प्रदे श राजपत्र
प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत
खण्ड ३) बुटवल, रूपन्दे ही, जेठ १४ गते, २०७६ साल (अततररक्ताङ्क १७
भाग १
प्रदे श सरकार
आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना
नेपालको सं ववधानको धारा १76 बमोशजम प्रदे श नं. ५ को प्रदे श सभाले

बनाएको तल ले शखए बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन
गररएको छ ।

सम्वत् २०७६ सालको ऐन नं. १५
प्रदे श नं. ५, खेलकूद ववकास सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन
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प्रस्तावनााः खेलकूदको माध्यमबाट युवा, ववद्याथी तथा आम नागररकको शारीररक
तथा मानतसक ववकास गरी स्वस्थ, सक्षम र अनुशातसत नागररक तयार गनव र
खेलकूद सम्बन्धी कायवक्रम गदै व्यवसावयक प्रततस्पधी खेलाडीको ववकास गरी
प्रदे श, राविय तथा अन्तरावविय स्तरमा हुने खेलकूद प्रततयोतगतामा प्रदे शको साथवक
सहभातगता एवं खेलकूद र खेल पयवटनका माध्यमबाट ददगो शाशन्त र समृवि
हातसल गनव वाञ्छनीय भएकोले ,
प्रदे श नं. ५ प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द - १
प्रारशम्भक
१.

सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "प्रदे श खेलकूद ववकास ऐन,
२०७६" रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषााः ववषय वा प्रसं गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमााः–
(क)

"पररषद्" भन्नाले दफा ३ बमोशजम स्थापना भएको प्रदे श खेलकूद
पररषद् सम्झनु पछव ।

(ख)

"अध्यक्ष" भन्नाले पररषद्को अध्यक्ष सम्झनु पछव ।

(ग)

"सदस्य" भन्नाले पररषद्को सदस्य सम्झनु पछव र सो शब्दले
पररषद्को अध्यक्ष, सदस्य-सशचव र कोषाध्यक्षलाई समेत सम्झनु
पछव ।
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(घ)

"सदस्य-सशचव" भन्नाले पररषद्को सदस्य-सशचव सम्झनु पछव ।

(ङ)

"खेलकूद ववकास सतमतत" भन्नाले दफा १३ बमोशजम गदठत
खेलकूद ववकास सतमतत सम्झनु पछव ।

(च)

"खेलकूद सम्बन्धी संस्था" भन्नाले दफा १५ बमोशजम दताव भएको
सं घ सं स्था सम्झनु पछव।

(छ)

"तोवकएको वा तोवकए बमोशजम" भन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनेको
तनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोशजम सम्झनु पछव ।

(ज)

"मन्त्रालय" भन्नाले प्रदे श नं. ५ मा खेलकूद सम्बन्धी कायव हेने
मन्त्रालय सम्झनु पछव ।

पररच्छे द - २
संस्थागत व्यवस्था
३.

पररषद्को स्थापनााः (१) खेलकूदको ववकास गनवका लातग प्रदे श खेलकूद
पररषद्को नामले एक पररषद्को स्थापना हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना हुने पररषद्मा दे हायका
सदस्यहरु रहनेछन्(क)

मन्त्री सामाशजक ववकास मन्त्रालय

-अध्यक्ष

(ख)

सशचव, सामाशजक ववकास मन्त्रालय

-सदस्य

(ग)

राविय, अन्तरावविय तथा प्रदे शस्तरीय खेल जगतमा
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प्रततष्ठा आजवन गरे का प्रदे श तभत्रका कशम्तमा
एक जना मवहला खेलाडी सवहत पने गरी
प्रदे श सरकारबाट मनोतनत बढीमा पााँच जना
(घ)

प्रत्येक शजल्लाबाट एक,एक जना पने गरी प्रदे श
सरकारले मनोतनत गरे का बाह्र जना

(ङ)

-सदस्य
-सदस्य

प्रदे श स्तरका खेलकूद सम्बन्धी सं घ, सं स्थाहरुबाट
तसफाररश भई आएका व्यशक्तहरु मध्येबाट
कशम्तमा एक जना मवहला पने गरी अध्यक्षले
मनोतनत गरे का तीन जना

(च)

