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राष्ट्रिय खेलकुद ष्ट्रिकास ऐन, २०७७
प्रमाणीकरण मममि
2077/03/11
संिि् 2077 सालको ऐन नं. 3
खेलकुद ष्ट्रिकास सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनेको ऐन
प्रस्िािना: खेलकुदको माध्यमबाट स्िस्थ, सक्षम, मयानददि, अनुशामसि खेलाडी र मसर्ननशील नागररक
ियार गनन, रािको एकिाको प्रि्नन िथा रािको प्रमि्ा अमविदष्ट्र् गनन, खेलकुदको क्षेत्रमा अध्ययन
र अनुसन्धान गनन िथा खेलकुदको ष्ट्रिकास, ष्ट्रिस्िार र प्रि्नन गरी खेलकुदको सञ्चालन िथा
व्यिस्थापन गने सम्बन्धमा खेलकुद सम्बन्धी प्रचमलि कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनन
िाञ्छनीय वएकाले,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारम्म्वक
१.

संम्क्षप्त नाम र प्रारम्व: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय खेलकुद ष्ट्रिकास ऐन, २०७७” रहे को
छ ।
(२) यो ऐन प्रमाणीकरण वएको मममिले सािौं ददनदे म्ख प्रारम्व हुनेछ ।

२.

पररवाषा: ष्ट्रिषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,(क) “अध्यक्ष” वन्नाले पररषद्को अध्यक्ष सम्झनु पछन ।
(ख) "अन्िरानष्ट्रिय स्िरका खेलाडी" वन्नाले ओलम्म्पक, एम्शयन र दम्क्षण एम्शयाली
औपचाररक खेलकुद िा अन्िरानष्ट्रिय खेल सं घ िा महासं घबाट आयोम्र्ि खेलकुद
र त्यस्िा खेलकुदका ष्ट्रिश्वस्िरीय च्याम्म्पयनमसपमा नेपालको िर्नबाट वाग मलएका
नेपाली खेलाडी सम्झनु पछन ।
(ग) “उपाध्यक्ष” वन्नाले पररषद्को उपाध्यक्ष सम्झनु पछन ।
(घ) ×खेलकुद" वन्नाले

शारीररक िथा मानमसक प्रयास र सीपको माध्यमबाट

व्यम्िगि िा समूहमा प्रमिस्पधानत्मक ष्ट्रियाकलापमा सं लग्न रही नमिर्ामुखी
उपलम्धध हामसल गने ष्ट्रियाकलापमा सिीय रहने कायनलाई सम्झनु पछन र सो
शधदले प्रचमलि व्यािसाष्ट्रयक, पयनटकीय, साहमसक िथा परम्परागि खेलहरुलाई
समेि र्नाउँछ ।
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(ङ) ×खेलाडी" वन्नाले खेलकुदमा सं लग्न व्यम्ि सम्झनु पछन।
(च) ×खेल सं स्था" वन्नाले प्रचमलि कानून बमोम्र्म दिान वएको खेलकुद सम्बन्धी
सं स्था सम्झनु पछन ।
(छ) “िोष्ट्रकएको” िा “िोष्ट्रकए बमोम्र्म” वन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयममा
िोष्ट्रकएको िा िोष्ट्रकए बमोम्र्म सम्झनु पछन ।
(र्) “पररषद्” वन्नाले दर्ा ३ बमोम्र्मको राष्ट्रिय खेलकुद पररषद् सम्झनु पछन ।
(झ) “मन्त्रालय” वन्नाले नेपाल सरकारको युिा िथा खेलकुद मन्त्रालय सम्झनु
पछन ।
(ञ) “राष्ट्रियस्िरका खेलाडी" वन्नाले पररषद्ले आयोर्ना गरे को राष्ट्रिय खेलकुद
प्रमियोमगिामा वाग मलएका नेपाली खेलाडी सम्झनु पछन।
(ट) “सदस्य” वन्नाले पररषद्को सदस्य सम्झनु पछन र सो शधदले पररषद्को अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष र सदस्य सम्चिलाई समेि र्नाउँछ ।
(ठ) “सदस्य-सम्चि”

वन्नाले

दर्ा

१७

बमोम्र्मको

पररषद्को

सदस्य-सम्चि सम्झनु पछन ।
(ड) “समममि” वन्नाले दर्ा १४ बमोम्र्मको कायनकारी समममि सम्झनु पछन ।
(ढ) "सं घ" वन्नाले दर्ा २२ बमोम्र्म स्थापना वएका खेल सं घ सम्झनु पछन र सो
शधदले दर्ा २३ बमोम्र्मका राष्ट्रिय खेल सं घ िा महासं घ समेिलाई
र्नाउँछ ।
पररच्छे द-२
पररषद्को स्थापना िथा काम, किनव्य र अमधकार
३.

पररषद्को स्थापना : (१) खेलकुदको ष्ट्रिकास, ष्ट्रिस्िार, प्रिर्द्नन िथा अध्ययन, अनुसन्धान गरी
खेलकुदको सञ्चालन िथा व्यिस्थापन गननको लामग राष्ट्रिय खेलकुद पररषद्को स्थापना गररएको
छ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको पररषद्मा दे हाय बमोम्र्मका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र
सदस्यहरु रहनेछन् :(क) नेपाल सरकारको युिा िथा खेलकुद मन्त्री िा राज्यमन्त्री

- अध्यक्ष

(ख) खेलकुदको क्षेत्रमा ष्ट्रिम्शष्ट योगदान पुर्याएका व्यम्िहरुमध्येबाट
नेपाल सरकारले मनोनयन गरे को
(ग) मन्त्रालयको सम्चि

एकर्ना

- उपाध्यक्ष
- सदस्य
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(घ) नेपाल सरकारको म्शक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध मन्त्रालयको सम्चि िा
मनर्ले िोकेको सोही मन्त्रालयको सहसम्चि

- सदस्य

(ङ)

नेपाली सेनाको खेलकुद क्षेत्र हे ने प्रमुख

- सदस्य

(च)

नेपाल प्रहरीको खेलकुद क्षेत्र हे ने प्रमुख

- सदस्य

(छ) सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको खेलकुद क्षेत्र हे ने प्रमुख

- सदस्य

(र्) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरुका खेलकुद ष्ट्रिवाग प्रमुखमध्ये अध्यक्षले मनोनयन
गरे को एकर्ना

- सदस्य

(झ) मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख

-

सदस्य

(ञ) प्रत्येक प्रदे शको खेलकुद ष्ट्रिकाससँग सम्बम्न्धि प्रदे शस्िरका सं स्थागि
सं रचनाका कायनकारी प्रमुख

- सदस्य

(ट) खेलकुदको ष्ट्रिकासमा महत्िपूण न योगदान गरे का प्रमिष्ट्र्ि व्यम्ि,
राष्ट्रिय िथा अन्िरानष्ट्रिय पूिख
न ेलाडीहरुमध्ये सबै प्रदे शबाट प्रमिमनमधत्ि
हुने गरी मष्ट्रहला, दमलि, आददिासी र्नर्ामि, खसआयन, मधेसी, थारु,
मुम्स्लम, ष्ट्रपछमडएको क्षेत्रको समेिबाट प्रमिमनमधत्ि हुने गरी नेपाल
सरकारले मनोनयन गरे को कम्िीमा िीनर्ना मष्ट्रहला सष्ट्रहि नौर्ना

- सदस्य

िर यस खण्ड बमोम्र्म मनोनयन गदान कम्िीमा पचास प्रमिशि सदस्य राष्ट्रिय
िथा अन्िरानष्ट्रिय पूिख
न ेलाडीहरुमध्येबाट गनुन पनेछ।
(ठ) खेलकुद ष्ट्रिज्ञ, खेलकुद प्रम्शक्षक, खेलकुद प्राष्ट्रिमधक िा एम्न्टडोपीङ
ष्ट्रिज्ञमध्येबाट अध्यक्षले मनोनयन गरे को कम्िीमा एकर्ना मष्ट्रहला
सष्ट्रहि दुईर्ना

- सदस्य

(ड) नेपाल ओलम्म्पक, पारा ओलम्म्पक लगायिका अन्िरानष्ट्रिय ओलम्म्पक
कममष्ट्रटबाट मान्यिाप्राप्त ओलम्म्पक कममटीमध्येबाट प्रमिमनमधत्ि
हुने गरी सम्बम्न्धि कममटीको मसर्ाररसमा अध्यक्षले मनोनयन गरे को
दुईर्ना

- सदस्य

(ढ) सम्बम्न्धि राष्ट्रिय खेल सं घको ष्ट्रिधान बमोम्र्म मनिानम्चि सं घका
पदामधकारी िा सदस्यहरुमध्येबाट सम्बम्न्धि सं घको मसर्ाररसमा
अध्यक्षले मनोनयन गरे को कम्िीमा दुईर्ना मष्ट्रहला सष्ट्रहि पाँचर्ना
(ण) उद्योग िाम्णज्य महासं घको मसर्ाररसमा अध्यक्षले मनोनयन
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गरे को एकर्ना

- सदस्य

(ि) परम्परागि, साहमसक िथा पयनटकीय खेल क्षेत्रको प्रमिमनमधत्ि हुने
गरी अध्यक्षले मनोनयन गरे को एकर्ना
(थ)

- सदस्य

पररषद्को सदस्य-सम्चि

- सदस्य-सम्चि

(३) उपदर्ा (२) बमोम्र्मका सदस्यको मनोनयन गदान वौगोमलक क्षेत्र र मष्ट्रहला,
दमलि, आददिासी र्नर्ामि, खसआयन, मधेसी, थारु, मुम्स्लम, ष्ट्रपछमडएको क्षेत्र समेिको
प्रमिमनमधत्ि हुने गरी गनुन पनेछ ।
४.

पररषद् स्िशामसि र संगदठि सं स्था हुन:े (१) पररषद् अष्ट्रिम्च्छन्न उत्तरामधकारिाला एक
स्िशामसि र सं गदठि सं स्था हुनेछ ।
(२)

पररषद्को

काम

कारबाहीको

मनममत्त

आफ्नो

एउटा

छु ट्टै

छाप

हुनेछ ।
(३) पररषद्ले व्यम्ि सरह चल अचल सम्पम्त्त प्राप्त गनन, उपयोग गनन, बेचमबखन गनन
िा अन्य कुनै ष्ट्रकमसमले व्यिस्थापन गनन सक्नेछ ।
िर पररषद्ले अचल सम्पम्त्त मबिी िा अन्य कुनै िररकाले हक हस्िान्िरण गनुन अम्घ
नेपाल सरकारको स्िीकदमि मलनु पनेछ ।
(४) पररषद्ले व्यम्ि सरह आफ्नो नामबाट नामलस उर्ुर गनन सक्नेछ र पररषद् उपर
पमन सोही नामबाट नामलस उर्ुर लाग्न सक्नेछ ।
(५) पररषद्ले व्यम्ि सरह करार गनन र करार बमोम्र्मको अमधकार प्रयोग गनन िथा
दाष्ट्रयत्ि मनिानह गनन सक्नेछ ।
५.

