ।
(७) उपदर्ा (६) बमोम्र्म र्ारी सूचनामा तोवकएको म्यादसित्र एउटै
सं घ वा महासं घ गठन नगरे मा सो अवसध समाप्त िएपसछ त्यस्ता खेल सं घ वा
महासं घको दतान स्वतः समाप्त हुनेछ ।
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(८) उपदर्ा (२) बमोम्र्म प्राप्त सनवेदन र्ाँचबुझ गदान कुनै सं घलाई
पररषद्मा दतान गनन उपयुि नदे म्खएमा पररषद्ले दतान गनन नसमलने सनणनय गरी
सोको र्ानकारी सम्बम्न्धत सं घलाई ददनु पनेछ ।
(९) उपदर्ा (४) बमोम्र्मको दतानको मान्य अवसध चार वषनको
हुनेछ ।
(१०) उपदर्ा (९) मा तोवकएको अवसध समाप्त हुन ु अम्घ सम्बम्न्धत
खेल सं घ वा महासं घले नवीकरणको लासग तोवकए बमोम्र्मका कागर्ातहरु
सं लग्न गरी पररषद्मा सनवेदन ददनु पनेछ । यसरी पररषद्मा दतान तथा
नवीकरण निएका खेल सं घ वा महासं घको है ससयत स्थानीय खेल सं घ वा
क्लब सरह मासननेछ।
(११) यस दर्ामा र्ुनसुकै कुरा लेम्खएको िए तापसन यो ऐन प्रारम्ि

हुन ु अम्घ प्रचसलत कानून बमोम्र्म पररषद्मा दतान िएका खेल सं घ वा महासं घ
यसै ऐन बमोम्र्म दतान िएको मासननेछ र त्यस्ता सं घ वा महासं घले पररषद्मा
पुन: दतान गनुन पने छै न ।
(१२) रावष्ट्रय खेल सं घ, प्रदे श खेल सं घ र स्थानीय खेल सं घले खेल

सञ्चालन गदान यस ऐन तथा अन्तरानवष्ट्रय स्तरमा प्रचसलत खेलकुदको सवनमान्य
ससर्द्ान्त अनुरुप समन्वय र सञ्चालन गनुन पनेछ।
(१३) पररषद्मा दतान तथा नवीकरण गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
तोवकए बमोम्र्म हुनेछ ।
२७. वववरण पररवतनन गनन स्वीकृसत सलनु पने: (१) दर्ा २६ बमोम्र्म सलइएको

दतानको प्रमाणपत्रमा उम्ललम्खत कुनै वववरण पररवतनन गनुन पने िएमा सं घले सो
व्यहोरा उललेख गरी पररषद्मा सनवेदन ददन सक्नेछ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्म प्राप्त सनवेदन र्ाँचबुझ गदान दतानको
प्रमाणपत्रमा उम्ललम्खत व्यहोरा सं शोधन गनन मनाससब दे म्खएमा पररषद्ले
सं शोधन गरी सनवेदकलाई त्यसको र्ानकारी गराउनु पनेछ।
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२८. सं घले पालना गनुन पने शतन: सं घले दे हाय बमोम्र्मका शतनहरु पालना गनुन
पनेछ:(क)

स्वीकृसत

पररषद्को

सलई

नेपालमा

रावष्ट्रय

तथा

अन्तरानवष्ट्रय

खेलकुद प्रसतयोसगता वा खेलकुद सम्बन्धी अन्तरानवष्ट्रय सिा वा
सम्मेलन आयोर्ना गने,

(ख)

सं घको ववधानको अधीनमा रही खेलकुद सम्बन्धी कायनिम
सञ्चालन गने, गराउने,

(ग)

आफ्नो

आम्दानी

र

खचनको

वहसाबवकताब

प्रचसलत

कानून

बमोम्र्मको ढाँचामा राख्ने,
(घ)

सं घको वावषनक आय व्ययको सनयसमत रुपमा लेखापरीक्षण गराउने
र लेखापरीक्षण प्रसतवेदन सावनर्सनक गने तथा सोको प्रसतसलवप
सवहत पररषद्लाई र्ानकारी गराउने,

(ङ)

सं घ आर्ैंले वषनमा कम्तीमा एउटा रावष्ट्रयस्तरको प्रसतयोसगता
आयोर्ना गराउनु पने,

(च)