-सदस्य

प्रदे श तभत्रका ववश्व ववद्यालयका खेलकूद तथा ववद्याथी
कल्याण सम्बन्धी कायव हेने प्रमुखहरु मध्येबाट
सम्बशन्धत ववश्व ववद्यालयले तसफाररस गरे का
एक एक जनामध्ये पररषद्ले मनोतनत गरे का दुईजना

(छ)

-सदस्य

युवा तथा खेलकूद महाशाखा प्रमुख,
सामाशजक ववकास मन्त्रालय

-सदस्य

(३) अध्यक्षले सदस्यहरु मध्येबाट पररषद्का सदस्य सशचव र
कोषाध्यक्षको तनयुशक्त गनेछ ।
(४) पररषद्ले आवश्यक दे खेमा कुनै स्वदे शी वा ववदे शी ववशेषज्ञ
वा सल्लाहकारलाई पररषद्को बैठकमा पयववेक्षकको रुपमा भाग तलन
आमन्त्रण गनव सक्नेछ ।
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(५)
स्थानमा

पररषद्को

रहनेछ

।

प्रधान

सो

कायावलय

कायावलय

प्रदे शको

स्थापना

राजधानी

नभएसम्म

रहेको

मन्त्रालयको

सम्बशन्धत महाशाखाले यस ऐन वमोशजम प्रधान कायावलयले गनुप
व ने सबै
कायवहरु गनेछ ।
४.

पररषद्को संरक्षकाः (१) मुख्यमन्त्री पररषद्को सं रक्षक हुनेछ ।
(२) अध्यक्षले पररषद्को वावषवक प्रततवेदन मुख्यमन्त्री समक्ष पेश
गनेछ ।

५.

तनदे शन पालना गनुपव नेाः सं रक्षकले ददएको तनदे शन पालना गनुव पररषद्को
कतवब्य हुनेछ ।

६.

पररषद्

स्वशातसत

संगदठत

संस्था

हुनाःे

(१)

पररषद्

अववशच्छन्न

उत्तरातधकारवाला स्वशातसत र सं गदठत सं स्था हुनेछ ।
(२) पररषद्को सबै काम कारवाहीको तनतमत्त आफ्नो छु ट्टै छाप
हुनेछ ।
(३) पररषद्ले व्यशक्त सरह चल अचल सम्पशत्त प्राप्त गनव उपभोग
गनव, बेच-ववखन गनव वा अन्य वकतसमले व्यवस्था गनव सक्नेछ ।
(४) पररषद्ले व्यशक्त सरह नातलस उजूर गनव र पररषद् उपर
पतन सो नामबाट नातलस उजूर लाग्न सक्नेछ ।
७.

पदावतधाः (१) मनोतनत सदस्यहरुको पदावतध चार वषवको हुनेछ र पदावतध
समाप्त भएपतछ तनजहरु पुनाः मनोनयन हुन सक्नेछन् ।
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ाँ ै कुनै सदस्यको पद ररक्त हुन आएमा
(२) पदावतध समाप्त नहुद
बााँकी पदावतधका लातग दफा ३ को प्रकृया बमोशजम पदपूततव गररनेछ ।
(३) सदस्यले राजीनामा गरे मा तनज आफ्नो पदबाट मुक्त भएको
मातननेछ ।
(४) कुनै सदस्यले आफ्नो कतवव्य पालन गरे को छै न भन्ने
लागेमा पररषद्को तसफाररशमा प्रदे श सरकारले तनज सदस्यलाई जुनसुकै
बखत हटाउन सक्नेछ ।
(५)

उपदफा

(४)

वमोशजमको

कारवाही

गदाव

सम्बशन्धत

सदस्यलाई सफाइको मौका ददइने छ ।
८.

सदस्यको अयोग्यतााः दे हायको कुनै व्यशक्त सदस्यमा मनोतनत हुन वा
बहाल रहन सक्ने छै नाः(क)

गैर नेपाली नागररक,

(ख)

पररषद्मा कायवरत वैततनक कमवचारी,

(ग)

साहू को ऋण ततनव नसकी दामासाहीमा परे को,

(घ)

नैततक पतन दे शखने फौजदारी अतभयोगमा अदालतबाट कसूरदार
ठहरी सजाय पाएको,

९.