संरक्षक: (१) प्रधानमन्त्री पररषद्को सं रक्षक हुनेछ ।
(२) सं रक्षकले पररषद्लाई आिश्यक मनदे शन ददन सक्नेछ र त्यस्िो मनदे शनको पालना
गनुन पररषद्को किनव्य हुनछ
े ।

६.

पररषद्को कायानलय: पररषद्को कायानलय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ।

७.

सदस्यको पदािमध: (१) पररषद्को मनोनीि सदस्यहरुको पदािमध चार िषनको हुनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) मा र्ुनसुकै कुरा लेम्खएको वए िापमन पररषद्का मनोनीि सदस्यले
आफ्नो पदीय म्र्म्मेिारी पूरा नगरे मा, पररषद्को ष्ट्रहि ष्ट्रिपरीि कुनै काम गरे मा िा पद
अनुरुपको आचरण नगरे मा त्यस्िो सदस्यलाई मनोनयन गने मनकाय िा अमधकारीले र्ुनसुकै
बखि पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोम्र्म मनर्लाई पदबाट हटाउनु अम्घ सम्बम्न्धि सदस्यलाई
सर्ाई पेश गने मनामसब मौका ददनु पनेछ ।
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८.

पद ररि हुने अिस्था: (१) दे हायका अिस्थामा पररषद्को मनोनीि सदस्यको पद ररि वएको
मामननेछ:(क) मनर्ले अध्यक्ष समक्ष मलम्खि राम्र्नामा ददएमा,
ु को स्थायी बसोिासको अनुममि
(ख) गैर नेपाली नागररक वएमा िा कुनै ष्ट्रिदे शी मुलक
मलएमा,
(ग) मनर्को उमेर सत्तरी िषन पूरा वएमा,
िर दर्ा ३ को उपदर्ा (२) को खण्ड (ढ) बमोम्र्मको सदस्यको हकमा
यस खण्ड बमोम्र्मको उमेर हद लागू हुने छै न ।
(घ) कुनै सािनर्मनक र्िार्दे हीको पदमा उम्मेदिार वएमा,
(ङ) भ्रष्टाचार, र्बरर्स्िी करणी,यौन दुव्यनिहार, मानि बेच मबखन िथा ओसारपसार,
लागू औषध मबिी ष्ट्रििरण िथा मनकासी िा पैठारी, सम्पम्त्त शु्ीकरण, राहदानी
दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर, सङ्गदठि अपराध िा नैमिक पिन दे म्खने
र्ौर्दारी कसूरमा सर्ाय पाएमा िा अन्य कुनै र्ौर्दारी कसूरमा एक िषन िा
सोवन्दा बढी कैदको सर्ाय पाई त्यस्िो र्ैसला अम्न्िम वएकोमा,
(च) दर्ा ७ को उपदर्ा (२) बमोम्र्म पदबाट हटाइएमा,
(छ) ष्ट्रिनासूचना पररषद्को िीनिटा बैठकमा लगािार अनुपम्स्थि वएमा,
(र्) रािको प्रमिमनमधत्ि गरी ष्ट्रिदे श गएकोमा वागेको र पमछ र्केर आएको प्रमाम्णि
वएमा,
(झ) मनर्को मदत्यु वएमा ।
(२) दर्ा ३ को उपदर्ा (२) बमोम्र्म पररषद्मा मनोनीि सदस्यहरुको पदािमध पूरा
नहुँदै कुनै कारणले पद ररि हुन आएमा बाँकी अिमधका लामग र्ुन प्रष्ट्रियार्द्ारा उि सदस्य
मनोनयन वएको हो सोही प्रष्ट्रियाबाट मनोनयन गररनेछ ।

९.

पररषद्को काम, किनव्य र अमधकार: पररषद्को काम, किनव्य र अमधकार दे हाय बमोम्र्म
हुनेछ:(क) खेलकुदको ष्ट्रिकासको लामग अिलम्बन गनुन पने नीमि, रणनीमि, खेलकुदको
सञ्चालन िथा ष्ट्रिकास र खेलकुद पूिानधारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाि
ददने,
(ख) नेपाल सरकारबाट स्िीकदि नीमि िथा रणनीमिको अधीनमा रही खेलकुद सम्बन्धी
योर्ना िथा कायनिम बनाई लागू गने,
(ग) पररषद्को िाष्ट्रषक
न योर्ना, कायनिम िथा बर्ेट स्िीकदि गने,
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(घ) पररषद्को मानिस्रोि ष्ट्रिकास एिं व्यिस्थापन योर्ना िथा सं गठन सं रचना ियार
गरी मन्त्रालयमा पेश गने,
(ङ) खेलकुद ष्ट्रिकासको लामग आिश्यक पने खेल सामग्रीको व्यिस्थापन गने, साधन
स्रोि र्ुटाउने, पररचालन गने िथा सोको लामग मनर्ी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गने ,
(च) राष्ट्रिय िथा अन्िरानष्ट्रियस्िरका खेलकुद प्रमियोमगिाको आयोर्ना गने, गराउने,
(छ) खेल सम्बन्धी सं स्था िथा खेलाडीलाई उपलधध गराइने आमथनक िथा अन्य सहयोग
र छात्रिदम्त्त सम्बन्धी मापदण्ड मनधानरणका लामग मन्त्रालयमा मसर्ाररस गने,
(र्) पररषद्, समममि, राष्ट्रिय खेल सं घ िा महासं घका पदामधकारी, सदस्य िथा कमनचारी,
खेलाडी, प्रम्शक्षक, खेल व्यिस्थापक, रे फ्री िथा खेल आयोर्क र दशनकले पालना
गनुन पने ष्ट्रिषयका सम्बन्धमा आचारसं ष्ट्रहिा बनाई लागू गने , गराउने,
(झ) खेलकुद पूिानधारको मनमानण, व्यिस्थापन िथा ममनि सम्वार गने, गराउने,
(ञ) खेलकुद पूिानधार ष्ट्रिकास गदान कायम गनुन पने न्यूनिम मापदण्ड मनधानरण गने र
सोको अनुगमन गने , गराउने,
(ट) अन्िरप्रदे श, प्रदे श िथा स्थानीय िहमा खेलकुदको सञ्चालन, ष्ट्रिकास िथा पूिानधार
ष्ट्रिकासको लामग प्रदे श सरकार िथा स्थानीय िहसँग आिश्यक समन्िय, सहयोग
िथा सहकायन गने,
(ठ) पररषद्को कमनचारी िथा आमथनक प्रशासन सम्बन्धी ष्ट्रिमनयम बनाउने,
(ड) यस ऐनको प्रमिकूल नहुने गरी खेलकुद सञ्चालन सम्बन्धी कायनष्ट्रिमध िथा
मनदे म्शका बनाई लागू गने, गराउने,
(ढ)

खेलकुद सम्बन्धी िामलम केन्र िथा प्रमि्ान स्थापना गनन पहल गने,

(ण) मनर्ीक्षेत्रबाट सञ्चालन हुने र्ुटसल, पौडीपोखरी, र्ीम र्स्िा खेलकुद िथा
मनोरञ्जन केन्रको पूिानधार मनमानण एिं सञ्चालन गनन मापदण्ड मनधानरणका लामग
मन्त्रालयमा मसर्ाररस गने,
(ि) खेल िथा खेलाडीहरुको िगीकरण गने र खेलाडीहरुको सामाम्र्क सुरक्षाको लामग
आिश्यक पहल गने,
(थ) खेलाडीहरुको िगीकरण अनुसार पररचयपत्रको व्यिस्था गने,
(द) ओलम्म्पक कममटीसँग आिश्यक समन्िय गने,
(ध) खेलकुद ष्ट्रिकासको लामग आिश्यक अध्ययन अनुसन्धान गने, गराउने।
१०. पररषद्को बैठक: (१) पररषद्को बैठक िषनको कम्िीमा दुई पटक बस्नेछ ।
(२) पररषद्को बैठक अध्यक्षले िोकेको मममि, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
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(३) सदस्य-सम्चिले अध्यक्षसँगको परामशनमा पररषद्को बैठक बस्ने मममि, समय, स्थान
ु न्दा कम्िीमा साि ददन
र बैठकमा छलर्ल हुने ष्ट्रिषयको सूची सष्ट्रहिको सू चना बैठक हुनव
अगािै सबै सदस्यलाई पठाउनु पनेछ ।
(४) उपदर्ा (२) र (३) मा र्ुनसुकै कुरा लेम्खएको वए िापमन पररषद्को कूल
सदस्य सं ख्याको कम्िीमा एक मिहाइ सदस्यले बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष मलम्खि अनुरोध
गरे मा अध्यक्षले त्यसरी अनुरोध गरे को मममिले साि ददनमवत्र पररषद्को बैठक बोलाउनु
पनेछ ।
(५) पररषद्को कूल सदस्य सङ्खख्याको कम्िीमा एकाउन्न प्रमिशि सदस्यहरु उपम्स्थि
वएमा पररषद्को बैठकको गणपूरक सङ्खख्या पुगेको मामननेछ ।
िर कुनै कारणिश यस उपदर्ा बमोम्र्म गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको कारणले बैठक
बस्न नसकेकोमा त्यसपमछ लगत्तै बस्ने बैठकमा ित्काल कायम रहे को सदस्य सङ्खख्याको
कम्िीमा िेत्तीस प्रमिशि सदस्यहरु उपम्स्थि वएमा पररषद्को बैठकको गणपूरक सङ्खख्या
पुगेको मामननेछ ।
(६) पररषद्को बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनेछ र अध्यक्षको अनुपम्स्थमिमा बैठकको
अध्यक्षिा उपाध्यक्षले र मनर्हरु अनुपम्स्थि वएमा मन्त्रालयको सम्चिले अध्यक्षिा गनेछ ।
(७) पररषद्को बैठकमा बहुमिको मनणनय मान्य हुनेछ र मि बराबर वएमा बैठकको
अध्यक्षिा गने व्यम्िले मनणानयक मि ददनेछ ।
(८) पररषद्ले कुनै ष्ट्रिशेषज्ञ िा पदामधकारीलाई पररषद्को बैठकमा वाग मलन आमन्त्रण
गनन सक्नेछ ।
(९) पररषद्को बैठकको मनणनय बैठकको अध्यक्षिा गने व्यम्िर्द्ारा प्रमाम्णि गराई
सदस्य-सम्चिले सोको अमवले ख सुरम्क्षि राख्नु पनेछ ।
(१०) पररषद्को बैठकमा उपम्स्थि वए बापि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरुले नेपाल
सरकार, अथन मन्त्रालयबाट स्िीकदि मापदण्ड बमोम्र्मको बैठक वत्ता पाउनेछन् ।
(११) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायनष्ट्रिमध पररषद् आर्ैंले मनधानरण गरे बमोम्र्म
हुनेछ ।
११. अध्यक्षको काम,किनव्य र अमधकार: यस ऐनमा अन्यत्र उम्ललम्खि काम, किनव्य र अमधकारको
अमिररि अध्यक्षको काम, किनव्य र अमधकार दे हाय बमोम्र्म हुनेछ:(क) पररषद्को बैठकको अध्यक्षिा गने,
(ख) खेलकुदको समग्र ष्ट्रिकास, ष्ट्रिस्िार र प्रि्ननका लामग नेित्द ि गने,
(ग) पररषद्को बैठकको मनणनय प्रमाम्णि गने,
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(घ) पररषद्को काम कारबाहीको अनुगमन िथा सुपररिेक्षण गने, गराउने,
(ङ) पररषद्ले िोकेका अन्य काम कारबाही गने ।
१२. उपाध्यक्षको काम, किनव्य र अमधकार: उपाध्यक्षको काम, किनव्य र अमधकार दे हाय बमोम्र्म
हुनेछ:(क) अध्यक्षको अनुपम्स्थमिमा पररषद्को बैठकको अध्यक्षिा गने,
(ख) अध्यक्षले प्रत्यायोर्न गरे बमोम्र्मका काम कारबाही गने,
(ग) पररषद्ले िोके बमोम्र्मका अन्य कायन गने।
१३. सदस्यको काम, किनव्य र अमधकार: सदस्यको काम, किनव्य र अमधकार दे हाय बमोम्र्म
हुनेछ:(क) पररषद्को बैठकमा वाग मलने,
(ख) अध्यक्षले र पररषद्ले िोकेको काम कारबाही गने ।
पररच्छे द-३
समममिको गठन िथा काम, किनव्य र अमधकार
१४. समममिको गठन: (१) पररषद्को काम कारबाहीमा सहयोग गनन दे हाय बमोम्र्मको एक
कायनकारी समममि रहनेछ:(क) सदस्य-सम्चि

