प्रदे शमा खेलकूद विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यिस्था गर्नन बर्नेको विधेयक
प्रस्तािर्नााः प्रदे शमा खेलकूद, खेल संस्कृतिको विकास, खेलकूद पि
ू ााधार तिमााण, खेलाडीको व्यािसातयक

सरु क्षा, प्रदे श, राष्ट्रिय िथा अन्िरााष्ट्रिय स्िरमा हुिे प्रतियोगििामा सहभागििा िथा खेलकूद क्षेत्रको समग्र
विकास ििा आिश्यक भएकोले,
१.
२.

प्रदे श सभाले यो ऐि बिाएको छ ।

संक्षिप्त र्नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐिको िाम ×प्रदे श खेलकूद विकास ऐर्न २०७५" रहे को छ ।
(२) यो ऐि िरू
ु न्ि प्रारम्भ हुिेछ ।
पररभाषााः विषय िा प्रसंिले अको अथा िलािेमा यस ऐिमा,
(क)

"अध्यक्ष" भन्िाले दफा ३ बमोष्ट्िम िठिि प्रदे श खेलकूद विकास पररषदको

(ख)

"खेलकूद सम्बन्धी संस्था" भन्िाले दफा १३ बमोष्ट्िम पररषदमा दिाा भएको

(ि)

"िोककएको" िा "िोककए बमोष्ट्िम" भन्िाले यस ऐि अन्ििाि बिेको तियममा

अध्यक्ष

(घ)
(ङ)
(च)

(छ)
(ि)
(झ)
(ञ)
३.

सम्झिु पछा ।

संस्था सम्झिु पछा ।

िोककएको िा िोककए बमोष्ट्िम सम्झिु पछा ।

"पररषद" भन्िाले दफा ३ बमोष्ट्िम ििि भएको प्रदे श खेलकूद विकास पररषद
सम्झिु पछा ।

"प्रतिरिाि" भन्िाले दफा ३० बमोष्ट्िम स्थापिा भएको प्रदे श खेलकूद विकास
प्रशशक्षण प्रतिरिाि सम्झिु पछा ।

“मन्त्रालय” भन्िाले सामाष्ट्िक विकास मन्त्रालय सम्झिु पछा ।
"प्रदे श" भन्िाले प्रदे श िं. ३ सम्झिु पछा ।

"सदस्य" भन्िाले दफा ३ बमोष्ट्िमको पररषदको सदस्य सम्झिु पछा र सो शब्दले
पररषदको अध्यक्ष र सदस्य-सगचि समेिलार्ा ििाउँ छ ।

"सदस्य-सगचि" भन्िाले दफा ३ बमोष्ट्िम िठिि प्रदे श खेलकूद विकास पररषदको
सदस्य-सगचि सम्झिु पछा ।

"सशमति" भन्िाले दफा १२ बमोष्ट्िम ििि भएको खेलकूद विकास सशमति
सम्झिु

पछा ।

पररषदको गठर्नाः (१) प्रदे शमा खेलकूदको विकास ििाको लागि प्रदे श खेलकूद विकास पररषद ििि
हुिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोष्ट्िम ििि हुिे पररषदमा दे हायका सदस्य रहिेछि ् (क)
सामाष्ट्िक विकास मन्त्री
(ख)

सदस्य, प्रदे श िीति िथा योििा आयोि (खेलकूद हे िे) -सदस्य

(घ)

प्रदे श प्रहरी प्रमख
ु

(ि)

सगचि, सामाष्ट्िक विकास मन्त्रालय
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-सदस्य
-सदस्य

-अध्यक्ष

(ङ)

राष्ट्रिय स्िरमा खेलकूदको क्षेत्रमा खेलाडी िा रे फ्री िा प्रशशक्षक िा

सठहि

प्रदे श सरकारले मिोिीि िरे का पाँच ििा

(च)