मन्त्रालय तथा पररषद्बाट लेखा तथा श्रे स्ताको र्ाँचबुझ गदान सो
सम्बन्धी असिलेख उपलधध गराउने,

(छ)

सं घको ववधान बमोम्र्म सं घका पदासधकारीको आवसधक सनवानचन
गने,

(र्)

अन्तरानवष्ट्रय

सं घ,

सं स्था

वा

व्यम्िबाट

सहयोग

प्राप्त

गदान

पररषद्को ससर्ाररसमा मन्त्रालय मार्नत् नेपाल सरकारको अथन
मन्त्रालयको सहमसत सलने,

(झ)

पररषद्को

स्वीकृसत

सलई

अन्तरानवष्ट्रयस्तरमा

हुने

खेलकुद

हुने

खेलकुद

प्रसतयोसगतामा िाग सलन सदस्य वा खेलाडीलाई पठाउने,
(ञ)

पररषद्लाई

र्ानकारी

ददई

अन्तरानवष्ट्रयस्तरमा

सम्बन्धी तासलम, सिा, गोष्ठी , सेसमनार वा सम्मेलनमा िाग सलन
सदस्य वा खेलाडीलाई पठाउने।
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तर नेपाल सरकारलाई थप आसथनक व्ययिार पने िएमा

मन्त्रालयको स्वीकृसत सलनु पनेछ ।
(ट)

कुनै

ववदे शी

सं घ

सं स्थाहरुसँग

खेलकुद

सम्बन्धी

ववषयमा

समझदारी गदान मन्त्रालयको सहमसत सलनु पने,
(ठ)

खेलसँग सम्बम्न्धत सं घ, महासंघ वा ओलम्म्पक कसमटीबाट प्राप्त
सहयोग पररषद्लाई र्ानकारी गराउने,

(ड)

मन्त्रालय, पररषद् तथा ससमसतले समय समयमा ददएको सनदे शन
वा सनधानरण गरे का शतनको पालना गने ।

२९. सनलम्बन गनन सक्ने: (१) कुनै रावष्ट्रय खेल सं घ वा महासं घले दर्ा २८
बमोम्र्मका कुनै शतन उललं घन गरे मा पररषद्ले सम्बम्न्धत सं घलाई सनम्ित
अवसध तोकी त्यस्तो शतनको पालना गनन सनदे शन ददन

सक्नेछ ।

(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको अवसधसित्र कुनै सं घले पररषद्ले
ददएको सनदे शन पालना नगरे मा त्यस्तो सं घलाई पररषद्ले तीन मवहनासम्मका
लासग सनलम्बन गनन सक्नेछ ।
(३) उपदर्ा (१) बमोम्र्म ददइएको सनदे शनको पालना गरी

सनलम्बन र्ुकुवा गनन सनवेदन ददएमा पररषद्ले सो सम्बन्धमा आवश्यक
र्ाँचबुझ गरी त्यस्तो सं घको सनलम्बन र्ुकुवा गनेछ ।

(४) कुनै सं घको उपदर्ा (२) बमोम्र्मको अवसधसम्म सनलम्वन

र्ुकुवा निएमा पररषद्ले त्यस्तो सं घमा कायम रहेको कायन ससमसत िं ग गरी
तीन मवहनासित्र अको कायनससमसत सनवानचन वा गठन गनुन पने शतन तोकी
त्यस्तो सं घको तदथन कायनससमसत गठन गनन सक्नेछ।
(५) उपदर्ा (४) बमोम्र्म तीन मवहनासित्र तदथन ससमसतले अको
कायनससमसत सनवानचन वा गठन नगरे मा पररषद्मा दतान िएको सं घलाई कारबाही
गरी पररषद्ले दतान खारे र् गनन सक्नेछ ।
(६) उपदर्ा (४) र (५) बमोम्र्मको र्ानकारी पररषद्ले मन्त्रालय,
नेपाल ओलम्म्पक कसमटी र सम्बम्न्धत खेलको अन्तरावष्ट्रय खेल सं घ वा
महासघलाई ददनु पनेछ।
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(७) कुनै रावष्ट्रय खेल सं घ वा महासं घलाई सनलम्बन वा खारे र् गने
सनणनय गनुन अम्घ पररषद्ले त्यस्तो सं घ वा महासं घलाई आफ्नो सर्ाइ पेश गने
मौका ददनु पनेछ ।
पररच्छे द-७
कसुर तथा सर्ाय
३0. प्रसतबम्न्धत औषसध सेवन गनन, गराउन नहुन:े (१) नेपालसित्र तथा अन्तरानवष्ट्रय
क्षेत्रमा आयोर्ना हुने खेलमा सहिागी हुने कुनै पसन खेलाडीले प्रसतबम्न्धत
औषसध सेवन गनुन हुँदैन ।