- सं योर्क

(ख) मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख

- सदस्य

(ग) पररषद्का सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनीि गरे को कम्िीमा
एकर्ना मष्ट्रहला सष्ट्रहि दुईर्ना

- सदस्य

(घ) पररषद्का सदस्यमध्येबाट पररषद्ले मनोनीि गरे का कम्िीमा
एकर्ना मष्ट्रहला सष्ट्रहि दुईर्ना

- सदस्य

(ङ) पररषद्को प्रशासन महाशाखा प्रमुख

- सम्चि ।

(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको समममि पररषद्प्रमि उत्तरदायी हुनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोम्र्मका सदस्यको पदािमध पररषद्को
सदस्य कायम रहे सम्मको लामग हुनेछ ।
(४) उपदर्ा (३) मा र्ुनसुकै कुरा ले म्खएको वए िापमन उपदर्ा (१) को खण्ड (ग)
र (घ) बमोम्र्मका सदस्य ष्ट्रिना सूचना समममिको िीनिटा बैठकमा लगािार अनुपम्स्थि रहे मा
िा समममिको काममा समय ददन िा प्रवािकारी वूममका मनिानह गनन नसकेमा मनोनयन गने
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मनकाय िा अमधकारीले र्ुनसुकै बखि मनर्लाई समममिको सदस्यबाट हटाई पररषद्का अन्य
सदस्यमध्येबाट उपदर्ा (१) बमोम्र्म समममिको सदस्यमा मनोनयन गनन सक्नेछ ।
(५) उपदर्ा (४) बमोम्र्म मनर्लाई हटाउनु अम्घ सर्ाई पेश गने मनामसब मौका
ददनु पनेछ ।
१५. समममिको काम, किनव्य र अमधकार: यस ऐनमा अन्यत्र उम्ललम्खि काम, किनव्य र अमधकारको
अमिररि समममिको काम, किनव्य र अमधकार दे हाय बमोम्र्म हुनेछ:(क) पररषद्को िाष्ट्रषक
न योर्ना, कायनिम िथा बर्ेट िर्ुम
न ा र खेलकुद िामलका ियार
गरी स्िीकदमिको लामग पररषद्मा पेश गने,
(ख) पररषद्का मनणनयको कायानन्ियन गने , गराउने,
(ग) राष्ट्रिय

िथा

खेलकुद

अन्िरानष्ट्रियस्िरका

प्रमियोमगिाको

आयोर्ना

िथा

सहवामगिाका लामग आिश्यक काम गने,
(घ) नेपाल सरकारको स्रोिबाट अन्िरानष्ट्रियस्िरका खेलकुद प्रमियोमगिामा वाग मलन
खेलाडी, प्रम्शक्षक, व्यिस्थापक लगायिका प्रमिमनमधहरु मन्त्रालयको स्िीकदमिमा
पठाउने,
(ङ) पररषद्को कोष, खेलाडी कलयाणकारी कोष, चल, अचल सम्पम्त्तको सं रक्षण,
पररचालन र रे खदे ख गने,
(च) खेलकुदको ष्ट्रिकास, ष्ट्रिस्िार र सञ्चालनमा ष्ट्रिमवन्न मनकायहरुबीच समन्िय गने ,
(छ) पररषद्बाट सञ्चामलि खेलकुद गमिष्ट्रिमधको आिमधक रुपमा समीक्षा गने,
(र्) पररषद्को स्िीकदि मापदण्डको अधीनमा रही खे लकुद सम्बन्धी सं स्था िा
खेलाडीलाई छात्रिदम्त्त, आमथनक िा अन्य सहयोग प्रदान गने,
(झ) खेलकुद सम्बन्धी अध्ययन िथा अनुसन्धान गने , गराउने,
(ञ) खेलाडीहरुको

स्िरिदष्ट्र्

गनन

आिश्यकिा

अनुसार

स्िदे शी

िथा

ष्ट्रिदे शी

प्रम्शक्षकबाट िामलम ददलाउने िथा उपयुि खेलाडीको छनौट गरी आिश्यकिा
अनुसार ष्ट्रिदे शमा िामलम मलन पठाउने,
िर ष्ट्रिदे शी प्रम्शक्षक म्झकाउँदा मन्त्रालयको पूिस्न िीकदमि मलनु पनेछ ।
(ट) राष्ट्रिय

िथा

अन्िरानष्ट्रियस्िरका

खेलकुद

प्रमियोमगिामा

पदक

प्राप्त

गने

खेलाडीहरुलाई पुरस्कदि गने िथा खेलाडीहरुको िदम्त्त ष्ट्रिकासको आिश्यक
व्यिस्था ममलाउने,
(ठ) मनोरञ्जनात्मक, परम्परागि िथा साहमसक खेलकुदलाई खेलकुद पयनटनको रुपमा
ष्ट्रिकास गनन आिश्यक व्यिस्था गने ,
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(ड) खेलकुदमा मनर्ी क्षेत्रको सहवामगिा र लगानीका अिसरहरुमा िदष्ट्र् गनन प्रोत्साहन
गने,
(ढ) खेलकुद सम्बन्धी प्रम्शक्षण कायनिम सञ्चालन गने िथा खेलकुदको उपयोमगिाका
सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गने, गराउने,
(ण) खेलकुदमा अपाङ्गिा वएका व्यम्िहरुको सहवामगिालाई प्रोत्साहन गनन आिश्यक
प्रम्शक्षण ददने िथा त्यस्िा व्यम्िबीच प्रमिस्पधान हुने गरी ष्ट्रिमवन्न खेलकुद
प्रमियोमगिा आयोर्ना गने,
(ि) पूिानधार मनमानण, प्रम्शक्षण, प्रमियोमगिा आयोर्ना सम्बन्धमा सं घ, प्रदे श िथा स्थानीय
िहबीच समन्िय गने ,
(थ) खेलकुदको ष्ट्रिकास िथा ष्ट्रिस्िारमा प्रदे श सरकार र स्थानीय िहको खेलकुदसँग
सम्बम्न्धि मनकाय िा सं स्थासँग समन्िय िथा सहकायन गने,
(द) राष्ट्रिय खेल सं घ िा महासं घको अमधिेशनमा प्रमिमनमध पठाउने,
(ध) िोष्ट्रकए बमोम्र्मका अन्य कायन गने, गराउने ।
१6. समममिको बैठक र मनणनय : (१) समममिको बैठक आिश्यकिा अनुसार बस्नेछ ।
(२) समममिको बैठक सं योर्कले िोकेको मममि, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) समममिको सम्चिले सं योर्कको परामशनमा समममिको बैठक बस्ने मममि, समय र
स्थान उललेख गरी बैठकमा छलर्ल हुने ष्ट्रिषयको कायनसूची सष्ट्रहिको सूचना समममिको
ु न्दा कम्िीमा चौबीस घण्टा अगािै सबैले पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
बैठक हुनव
(४) समममिको कूल सदस्य सङ्खख्याको कम्िीमा एकाउन्न प्रमिशि सदस्य उपम्स्थि
वएमा समममिको बैठकको लामग गणपूरक सङ्खख्या पुगेको मामननेछ ।
(५) समममिको बैठकको अध्यक्षिा समममिको सं योर्कले गनेछ ।
(६) समममिको बैठकमा बहुमिको राय मान्य हुनेछ र मि बराबर वएमा बैठकको
अध्यक्षिा गने व्यम्िले मनणानयक मि ददनेछ ।
(७) समममिको बैठकको मनणनय बैठकको अध्यक्षिा गने व्यम्िले प्रमाम्णि गरी
राख्नेछ ।
(८) समममिले कुनै ष्ट्रिशेषज्ञ िा पदामधकारीलाई समममिको बैठकमा वाग मलन आमन्त्रण
गनन सक्नेछ ।
(९) समममिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनष्ट्रिमध समममि आर्ैंले मनधानरण गरे बमोम्र्म
हुनेछ ।
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पररच्छे द-४
सदस्य-सम्चि िथा कमनचारी सम्बन्धी
१७. सदस्य-सम्चि सम्बन्धी : (१) पररषद्को कायनकारी प्रमुखको रुपमा काम गनन पररषद्मा
एकर्ना सदस्य-सम्चि रहनेछ ।
(२) सदस्य-सम्चिको पदमा मनयुम्ि हुन दे हाय बमोम्र्मको योग्यिा वएको हुन ु
पनेछ :(क) नेपाली नागररक,
(ख) नेपाल सरकारबाट मान्यिाप्राप्त ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाट कम्िीमा स्नािक िह उत्तीणन
वएको,
(ग)

खेलकुदको क्षेत्रमा कम्िीमा पाँच िषन काम गरे को,

(घ)

प्रचमलि कानूनले अयोग्य नवएको,

(ङ)