(ङ)

मानतसक सन्तुलन गुमाएको,

(च)

पदे न सदस्य बाहेक अन्य सदस्य तीस वषव उमेर पूरा नभएको ।

सदस्यता समाप्त हुने अवस्थााः दे हायको अवस्थामा सदस्यता समाप्त भएको
मातननेछाः-
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(क)

दफा ८ बमोशजम सदस्यमा बहाल रहन अयोग्य भएमा,

(ख)

सदस्यले राजीनामा गरे मा,

(ग)

मृत्यु भएमा,

(घ)

पररषद्लाई कारण सवहतको सूचना नददई लगातार तीन पटक
भन्दा बढी पररषद्को बैठकमा अनुपशस्थत भएमा ।

१०.

पररषद्को बैठक र तनणवयाः (१) अध्यक्षबाट तनदे शन भए अनुसार सदस्यसशचवले तमतत, समय र स्थान तोकी पररषद्को बैठक बोलाउनु पनेछ ।
(२) पररषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र तनजको
अनुपशस्थततमा मन्त्रालयको सशचवले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।
(३)

पररषद्को

सदस्यहरु उपशस्थत

कूल

सदस्य

सं ख्याको

भएमा बैठकको लातग

एकाउन्न

गणपूरक

सं ख्या

प्रततशत
पुगेको

मातननेछ ।
(४) पररषद्को बैठक वषवको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ ।
(५)

जम्मा

सदस्य

सं ख्याको

तीन

खण्डको

एक

खण्ड

सदस्यहरुले मनातसव मावफकको कारण दे खाई बैठक बोलाइयोस् भनी
अध्यक्ष समक्ष तलशखत अनुरोध गरे मा अध्यक्षले यथाशीघ्र बैठक बोलाउनु
पनेछ ।
(६) बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा
अध्यक्षता गने व्यशक्तले तनणवयात्मक मत ददन पाउनेछन् ।
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(७) सदस्य-सशचवले बैठकको तनणवय पुशस्तका प्रमाशणत गरी
राख्नेछ ।
(८) यस दफामा ले शखएदे शख बाहेक बैठक सम्बन्धी अन्य
कायवववतध पररषद् आफैले तनधावरण गरे बमोशजम हुनछ
े ।
११.

पररषद्को काम, कतवव्य र अतधकाराः पररषद्को काम, कतवव्य र अतधकार
दे हाय बमोशजम हुनेछाः(क)

खेलकूदको स्तरमा वृवि गनव समय समयमा शजल्ला र प्रदे श
स्तरमा खेलकूद प्रततयोतगताहरु सं चालन गने तथा राविय र
अन्तरावविय स्तरका खेलकूदका प्रततयोतगताहरुको आयोजना गने,

(ख)

स्वदे श तथा ववदे शमा आयोजना हुने खेलकूद सम्बन्धी प्रततयोतगता
वा बैठकमा भाग तलन खेलाडी, पररषद्का सदस्य तथा कमवचारीलाई
तसफाररस गने,

(ग)

प्रदे श सरकारलाई खेलकूद सम्बन्धी ववषयमा सुझाव सल्लाह ददने,

(घ)

खेलकूद सम्बन्धी सं स्थालाई आतथवक वा अन्य सहयोग प्रदान गने
वा त्यस्तो सहयोगको लातग प्रदे श सरकार समक्ष तसफाररश गने,

(ङ)

शशक्षण

सं स्थाहरुमा

खेलकूद

सम्बन्धी

प्रशशक्षण,

प्रततयोतगता

सं चालन गने तथा खेलकूदको उपयोतगताका सम्बन्धमा प्रचार
प्रसार गने गराउने,
(च)

खेलकूद सम्बन्धी स्तर बढाउन पुस्तक, पचाव, स्लाइड, चलशचत्र वा
तभतडयो चलशचत्र आददको लेखक वा तनमावतालाई आतथवक वा अन्य
सहयोग प्रदान गरी प्रोत्सावहत गने,
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(छ)

प्रदे शतभत्र

खेलकूदसं ग सम्बशन्धत

पूवावधारहरुको

तनमावण

एवम्

प्रयोगका लातग सहयोग र समन्वय गने,
(ज)

खेलकूदको

उत्तरोत्तर

ववकासको

लातग

आवश्यकता

अनुसार

प्रदे शतभत्र रं गशाला तथा खेलकूद मैदानको तनमावण गरी ततनीहरुको
सं रक्षण तथा रे खदे ख गने,
(झ)