खेलकूद

व्यिस्थापक भर्ा दश िषा काम िरे का व्यष्ट्ति मध्ये दईु ििा मठहला
खेलकूदको क्षेत्रमा अध्ययि, अिस
ु न्धाि, प्रिर्दाधिात्मक काया िरे का

मठहला सठहि
(छ)
(ि)
(झ)

सगचि

-सदस्य

-सदस्य

विज्ञ मध्येबाट मन्त्रालयले मिोिीि िरे को कम्िीमा एक ििा
चार ििा

प्रदे श स्िरमा रहे का खेलकूद सम्बन्धी संस्थाबाट मन्त्रालयले मिोिीि
िरे का कम्िीमा एक ििा मठहला सठहि चार ििा

-सदस्य

ििा

-सदस्य

फरक क्षमिा भएका खेलाडी मध्येबाट मन्त्रालयले मिोिीि िरे को एक
अध्यक्षको शसफाररसमा प्रदे श सरकारले तियत
ु ि िरे को व्यष्ट्ति–सदस्य-

(३) पररषदले बैिकमा िेपाली सेिा र सशस्त्र प्रहरी बल िथा प्रदे श स्िरीय कायाालयका

प्रमख
ु लाई आमन्त्रण ििा सतिेछ ।

(४) खण्ड (ङ) दे खख (ि) सम्मका सदस्य मिोिीि िदाा प्रदे शको भौिोशलक समािेशीिा

प्रतितिगधत्ि हुिे िरी मिोिीि ििुा पिेछ ।
(५) पररषद अविष्ट्छछन्ि उत्तरागधकारिाला स्िशाशसि र संिठिि संस्था हुिेछ ।
(६) पररषदको सबै काम कारिाहीको तिशमत्त आफ्िो छुट्टै छाप हुिेछ ।

(७) पररषदले व्यष्ट्ति सरह चल अचल सम्पवत्त प्राप्ि ििा, उपभोि ििा र बेचबबखि ििा

सतिेछ ।

(८) पररषदले व्यष्ट्ति सरह आफ्िो िामबाट उिुर ििा र सो उपर पति सोही िामबाट

उिुर लाग्ि सतिेछ ।
४.

(९) पररषदको मख्
ु य कायाालय प्रदे श रािधािीमा रहिेछ।

पदािधधाः (१) दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) दे खख (झ) सम्मका मिोिीि िा तियत
ु ि
हुिे सदस्यको पदािगध पाँच िषाको हुिेछ ।
(२) दफा ३ को उपदफा (२) बमोष्ट्िमको कुिै सदस्यको पद ररति भएमा सोही बमोष्ट्िम
पदपतू िा िररिेछ ।

(३) दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) दे खख (झ) सम्मका मिोिीि िा तियत
ु ि हुिे
सदस्यले आफ्िो किाव्य पालि िरे को छै ि भन्िे लािेमा मन्त्रालयले त्यस्िो सदस्यलार्ा िुिसक
ु ै
बखि हटाउि सतिेछ ।
५.

िर त्यसरी हटाउिु पदाा सम्बष्ट्न्धि सदस्यलार्ा सफार्को मौकाबाट बञ्चीि िररिे छै ि ।

सदस्यको अयोग्यतााः दे हायको कुिै व्यष्ट्ति सदस्यमा मिोिीि हुि िा बहाल रहि सतिे छै िः(क) िैह्र िेपाली िािररक,
(ख) पदे ि बाहे कका कमाचारी,
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(ि) िैतिक पिि दे खखिे फौिदारी अशभयोिमा अदालिबाट कसरू दार िहररएको,
६.