(२) नेपालसित्र तथा अन्तरानवष्ट्रय क्षेत्रमा आयोर्ना हुने खेलमा कुनै

व्यम्िले डर त्रास दे खाई वा झुक्यानमा पारी खेलाडीलाई प्रसतबम्न्धत औषसध
सेवन गनन, गराउन लगाउनु हुँदैन ।
स्पष्टीकरण:

यस

दर्ाको

प्रयोर्नको

लासग

“प्रसतबम्न्धत

औषसध”

िन्नाले

अन्तरानवष्ट्रयरुपमा मान्यताप्राप्त सं स्थार्द्ारा खेलाडीले प्रयोग गनन नपाउने गरी
प्रसतबन्ध लगाएको औषसध वा ववसध सम्झनु पछन।।
३१. खेलमा समलोमतो तथा असनयसमतता गनन नहुने: नेपालसित्र वा नेपालको

ु मा कुनै खेलाडीसँग प्रसतस्पधान गदान
प्रसतसनसधत्व गरी नेपालमा वा ववदे शी मुलक
कुनै खेलसम्बर्द् खेलाडी वा पदासधकारीले त्यस्तो खेलको प्रसतस्पधानबाट आउने

स्वािाववक पररणामलाई प्रसतकूल हुने गरी कुनै खेलाडी वा खेलाडीको समूहसँग

समलोमतो गनन वा कसैको प्रलोिनमा पनन वा कुनै बार्ी म्र्ताउने वा हराउने
गरी त्यस्तो खेल खेलन वा खेलाउने कायन गनन हुँदैन ।

३२. कसूर मासनने: कसैले दे हाय बमोम्र्मका कुनै कायन गरे मा यो ऐन अन्तगनतको
कसूर गरे को मासननेछ:(क)

दर्ा ३० को उपदर्ा (१) बमोम्र्म प्रसतबम्न्धत औषसध सेवन
गरे मा,

(ख)

दर्ा ३० को उपदर्ा (२) बमोम्र्म प्रसतबम्न्धत औषसध सेवन
गनन लगाएमा,

(ग)

दर्ा ३१ बमोम्र्म खेलमा समलोमतो तथा असनयसमतता गरे मा,
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(घ)

दर्ा ५६ बमोम्र्मको आचारसं वहता उललङ्घन गरे मा,

(ङ)

धमन, वणन, र्ात, र्ासत, सलङ्ग, िाषा, क्षेत्र वा वैचाररक आस्थाको
आधारमा खेलाडीबीच वविेद वा शारीररक वा मानससक वहं सा
गरे मा,

(च)

झुठ्ठा वववरण ददई दर्ा २६ बमोम्र्म पररषद्मा दतान गरे मा ।

३३. सर्ाय: कसैले दे हायका कसुर गरे मा दे हाय बमोम्र्म सर्ाय हुनेछ:(क)

दर्ा ३२ को खण्ड (क) बमोम्र्मको कसूर गरे मा सनर्ले सेवन
गरे को प्रसतबम्न्धत औषसधको मात्रा र प्रकृसत अनुसार त्यस्तो
खेलाडीलाई

तोवकए

बमोम्र्मको

अवसधको

लासग

कुनै

पसन

र्ररबाना

र

दोस्रो

खेलकुद प्रसतयोसगतामा िाग सलन नपाउने गरी रोक लगाई पवहलो
पटकको

लासग

दश

हर्ार

रुपैयाँसम्म

पटकदे म्ख प्रत्येक पटक दश हर्ारदे म्ख पचास हर्ार रुपैयाँसम्म
र्ररबाना,
(ख)

दर्ा ३२ को खण्ड (ख) बमोम्र्मको कसूर गरे मा दश हर्ार
रुपैयाँदेम्ख पचास हर्ार रुपैयाँसम्म र्ररबाना,

(ग)

दर्ा ३२ को खण्ड (ग) बमोम्र्मको कसूर गरे मा तीन वषन कैद
र पचास हर्ार रुपैयाँसम्म र्ररबाना गरी सो कसूर गदान कुनै