खेलकूदको ववकासको लातग प्रदे श, शजल्ला तथा स्थानीयतहमा
खेलकूद ववकास सतमतत गठन गने,

(ञ)

खेलकूद सम्बन्धी सं घ सं स्थालाई समय समयमा आवश्यक तनदे शन
ददने,

(ट)

खेलाडीहरुको स्तरबृवि गनव आवश्यकतानुसार स्वदे शी तथा ववदे शी
प्रशशक्षकहरुबाट

तातलम

ददलाउने

व्यवस्था

गने

र

उपयुक्त

खेलाडीको छनौट गरी आवश्यकतानुसार ववदे शमा समेत तातलमका
लातग तसफाररस गने तर ववदे शी प्रशशक्षक शझकाउाँदा पररषद्ले प्रदे श
सरकारको पूव व स्वीकृती तलनु पनेछ,
(ठ)

खेलाडीहरुलाई आतथवक सहायता तथा छात्रवृशत्त प्रदान गनवका लातग
प्रदे श सरकार समक्ष तसफाररश गने,

(ड)

खेलाडीको स्वास््यको सं रक्षण गनवको लातग आवश्यक स्वास््य
ववमाको व्यवस्था गने,

(ढ)

ववतभन्न कारणबाट शारीररक तथा मानतसक रुपमा अपाङ्गता भएका
खेलाडीहरुको खेलकूदको ववकास गनव तातलम तथा प्रततयोतगता
सं चालन गने र आवश्यकतानुसार त्यस्तो खेलकूदको महत्वको
सम्बन्धमा प्रचार प्रसार गने गराउने,
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(ण)

खेलकूदको

ववकासको

लातग

खेलकूद

सामग्रीहरु

तथा

अन्य

आवश्यक व्यवस्था तमलाउने,
(त)

ववषयगत खेलहरुको ववषवक क्यालेन्डर बनाई लागू गने,

(थ)

रावियस्तरका वक्रयाशील खेलाडीहरुलाई खेलकै कारणबाट अशक्त
प्रमाशणत भएमा प्रदे शतभत्रका खेलाडीहरुलाई अशक्त वृशत्तका लातग
प्रदे श सरकार समक्ष तसफाररस गने ।

१२.

सतमतत वा उपसतमतत गठन गनव सक्नेाः (१) पररषद्ले यो ऐन वा यस ऐन
अन्तगवत बनेको तनयम बमोशजम आफूले गनुप
व ने कुनै काम गनवको तनतमत्त
आवश्यकतानुसार सतमतत वा उपसतमततहरु गठन गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम गदठत सतमतत वा उपसतमततहरुको
काम, कतवव्य, अतधकार र कायवववतध पररषद्ले तोके बमोशजम हुनेछ ।

१३.

खेलकुद ववकास सतमतताः (१) खेलकूदको ववकास र ववस्तार गनवको लातग
पररषद्ले तोके बमोशजम प्रत्येक शजल्लामा शजल्ला खेलकूद ववकास सतमतत,
प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय कानून अनुसार खेलकूद ववकास सतमतत
गठन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम गदठत खेलकूद ववकास सतमततको
काम, कतवव्य र अतधकार तोवकए बमोशजम हुनेछ ।
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पररच्छे द - ३
खेलकुद सम्वन्धी संस्थाको दताव र संचालन
१४.

खेलकूद सम्बन्धी संस्थाको दतावाः (१) खेलकूद सम्बन्धी गततववतध सञ्चालन
गनव प्रचतलत कानून बमोशजम दताव भएको सं स्थाले पररषद्मा समेत दफा
१५ बमोशजम दताव गनुव पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम पररषद्मा दताव नभएको खेलकूद
सम्बन्धी सं स्थाले प्रदे शतभत्र खेलकूद सम्बन्धी गततववतध सञ्चालन गनवसक्ने
छै न ।

१५.

नाम दतावको लातग दरखास्त ददनु पनेाः (१) पररषद्को लगतमा नाम दताव
गराउन चाहने खेलकूद सम्बन्धी सं स्थाले दे हायका कुराहरु खुलाई
पररषद्मा नाम दतावको लातग दरखास्त ददनुपनेछाः(क)

सं स्थाको नाम र ठे गाना,

(ख)

सं चालन गररने खेलकूदको वकतसम,

(ग)

कायवकाररणी सतमततका सदस्यहरुको नाम, ठे गाना र पेशा ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम दरखास्त ददं दा खेलकूद सम्बन्धी

सं स्थाले आफ्नो ववधानको एकप्रतत प्रतततलवप समेत दरखास्त साथ सं लग्न
गरे को हुनपु नेछ ।
१६.