(घ) पछचीस िषा उमेर परू ा िभएको ।

सदस्यता समाप्त हुर्ने अिस्थााः दे हायको अिस्थामा सदस्यिा समाप्ि भएको मातििेछः(क) दफा ५ बमोष्ट्िम सदस्यमा बहाल रहि अयोग्य िहररएमा,
(ख) रािीिामा िरे मा,
(ि) मत्ृ यु भएमा,

(घ) सच
ू िा िठदर्ा लिािार िीि पटक भन्दा बढी पररषदको बैिकमा अिप
ु ष्ट्स्थि भएमा,
७.

(ङ) दफा ४ को उपदफा (३) बमोष्ट्िम मन्त्रालयले हटाएमा ।

सदस्य सधििको नर्नयक्ु तत, योग्यता ,पाररश्रममक, सेिा शतन र सवु िधा सम्बन्धी व्यिस्था: (१)
दे हाय बमोष्ट्िमको योग्यिा पि
ु ेको व्यष्ट्तिलार्ा अध्यक्षको शसफाररसमा प्रदे श सरकारले सदस्य
सगचिमा तियत
ु ि ििेछ ।
(क)

िेपाली िािररक,

(ि)

राष्ट्रियस्िरको

(ख)

(घ)
(ङ)

मान्यिाप्राप्ि विश्िविर्दयालयबाट स्िािक िा सोसरह उपागध हाशसल िरे को,
खेलाडी,

विशेषज्ञिा हाशसल िरे को,

रे फ्री,

प्रशशक्षक,

व्यिस्थापक

िा

खेलकूदको

क्षेत्रमा

िीस बषा उमेर परू ा भर्ा पचपन्ि िषा ििाघेको,
कुिै कािि
ू ले अयोग्य ििहररएको ।

(२) सदस्य सगचिको पाररश्रशमक, सेिा शिा र सवु िधा सम्बन्धी व्यिस्था िोककए बमोष्ट्िम

८.

हुिेछ ।
सदस्य सधििको काम, कतनव्य र अधधकार: सदस्य सगचिको काम, किाव्य र अगधकार दे हाय
बमोष्ट्िम हुिेछ :(क)
दै तिक प्रशासतिक काया सञ्चालि ििे, िराउिे,
(ख)

पररषदको खेलकूद सम्बन्धमा िीति तिधाारण ििे कायामा सहयोि ििे,

(घ)

पररषदबाट स्िीकृि खेलकूद सम्बन्धी िीति, योििा र कायाक्रम कायाान्ियि ििे,

(ि)

(ङ)

(च)
९.

(छ)

पररषदको बैिकको तिणाय प्रमाणीकरण एिं कायान्ियि ििे, िराउिे,
िराउिे,

िावषाक योििा, कायाक्रम िथा बिेट ियार िरी पररषद समक्ष पेश ििे,
िावषाक प्रतििेदि ियार िरी पररषद समक्ष पेश ििे,
पररषदले िोकेको अन्य काया ििे, िराउिे ।

पद ररतत हुर्ने व्यिस्था : दे हायको अिस्थामा सदस्य सगचि र मिोिीीि सदस्यको पद ररति
भएको मातििेछः(क )

प्रदे श सरकार समक्ष ठदएको शलखखि रािीीिामा स्िीकृि भएमा,

(ग)

िैतिक पिि दे खखिे फौिदारी कसरू मा अदालिबाट कसरू दार िहरे मा,

(ख)
(घ)

प्रदे श सरकारले तििलाई पदबाट हटाएमा,
तििको मत्ृ यु भएमा ।
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१०.

पररषदको बैठक र नर्नर्नयाः (१) अध्यक्षको तिदे शि अिस
ु ार सदस्य-सगचिले शमति, समय र स्थाि
िोकी पररषदको बैिक बोलाउिु पिेछ ।