रकम लेनदे न गरे को िएमा त्यस्तो लेनदे न गरे को रकम समेत
र्र्त,
(घ)

दर्ा ३२ को खण्ड (ग) बमोम्र्मको कसूर गनन आदे श वा
सनदे शन ददने, त्यस्तो कसुर गनन दुरुत्साहन ददने, उक्साउने वा
मद्दत गने व्यम्िलाई मुख्य कसूरदार सरह सर्ाय हुनेछ र
त्यस्तो कसूर सावनर्सनक पद धारण गरे को व्यम्ि वा नेपालको
प्रसतसनसधत्व गने व्यम्िले ववदे शमा गरे को रहेछ िने सनर्लाई थप
तीन वषनसम्म कैद,

(ङ)

दर्ा ३२ को खण्ड (घ) बमोम्र्मको कसूर गने पदासधकारी,
प्रम्शक्षक, रे फ्री

र

खेलाडीलाई

एक

वषनदेम्ख

तीन

वषनसम्म

सनलम्बन गरी प्रचसलत कानून बमोम्र्म कारबाही र सर्ाय,
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(च)

दर्ा ३२ को खण्ड (ङ) बमोम्र्मको कसूर गरे मा प्रचसलत
कानून बमोम्र्मको सर्ाय र तीस हर्ार रुपैयाँदेम्ख एक लाख
रुपैयाँसम्म र्ररबाना,

(छ)

दर्ा ३२ को खण्ड (च) बमोम्र्मको कसूर गरे मा त्यस्तो सं घको
दतान खारे र् गरी सं घका पदासधकारीहरुलाई प्रचसलत कानून
बमोम्र्म कारबाही ।

३४.

मुद्दा हेने असधकारी: दर्ा ३३ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोम्र्म
सर्ाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र वकनारा गने असधकार
म्र्लला अदालतलाई र खण्ड

(ङ) , (च) र (छ) बमोम्र्म सर्ाय हुने कसुर

सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र वकनारा गने असधकार पररषद्लाई हुनेछ ।
३५.

पुनरावेदन: दर्ा ३४ बमोम्र्म पररषद्ले गरे को सनणनयउपर म्चत्त नबुझ्ने पक्षले
सम्बम्न्धत म्र्लला अदालतमा र म्र्लला अदालतबाट िएको सनणनयउपर म्चत्त
नबुझ्ने पक्षले सम्बम्न्धत उच्च अदालतमा सो सनणनयको र्ानकारी पाएको
समसतले पैंतीस ददनसित्र पुनरावेदन गनन सक्नेछ ।

३६. नेपाल सरकार वादी हुने: दर्ा ३३ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ)
ु ी र्ौर्दारी कायनववसध सं वहता,
बमोम्र्मको कसूरमा सर्ाय हुने मुद्दा मुलक
२०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश िएको मासननेछ ।
पररच्छे द-८
ववववध
३७. ओलम्म्पक कसमटी: (१) अन्तरानवष्ट्रय ओलम्म्पक कसमटीको बडापत्र, उद्देश्य तथा
प्रचसलत कानून बमोम्र्म खेलकुद सम्बन्धी कायन गनन अन्तरावष्ट्रय ओलम्म्पक

कसमटीबाट मान्यताप्राप्त पररषद्मा दतान िएका एक ओलम्म्पक कसमटी, एक
पारा ओलम्म्पक कसमटी र एक ववशेष ओलम्म्पक कसमटी रहनेछन् ।
(२) उपदर्ा (१) मा र्ुनसुकै कुरा लेम्खएको िए तापसन उपदर्ा (१)

मा उम्ललम्खत ओलम्म्पक कसमटी बाहेक अन्य प्रकृसतका ओलम्म्पक कसमटी
गठन गनन सवकनेछ ।
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(३) उपदर्ा (१) र (२) बमोम्र्मका ओलम्म्पक कसमटीहरु पररषद्मा

दतान हुन ु पनेछ ।

(४) पररषद्मा दतान िई अन्तरानवष्ट्रय ओलम्म्पक कसमटीबाट मान्यताप्राप्त
अन्तरानवष्ट्रय

खेल सं घ वा महासं घमा आबर्द् ओलम्म्पक कसमटीको ववधान

अनुसारका रावष्ट्रय खेल सं घ वा महासं घ नेपाल ओलम्म्पक कसमटीको सदस्य
खेल सं घ हुनेछन्।
(५)