खेलकूद सम्बन्धी संस्थाको नाम दताव गनव सक्नेाः (१) दफा १५ बमोशजम
नाम दताव गराउनका लातग खेलकूद सम्बन्धी सं स्थाको दरखास्त परे मा
त्यस्तो दरखास्त प्राप्त भएको तमततले पन्र ददनतभत्र पररषद्ले आवश्यक
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जााँचबुझ गरी त्यस्तो खेलकूद सम्बन्धी सं स्थालाई आफ्नो लगतमा नाम
दताव गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम लगतमा नाम दताव गरे कोमा दताव
गररएको सूचना वा दताव गनव नसवकने ठहररएमा दताव गनव नसवकने
व्यहोराको सूचना पररषद्ले त्यस्तो खेलकूद सम्बन्धी सं स्थालाई ददनु
पनेछ।
(३) सं स्थाको नाम दताव गनवका लातग ववद्युतीय माध्यमबाट पतन
सोको तनवेदन ददन सवकनेछ ।
१७.

हेरफेरको सूचना गनुप
व नेाः (१) यो ऐन बमोशजम पररषद्को लगतमा नाम
दताव भएको खेलकूद सम्बन्धी सं स्थाले दफा १५ बमोशजम नाम दतावको
लातग ददएको दरखास्तमा उल्लेख भएको व्यहोरा वा दरखास्त साथ
सं लग्न ववधानको व्यहोरामा कुनै हेरफेर भएमा त्यसरी हेरफेर गनुव परे को
कारण सवहतको सूचना पन्र ददन तभत्र पररषद्लाई ददनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम हेरफेरको सूचना प्राप्त भएपतछ
त्यस्तो हेरफेर गनुव पने कारण मनातसव दे खेमा पररषद्ले त्यस्तो हेरफेरको
व्यहोरा लगतमा जनाई लगत अद्यावतद्यक बनाई राख्नु पनेछ ।

१८.

खेलकूद सम्बन्धी संस्थाले वहसाबको श्रे स्ता, राख्नु पनेाः (१) खेलकूद
सम्बन्धी सं घसं स्थाले आफ्नो आम्दानी खचवको वहसाबको श्रे स्ता पररषद्ले
तोवक ददएको ढााँचामा राख्नुपनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोशजम खेलकूद सम्बन्धी सं स्थाले राखेको
ु ै पतन गराउन सक्नेछ ।
श्रे स्ताको जााँचबुझ पररषद्ले जवहले सक
(३)

पररषद्ले

उपदफा

(२)

बमोशजम

खेलकूद

सम्बन्धी

सं स्थाको श्रे स्ताको जााँचबुझ गदाव गराउाँदा आम्दानी खचवको वहसाब वकताब
अतनयतमत भएको वा रकम वहनातमना भएको दे शखएमा त्यसरी अतनयतमत
भएको वहसाब वकताब तनयतमत गनव लगाउन र वहनातमना भएको रकम
सम्बशन्धत व्यशक्तबाट असूल उपर गनव गराउन आवश्यक कारवाही
चलाउनु पनेछ ।
१९.

पररषद्ले तनदे शन ददन र लगतबाट नाम कट्टा गनव सक्नेाः (१) पररषद्ले
खेलकूद सम्बन्धी सं स्थालाई खेलकूदको ववकासको सम्बन्धमा समय
समयमा आवश्यक तनदे शन ददन सक्नेछ र त्यस्तो तनदे शनको पालना गनुव
सम्बशन्धत खेलकूद सम्बन्धी सं स्थाको कतवव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम पररषद्ले ददएको तनदे शनको पालन
नगने खेलकूद सम्बन्धी सं स्था वा पररषद्ले तोवकददएको ढााँचामा सं स्थागत
पारदशशवता कायम राख्न आफ्नो आम्दानी खचवको वहसाब वकताबको श्रे स्ता
नराख्ने वा रकम वहनातमना गने र वषवमा कम्तीमा एउटा खेलकूद सम्बन्धी
वक्रयाकलाप सं चालन नगने सं स्थाको नाम पररषद्ले आफ्नो लगतबाट कट्टा
गनव सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम पररषद्ले आफ्नो लगतबाट कुनै
खेलकूद सम्बन्धी सं स्थाको नाम कट्टा गरे मा त्यसको सूचना सम्बशन्धत
खेलकूद सम्बन्धी सं स्थालाई ददनुपनेछ ।
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२०.