(२) पररषदको बैिकको अध्यक्षिा अध्यक्षले ििेछ र तििको अिप
ु ष्ट्स्थतिमा उपष्ट्स्थि

सदस्य मध्येबाट छातिएको सदस्यले बैिकको अध्यक्षिा ििेछ ।

(३) पररषदको कूल सदस्य सङ्खख्याको पचास प्रतिशि भन्दा बढी सदस्य उपष्ट्स्थि भएमा

बैिकको लागि िणपरू क सङ्खख्या पि
ु ेको मातििेछ ।

(४) पररषदको बैिक िषाको कम्िीमा िीि पटक बस्िेछ ।

(५) एक तिहार् सदस्यले कारण र औगचत्य सठहि बैिक बोलाउि अध्यक्ष समक्ष शलखखि

अिरु ोध िरे मा अध्यक्षले यथाशीघ्र बैिक बोलाउिु पिेछ ।

(६) बैिकमा बहुमिको राय मान्य हुिेछ र मि बराबर भएमा अध्यक्षिा ििे व्यष्ट्तिले
तिणायात्मक मि ठदिेछ ।
(७) अध्यक्ष िथा सदस्य-सगचिले बैिकको तिणाय प्रमाखणि ििप
ुा िेछ ।

११.

(८) बैिक सम्बन्धी अन्य कायाविगध पररषद आफैले तिधाारण िरे बमोष्ट्िम हुिेछ ।
पररषदको काम, कतनव्य र अधधकाराः दफा ३ बमोष्ट्िम ििि भएको पररषदको काम, किाव्य र
अगधकार दे हाय बमोष्ट्िम हुिेछः(क)
प्रदे श सरकारलार्ा खेलकूद सम्बन्धी िीति िथा कायाक्रमको विषयमा सझ
ु ाि ठदिे,
(ख)

प्रदे श, राष्ट्रिय र अन्िरााष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगििा आयोििा ििे,

शलि

खेलाडी िथा आिश्यकिा अिस
ु ार अन्य पदागधकारीलार्ा पिाउिे,

(ि)
(घ)
(ङ)

(च)

संरक्षण
(छ)
(ि)

(झ)
(ञ)

प्रकृया

अन्िर प्रदे श, राष्ट्रिय िथा अन्िरााष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगििा िा बैिकमा भाि
खेलकूद सम्बन्धी संस्थालार्ा आगथाक िा अन्य सहयोि प्रदाि ििे िा त्यस्िो
सहयोिको लागि मन्त्रालयलार्ा शसफाररस ििे,

खेलकूदको विकास, प्रिर्दाधि, अिस
ु न्धाि, अध्ययि, िाशलम लिायिका काया ििे
िराउिे,

रङ्खिशाला, खेलकूद मैदाि िथा अन्य खेलकूद संरचिाको तिमााण, सञ्चालि,
िथा रे खदे ख ििे िराउिे,

प्रतिरिाि िथा शशक्षण संस्थामा खेलकूद प्रशशक्षण लिायिका काया ििे िराउिे,

प्रदे शको भि
ू ोल िथा ििसङ्खख्याको सन्िल
ु िका आधारमा समािप
ु ातिक रूपमा
खेलकूद विकास सशमति ििि ििे र िी सशमतिलार्ा समन्िय र आिश्यक
तिदे शि ठदिे,

खेलकूद सम्बन्धी संघसंस्थाको तियमि ििे,

स्िदे शी िथा विदे शी प्रशशक्षकबाट प्रशशक्षणको व्यिस्था ििे र उपयत
ु ि खेलाडीको
छिोट िरी विदे शमा समेि िाशलम शलि पिाउिे]।

िर विदे शी प्रशशक्षक खझकाउदा पररषदले प्रचशलि कािि
बमोष्ट्िमको
ू

परू ा ििप
ुा िेछ ।
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(ट)

खेलाडीलार्ा आगथाक सहायिा िथा खेलिवृ त्त प्रदाि ििाको लागि प्रदे श सरकार

(ि)

खेलाडीको स्िास््यको संरक्षण ििाको लागि आिश्यक व्यिस्था ििे,

समक्ष
(ड)

(ढ)

(ण)
(ि)

(थ)
(द)

(ध)
(ि)
(प)
१२.