िीस िषन उमेर पूरा वएको।

(३) मन्त्रालयले उपदर्ा (२) बमोम्र्म योग्यिा पूरा वएका व्यम्िमध्येबाट सदस्यसम्चिको पदमा मनयुम्िको लामग मसर्ाररस गनन मन्त्रालयको सम्चिको सं योर्कत्िमा
मन्त्रालयले िोकेको सम्बम्न्धि क्षेत्रका एकर्ना मष्ट्रहला सष्ट्रहि दुईर्ना ष्ट्रिज्ञ रहे को िीन
सदस्यीय मसर्ाररस समममि गठन गनेछ ।
(४) उपदर्ा (३) बमोम्र्मको मसर्ाररस समममिले उपदर्ा (२) बमोम्र्मको योग्यिा
पूरा वएका व्यम्िहरुमध्येबाट सदस्य-सम्चिको मनयुम्िको लामग एकर्ना मष्ट्रहला सष्ट्रहि
िीनर्ना उपयुि व्यम्िको नाम मन्त्रालयमा मसर्ाररस गनेछ ।
(५) उपदर्ा (४) बमोम्र्म मसर्ाररस गदान अिलम्बन गने प्रष्ट्रिया िथा आफ्नो बैठक
सम्बन्धी अन्य कायनष्ट्रिमध मसर्ाररस समममि आर्ैंले मनधानरण गरे बमोम्र्म हुनेछ ।
(६) मन्त्रालयले उपदर्ा (४) बमोम्र्म मसर्ाररस वएका व्यम्िमध्येबाट सदस्य-सम्चि
मनयुम्ि गनन नेपाल सरकार, मम्न्त्रपररषद् समक्ष पेश गनेछ ।
(७) उपदर्ा (५) बमोम्र्म मन्त्रालयबाट पेश वए बमोम्र्मका व्यम्िहरुमध्ये नेपाल
सरकार, मम्न्त्रपररषद्ले उपयुि ठानेको व्यम्िलाई सदस्य-सम्चिको पदमा मनयुम्ि गनेछ ।
(८) उपदर्ा (७) बमोम्र्म मनयुि सदस्य-सम्चिको पदािमध चार िषनको हुनेछ र मनर्
अको एक पटकको लामग पुनः मनयुि हुन सक्नेछ ।
(९) उपदर्ा (८) मा र्ुनसुकै कुरा ले म्खएको वए िापमन दे हायको कुनै अिस्थामा
सदस्य-सम्चिलाई नेपाल सरकार, मम्न्त्रपररषद्ले र्ुनसुकै बखि पदबाट हटाउन सक्नेछ:(क) पररषद्लाई हामन नोक्सानी हुने कुनै काम गरे मा,
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(ख) पदीय म्र्म्मेिारी पूरा नगरे मा,
(ग) यस ऐन ष्ट्रिपरीि कुनै कायन गरे मा, िा
(घ) मनर्ले इमान्दारीपूिक
न म्र्म्मेिारी िहन नगरे मा, मनर्को कायनसम्पादन सन्िोषर्नक
नरहे मा, मनर्मा कायनक्षमिाको अवाि वएमा िा पद अनुरुपको आचरण नगरे मा
िा पररषद्को मनदे शन पालना नगरे मा ।
(१०) उपदर्ा (९) बमोम्र्म सदस्य-सम्चिलाई पदबाट हटाउनु अम्घ मनर्लाई सर्ाई
पेश गने मनामसब मौका ददनु पनेछ ।
(११) दे हायका अिस्थामा सदस्य-सम्चिको पद ररि वएको मामननेछ:(क) मनर्ले अध्यक्ष समक्ष मलम्खि राम्र्नामा ददएमा,
ु को स्थायी बसोिासको अनुममि
(ख) गैर नेपाली नागररक वएमा िा कुनै ष्ट्रिदे शी मुलक
मलएमा िा सोको लामग मनिेदन ददएमा,
(ग) मनर्को उमेर साठी िषन पूरा वएमा,
(घ) मनिानचनर्द्ारा मनयुि हुने कुनै सािनर्मनक र्िार्दे हीको पदमा उम्मेदिार वएमा,
(ङ) भ्रष्टाचार, र्बरर्स्िी करणी, मानि बेचमबखन िथा ओसारपसार, लागू औषध मबिी
ष्ट्रििरण िथा मनकासी िा पैठारी, सम्पम्त्त शु्ीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण
सम्बन्धी कसूर, सङ्गदठि अपराध िा नैमिक पिन दे म्खने र्ौर्दारी कसूरमा सर्ाय
पाएको िा अन्य कुनै र्ौर्दारी कसूरमा एक िषन िा सोवन्दा बढी कैदको सर्ाय
पाई त्यस्िो र्ैसला अम्न्िम वएकोमा,
(च) उपदर्ा (९) बमोम्र्म पदबाट हटाइएमा,
(छ) रािको प्रमिमनमधत्ि गरी ष्ट्रिदे श गएकोमा वागेको र पमछ र्केर आएको प्रमाम्णि
वएमा,
(र्) मनर्को मदत्यु वएमा ।
(१२) यस दर्ामा अन्यत्र र्ुनसुकै कुरा लेम्खएको वए िापमन कुनै कारणले सदस्यसम्चिको पद ररि वएमा िा कुनै कारणले मनलम्बन वएमा अको सदस्य-सम्चि मनयुम्ि िा
मनर्को मनलम्बन र्ुकुिा नवएसम्मको लामग मन्त्रालयले सं घीय मनर्ामिी सेिाको रार्पत्रांष्ट्रकि
प्रथम श्रे णीको कमनचारी िा पररषद्को िरर्िम् कमनचारीलाई सदस्य-सम्चिको रुपमा कामकार्
गने गरी िोक्न सक्नेछ ।
(१३) सदस्य-सम्चिको पाररश्रममक, सुष्ट्रिधा िथा सेिाको अन्य शिन िोष्ट्रकए बमोम्र्म
हुनेछ । यसरी सदस्य-सम्चिको पाररश्रममक िथा सुष्ट्रिधा निोष्ट्रकएसम्म मनर्ले नेपाल सरकारले
िोके बमोम्र्मको पाररश्रममक िथा सुष्ट्रिधा पाउनेछ ।
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१८. सदस्य-सम्चिको काम, किनव्य र अमधकार: यस ऐनमा अन्यत्र उम्ललम्खि काम, किनव्य र
अमधकारको अमिररि सदस्य-सम्चिको काम, किनव्य र अमधकार दे हाय बमोम्र्म हुनेछ:(क) पररषद्को िाष्ट्रषक
न कायनिम, योर्ना िथा बर्ेट ियार गरी समममिबाट पाररि गराई
पररषद्को बैठकमा पेश गने,
(ख) पररषद् िथा समममिको मनणनय कायानन्ियन गने, गराउने,
(ग) पररषद्बाट सञ्चामलि योर्ना िथा कायनिमको अनुगमन गने , गराउने,
(घ) पररषद्को कमनचारी व्यिस्थापन िथा समग्र व्यिस्थापकीय र

प्रशासकीय कायन

गने, गराउने,
(ङ) नेपाल सरकारको स्रोि बाहे क अन्य स्रोिबाट अन्िरानष्ट्रियस्िरका खेलकूद
प्रमियोमगिामा वाग मलन खेलाडी, प्रम्शक्षक, व्यिस्थापक लगायिका प्रमिमनमध
पठाउने र सोको र्ानकारी मन्त्रालयलाई ददने,
(च) मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेल सं घ िा महासं घसँग आिश्यक समन्िय गने,
(छ) पररषद्को सािनर्मनक खररद सम्बन्धी काम गने ,
(र्) पररषद्को चल अचल सम्पम्त्तको सं रक्षण गने, गराउने,
(झ) ले खा उत्तरदायी अमधकदि वई कामकार् गने, गराउने,
(ञ) िोष्ट्रकए बमोम्र्मका अन्य काम गने ।
१९. कमनचारी सम्बन्धी: (१) पररषद्लाई आिश्यक पने कमनचारी सम्बन्धी सङ्गठन सं रचना िथा
व्यिस्थापन सिेक्षणको प्रमििेदन नेपाल सरकार, मम्न्त्रपररषद्बाट स्िीकदि वए बमोम्र्म
हुनेछ ।
(२) पररषद्मा रहने कमनचारीको दरबन्दी, योग्यिा, पाररश्रममक, सेिाका शिन िथा सुष्ट्रिधा
िथा कमनचारी सं घ सम्बन्धी व्यिस्था पररषद्को कमनचारी प्रशासन सम्बन्धी ष्ट्रिमनयममा उललेख
वए बमोम्र्म हुनेछ ।
(३) पररषद्मा आिश्यक पने कमनचारी ित्काल मनयुि नवएमा िा कुनै कारणले कुनै
पद ररि वई ित्काल पदपूमिन हुन नसकेमा पदपूमिन नवएसम्मको लामग मन्त्रालयले सं घीय
मनर्ामिी सेिाको कुनै कमनचारीलाई पररषद्मा काम गने गरी खटाउन सक्नेछ ।
(४) पररषद्बाट सम्पादन गनुन पने कुनै काम पररषद्को र्नशम्िबाट सम्पादन हुन
नसक्ने अिस्था वएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचमलि सं घीय कानून बमोम्र्म ष्ट्रिज्ञ िा
प्राष्ट्रिमधकको सेिा परामशन मलन सष्ट्रकनेछ ।
(५) पररषद्मा मनयुि कमनचारीहरुका लामग योगदानमा आधाररि मनिदम्त्तवरण योर्ना
लागू गनन सष्ट्रकनेछ ।
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(६) पररषद्मा कायनरि स्थायी कमनचारीलाई यो ऐन प्रारम्व वएको मममिले एक िषनमवत्र
नेपाल सरकारले एक पटकको लामग सं घ, प्रदे श र स्थानीय िहका खेलकुद सम्बन्धी सं रचनामा
समायोर्न गनन सक्नेछ ।
(७) उपदर्ा (६) बमोम्र्मको समायोर्न सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोष्ट्रकए बमोम्र्म
हुनेछ।
पररच्छे द-५
पररषद्को कोष
२०. पररषद्को कोषः (१) पररषद्को आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको कोषमा दे हायका रकमहरु रहनेछन् :–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) पररषद्ले प्रदान गने खेलकुद सम्बन्धी प्रम्शक्षणको शुलक बापिको रकम,
(ग) कुनै व्यम्ि िा सं घ, सं स्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम,
(घ) ष्ट्रिदे शी सरकार, अन्िरानष्ट्रिय सं घ, सं स्था िा व्यम्िबाट प्राप्त सहयोग रकम,
(ङ) राष्ट्रिय खेल सं घ र ओलम्म्पक कममटीको दिान

िथा निीकरण बापि प्राप्त

रकम ।
(३) उपदर्ा (२) को खण्ड (घ) बमोम्र्मको रकम प्राप्त गनुन अम्घ पररषद्ले नेपाल
सरकार, अथन मन्त्रालयको स्िीकदमि मलनु पनेछ ।
(४) पररषद्को नामबाट गररने सबै खचनहरु उपदर्ा (१) बमोम्र्मको कोषबाट
व्यहोररनेछ ।
(५) पररषद्को कोषमा रहने सम्पूण न रकम नेपाल सरकारको पूण न िा आंम्शक स्िाममत्ि
रहेको बैंकमा खािा खोली र्म्मा गररनेछ ।
(६) पररषद्को कोषको खािा सदस्य-सम्चि िा मनर्ले िोकेको कमनचारी र पररषद्को
ु दस्िखिमा सञ्चालन हुनेछ ।
लेखा हे ने प्रमुख कमनचारीको सं यि
२१. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) पररषद्ले आफ्नो आय व्ययको ले खा नेपाल सरकारले अपनाएको
लेखा प्रणाली बमोम्र्म राख्नु पनेछ ।
(२) पररषद्को आन्िररक ले खापरीक्षण प्रचमलि कानून बमोम्र्म कोष िथा ले खा
मनयन्त्रकको कायानलयबाट र अम्न्िम ले खापरीक्षण महाले खा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(३) मन्त्रालयले पररषद्को आय व्ययको ले खा सम्बन्धी कागर्ाि र अन्य नगदी म्र्न्सी
र्ुनसुकै बखि र्ाँच्न िा र्ाँच्न लगाउन सक्नेछ ।
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पररच्छे द-६
संघको गठन र दिान सम्बन्धी
२२. खेल संघ स्थापना गनन सष्ट्रकने: (१) यो ऐन प्रारम्व वए पमछ राष्ट्रिय, प्रदे श िथा स्थानीय
स्िरका खेल सं स्थाहरुले प्रचमलि कानून बमोम्र्म सं घ, प्रदे श र स्थानीय िहका 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 लामग एउटा मात्र खेल सं घ गठन वएको हुन ु पने,
(ख) खेल सं घको ष्ट्रिधानमा एउटै व्यम्ि एकै पटक एकवन्दा बढी खेल सं घको
पदामधकारी हुन नसक्ने व्यिस्था हुन ु पने,
(ग) खेल सं घको ष्ट्रिधानमा प्रत्येक चार िषनमा लोकिाम्न्त्रक पद्घमि अनुसार खेल सं घका
पदामधकारी िथा सदस्यको मनिानचन हुने र प्रत्येक िषन सं घको आय-व्ययको
प्रचमलि कानून बमोम्र्म ले खापरीक्षण गनुन पने व्यिस्था हुन ु पने,
(घ) खेल सं घको पदामधकारी िथा खेलाडीको लामग आचारसं ष्ट्रहिा लागू हुने व्यिस्था
हुन ु पने,
(ङ) िोष्ट्रकए बमोम्र्मका अन्य मापदण्डहरु पूरा वएको।
(३) उपदर्ा (१) बमोम्र्म गठन वएका खेल सं घ िा सं स्था स्िायत्त हुनेछन् ।
(४) उपदर्ा (१) बमोम्र्म गठन वएका खेल सं घका पदामधकारी िथा सदस्यको
पदािमध चार िषनको हुनेछ र खेल सं घका पदामधकारी सोही पदमा सामान्यिया पुन: एक
पटकको लामग मनिानम्चि हुन सक्नेछन् ।
स्पष्टीकरण: यस दर्ाको प्रयोर्नको लामग ×खेल सं घका पदामधकारी" वन्नाले सं घको अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष, महासम्चि, सम्चि र कोषाध्यक्ष सम्झनु पछन ।
(५) दे हायका व्यम्ि खेल सं घमा मनिानम्चि िा मनोनीि हुन सक्ने छै न:(क) गैर नेपाली नागररक,
(ख) रार्स्ि, सािनर्मनक िा सरकारी सम्पम्त्त ष्ट्रहनाममना गरे को प्रमाम्णि वएको,
(ग) पररषद्बाट मलएको रकमको बेरुर्ु र्छयौट गनन बाँकी रहे को,
(घ) पररषद्को कमनचारी िा प्रम्शक्षक रहे को,
(ङ) भ्रष्टाचार, र्बरर्स्िी करणी, मानि बेचमबखन िथा ओसारपसार, लागू औषध मबिी
ष्ट्रििरण िथा मनकासी िा पैठारी, सम्पम्त्त शु्ीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण
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सम्बन्धी कसूर, सङ्गदठि अपराध िा नैमिक पिन दे म्खने र्ौर्दारी कसूरमा सर्ाय
पाएको िा अन्य कुनै र्ौर्दारी कसूरमा एक िषन िा सोवन्दा बढी कैदको सर्ाय
पाई त्यस्िो र्ैसला अम्न्िम वएकोमा,
(च) रािको प्रमिमनमधत्ि गरी ष्ट्रिदे श गएकोमा वागेको र पमछ र्केर आएको प्रमाम्णि
वएमा,
(छ) खेलाडीलाई यौन दुव्यनिहार गरे को प्रमाम्णि वएमा ।
२३. राष्ट्रिय खेल संघ िा महासंघ गठन: (१) कम्िीमा चार प्रदे शका खेल सं घ आपसमा ममलेर
राष्ट्रिय खेल सं घ िा महासं घ गठन गनन सक्नेछन्।
(२) उपदर्ा (१) मा र्ुनसुकै कुरा लेम्खएको वए िापमन यो ऐन प्रारम्व हुन ु अम्घ
प्रचमलि कानून बमोम्र्म गठन वएका राष्ट्रिय खेल सं घ िा महासं घ यसै ऐन बमोम्र्म गठन
वएको मामननेछ र त्यस्िा राष्ट्रिय खेल सं घ िा महासं घले यो ऐन प्रारम्व वएको मममिले दुई
िषनमवत्र कम्िीमा चार प्रदे शमा प्रदे श खेल सं घ गठन गनुन पनेछ।
िर वौगोमलक कारणबाट यस उपदर्ा बमोम्र्मको प्रदे श खेल सं घ गठन गनन सम्वि
नवएमा िोष्ट्रकए बमोम्र्म प्रदे श खेल सं घको गठन गनन सष्ट्रकनेछ।
२४. प्रदे श िथा स्थानीयस्िरमा खेल संघ गठन िथा खेल सं रचना मनमानण: (१) कम्िीमा पाँच िा
सोवन्दा बढी म्र्लला खेल सं घ आपसमा ममली प्रदे श कानून बमोम्र्म प्रदे श खेल सं घ गठन
गनन सष्ट्रकनेछ ।
(२) प्रदे श सरकारले प्रदे श स्िरमा खेलकुदको ष्ट्रिकास, ष्ट्रिस्िार र प्रिन्न गरी
खेलकुदको सञ्चालन िथा व्यिस्थापन गननका लामग प्रदे श कानूनमा व्यिस्था वए बमोम्र्मको
खेलकुद सम्बन्धी सं रचना मनमानण गनन सक्नेछ ।
(३) प्रदे श सरकारले स्थानीय िहको खेलकुदलाई व्यिम्स्थि िथा समन्िय गरी
म्र्ललास्िरमा खेलकुदको सञ्चालन िथा ष्ट्रिकास गनन प्रत्येक म्र्ललामा म्र्लला खेलकुद ष्ट्रिकास
समममि गठन गनन सक्नेछ ।
(४) स्थानीय कानून बमोम्र्म स्थानीय िहले आफ्नो क्षेत्रमवत्र खेलकुद गमिष्ट्रिमध सञ्चालन
िथा खेल सं स्था दिान गनन सक्नेछ।
(५) स्थानीय िहले स्थानीय िहमा हुने खेलकुदको सञ्चालन, प्रि्नन िथा ष्ट्रिकास
सम्बन्धी कायन गनन स्थानीय कानूनमा व्यिस्था वए बमोम्र्मको सं रचना मनमानण गनन
सक्नेछ ।
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(६) यस दर्ा बमोम्र्म प्रदे श िा स्थानीय िहमा खेल सं घ गठन िा दिान गदान
सम्बम्न्धि खेलको राष्ट्रिय खेल सं घ िा महासं घ वएमा सो सं घ िा महासं घको अनुममि मलनु
पनेछ।
२५.

संघमा संलग्निा: (१) पररषद्का बहालिाला सदस्य-सम्चि, कमनचारी िथा प्रम्शक्षक खेल
सं घको कुनै पदमा रहनु हुँदैन ।
(२) उपदर्ा (१) ष्ट्रिपरीि पररषद्का बहालिाला सदस्य-सम्चि, कमनचारी िथा प्रम्शक्षक
खेल सं घको कुनै पदमा रहे को प्रमाम्णि वएमा त्यस्िो सं घले िैधिा प्राप्त गनन सक्ने छै न र
त्यस्िा सदस्य-सम्चि, कमनचारी िथा प्रम्शक्षकलाई प्रचमलि कानून बमोम्र्म कारबाही
हुनेछ ।

२६. पररषद्मा दिान गनुन पने: (१) दर्ा २३ बमोम्र्मको राष्ट्रिय खेल सं घ िा महासं घले राष्ट्रिय
मान्यिा पाउनको लामग पररषद्मा दिान गराउनु पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्म पररषद्मा दिान गराउनको लामग दे हाय बमोम्र्मका
कागर्ािहरु सं लग्न गरी िोष्ट्रकए बमोम्र्मको दस्िुर सष्ट्रहि पररषद्मा मनिेदन ददनु पनेछ:(क) प्रदे श खेल सं घ दिान प्रमाणपत्रको प्रमिमलष्ट्रप,
(ख) सं घको ष्ट्रिधानको प्रमिमलष्ट्रप,
(ग) सं घका पदामधकारी र सदस्यहरुको नाम, थर र ठे गाना सष्ट्रहिको ष्ट्रििरण, र
(घ) िोष्ट्रकए बमोम्र्मका अन्य कागर्ािहरु ।
(३) उपदर्ा (२) बमोम्र्म पररषद्मा दिान हुन मनिेदन ददने नेपालका मौमलक खेल
बाहेकका अन्य खेल सं घ िा महासं घले सोही खेलसँग सम्ब् अन्िरानष्ट्रिय खेल सं घ िा
महासं घ रहेछन् वने त्यस्िो सं घ िा महासं घको एक िषनमवत्र आब्िा मलनु पनेछ र सो
समयािमधमवत्र आब्िा नमलएमा त्यस्िा खेल सं घ िा महासं घको है मसयि स्थानीय खेल सं स्था
िा क्लब सरह मामननेछ।
(४) उपदर्ा (२) बमोम्र्म प्राप्त मनिेदन र्ाँचबुझ गदान त्यस्िो सं घ यस ऐन बमोम्र्म
पररषद्मा दिान गनन उपयुि दे म्खएमा पररषद्ले िीस ददनमवत्र दिान गरी िोष्ट्रकए बमोम्र्मको
ढाँचामा दिानको प्रमाणपत्र ददनु पनेछ ।
(५) उपदर्ा (४) बमोम्र्म पररषद्बाट दिान गदान एक खेलको लामग एकवन्दा बढी
िथा एकै उद्देश्यका िा समान नाम वएका एकवन्दा बढी सं घ िा महासं घलाई दिान गररने
छै न ।
(६) उपदर्ा (५) मा र्ुनसुकै कुरा ले म्खएको वए िापमन यो ऐन प्रारम्व हुँदाका बखि
एउटै खेलको लामग एकवन्दा बढी खेल सं घ िा महासं घ गठन वएका रहे छन् वने यो ऐन
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लागू वएको मममिले िीन मष्ट्रहनामवत्र एउटै खेल सं घ िा महासं घ गठन गरी दिानको लामग
पररषद्ले सूचना र्ारी गनेछ ।
(७) उपदर्ा (६) बमोम्र्म र्ारी सूचनामा िोष्ट्रकएको म्यादमवत्र एउटै सं घ िा महासं घ
गठन नगरे मा सो अिमध समाप्त वएपमछ त्यस्िा खेल सं घ िा महासं घको दिान स्ििः समाप्त
हुनेछ ।
(८) उपदर्ा (२) बमोम्र्म प्राप्त मनिेदन र्ाँचबुझ गदान कुनै सं घलाई पररषद्मा दिान
गनन उपयुि नदे म्खएमा पररषद्ले दिान गनन नममलने मनणनय गरी सोको र्ानकारी सम्बम्न्धि
सं घलाई ददनु पनेछ ।
(९) उपदर्ा (४) बमोम्र्मको दिानको मान्य अिमध चार िषनको हुनेछ ।
(१०) उपदर्ा (९) मा िोष्ट्रकएको अिमध समाप्त हुन ु अम्घ सम्बम्न्धि खेल सं घ िा
महासं घले निीकरणको लामग िोष्ट्रकए बमोम्र्मका कागर्ािहरु सं लग्न गरी पररषद्मा मनिेदन
ददनु पनेछ । यसरी पररषद्मा दिान िथा निीकरण नवएका खेल सं घ िा महासं घको है मसयि
स्थानीय खेल सं घ िा क्लब सरह मामननेछ।
(११) यस दर्ामा र्ुनसुकै कुरा ले म्खएको वए िापमन यो ऐन प्रारम्व हुन ु अम्घ
प्रचमलि कानून बमोम्र्म पररषद्मा दिान वएका खेल सं घ िा महासं घ यसै ऐन बमोम्र्म दिान
वएको मामननेछ र त्यस्िा सं घ िा महासं घले पररषद्मा पुन: दिान गनुन पने छै न ।
(१२) राष्ट्रिय खेल सं घ, प्रदे श खेल सं घ र स्थानीय खेल सं घले खेल सञ्चालन गदान यस
ऐन िथा अन्िरानष्ट्रिय स्िरमा प्रचमलि खेलकुदको सिनमान्य मस्ान्ि अनुरुप समन्िय र
सञ्चालन गनुन पनेछ।
(१३) पररषद्मा दिान िथा निीकरण गराउने सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोष्ट्रकए बमोम्र्म
हुनेछ ।
२७. ष्ट्रििरण पररििनन गनन स्िीकदमि मलनु पने: (१) दर्ा २६ बमोम्र्म मलइएको दिानको प्रमाणपत्रमा
उम्ललम्खि कुनै ष्ट्रििरण पररििनन गनुन पने वएमा सं घले सो व्यहोरा उलले ख गरी पररषद्मा
मनिेदन ददन सक्नेछ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्म प्राप्त मनिेदन र्ाँचबुझ गदान दिानको प्रमाणपत्रमा उम्ललम्खि
व्यहोरा सं शोधन गनन मनामसब दे म्खएमा पररषद्ले सं शोधन गरी मनिेदकलाई त्यसको र्ानकारी
गराउनु पनेछ।
२८. संघले पालना गनुन पने शिन: सं घले दे हाय बमोम्र्मका शिनहरु पालना गनुन पनेछ:-
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(क) पररषद्को स्िीकदमि मलई नेपालमा राष्ट्रिय िथा अन्िरानष्ट्रिय खेलकुद प्रमियोमगिा िा
खेलकुद सम्बन्धी अन्िरानष्ट्रिय सवा िा सम्मेलन आयोर्ना गने,
(ख) सं घको ष्ट्रिधानको अधीनमा रही खेलकुद सम्बन्धी कायनिम सञ्चालन गने, गराउने,
(ग) आफ्नो आम्दानी र खचनको ष्ट्रहसाबष्ट्रकिाब प्रचमलि कानून बमोम्र्मको ढाँचामा
राख्ने,
(घ) सं घको िाष्ट्रषक
न आय व्ययको मनयममि रुपमा ले खापरीक्षण गराउने र ले खापरीक्षण
प्रमििेदन सािनर्मनक गने िथा सोको प्रमिमलष्ट्रप सष्ट्रहि पररषद्लाई र्ानकारी गराउने,
(ङ) सं घ आर्ैंले िषनमा कम्िीमा एउटा राष्ट्रियस्िरको प्रमियोमगिा आयोर्ना गराउनु
पने,
(च) मन्त्रालय िथा पररषद्बाट ले खा िथा श्रे स्िाको र्ाँचबुझ गदान सो सम्बन्धी अमवले ख
उपलधध गराउने,
(छ) सं घको ष्ट्रिधान बमोम्र्म सं घका पदामधकारीको आिमधक मनिानचन गने,
(र्) अन्िरानष्ट्रिय सं घ, सं स्था िा व्यम्िबाट सहयोग प्राप्त गदान पररषद्को मसर्ाररसमा
मन्त्रालय मार्नि् नेपाल सरकारको अथन मन्त्रालयको सहममि मलने,
(झ) पररषद्को स्िीकदमि मलई अन्िरानष्ट्रियस्िरमा हुने खेलकुद प्रमियोमगिामा वाग मलन
सदस्य िा खेलाडीलाई पठाउने,
(ञ) पररषद्लाई र्ानकारी ददई अन्िरानष्ट्रियस्िरमा हुने खेलकुद सम्बन्धी िामलम, सवा,
गो्ी , सेममनार िा सम्मेलनमा वाग मलन सदस्य िा खेलाडीलाई पठाउने।
िर नेपाल सरकारलाई थप आमथनक व्ययवार पने वएमा मन्त्रालयको
स्िीकदमि मलनु पनेछ ।
(ट) कुनै ष्ट्रिदे शी सं घ सं स्थाहरुसँग खेलकुद सम्बन्धी ष्ट्रिषयमा समझदारी गदान
मन्त्रालयको सहममि मलनु पने,
(ठ) खेलसँग सम्बम्न्धि सं घ,

महासं घ िा ओलम्म्पक कममटीबाट प्राप्त सहयोग

पररषद्लाई र्ानकारी गराउने,
(ड) मन्त्रालय, पररषद् िथा समममिले समय समयमा ददएको मनदे शन िा मनधानरण गरे का
शिनको पालना गने ।
२९. मनलम्बन गनन सक्ने: (१) कुनै राष्ट्रिय खेल सं घ िा महासं घले दर्ा २८ बमोम्र्मका कुनै
शिन उललं घन गरे मा पररषद्ले सम्बम्न्धि सं घलाई मनम्िि अिमध िोकी त्यस्िो शिनको पालना
गनन मनदे शन ददन

सक्नेछ ।
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(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको अिमधमवत्र कुनै सं घले पररषद्ले ददएको मनदे शन
पालना नगरे मा त्यस्िो सं घलाई पररषद्ले िीन मष्ट्रहनासम्मका लामग मनलम्बन गनन
सक्नेछ ।
(३) उपदर्ा (१) बमोम्र्म ददइएको मनदे शनको पालना गरी मनलम्बन र्ुकुिा गनन
मनिेदन ददएमा पररषद्ले सो सम्बन्धमा आिश्यक र्ाँचबुझ गरी त्यस्िो सं घको मनलम्बन
र्ुकुिा गनेछ ।
(४) कुनै सं घको उपदर्ा (२) बमोम्र्मको अिमधसम्म मनलम्िन र्ुकुिा नवएमा
पररषद्ले त्यस्िो सं घमा कायम रहे को कायन समममि वं ग गरी िीन मष्ट्रहनामवत्र अको कायनसमममि
मनिानचन िा गठन गनुन पने शिन िोकी त्यस्िो सं घको िदथन कायनसमममि गठन गनन सक्नेछ।
(५) उपदर्ा (४) बमोम्र्म िीन मष्ट्रहनामवत्र िदथन समममिले अको कायनसमममि
मनिानचन िा गठन नगरे मा पररषद्मा दिान वएको सं घलाई कारबाही गरी पररषद्ले दिान खारे र्
गनन सक्नेछ ।
(६) उपदर्ा (४) र (५) बमोम्र्मको र्ानकारी पररषद्ले मन्त्रालय, नेपाल
ओलम्म्पक कममटी र सम्बम्न्धि खेलको अन्िरानष्ट्रिय खेल सं घ िा महासं घलाई ददनु पनेछ।
(७) कुनै राष्ट्रिय खेल संघ िा महासं घलाई मनलम्बन िा खारे र् गने मनणनय गनुन अम्घ
पररषद्ले त्यस्िो सं घ िा महासं घलाई आफ्नो सर्ाइ पेश गने मौका ददनु पनेछ ।
पररच्छे द-७
कसुर िथा सर्ाय
३0. प्रमिबम्न्धि औषमध सेिन गनन, गराउन नहुन:े (१) नेपालमवत्र िथा अन्िरानष्ट्रिय क्षेत्रमा आयोर्ना
हुने खेलमा सहवागी हुने कुनै पमन खेलाडीले प्रमिबम्न्धि औषमध सेिन गनुन हुँदैन ।
(२) नेपालमवत्र िथा अन्िरानष्ट्रिय क्षेत्रमा आयोर्ना हुने खेलमा कुनै व्यम्िले डर त्रास
दे खाई िा झुक्यानमा पारी खेलाडीलाई प्रमिबम्न्धि औषमध सेिन गनन, गराउन लगाउनु
हुँदैन ।
स्पष्टीकरण: यस दर्ाको प्रयोर्नको लामग “प्रमिबम्न्धि औषमध” वन्नाले अन्िरानष्ट्रियरुपमा
मान्यिाप्राप्त सं स्थार्द्ारा खे लाडीले प्रयोग गनन नपाउने गरी प्रमिबन्ध लगाएको औषमध िा ष्ट्रिमध
सम्झनु पछन।
३१. खेलमा ममलोमिो िथा अमनयममििा गनन नहुने: नेपालमवत्र िा नेपालको प्रमिमनमधत्ि गरी
ु मा कुनै खेलाडीसँग प्रमिस्पधान गदान कुनै खेलसम्ब् खेलाडी िा
नेपालमा िा ष्ट्रिदे शी मुलक
पदामधकारीले त्यस्िो खेलको प्रमिस्पधानबाट आउने स्िावाष्ट्रिक पररणामलाई प्रमिकूल हुने गरी
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कुनै खेलाडी िा खेलाडीको समूहसँग ममलोमिो गनन िा कसै को प्रलोवनमा पनन िा कुनै बार्ी
म्र्िाउने िा हराउने गरी त्यस्िो खेल खेलन िा खेलाउने कायन गनन हुँदैन ।
३२. कसूर मामनने: कसैले दे हाय बमोम्र्मका कुनै कायन गरे मा यो ऐन अन्िगनिको कसूर गरे को
मामननेछ:(क) दर्ा ३० को उपदर्ा (१) बमोम्र्म प्रमिबम्न्धि औषमध सेिन गरे मा,
(ख) दर्ा ३० को उपदर्ा (२) बमोम्र्म प्रमिबम्न्धि औषमध सेिन गनन लगाएमा,
(ग) दर्ा ३१ बमोम्र्म खेलमा ममलोमिो िथा अमनयममििा गरे मा,
(घ)

दर्ा ५६ बमोम्र्मको आचारसं ष्ट्रहिा उललङ्घन गरे मा,

(ङ) धमन, िणन, र्ाि, र्ामि, मलङ्ग, वाषा, क्षेत्र िा िैचाररक आस्थाको आधारमा
खेलाडीबीच ष्ट्रिवेद िा शारीररक िा मानमसक ष्ट्रहंसा गरे मा,
(च) झुठ्ठा ष्ट्रििरण ददई दर्ा २६ बमोम्र्म पररषद्मा दिान गरे मा ।
३३. सर्ाय: कसै ले दे हायका कसूर गरे मा दे हाय बमोम्र्म सर्ाय हुनेछ:(क) दर्ा ३२ को खण्ड (क) बमोम्र्मको कसूर गरे मा मनर्ले सेिन गरे को प्रमिबम्न्धि
औषमधको मात्रा र प्रकदमि अनुसार त्यस्िो खेलाडीलाई िोष्ट्रकए बमोम्र्मको
अिमधको लामग कुनै पमन खेलकुद प्रमियोमगिामा वाग मलन नपाउने गरी रोक
लगाई पष्ट्रहलो पटकको लामग दश हर्ार रुपैयाँसम्म र्ररबाना र दोस्रो 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 िीन िषन कैद र पचास हर्ार
रुपैयाँसम्म र्ररबाना गरी सो कसूर गदान कुनै रकम ले नदे न गरे को वएमा त्यस्िो
ले नदे न गरे को रकम समेि र्र्ि,
(घ) दर्ा ३२ को खण्ड (ग) बमोम्र्मको कसूर गनन आदे श िा मनदे शन ददने, त्यस्िो
कसुर गनन दुरुत्साहन ददने, उक्साउने िा मद्दि गने व्यम्िलाई मुख्य कसूरदार
सरह सर्ाय हुनेछ र त्यस्िो कसूर सािनर्मनक पद धारण गरे को व्यम्ि िा
नेपालको प्रमिमनमधत्ि गने व्यम्िले ष्ट्रिदे शमा गरे को रहे छ वने मनर्लाई थप िीन
िषनसम्म कैद,
(ङ) दर्ा ३२ को खण्ड (घ) बमोम्र्मको कसूर गने पदामधकारी, प्रम्शक्षक, रे फ्री र
खेलाडीलाई एक िषनदेम्ख िीन िषनसम्म मनलम्बन गरी प्रचमलि कानून बमोम्र्म
कारबाही र सर्ाय,
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(च) दर्ा ३२ को खण्ड (ङ) बमोम्र्मको कसूर गरे मा प्रचमलि कानून बमोम्र्मको
सर्ाय र िीस हर्ार रुपैयाँदेम्ख एक लाख रुपैयाँसम्म र्ररबाना,
(छ) दर्ा ३२ को खण्ड (च) बमोम्र्मको कसूर गरे मा त्यस्िो सं घको दिान खारे र्
गरी सं घका पदामधकारीहरुलाई प्रचमलि कानून बमोम्र्म कारबाही ।
३४. मुद्दा हेने अमधकारी: दर्ा ३३ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोम्र्म सर्ाय हुने कसुर
सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र ष्ट्रकनारा गने अमधकार म्र्लला अदालिलाई र खण्ड

(ङ)

, (च) र (छ) बमोम्र्म सर्ाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र ष्ट्रकनारा गने
अमधकार पररषद्लाई हुनेछ ।
३५.

पुनरािेदन: दर्ा ३४ बमोम्र्म पररषद्ले गरे को मनणनयउपर म्चत्त नबुझ्ने पक्षले सम्बम्न्धि
म्र्लला अदालिमा र म्र्लला अदालिबाट वएको मनणनयउपर म्चत्त नबुझ्ने पक्षले सम्बम्न्धि
उच्च अदालिमा सो मनणनयको र्ानकारी पाएको मममिले पैंिीस ददनमवत्र पुनरािेदन गनन
सक्नेछ ।

३६. नेपाल सरकार िादी हुने: दर्ा ३३ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोम्र्मको कसूरमा
ु ी र्ौर्दारी कायनष्ट्रिमध सं ष्ट्रहिा, २०७४ को अनुसूची-१ मा समािेश
सर्ाय हुने मुद्दा मुलक
वएको मामननेछ ।

पररच्छे द-८
ष्ट्रिष्ट्रिध
३७. ओलम्म्पक कममटी: (१) अन्िरानष्ट्रिय ओलम्म्पक कममटीको बडापत्र, उद्देश्य िथा प्रचमलि
कानून बमोम्र्म खेलकुद सम्बन्धी कायन गनन अन्िरानष्ट्रिय ओलम्म्पक कममटीबाट मान्यिाप्राप्त
पररषद्मा दिान वएका एक ओलम्म्पक कममटी, एक पारा ओलम्म्पक कममटी र एक ष्ट्रिशेष
ओलम्म्पक कममटी रहनेछन् ।
(२) उपदर्ा (१) मा र्ुनसुकै कुरा ले म्खएको वए िापमन उपदर्ा (१) मा उम्ललम्खि
ओलम्म्पक कममटी बाहेक अन्य प्रकदमिका ओलम्म्पक कममटी गठन गनन सष्ट्रकनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) र (२) बमोम्र्मका ओलम्म्पक कममटीहरु पररषद्मा दिान हुन ु
पनेछ ।
(४) पररषद्मा दिान वई अन्िरानष्ट्रिय ओलम्म्पक कममटीबाट मान्यिाप्राप्त अन्िरानष्ट्रिय
खेल सं घ िा महासं घमा आब् ओलम्म्पक कममटीको ष्ट्रिधान अनुसारका राष्ट्रिय खेल सं घ िा
महासं घ नेपाल ओलम्म्पक कममटीको सदस्य खेल सं घ हुनेछन्।
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(५)

उपदर्ा (३) बमोम्र्म पररषद्मा दिान हुनको लामग अन्िरानष्ट्रिय ओलम्म्पक

कममटीबाट मान्यिा ददएको कागर्ाि, ष्ट्रिधान र िोष्ट्रकए बमोम्र्मको दस्िुर सष्ट्रहि िोष्ट्रकए
बमोम्र्मको ढाँचामा पररषद्मा मनिेदन ददनु पनेछ ।
(६) पररषद्मा दिान वएका ओलम्म्पक कममटीले अन्िरानष्ट्रिय ओलम्म्पक कममटीको
बडापत्रको अधीनमा रही दे हाय बमोम्र्म गनुन पनेछः(क) ष्ट्रिधान बमोम्र्म कममटीका पदामधकारीको आिमधक मनिानचन गने ,
(ख) िाष्ट्रषक
न साधारण सवा गने र साधारण सवाबाट पाररि ले खापरीक्षण प्रमििेदन
पररषद् समक्ष पेश गने,
(ग) पररषद्को समन्ियमा अन्िरानष्ट्रियस्िरमा हुने खेलकुद प्रमियोमगिामा वाग मलन
सदस्य िा खेलाडीलाई पठाउने,
(घ) अन्िरानष्ट्रिय ओलम्म्पक कममटी बाहेक अन्य अन्िरानष्ट्रिय सं घ सं स्थाहरुबाट सहयोग
प्राप्त गनुन अम्घ मन्त्रालय मार्नि् नेपाल सरकार, अथन मन्त्रालयको सहममि मलने,
(ङ) पररषद्को समन्ियमा नेपालमा खेलकुद सम्बन्धी ष्ट्रिमवन्न गमिष्ट्रिमधहरु सञ्चालन
गनन सक्ने।
(७) ओलम्म्पक कममटी सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोष्ट्रकए बमोम्र्म हुनेछ ।
३८. राष्ट्रिय खेल िोक्ने: (१) नेपाल सरकारले पररषद्को मसर्ाररसमा कुनै खेललाई नेपालको
राष्ट्रिय खेल िोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदर्ा (१) मा र्ुनसुकै कुरा ले म्खएको वए िापमन यो ऐन प्रारम्व हुन ु अम्घ
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खेलको रुपमा िोकेको वमलबल खेललाई यसै ऐन बमोम्र्मको राष्ट्रिय
खेल मामननेछ ।
३९. मौमलक िथा परम्परागि खेल िोक्ने: मन्त्रालयले पररषद्को मसर्ाररसमा नेपालमा मौमलक
िथा परम्परागि रुपमा खेमलने खेलहरुलाई नेपालको मौमलक िथा परम्परागि खेल िोक्न
सक्नेछ ।
४०. प्रोत्साहन गनन सक्ने: (१) राष्ट्रियस्िरमा खेलकुद पूिानधार मनमानण, खेलकुदको प्रायोर्न र
प्रमियोमगिा सञ्चालन गने मनर्ी क्षेत्र िथा अन्य सं घ सं स्थाहरुलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन
गनन सक्नेछ ।
(२) कम्िीमा बीसर्ना खेलाडी िा पूिख
न ेलाडीलाई रोर्गारी ददने सं घ सं स्था, बाम्णज्य
िा औद्योमगक प्रमि्ानहरुलाई िोष्ट्रकए बमोम्र्म प्रोत्साहन गनन सष्ट्रकनेछ ।
(३) प्रदे शस्िरमा खेलकुद पूिानधार मनमानण, खेलकुदको प्रायोर्न र प्रमियोमगिा सञ्चालन
गने मनर्ी क्षेत्र िथा अन्य सं घ सं स्थाहरुलाई प्रदे श सरकारले प्रोत्साहन गनन सक्नेछ ।
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(४) स्थानीय िहले खेलकुद पूिानधार मनमानण र प्रमियोमगिा सञ्चालनमा योगदान गने
मनर्ी क्षेत्र िथा अन्य सं घ सं स्थालाई प्रोत्साहन गनन सक्नेछ ।
(५) यस दर्ामा अन्यत्र र्ुनसुकै कुरा ले म्खएको वए िापमन

खेलकुद प्रमियोमगिा

सञ्चालन गदान मददरा िा सुमिनर्न्य पदाथनको ष्ट्रिज्ञापन िथा प्रायोर्न गनन पाइने छै न र त्यस्िो
पदाथनसँग सम्बम्न्धि सं स्थालाई प्रोत्साहन गनन सष्ट्रकने छै न।
४१. मनर्ी स्िाथन वएको ष्ट्रिषयमा वाग मलन नहुन:े पररषद् र समममिका पदामधकारी, सदस्य िा
पररषद्का कमनचारीहरुले पररषद्को ठे क्का पट्टा मलन िा आफ्नो मनर्ी स्िाथन वएको कुनै काम
कारबाहीमा वाग मलनु हुँदैन।
४२. उपसमममि िा कायनदल गठन गनन सक्ने: (१) पररषद् िा समममिले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि
बनेको मनयम बमोम्र्म आर्ूले गनुन पने कुनै कायन सम्पादन गननको मनममत्त आिश्यकिा
अनुसार उपसमममि िा कायनदल गठन गनन सक्नेछ ।
(२) यस दर्ा बमोम्र्म गदठि उपसमममि िा कायनदलको काम, किनव्य र अमधकार
िथा कायानिमध सो उपसमममि िा कायनदल गठन गदानका बखि पररषद् िा समममिले िोके
बमोम्र्म हुनेछ।
४३. राष्ट्रिय एन्टीडोष्ट्रपङ एर्ेन्सी रहने: (१) खेलकुदमा प्रमिबम्न्धि औषमध सेिन ष्ट्रिरु् कायन गनन
एक राष्ट्रिय एन्टीडोष्ट्रपङ एर्ेन्सी रहनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको राष्ट्रिय एम्ण्टडोष्ट्रपङ एर्ेन्सीको गठन िथा काम, किनव्य
र अमधकार सम्बन्धी व्यिस्था िोष्ट्रकए बमोम्र्म हुनेछ ।
४४. नेपाल सरकारको स्िीकदमि मलनु पने: (१) पररषद्ले ष्ट्रिदे शी सरकार, अन्िरानष्ट्रिय सं स्था िा
ष्ट्रिदे शी सं स्था िा व्यम्िसँग सम्झौिा गदान मन्त्रालय मार्नि् नेपाल सरकारको सहममि मलनु
पनेछ ।
(२) राष्ट्रिय खेल सं घ िा प्रदे श र स्थानीयस्िरका खेल सम्बन्धी सं स्था िा मनकाय िथा
सं घले ष्ट्रिदे शी सरकार, अन्िरानष्ट्रिय सं घ सं स्था, ष्ट्रिदे शी सं स्था िा व्यम्िसँग सम्झौिा गदान
पररषद् मार्नि् नेपाल सरकारको स्िीकदमि मलनु पनेछ ।
४५. स्िीकदमि मलनु पने: (१) मनर्ी क्षेत्र िा अन्य सं घ सं स्थाले राष्ट्रिय िथा अन्िरानष्ट्रिय खेलकुद
प्रमियोमगिाको आयोर्ना िा सञ्चालन गनुन अम्घ सम्बम्न्धि खेलसं घ िा महासं घको मसर्ाररस
सष्ट्रहि पररषद्को स्िीकदमि मलनु पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको र्ानकारी पररषद्ले मन्त्रालयलाई ददनु पनेछ।
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४६. िाष्ट्रषक
न प्रमििेदन: (१) राष्ट्रिय खेल सं घ िा महासं घले प्रत्येक िषन आर्ूले सम्पादन गरे का
काम, कारबाही िथा आय-व्ययको ष्ट्रििरण सष्ट्रहिको िाष्ट्रषक
न
प्रमििेदन ियार गरी त्यस्िो
आमथनक िषन समाप्त वएको मममिले दुई मष्ट्रहनामवत्र पररषद्मा पेश गनुन पनेछ ।
(२) पररषद्ले प्रत्येक िषनको िाष्ट्रषक
न प्रमििेदन ियार गरी आमथनक िषन समाप्त वएको
मममिले िीन मष्ट्रहनामवत्र मन्त्रालयमा पेश गनुन पनेछ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोम्र्मको प्रमििेदनमा अन्य कुराको अमिररि पररषद्ले िषन वररमा
सम्पादन गरे का काम, उपलम्धध, त्यस्िा कामको लामग गरे को खचन, पररषद्को कोष िथा स्रोि
साधनको अिस्था, खेलकुदको क्षेत्रमा दे म्खएका समस्या र सोको समाधानका उपाय िथा
प्रत्येक संघले गरे का मुख्य काम कारबाही, आय र व्ययको सं म्क्षप्त ष्ट्रििरण समेि उलले ख गनुन
पनेछ।
(४) उपदर्ा (२) बमोम्र्मको पररषद्को िाष्ट्रषक
न प्रमििेदन अध्यक्षले सं रक्षक समक्ष
पेश गनेछ।
(५) सं घ िथा पररषद्ले उपदर्ा (१) िा (२) बमोम्र्म पेश गरे को प्रमििेदन मन्त्रालयले
सािनर्मनक गनुन पनेछ ।
४७. खेलकुद अनुशामसि रुपमा सञ्चालन गनुन पने: खेलकुद क्षेत्र मनष्पक्ष, िटस्थ, राष्ट्रिय एकिा एिं
गौरिको क्षेत्र हुनेछ । यसको सञ्चालन िथा व्यिस्थापन गदान अन्िरानष्ट्रिय मापदण्ड, मूलय
मान्यिा र राष्ट्रिय सं स्कदमि एिं राष्ट्रिय ष्ट्रहिलाई मध्यनर्रमा राखी अनुशामसि रुपमा सञ्चालन
गनु,न गराउनु पनेछ ।
४८. खेलकुद पूिानधार मनमानण: (१) िोष्ट्रकए बमोम्र्मका ठू ला िथा राष्ट्रिय स्िरका खेलकुद
पूिानधारको मनमानण एिं ममनि सम्वार मन्त्रालय आर्ैँले गनन िा पररषद् मार्नि् गराउन
सक्नेछ ।
(२) प्रदे श स्िरीय पूिानधारहरुको मनमानण प्रदे शबाट र स्थानीयस्िरका पूिानधारहरुको
मनमानण स्थानीय िहबाट गररनेछ ।
(३) खेलकुद पूिानधार मनमानण, ष्ट्रिकास िथा प्रमियोमगिा सञ्चालन गनन आिश्यकिा
अनुसार मनर्ी क्षेत्र, गैरसरकारी, सहकारी र सामुदाष्ट्रयक सं घ, सं स्थासँग साझेदारी गनन
सष्ट्रकनेछ ।
(४) खेलकुद पूिानधार मनमानण ष्ट्रिकास िथा प्रमियोमगिा सञ्चालन गनन प्रचमलि कानून
बमोम्र्म अन्िरानष्ट्रिय लगानीलाई अनुममि एिं प्रोत्साहन ददन सष्ट्रकनेछ ।
(५) मनर्ी क्षेत्र, गैरसरकारी, सहकारी र सामुदाष्ट्रयक सं घ, सं स्थाले मनमानण िथा सञ्चालन
गने पूिानधारहरुको मापदण्ड पररषद्को मसर्ाररसमा मन्त्रालयले िोक्न सक्नेछ ।
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(६) खेलकुद क्षेत्रमा सािनर्मनक मनर्ी क्षेत्र, गैरसरकारी, सहकारी र सामुदाष्ट्रयक सं घ,
सं स्थासँगको साझेदारी िथा लगानी सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोष्ट्रकए बमोम्र्म हुनेछ ।
४९. समन्िय र सहकायन: (१) खेलकुद पूिानधारहरुको ष्ट्रिकास र व्यिस्थापन िथा प्रमियोमगिा
सञ्चालनमा सं घ, प्रदे श र स्थानीय िहबीच आपसमा सहकायन र समन्िय गनुन पनेछ ।
अन्िरानष्ट्रिय र राष्ट्रिय खेलकुद प्रमियोमगिा सञ्चालन हुँदा सबै िहले प्राथममकिा ददनु पनेछ ।
(२) खेलकुद क्षेत्रमा सं घ, प्रदे श र स्थानीय िहिीच समन्िय, सहकायन लगायिका अन्य
ष्ट्रिषय िोष्ट्रकए बमोम्र्म हुनेछ ।
५०. खेलाडी कलयाणकारी कोष: (१) खेलाडी िथा प्रम्शक्षकहरुको सामाम्र्क सुरक्षा मबमा
आकम्स्मक उ्ार, उपचार एिं पुनः स्थापनाका लामग पररषद्मा खेलाडी कलयाणकारी कोषको
व्यिस्था गररनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको कोष अक्षय कोषको रुपमा रहनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको कोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यिस्था िोष्ट्रकए बमोम्र्म
हुनछ
े ।
५१. मनदे शन ददन सक्ने: (१) मन्त्रालयले खेलकुदको ष्ट्रिकास र सुधारको ष्ट्रिषयमा पररषद्लाई
आिश्यक मनदे शन ददन सक्नेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको मनदे शनको पालना गनुन पररषद्को किनव्य हुनेछ ।
५२. अमधकार प्रत्यायोर्न: (१) पररषद्ले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम बमोम्र्म
आर्ूलाई प्राप्त अमधकारमध्ये आिश्यकिा अनुसार केही अमधकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य,
सदस्य-सम्चि िा समममिलाई प्रत्यायोर्न गनन सक्नेछ ।
(२) समममिले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम बमोम्र्म आर्ूलाई प्राप्त
अमधकारमध्ये आिश्यकिा अनुसार केही अमधकार समममिको सं योर्क, कुनै सदस्य िा
पररषद्को कुनै अमधकदि कमनचारीलाई प्रत्यायोर्न गनन सक्नेछ ।
(३) सदस्य-सम्चिले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम बमोम्र्म आर्ूलाई
प्राप्त अमधकारहरुमध्ये आिश्यकिा अनुसार केही अमधकार पररषद्को कुनै अमधकदि
कमनचारीलाई प्रत्यायोर्न गनन सक्नेछ ।
ँ सम्पकन: पररषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पकन राख्दा मन्त्रालय मार्नि् राख्नु
५३. नेपाल सरकारसग
पनेछ ।
५४. मनयम बनाउन सक्ने: यो ऐनको कायानन्ियनको लामग नेपाल सरकारले आिश्यक मनयम
बनाउन सक्नेछ ।
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५५. ष्ट्रिमनयम बनाउने अमधकार: (१) यो ऐनको अधीनमा रही पररषद्ले पररषद्को कमनचारी प्रशासन
र आमथनक प्रशासन सम्बन्धी ष्ट्रिमनयम बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्म ष्ट्रिमनयम बनाउँदा नेपाल सरकारलाई आमथनक व्ययवार पने
ष्ट्रिषयमा पररषद्ले मन्त्रालय मार्नि् नेपाल सरकार, अथन मन्त्रालयको स्िीकदमि मलनु पनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) बमोम्र्म पररषद्ले बनाएको ष्ट्रिमनयम मन्त्रालयबाट स्िीकदि वएपमछ
लागू हुनेछ ।
५६. आचार संष्ट्रहिा बनाई लागू गने: (१) पररषद्ले पररषद्, समममि, सं घ, सं घका पदामधकारी िथा
पररषद्का कमनचारी, खेलाडी, प्रम्शक्षक, खेल व्यिस्थापक, रे फ्री िथा खेल आयोर्कले पालना
गनुन पने ष्ट्रिषयका सम्बन्धमा आचार सं ष्ट्रहिा बनाई लागू गनुन पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्र्मको आचार सं ष्ट्रहिाको पालना गनुन सम्बम्न्धि सबैको किनव्य
हुनेछ ।
५७. ऐन कायानन्ियन मापन : यो ऐन प्रारम्व वएको मममिले पाँच िषनपमछ मन्त्रालयले ऐन
कायानन्ियनको प्रवाि सम्बन्धमा मापन गनेछ ।
५८. खारे र्ी र बचाउ: (१) खेलकुद ष्ट्रिकास ऐन, २०४८ खारे र् गररएको छ ।
(२) खेलकुद ष्ट्रिकास ऐन, २०४८ बमोम्र्म वए गरे का काम कारबाही यसै ऐन बमोम्र्म
वए गरे को मामननेछ ।
(३) खेलकुद ष्ट्रिकास ऐन, २०४८ बमोम्र्म स्थाष्ट्रपि राष्ट्रिय खेलकुद पररषद्को चलअचल सम्पम्त्त िथा दाष्ट्रयत्ि पररषद्मा सनेछ र सो पररषद्मा कायनरि कमनचारीहरु यस ऐन
बमोम्र्मको पररषद्को कमनचारीको रुपमा रहने छन् ।
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