पररषद्को स्वीकृती तलनु पनेाः (१) खेलकूद सम्बन्धी सं स्थाले सं घीय,
अन्तरावविय खेलकूद प्रततयोतगता वा सं घीय तथा अन्तरावविय खेलकूद
ववषयको सभा वा सम्मेलनमा भाग तलन कुनै सदस्य वा खेलाडीलाई
पठाउन वा प्रदे शमा हुने खेलकूद प्रततयोतगता वा सं घीय तथा अन्तराविय
खेलकूद

ववषयको

सभा

वा

सम्मेलनमा

अन्य

दे शको

खेलाडी

वा

अतधकारीहरुलाई आमन्त्रण गनव पररषद्को स्वीकृती तलनुपनेछ ।
पररच्छे द - ४
पररषद्को कोष
२१.

पररषद्को कोषाः (१) पररषद्को आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ र सो
कोषमा दे हायका रकमहरु रहनेछन्ाः(क)

प्रदे श सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख)

खेलकूद सम्बन्धी प्रशशक्षण प्रदान गरे वापत तलने शुल्क,

(ग)

खेलकूद प्रदशवन गरी आजवन भएको रकम,

घ)

कुनै व्यशक्त वा सं स्थाले चन्दा वा सहायता स्वरुप प्रदान गरे को
रकम,

(ङ)

सं घीय सरकार, अन्तरावविय सं घ सं स्था, ववदे शी सरकार वा
एजेन्सीबाट प्राप्त रकम,

(च)

अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तगवत रकम प्राप्त गनव

पररषद्ले प्रदे श सरकारको पूव व स्वीकृती तलनुपनेछ ।
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(३) पररषद्को नामबाट गररने सबै खचव कोषबाट व्यहोररनेछ ।
(४) पररषद्को कोषमा रहने रकम नेपाल राि बैंक वा अन्य
कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गररनेछ ।
(५) पररषद्को कोषको रकम खचव तथा खाता सं चालन गने
व्यवस्था तोवकए बमोशजम हुनेछ ।
२२.

सम्झौता गदाव प्रदे श सरकारको स्वीकृती तलनु पनेाः (१) पररषद्ले आफ्नो
कायव सञ्चालनको तसलतसलामा सं घीय सरकार वा अन्तरावविय सं स्था वा
ाँ सम्झौता गदाव प्रदे श सरकारको स्वीकृती
ववदे शी सं स्था वा व्यशक्तसग
तलनुपनेछ ।

२३.

लेखा र लेखा परीक्षणाः (१) पररषद्को आय व्ययको लेखा परीक्षण
महाले खा पररक्षकबाट हुनेछ ।
(२) पररषद्को आन्तररक लेखा परीक्षण प्रदे श लेखा तनयन्त्रकको
कायावलयबाट हुनेछ ।
(३) प्रदे श सरकारले चाहेमा पररषद्को आय व्ययको ले खा,
तत्सम्बन्धी कागजात र अरु नगदी शजन्सी समेत जुनसुकै बखत जााँच्न वा
जााँच्न लगाउन सक्नेछ ।
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पररच्छे द - ५
ववववध
२४.

सदस्यहरुको भत्तााः (१) सदस्यहरुले पररषद्को बैठकमा भाग तलए वापत
तोवकए बमोशजम बैठक भत्ता पाउनेछन् ।
(२) सदस्यले पररषद्को काम ववशेषले भ्रमण गनुव परे मा तोवकए
बमोशजमको भ्रमण तथा दै तनक भत्ता पाउनेछन् ।

२५. सदस्य-सशचवको पाररश्रतमक र भत्तााः (१) सदस्य-सशचवले पररषद्मा पूरा
समय काम गरे बापत तोवकए बमोशजमको मातसक पाररश्रतमक पाउनेछ ।
(२) सदस्य-सशचवले भ्रमण गदाव पाउने भ्रमण तथा दै तनक भत्ता
तोवकए बमोशजम हुनेछ।
२६.