१३.

१४.

(फ)

शसफाररस ििे,

फरक क्षमिा भएका व्यष्ट्तिको खेलकूदको विकास ििा िाशलम िथा प्रतियोगििा
सञ्चालि ििे व्यिस्था ििे िराउिे,
खेलकूद सङ्खग्रहालय स्थापिा ििे,

खेलकूद विकासको लागि िोरिी, सेशमिार आयोििा ििे,
खेलकूद पयाटिको विकास ििे,

परम्परािि खेलकूदको संरक्षण र प्रिर्दाधि ििे,

प्रदे शको खेलकूद विकासमा लागि प्राथशमकीकरण ििे,

खेलकूदको विकासको लागि अन्य आिश्यक व्यिस्था ििे िराउिे,
खेलाडीको अशभलेख राख्ने,

आिश्यकिा अिस
ु ार सशमति ििि ििे,

अध्यक्षले पररषदको बावषाक प्रतििेदि मख्
ु यमन्त्री समक्ष पेश ििे ।

खेलकूद विकास सममनत: (१) पररषद मािहिमा िोककए बमोष्ट्िमका खेलकूद विकास सशमति रहिे
छि ् ।

(२) उपदफा (१) बमोष्ट्िम ििि हुिे सशमतिको संरचिा, काम, किाब्य र अगधकार िोककए
बमोष्ट्िम हुिेछ ।

खेलकूद सम्बन्धी संस्थाको दतान: (१) खेलकूद सम्बन्धी कक्रयाकलाप आयोििा ििे तलि, संघ िा

संस्थाको दिाा पररषदमा हुिेछ ।
(२) यस अतघ अन्य तिकायमा दिाा भर् अर्दयािगधक रहे का खेलकूद सम्बन्धी संस्था यस
ऐि बमोष्ट्िम दिाा हुिप
ु िेछ ।
दतानको लाधग नर्निेदर्न ददर्नु पर्ने: (१) दफा १३ बमोष्ट्िम िाम दिाा िराउि चाहिे खेलकूद सम्बन्धी
संस्थाले दे हायका कुरा खुलाई सशमतिमा िाम दिााको लागि तििेदि ठदिु पिेछः–
(क) संस्थाको िाम र िे िािा,
(ख) संचालि िररिे खेलकूद,

(ि) कायाकाररणी सशमतिका सदस्यको िाम, िे िािा,
१५.

ििा
१६.

(घ) विधािको प्रमाखणि प्रतिशलवप ।

र्नाम दतान गर्नन सतर्नेाः (१) दफा १४ बमोष्ट्िम िाम दिाा िराउिको लागि दरखास्ि परे मा पररषदले
एतकार्स ठदि शभत्र आिश्यक िाँचबझ
ु िरी त्यस्िो संस्थाको िाम दिाा ििा सतिेछ ।

(२) पररषदले उपदफा (१) बमोष्ट्िम िाम दिाा भएमा दिाा िररएको सच
ू िा र िाम दिाा

िसककिे भएमा सोको सच
ू िा सम्बष्ट्न्धि संस्थालाई ठदिु पिेछ ।

विधार्न संशोधर्नको सि
ू र्ना: (१) यो ऐि बमोष्ट्िम पररषदमा िाम दिाा भएको खेलकूद सम्बन्धी
संस्थाले दफा १४ बमोष्ट्िम िाम दिााको लागि ठदएको तििेदिमा उल्लेख भएको व्यहोरा िा
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तििेदि साथ संलग्ि विधािको व्यहोरामा कुिै हे रफेर भएमा त्यसरी हे रफेर ििुा परे को कारण सठहिको
सच
ू िा एतकाईस ठदि शभत्र पररषदलाई ठदिु पिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोष्ट्िम हे रफेरको सच
ू िा प्राप्ि भएपतछ हे रफेर ििुा पिे कारण उगचि

१७.

श्रेस्िा

दे खेमा पररषदले हे रफेरको व्यहोरा अर्दयािर्दतयक ििुा पिेछ ।

दहसाबको श्रेस्ता राख्नु पर्नेाः (१) खेलकूद सम्बन्धी संस्थाले आफ्िो आम्दािी खचाको ठहसाबको
िोककएको ढाँचामा राख्नु पिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोष्ट्िम खेलकूद सम्बन्धी संस्थाले राखेको श्रेस्िाको िाँचबझ
ु पररषदले

िठहले सक
ु ै ििा िराउि सतिेछ ।

(३) सशमतिले उपदफा (२) बमोष्ट्िम खेलकूद सम्बन्धी संस्थाको श्रेस्िाको िाँचबझ
ु िदाा

िराउँ दा आम्दािी खचाको ठहसाब ककिाब अतियशमि भएको िा रकम ठहिाशमिा भएको दे खखएमा
अतियशमि भएको ठहसाब ककिाब तियशमि ििा लिाउि र ठहिाशमिा भएको रकम सम्बष्ट्न्धि
१८.

व्यष्ट्तिबाट असल
ू उपर ििा िराउि आिश्यक कारबाही चलाउिेछ ।

नर्नदे शर्न ददर्ने: (१) पररषदले खेलकूद सम्बन्धी संस्थालाई खेलकूदको विकासको सम्बन्धमा समय
समयमा आिश्यक तिदे शि ठदि सतिेछ र त्यस्िो तिदे शिको पालिा ििुा सम्बष्ट्न्धि खेलकूद

सम्बन्धी संस्थाको किाव्य हुिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोष्ट्िम पररषदले ठदएको तिदे शिको पालि िििे खेलकूद सम्बन्धी
संस्था िा दफा १७ बमोष्ट्िम सशमतिले िोककठदएको ढाँचामा आफ्िो आम्दािी खचाको ठहसाब

ककिाबको श्रेस्िा िराख्ने िा रकम ठहिाशमिा ििे खेलकूद सम्बन्धी संस्थाको िाम सशमतिले

आफ्िो लििबाट कट्टा ििा सतिेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोष्ट्िम सशमतिले आफ्िो लििबाट कुिै खेलकूद सम्बन्धी संस्थाको

१९.

२०.

िाम कट्टा िरे मा त्यसको सच
ू िा सम्बष्ट्न्धि खेलकूद सम्बन्धी संस्थालाई ठदिु पिेछ ।

स्िीकृनत मलर्नु पर्ने: खेलकूद सम्बन्धी संस्थाले अन्िरााष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगििा िा अन्िरााष्ट्रिय
खेलकूद विषयको सभा िा सम्मेलिमा भाि शलि कुिै सदस्य िा खेलाडीलाई पिाउि िा प्रदे शमा

हुिे खेलकूद प्रतियोगििा, अन्िरााष्ट्रियस्िरको सभा िा सम्मेलिमा अन्य दे शको खेलाडी िा
अगधकारीलाई आमन्त्रण ििा प्रचशलि कािि
ू बमोष्ट्िम स्िीकृति शलिु पिेछ ।
पररषदको कोष: (१) पररषदको आफ्िो एउटा छुट्टै कोष हुिेछ र सो कोषमा दे हायको रकम
रहिेछ:(क)

िेपाल सरकार र प्रदे श सरकारबाट प्राप्ि रकम,

(ि)

खेलकूद सम्बन्धी प्रशशक्षण प्रदाि िरे बापिको शल्
ु क,

(ख)
(घ)
(ङ)

(च)

एिेन्सीबाट
(छ)

खेलकूद पि
ू ााधार उपयोि ििा ठदए बापिको शल्
ु क,
खेलकूद प्रदशाि िरी आिाि भएको रकम,

कुिै व्यष्ट्ति िा संस्थाले चन्दा िा सहायिा स्िरुप प्रदाि िरे को रकम,
िेपाल

सरकारको

अिम
ु तिमा

प्राप्ि रकम,

अन्िरााष्ट्रिय

अन्य कुिै स्रोिबाट प्राप्ि रकम ।
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संघ

संस्था, विदे शी

सरकार

िा

(३) पररषदको िामबाट िररिे सबै खचा कोषबाट व्यहोररिेछ ।

(४) पररषदको कोषमा रहिे रकम “क” ििाको िाखणज्य बैंकमा खािा खोली िम्मा ििेछ ।

२१.

(५) पररषदको खािा संचालि िोककए बमोष्ट्िम हुिेछ ।
सम्झौता गदान र्नेपाल सरकारको स्िीकृनत मलर्नु पर्नेाः पररषदले आफ्िो काया सञ्चालिको

शसलशसलामा

विदे शी सरकार िा अन्िरााष्ट्रिय साझेदार िा विदे शी संस्था िा व्यष्ट्तिसँि सम्झौिा िदाा

िेपाल सरकारको स्िीकृति शलिु पिेछ ।
२२.

लेखा र लेखापरीिर्ाः (१) पररषदको आय व्ययको लेखा प्रचशलि कािि
ू बमोष्ट्िम राखखिेछ ।
(२) पररषदको आन्िररक लेखा परीक्षण प्रदे श लेखा तियन्त्रकको कायाालयले ििेछ ।

(३) पररषदको लेखापरीक्षण महालेखा परीीक्षकको कायाालयबाट हुिेछ ।
(४) मन्त्रालयले पररषदको आय व्ययको लेखा, ित्सम्बन्धी काििाि, ििदी ष्ट्िन्सी समेि

२३.

भत्ता
२४.
२५.

िुिसक
ु ै बखि िाँछि िा िाँछि लिाउि सतिेछ ।

सदस्यको भत्ााः (१) सदस्यले पररषदको बैिकमा भाि शलए बापि िोककए बमोष्ट्िम बैिक भत्ता
पाउिेछ ।

(२) सदस्यले पररषदको काम विशेषले भ्रमण ििुा परे मा तियमािस
ु ार भ्रमण िथा दै तिक

पाउिेछ ।

सदस्य सधििको पाररश्रममक र सेिा सवु िधााः
िोककए बमोष्ट्िम हुिेछ ।

सदस्य सगचिको पाररश्रशमक सेिा शिा र सवु िधा

पररषदको कमनिारीाः (१) पररषदमा प्रदे श सरकारबाट स्िीकृि संििि संरचिा र दरबन्दी
बमोष्ट्िमको कमाचारी रहिेछि ् ।

(२) कमाचारीको तियष्ट्ु ति, पाररश्रशमक, सेिाको शिा िथा सवु िधा सम्बन्धी व्यिस्था

िोककए बमोष्ट्िम हुिेछ।

(३) पररषदले आिश्यकिा अिस
ु ार विज्ञ, प्रशशक्षक लिायिका अन्य व्यष्ट्तिलार्ा सेिा

करार िरी काममा लिाउि सतिेछ।

(४) उपदफा (१) बमोष्ट्िमको कमाचारी तियत
ु ि िभएसम्मका लागि पररषदलार्ा आिश्यक

२६.

प्राप्ि
२७.

कमाचारी प्रदे श सरकारले उपलव्ध िराउिेछ ।

अधधकार प्रत्यायोजर्नाः पररषदले यो ऐि िा यस ऐि अन्ििाि बिेको तियम बमोष्ट्िम आफूलाई
अगधकार मध्ये सबै िा केही अगधकार अध्यक्ष, सदस्य सगचि, सदस्य, दफा ११ को खण्ड (प)
बमोष्ट्िमको सशमति िा कुिै कमाचारीलाई

प्रत्यायोिि ििा सतिेछ ।

प्रदे श सरकारले नर्नदे शर्न ददर्न सतर्नेाः (१) प्रदे श सरकारले खेलकूदको विकास ििाको लागि
पररषदलाई आिश्यक तिदे शि ठदि सतिेछ ।
हुिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोष्ट्िम प्रदे श सरकारले ठदएको तिदे शिको पालि ििुा पररषदको किाव्य
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२८.
२९.

खेलाडीको व्यािसानयक सरु िा: िोककए बमोष्ट्िमकीो बिीकरणको आधारमा खेलाडीको पाररश्रशमक,
भत्ता िा अन्य सेिा सवु िधा िोककए बमोष्ट्िम हुिेछ ।
सजाय र कारबाही: (१) पररषदले दे हाय बमोष्ट्िमको कसरू मा दे हाय बमोष्ट्िम सिाय ििेछ:(क)

पररषदले ठदएको तिदे शि पालिा िििे खेलकूद विकास सशमति िा खेलकूद

सम्बन्धी

रुपैयाँ िररबािा र सोही कसरू
(ख)

संस्थालाई पठहलो पटक चेिाििी सठहि पछचीस हिार
दोहोर्यामा सशमति िा संस्था खारे िी ।

कुिै खेलाडी िा खेलाडीको समह
ू िा प्रशशक्षक िा व्यिस्थापक िा रे फ्रीले खेलको

प्रतिस्पधााबाट आउिे स्िभाविक पररणामलाई प्रतिकूल हुिे िरी शमलोमिोमा िा
प्रलोभिमा परी खेल खेले िा खेलाएमा,
प्रदे श स्िरको खेलकूद प्रतियोगििाको हकमासोहीस्िरको
प्रतिबन्ध

।

राष्ट्रिय स्िरको खेलकूद प्रतियोगििाको हकमा-

पछचीस हिार रुपैयाँ िररिािा र
एक

खेलबाट

बषासम्म

पचास हिार रुपैयाँ िररिािा र
दईु बषासम्म सोही स्िरको
खेलबाट प्रतिबन्ध ।

अन्िरााष्ट्रिय स्िरको खेलकूद प्रतियोगििाको हकमा-एक लाख रुपैयाँ िररिािा र
िीि बषासम्म सोही स्िरको
खेलबाट प्रतिबन्ध

(२) उपदफा (१) बमोष्ट्िम पररषदले िरे को सिाय उपर गचत्त िबझ
ु ेमा पैँिीस ठदिशभत्र

३०.

मन्त्रालयमा पि
ु रािेदि ठदि सककिेछ ।

प्रमशिर् प्रनतष्ठार्न सम्बन्धी व्यिस्था : (१) प्रदे श सरकारले खेलकूदको विकासका लागि प्रदे श
खेलकूद विकास प्रशशक्षण प्रतिरिाि स्थापिा ििा सतिेछ ।

(२) प्रदे श खेलकूद विकास प्रशशक्षण प्रतिरिाि सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोककए बमोष्ट्िम

हुिेछ ।
३१.
नर्नयम बर्नाउर्ने अधधकाराः यस ऐिको उर्ददे श्य पतू िाका लागि प्रदे श सरकारले आिश्यक तियम
बिाउि

सतिेछ ।

३२.

प्रदे श सरकारसँग सम्पकनाः पररषदले प्रदे श सरकारसँि सम्पका राख्दा सामाष्ट्िक विकास मन्त्रालय

३३.

र्नागररकको कतनव्य: खेल खेल्िु र खेलाउिु सबै िािररकको किाव्य हुिेछ ।
यस ऐर्न बमोक्जम हुर्ने: यस ऐिमा लेखखए िति कुरामा यस ऐि बमोष्ट्िम र अन्यमा प्रचशलि

३४.

माफाि राख्नु पिेछ ।

कािि
बमोष्ट्िम हुिेछ ।
ू
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