उपदर्ा (३) बमोम्र्म पररषद्मा दतान हुनको लासग अन्तरानवष्ट्रय

ओलम्म्पक कसमटीबाट मान्यता ददएको कागर्ात, ववधान र तोवकए बमोम्र्मको
दस्तुर सवहत तोवकए बमोम्र्मको ढाँचामा पररषद्मा सनवेदन ददनु पनेछ ।
(६) पररषद्मा दतान िएका ओलम्म्पक कसमटीले अन्तरानवष्ट्रय ओलम्म्पक
कसमटीको बडापत्रको अधीनमा रही दे हाय बमोम्र्म गनुन पनेछः(क)

ववधान बमोम्र्म कसमटीका पदासधकारीको आवसधक सनवानचन गने,

(ख)

वावषनक

साधारण

सिा

गने

र

साधारण

सिाबाट

पाररत

लेखापरीक्षण प्रसतवेदन पररषद् समक्ष पेश गने,
(ग)

पररषद्को

समन्वयमा

अन्तरानवष्ट्रयस्तरमा

हुने

खेलकुद

प्रसतयोसगतामा िाग सलन सदस्य वा खेलाडीलाई पठाउने,
(घ)

अन्तरानवष्ट्रय ओलम्म्पक कसमटी बाहेक अन्य अन्तरानवष्ट्रय सं घ
सं स्थाहरुबाट सहयोग प्राप्त गनुन अम्घ मन्त्रालय मार्नत् नेपाल
सरकार अथन मन्त्रालयको सहमसत सलने,

(ङ)

पररषद्को

समन्वयमा

नेपालमा

खेलकुद

सम्बन्धी

ववसिन्न

गसतववसधहरु सञ्चालन गनन सक्ने।
(७) ओलम्म्पक कसमटी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्र्म
हुनछ
े ।
३८. रावष्ट्रय खेल तोक्ने: (१) नेपाल सरकारले पररषद्को ससर्ाररसमा कुनै खेललाई
नेपालको रावष्ट्रय खेल तोक्न सक्नेछ ।
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(२) उपदर्ा (१) मा र्ुनसुकै कुरा लेम्खएको िए तापसन यो ऐन

प्रारम्ि हुन ु अम्घ नेपाल सरकारले रावष्ट्रय खेलको रुपमा तोकेको िसलबल
खेललाई यसै ऐन बमोम्र्मको रावष्ट्रय खेल मासननेछ ।

३९. मौसलक तथा परम्परागत खेल तोक्ने: मन्त्रालयले पररषद्को ससर्ाररसमा
नेपालमा मौसलक तथा परम्परागत रुपमा खेसलने खेलहरुलाई नेपालको मौसलक
तथा परम्परागत खेल तोक्न सक्नेछ ।
४०. प्रोत्साहन गनन सक्ने: (१) रावष्ट्रयस्तरमा खेलकुद पूवानधार सनमानण, खेलकुदको
प्रायोर्न र प्रसतयोसगता सञ्चालन गने सनर्ी क्षेत्र तथा अन्य संघ सं स्थाहरुलाई
नेपाल सरकारले प्रोत्साहन गनन सक्नेछ ।
(२) कम्तीमा बीसर्ना खेलाडी वा पूवख
न ेलाडीलाई रोर्गारी ददने सं घ

सं स्था, बाम्णज्य वा औद्योसगक प्रसतष्ठानहरुलाई तोवकए बमोम्र्म प्रोत्साहन गनन
सवकनेछ ।
(३) प्रदे शस्तरमा खेलकुद पूवानधार सनमानण, खेलकुदको प्रायोर्न र
प्रसतयोसगता सञ्चालन गने सनर्ी क्षेत्र तथा अन्य सं घ सं स्थाहरुलाई प्रदे श
सरकारले प्रोत्साहन गनन सक्नेछ ।
(४) स्थानीय तहले खेलकुद पूवानधार सनमानण र प्रसतयोसगता सञ्चालनमा
योगदान गने सनर्ी क्षेत्र तथा अन्य सं घ सं स्थालाई प्रोत्साहन गनन सक्नेछ ।
(५) यस दर्ामा अन्यत्र र्ुनसुकै कुरा लेम्खएको िए तापसन

खेलकुद

प्रसतयोसगता सञ्चालन गदान मददरा वा सुसतनर्न्य पदाथनको ववज्ञापन तथा प्रायोर्न

गनन पाइने छै न र त्यस्तो पदाथनसँग सम्बम्न्धत सं स्थालाई प्रोत्साहन गनन सवकने
छै न।
४१. सनर्ी स्वाथन िएको ववषयमा िाग सलन नहुने: पररषद् र ससमसतका पदासधकारी,
सदस्य वा पररषद्का कमनचारीहरुले पररषद्को ठे क्का पट्टा सलन वा आफ्नो सनर्ी
स्वाथन िएको कुनै काम कारबाहीमा िाग सलनु हुँदैन।

४२. उपससमसत वा कायनदल गठन गनन सक्ने: (१) पररषद् वा ससमसतले यो ऐन वा
यस ऐन अन्तगनत बनेको सनयम बमोम्र्म आर्ूले गनुन पने कुनै कायन सम्पादन
गननको

सनसमत्त

आवश्यकता

अनुसार

सक्नेछ ।
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उपससमसत

वा

कायनदल

गठन

गनन

(२) यस दर्ा बमोम्र्म गदठत उपससमसत वा कायनदलको काम, कतनव्य
र असधकार तथा कायानवसध सो उपससमसत वा कायनदल गठन गदानका बखत
पररषद् वा ससमसतले तोके बमोम्र्म हुनेछ।
४३. रावष्ट्रय एन्टीडोवपङ एर्ेन्सी रहने: (१) खेलकुदमा प्रसतबम्न्धत औषसध सेवन
ववरुर्द् कायन गनन एक रावष्ट्रय एन्टीडोवपङ एर्ेन्सी रहनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको रावष्ट्रय एम्ण्टडोवपङ एर्ेन्सीको गठन तथा
काम, कतनव्य र असधकार सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोम्र्म हुनेछ ।
४४. नेपाल सरकारको स्वीकृसत सलनु पने : (१) पररषद्ले ववदे शी सरकार, अन्तरानवष्ट्रय
सं स्था वा ववदे शी सं स्था वा व्यम्िसँग सम्झौता गदान मन्त्रालय मार्नत् नेपाल
सरकारको सहमसत सलनु पनेछ ।
(२) रावष्ट्रय खेल सं घ वा प्रदे श र स्थानीयस्तरका खेल सम्बन्धी सं स्था
वा सनकाय तथा सं घले ववदे शी सरकार, अन्तरानवष्ट्रय सं घ सं स्था, ववदे शी सं स्था

वा व्यम्िसँग सम्झौता गदान पररषद् मार्नत् नेपाल सरकारको स्वीकृसत सलनु
पनेछ ।
४५. स्वीकृसत सलनु पने: (१) सनर्ी क्षेत्र वा अन्य सं घ सं स्थाले रावष्ट्रय तथा

अन्तरानवष्ट्रय खेलकुद प्रसतयोसगताको आयोर्ना वा सञ्चालन गनुन अम्घ सम्बम्न्धत
खेलसं घ वा महासं घको ससर्ाररस सवहत पररषद्को स्वीकृसत सलनु पनेछ ।

(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको र्ानकारी पररषद्ले मन्त्रालयलाई ददनु
पनेछ।
४६. वावषनक प्रसतवेदन: (१) रावष्ट्रय खेल सं घ वा महासं घले प्रत्येक वषन आर्ूले
सम्पादन गरे का काम, कारबाही तथा आय-व्ययको वववरण सवहतको वावषनक
प्रसतवेदन तयार गरी त्यस्तो आसथनक वषन समाप्त िएको समसतले दुई मवहनासित्र
पररषद्मा पेश गनुन पनेछ ।
(२) पररषद्ले प्रत्येक वषनको वावषनक प्रसतवेदन तयार गरी आसथनक वषन
समाप्त िएको समसतले तीन मवहनासित्र मन्त्रालयमा पेश गनुन पनेछ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोम्र्मको प्रसतवेदनमा अन्य कुराको असतररि
पररषद्ले वषन िररमा सम्पादन गरे का काम, उपलम्धध, त्यस्ता कामको लासग
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गरे को खचन, पररषद्को कोष तथा स्रोत साधनको अवस्था, खेलकुदको क्षेत्रमा
दे म्खएका समस्या र सोको समाधानका उपाय तथा प्रत्येक सं घले गरे का मुख्य
काम कारबाही, आय र व्ययको सं म्क्षप्त वववरण समेत उललेख गनुन पनेछ।
(४) उपदर्ा (२) बमोम्र्मको पररषद्को वावषनक प्रसतवेदन अध्यक्षले
सं रक्षक समक्ष पेश गनेछ।
(५) सं घ तथा पररषद्ले उपदर्ा (१) वा (२) बमोम्र्म पेश गरे को
प्रसतवेदन मन्त्रालयले सावनर्सनक गनुन पनेछ ।
४७. खेलकुद अनुशाससत रुपमा सञ्चालन गनुन पने: खेलकुद क्षेत्र सनष्पक्ष, तटस्थ,
रावष्ट्रय एकता एवं गौरवको क्षेत्र हुनेछ । यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन

गदान अन्तरानवष्ट्रय मापदण्ड, मूलय मान्यता र रावष्ट्रय सं स्कृसत एवं रावष्ट्रय वहतलाई
मध्यनर्रमा राखी अनुशाससत रुपमा सञ्चालन गनु,न गराउनु पनेछ ।
४८. खेलकुद पूवानधार सनमानण: (१) तोवकए बमोम्र्मका ठू ला तथा रावष्ट्रय स्तरका
खेलकुद पूवानधारको सनमानण एवं ममनत सम्िार मन्त्रालय आर्ैँले गनन वा पररषद्
मार्नत् गराउन सक्नेछ ।
(२) प्रदे श स्तरीय पूवानधारहरुको सनमानण प्रदे शबाट र स्थानीयस्तरका
पूवानधारहरुको सनमानण स्थानीय तहबाट गररनेछ ।
(३) खेलकुद पूवानधार सनमानण, ववकास तथा प्रसतयोसगता सञ्चालन गनन
आवश्यकता अनुसार सनर्ी क्षेत्र, गैरसरकारी, सहकारी र सामुदावयक सं घ,
सं स्थासँग साझेदारी गनन सवकनेछ ।
(४) खेलकुद पूवानधार सनमानण ववकास तथा प्रसतयोसगता सञ्चालन गनन
प्रचसलत कानून बमोम्र्म अन्तरानवष्ट्रय लगानीलाई अनुमसत एवं प्रोत्साहन ददन
सवकनेछ ।
(५) सनर्ी क्षेत्र, गैरसरकारी, सहकारी र सामुदावयक सं घ, सं स्थाले
सनमानण तथा सञ्चालन गने पूवानधारहरुको मापदण्ड पररषद्को ससर्ाररसमा
मन्त्रालयले तोक्न सक्नेछ ।
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(६) खेलकुद क्षेत्रमा सावनर्सनक सनर्ी क्षेत्र, गैरसरकारी, सहकारी र
सामुदावयक सं घ, सं स्थासँगको साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
तोवकए बमोम्र्म हुनेछ ।
४९. समन्वय र सहकायन: (१) खेलकुद पूवानधारहरुको ववकास र व्यवस्थापन तथा
प्रसतयोसगता सञ्चालनमा सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहबीच आपसमा सहकायन र

समन्वय गनुन पनेछ । अन्तरानवष्ट्रय र रावष्ट्रय खेलकुद प्रसतयोसगता सञ्चालन हुँदा
सबै तहले प्राथसमकता ददनु पनेछ ।
(२) खेलकुद क्षेत्रमा सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहवीच समन्वय, सहकायन
लगायतका अन्य ववषय तोवकए बमोम्र्म हुनेछ ।
५०. खेलाडी कलयाणकारी कोष: (१) खेलाडी तथा प्रम्शक्षकहरुको सामाम्र्क सुरक्षा
सबमा आकम्स्मक उर्द्ार, उपचार एवं पुनः स्थापनाका लासग पररषद्मा खेलाडी
कलयाणकारी कोषको व्यवस्था गररनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको कोष अक्षय कोषको रुपमा रहनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको कोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए
बमोम्र्म हुनेछ ।
५१. सनदे शन ददन सक्ने: (१) मन्त्रालयले खेलकुदको ववकास र सुधारको ववषयमा
पररषद्लाई आवश्यक सनदे शन ददन सक्नेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको सनदे शनको पालना गनुन पररषद्को कतनव्य
हुनेछ ।
५२. असधकार प्रत्यायोर्न: (१) पररषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको सनयम

बमोम्र्म आर्ूलाई प्राप्त असधकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही असधकार
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सम्चव

वा

ससमसतलाई

प्रत्यायोर्न

गनन

सक्नेछ ।
(२) ससमसतले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको सनयम बमोम्र्म

आर्ूलाई प्राप्त असधकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही असधकार ससमसतको

सं योर्क, कुनै सदस्य वा पररषद्को कुनै असधकृत कमनचारीलाई प्रत्यायोर्न गनन
सक्नेछ ।
34

(३) सदस्य-सम्चवले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको सनयम

बमोम्र्म आर्ूलाई प्राप्त असधकारहरुमध्ये आवश्यकता अनुसार केही असधकार
पररषद्को कुनै असधकृत कमनचारीलाई प्रत्यायोर्न गनन सक्नेछ ।

५३. नेपाल सरकारसँग सम्पकन: पररषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पकन राख्दा मन्त्रालय
मार्नत् राख्नु पनेछ ।
५४. सनयम बनाउन सक्ने: यो ऐनको कायानन्वयनको लासग नेपाल सरकारले
आवश्यक सनयम बनाउन सक्नेछ । ।
५५. ववसनयम बनाउने असधकार: (१) यो ऐनको अधीनमा रही पररषद्ले पररषद्को
कमनचारी प्रशासन र आसथनक प्रशासन सम्बन्धी ववसनयम बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्म ववसनयम बनाउँ दा नेपाल सरकारलाई
आसथनक व्ययिार पने ववषयमा पररषद्ले मन्त्रालय मार्नत् नेपाल सरकार, अथन
मन्त्रालयको स्वीकृसत सलनु पनेछ ।

(३) उपदर्ा (१) बमोम्र्म पररषद्ले बनाएको ववसनयम मन्त्रालयबाट

स्वीकृत िएपसछ लागू हुनेछ । ।

५६. आचारसं वहता बनाई लागू गने: (१) पररषद्ले पररषद्, ससमसत, सं घ, सं घका
पदासधकारी तथा पररषद्का कमनचारी, खेलाडी, प्रम्शक्षक, खेल व्यवस्थापक, रे फ्री
तथा खेल आयोर्कले पालना गनुन पने ववषयका सम्बन्धमा आचारसं वहता बनाई
लागू गनुन पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको आचारसं वहताको पालना गनुन सम्बम्न्धत
सबैको कतनव्य हुनेछ ।
५७. ऐन कायानन्वयन मापन : यो ऐन प्रारम्ि िएको समसतले पाँच वषनपसछ
मन्त्रालयले ऐन कायानन्वयनको प्रिाव सम्बन्धमा मापन गनेछ ।
५८. खारे र्ी र बचाउ: (१) खेलकुद ववकास ऐन, २०४८ खारे र् गररएको छ ।
(२) खेलकुद ववकास ऐन, २०४८ बमोम्र्म िए गरे का काम कारबाही
यसै ऐन बमोम्र्म िए गरे को मासननेछ ।
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(३) खेलकुद ववकास ऐन, २०४८ बमोम्र्म स्थावपत रावष्ट्रय खेलकुद
पररषद्को चल-अचल सम्पम्त्त तथा दावयत्व पररषद्मा सनेछ र सो पररषद्मा
कायनरत कमनचारीहरु यस ऐन बमोम्र्मको पररषद्को कमनचारीको रुपमा रहने
छन् ।
साउन १६, २०७६ मा बसेको रावष्ट्रय सिाको बैठकले ववधायन व्यवस्थापन
ससमसतको प्रसतवेदन सवहत पाररत गरे को र र्ागुन २१, २०७६ मा बसेको प्रसतसनसध
सिाको बैठकले यस ववधेयकलाई म्शक्षा तथा स्वास््य ससमसतको प्रसतवेदनका साथै
थप सं शोधन सवहत पाररत गरे कोमा रावष्ट्रय सिाको र्ेठ ७, २०७७ मा बसेको
बैठकले उि सं शोधनलाई स्वीकार गरी पुनः पाररत गरे को व्यहोरा नेपालको
सं ववधानको धारा ११३ को उपधारा (१) बमोम्र्म प्रमाम्णत गदनछु।

………………………………..
गणेश प्रसाद सतसमम्लसना
अध्यक्ष
रावष्ट्रय सिा

रावष्ट्रय

सिा

अध्यक्षबाट

प्रमाम्णत

यो

ववधेयक

नेपालको

सं ववधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोम्र्म प्रमाणीकरण
गदनछु ।
……………………………..
(ववद्यादे वी िण्डारी)
समसत : २०७७/…./….

राष्ट्रपसत
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