पररषद्को कमवचारीाः (१) पररषद्ले आफ्नो कोषबाट खचव व्यहोने गरी
तोवकए वमोशजमका कमवचारीहरु तनयुशक्त गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम तनयुक्त पररषद्का कमवचारीहरुको
पाररश्रतमक, सुववधा तथा सेवाका अन्य शतव तोवकए बमोशजम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) वमोशजम कमवचारी तनयुशक्त नहुन्जेलसम्मका
लातग मन्त्रालयको कमवचारीहरुलाई तोकी काम लगाउन सक्नेछ ।

२७.

कमवचारीको संघाः

पररषद्का तोवकएका श्रे णीका प्राववतधक, प्रशासतनक र

श्रे णीवववहन कमवचारीले प्रचतलत कानून अनुसार तोवकए बमोशजम पेशागत
सं घ सं स्था गठन गनव सक्नेछन् ।
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२८.

अतधकार प्रत्यायोजनाः पररषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयम
आफूलाई

बमोशजम

प्राप्त

अतधकारहरुमध्ये

सबै

वा

केही

अतधकार

आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, सदस्य-सशचव, कोषाध्यक्ष, सदस्य वा पररषद्का
कुनै कमवचारी वा सतमतत वा उपसतमततलाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ ।
२९.

प्रदे श सरकारले तनदे शन ददनसक्नेाः (१) प्रदे श सरकार र मन्त्रालयले
खेलकूदको

ववकास

गनवको

लातग

पररषद्लाई

आवश्यक

तनदे शन

ददनसक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रदे श सरकार र मन्त्रालयले ददएको
तनदे शनको पालना गनुव पररषद्को कतवव्य हुनेछ ।
३०.

आचार

संवहता

पालना

गनुप
व नेाः

दफा

१४

वमोशजम

दताव

भएका

सं घसं स्थाहरु, खेलाडी, खेल प्रशशक्षक एवम् कमवचारीहरुले तोवकए वमोशजम
आचार सं वहता पालना गनुप
व नेछ ।
३१.

सजायाः (१) पदे न सदस्य बाहेकका सदस्यले यो ऐनको वशखवलाप हुने
काम गरे मा तनजलाई सो पदबाट हटाई तनजबाट कुनै हानी नोक्सानी
भएको रहेछ भने त्यस्तो नोक्सानीको ववगो भराउने गरी मन्त्रालयले
आदे श गनव सक्नेछ । साथै, नोक्सानी भराउने गरी तोवकएको रकम
सरकारी बााँकी सरह असुल उपर गररनेछ ।
(२) पररषद्को कुनै कमवचारीले जानी जानी वा लापरवाही गरी
वा बदतनयतसाथ पररषद्लाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा तनजबाट तबगो
असूल गरी तनजलाई दश हजार रुपैयााँसम्म जररवाना हुनछ
े ।
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(३) पररषद्को कुनै कमवचारीले पररषद्को लेखापरीक्षण गने
कायवमा खवटएका लेखापरीक्षकलाई तनजको काम काजमा बाधा अवरोध
गरे मा वा तनजले मागेको आवश्यक तलखत वा सूचना नददएमा वा
पररषद्का अन्य काम कारवाहीमा बाधा पुर्याएमा त्यस्तो कमवचारीलाई दश
हजार रुपैयााँसम्म जररवाना हुनेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा ले शखए दे शख बाहेक पररषद्को
कुनै कमवचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयमको बशखवलाप
हुने गरी कुनै काम कारबाही गरे मा तनजलाई पााँच हजार रुपैयााँसम्म
जररबाना हुनेछ ।
३२.

तनयम बनाउने अतधकाराः यस ऐनको उद्देश्य पूततवका लातग पररषद्ले
आवश्यक तनयमहरु बनाई प्रदे श सरकारको स्वीकृती पश्चात लागू गनव
सक्नेछ ।

३३.

ाँ सम्पकवाः पररषद्ले प्रदे श सरकारसग
ाँ सम्पकव राख्दा
प्रदे श सरकार सग
मन्त्रालय माफवत राख्नेछ ।

३४.

बचाउाः यो ऐन वन्नु पूव व भए गरे का सम्पूणव काम कारबाही यसै ऐन
बमोशजम भए गरे को मातननेछ ।
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आज्ञाले,

केशवराज आचायव
प्रदे श सशचव

१८
प्रकाशनाः प्रदे श नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय

