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प्रदेश खेलकूदको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्केो ववधेयक, २०७५ 

प्रस्तावर्ााः खेलकूदको माध्यमबाट प्रदेशका र्ागरिकहरुमा िावियता सम्वन्धी सामूवहक भावर्ाको ववकास गर्न, 
र्ागरिकहरुलाई स्वस्थ, अर्शुाससत, मयानददत ि गसतशशल बर्ाउर् तथा प्रदेशमा खेलकूद क्षेत्रको समग्र ववकास 
गर्न वाञ्छर्ीय भएकोले, 

र्ेपालको संववधार्को धािा १७५ बमोशिमको प्रदेश सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ ।  

१. संशक्षप्त र्ाम ि प्रािम्भ:(१) यस ऐर्को र्ाम “प्रदेश खेलकूद ऐर्, २०७५” िहेको छ ।  

    (२) यो ऐर् तरुुन्त प्रािम्भ हरु्ेछ ।  

२. परिभाषा: ववषय वा प्रसंगले अकन ोो अथन र्लागेमा यस ऐर्मा,- 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले प्रदेश खेलकूद ववकास बोर्नको अध्यक्ष सम्झर् ुपछन ।  

(ख) “उपाध्यक्ष” भन्नाले बोर्नको उपाध्यक्ष सम्झर् ुपछन  

(ग) “तोवकएको वा तोवकए बमोशिम” भन्नाले यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यममा तोवकएको वा तोवकए 

बमोशिम सम्झर् ुपछन । 

(घ) “बोर्न” भन्नाले प्रदेशमा खेलकूदको ववकास गर्न दफा ३ बमोशिम गठर् भएको प्रदेश खेलकूद ववकास 
बोर्न सम्झर् ुपछन । 

(ङ) “प्रदेश” भन्नाले प्रदेश रं्. १ सम्झर् ुपछन । 

(च) “प्रशासकीय असधकृत” भन्नाले ससमसतको प्रशासर् ि व्यवस्थापर् समेतको कायन गर्न बोर्नबाट 
तोवकएको कायानलय प्रमखु सम्झर् ुपछन । 

(छ) “ससमसत” भन्नाले दफा १६ बमोशिम गठर् हरु्े खेलकूद ववकास ससमसत सम्झर् ुपछन ।  

(ि) “मन्त्रालय” भन्नाले प्रदेशको खेलकूद  सम्बन्धी ववषय हेरे् मन्त्रालय सम्झर् ुपछन।  

(झ) “सदस्य” भन्नाले बोर्नको सदस्य सम्झर् ुपछन ि सो शब्दले बोर्नको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ि सदस्य-सशचव 
समेतलाई िर्ाउँछ ।  

(ञ) “सदस्य-सशचव” भन्नाले बोर्नको सदस्य–सशचव सम्झर् ुपछन ।  
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(ट) “संघसंस्था” भन्नाले खेलकूद सम्बन्धी कायन वा प्रसतयोसगता सञ्चालर् गरे् क्लव वा ववषयगत 
संघसंस्था सम्झर्पुछन । 

३. बोर्न गठर् सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) प्रदेशमा खेलककूदको ववकास गर्न प्रदेश सिकािले प्रदेश खेलकूद  

ववकास बोर्नको गठर् गरे्छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशिम गठर् हरु्े बोर्नमा देहायका अध्यक्ष ि सदस्यहरु िहर्ेछर्:्- 

  (क) प्रदेशको खेलकूद सम्बन्धी कायन हेरे् मन्त्री वा िाज्यमन्त्री  - अध्यक्ष 

   (ख) िाविय तथा अन्तिानविय खेल िगतमा महत्वपूर्न  

योगदार् परु् याएका मध्येबाट प्रदेश सिकािबाट सर्यकु्त एकिर्ा     - उपाध्यक्ष 

   (ग) मन्त्रालयको खेलकूद सम्बन्धी महाशाखाका प्रमखु   - सदस्य 

      (घ) िाविय तथा अन्तिानविय खेल िगतमा प्रसतभा आिनर् 

          गिेका व्यशक्तहरुमध्ये कशम्तमा एकिर्ा मवहला सवहत  

          प्रदेश सिकािबाट मर्ोसर्त फिक–फिक खेल ववधाका बढीमा तीर्िर्ा  - सदस्य 

  (ङ) भौगोसलक सन्तलुर् समेतका आधािमा अध्यक्षबाट मर्ोसर्त 

     ससमसतका अध्यक्ष वा सर्िका प्रसतसर्सध बढीमा तीर्िर्ा         - सदस्य 

  (च) बोर्नमा आवद्ध संघसंस्था मध्येबाट अध्यक्षले मर्ोर्यर् 

गिेकोो एक मवहला सवहत दईुिर्ा            - सदस्य 

  (छ) प्रदेश  ववश्वववद्यालयबाट तोवकएको असधकृत प्रसतसर्सध एकिर्ा   - सदस्य 

  (ि) सम्वशन्धत शिल्ला प्रहिी कायानलयको असधकृतस्तिको प्रसतसर्सध    – सदस्य 

  (झ) अपाङगताको क्षेत्रमा कायन गरे् प्रदेशस्तिको सामाशिक  

संस्थाको प्रसतसर्सध एकिर्ा       - सदस्य 

 (ञ) प्रदेश सिकािद्वािा सर्यकु्त प्रदेश खेलकूद ववकास 

बोर्नको सशचव                   - सदस्य-सशचव  
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(३) र्ेपाली सेर्ा ि शसस्त्र प्रहिी बलको प्रसतसर्सधलाई बोर्नको बैठकमा आमशन्त्रत सदस्यको रुपमा 
आमन्त्रर् गर्न सवकर्ेछ । 

(४ )बोर्न अववशछछन्न उत्तिासधकािवाला एक स्वशाससत ि संगदठत संस्था हरु्ेछ ।  

(५) बोर्नका सबै काम कािवाहीको सर्समत्त आफ्र्ो छुटोै कायानलय ि छाप हरु्ेछ ।  

(६) बोर्नले व्यशक्त सिह चल अचल सम्पशत्त प्राप्त गर्न उपभोग गर्न, बेचसबखर् गर्न वा अन्य वकससमले 
व्यवस्थापर् गर्न सक्र्ेछ । 

(७) बोर्नले व्यशक्त सिह आफ्र्ो र्ामबाट र्ालेस उििु गर्न ि सो उपि सोही र्ामबाट र्ालेस उििु 
लाग्र् सक्र्ेछ ।  

४. पदावसध  सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) बोर्नका पदेर् सदस्यहरु बाहेक मर्ोसर्त अन्य सदस्यको पदावसध चाि 
वषन हरु्ेछ ि पदावसध समाप्त भएपसछ सर्िहरुको परु्ाः मर्ोर्यर् हरु्ेछैर् ।  

(२) पदावसध समाप्त र्हुँदै कुरै् सदस्यको पद रिक्त हरु् आएमा बाँकी पदावसधको लासग दफा ३ 
बमोशिम पदपूसतन गरिर्ेछ । 

(३) कुरै् सदस्यले पदबाट िािीर्ामा गिेमा सर्ि आफ्र्ो पदबाट मकु्त भएको मासर्र्ेछ ।  

(४) उपदफा (१) मा िरु्सकैु कुिा लेशखएको भएतापसर् कुरै् सदस्यले इमार्ो्दारितापूवनक आफ्र्ो 
कतनव्य पालर् गिेको छैर् भने्न लागेमा बोर्नको बहमुतको ससफारिसमा अध्यक्षले त्यस्तो सदस्यलाई 

पदावसध समाप्त हरु् ुअशघ िरु्सकैु बखत हटाउर् सक्र्ेछ ।  

ति उपाध्यक्ष ि सदस्य-सशचवलाई पदावसध समाप्त हरु्भुन्दा अशघ पदबाट हटाउर्े सर्र्नय 

अध्यक्षको ससफारिसमा प्रदेश सिकािले गर्ुन परे्छ ।  

(५) उपदफा (४) बमोशिम उपाध्यक्ष, सदस्य-सशचव ि सदस्यलाई पदबाट हटाउर् ुपरे् अवस्था भएमा 
सर्िहरुलाई सफाई पेश गरे् उशचत मौका ददर् ुपरे्छ । 

५. सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था: देहायको कुरै् व्यशक्त सदस्यमा मर्ोसर्त हरु् वा बहाल िहर् सक्र्े 
छैर्ाः–  

(क) गैि र्ेपाली र्ागरिक, 

(ख) शािीरिक वा मार्ससक रुपमा अशक्त भई कामकाि गर्न असमथन व्यशक्त, 

(ग) पदेर् सदस्य बाहेक अन्य सदस्यले कुरै् सिकािी सर्कायबाट माससक पारिश्रसमक सलर्े गिेको, 
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  (घ) भ्रष्टाचाि वा रै्सतक पतर् देशखर्े फौिदािी मदु्दाको आिोपमा अदालतमा मदु्दा ववचािाधीर् िहेको वा 
त्यस्तो असभयोगमा अदालतबाट कसूिदाि ठहिी सिाय पाएको,  

  (ङ) मर्ोर्यर् हरु्े वा बहाल िहेको  समयमा मार्ससक सन्तलुर् गमेुको प्रमाशर्त भएको, 

  (च) पदेर् सदस्य बाहेक अन्य सदस्य पशछचस वषन पूिा र्भएको । 

६. सदस्यता समासप्त सम्बन्धी व्यवस्था: देहायको अवस्थामा बोर्नको सदस्यता समाप्त भएको मासर्र्ेछाः–  

(क) दफा ५ बमोशिम सदस्यमा बहाल िहर् अयोग्य भएमा,  

(ख) िािीर्ामा ददई स्वीकृत भएमा,  

(ग) मतृ्य ुभएमा, वा  

   (घ)  ववर्ा सूचर्ा लगाताि तीर् पटक भन्दा बढी बोर्नको बैठकमा अर्पुशस्थत भएमा । 

७. बोर्नको  बैठक ि सर्र्नय  सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अध्यक्षको सर्देशर् अर्सुाि सदस्य-सशचवले बोर्नको 
बैठक बोलाउर्ोेछ ।  

ति बैठकको सूचर्ा सामान्यतया: बैठक बस्र्े ददर् भन्दा कम्तीमा तीर् ददर् अशघ 
सदस्यहरुलाई ददर्पुरे्छ ।  

(२) बोर्नको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गरे्छ ि सर्िको अर्पुशस्थसतमा उपाध्यक्षले बैठकको 
अध्यक्षता गरे्छ । 

(३) बोर्नको कूल सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रसतशत सदस्यहरु उपशस्थत भएमा बैठकको लासग 
गर्पूिक संख्या पगेुको मासर्र्ेछ । 

(४) बोर्नको बैठक वषनको कम्तीमा तीर्पटक बस्र् ुपरे्छ । 

ति बोर्नका एक सतहाई सदस्यले बैठक बोलाउर् सलशखत अर्िुोध गिेमा उपदफा (१) बमोशिम ७ 
(सात) ददर्सभत्र बोर्नको बैठक बोलाउर् ुपरे्छ ।  

(५) बैठकमा बहमुतको िाय मान्य हरु्ेछ ि मत बिाबि भएमा अध्यक्षता गरे् व्यशक्तले सर्र्ानयक मत 
ददर् पाउर्ेछ ।  

(६) सदस्य–सशचवले बैठकको सर्र्नय प्रमाशर्त गिी सर्र्नय पशुस्तकामा िाख्न ुपरे्छ ।  
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(७) यस दफामा लेशखए देशख बाहेक बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववसध बोर्न आफैले सर्धानिर् गिे 
बमोशिम हरु्ेछ । 

८. बोर्नको काम, कतनव्य ि असधकाि सम्बन्धी व्यवस्था: बोर्नको काम, कतनव्य ि असधकाि देहाय बमोशिम 
हरु्ेछाः– 

(क) प्रदेश सिकािलाई खेलकूद सम्बन्धी र्ीसत तथा कायनक्रमको ववषयमा सझुाव ददर्े तथा बोर्नको 
कायनयोिर्ा ि बिेट पारित गरे्,  

(ख) शिल्ला, प्रदेश, अन्ति–प्रदेश ि िावियस्तिका खेलकूद प्रसतयोसगताहरुको आयोिर्ा गरे् तथा 
खेलार्ीहरुको स्तिबवृद्ध गर्न स्वदेशी तथा संघीय सिकािको स्वीकृसतमा ववदेशी प्रशशक्षकहरुबाट 
तासलमको व्यवस्था गरे्,  

(ग) संघीय सिकािको अर्मुसत सलई अन्तिानवियस्तिको खेल प्रसतयोसगता आयोिर्ा गरे्,  

(घ) स्वदेशमा तथा संघीय सिकािको स्वीकृसतमा ववदेशमा हरु् े खेलकूद प्रसतयोसगता वा बैठकमा भाग 
सलर् तोवकए बमोशिम खेलार्ी तथा खेलकूद सम्वद्ध व्यशक्तहरुलाई पठाउर्े,  

(ङ) तोवकए बमोशिम संघसंस्थाको वसगनकिर् गिी सो वसगनकिर्को आधािमा तोवकए बमोशिम 
संघसंस्थालाई आसथनक वा अन्य सहयोग प्रदार् गर्न ससफारिस गरे् ि तोवकए बमोशिम संघसंस्थाको 
सर्यमर् गरे्, 

(च) प्रदेशमा खेलकूदको पूवानधाि तयाि गिी संिक्षर् तथा प्रवद्धनर् गरे्, 

(छ) खेलकूदको ववकासको लासग शिल्लास्तिमा खेलकूद ववकास ससमसत गठर् गरे्,  

(ि) तोवकए बमोशिम खेलार्ीहरुको वसगनकिर् गिी परिचयपत्र ददर्े तथा तोवकए बमोशिम 
खेलार्ीहरुलाई आसथनक सहायता, छात्रवशृत्त, बीमा, स्वास््य उपचाि लगायत अन्य सवुवधा उपलव्ध 
गिाउर् प्रदेश सिकाि समक्ष ससफारिस गरे्, 

(झ) अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरुसँग सम्बशन्धत खेलकूदको ववकास गर्न तासलम तथा प्रसतयोसगता संचालर् 
गरे्, गिाउर्े, 

(ञ) प्रदेश सिकािको सर्र्नय बमोशिम प्रदेशस्तिमा आवासीय खेलकूद ववद्यालय, खेलकूद प्रसतष्ठार् ि 
खेलकूद संग्रहालय स्थापर्ा गरे्, 

(ट) खेल पयनटर्को ववकास गरे् तथा पिम्पिागत खेलहरुको संिक्षर् ि प्रवद्धनर् गरे्,  
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(ठ) खेलकूदको ववकासको लासग अन्य आवश्यक व्यवस्थाहरु गरे्, गिाउर्े ।  

९. बोर्नको संिक्षक सम्बन्धी व्यवस्था:(१) प्रदेशका मखु्यमन्त्री बोर्नको संिक्षक हरु्ेछ ।  

(२) अध्यक्षले बोर्न ि बोर्नको वावषनक प्रसतवेदर् संिक्षक समक्ष पेश गरे्छ ।  

(३) संिक्षकले ददएको सर्देशर् पालर्ा गर्ुन बोर्नको कतनव्य हरु्ेछ। 

१०. उपाध्यक्षको सर्यशुक्त, काम कतनव्य ि असधकाि: (१) बोर्नको सदस्यहरु मध्येबाट अध्यक्षको 
ससफारिशमा प्रदेश सिकािले उपाध्यक्षको सर्यशुक्त गरे्छ । 

(२) उपाध्यक्षले अध्यक्षको सर्देशर्मा िही बोर्नको काम कािवाहीको सामान्य अर्गुमर् ि व्यवस्थापर् 
गरे्छ । 

(३) उपाध्यक्षको अन्य काम, कतनव्य ि असधकाि अध्यक्षले प्रत्यायोिर् गिे बमोशिम हरु्ेछ ।  

(४) उपाध्यक्षलाई ददईर्े बैठक भत्ता ि अन्य सवुवधा तोवकए बमोशिम हरु्ेछ । 

११. सदस्य-सशचवको सर्यशुक्त ि योग्यता:(१) अध्यक्षको ससफारिसमा प्रदेश सिकािले बढीमा चाि वषनको 
लासग सदस्य-सशचवको सर्यशुक्त गरे्छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशिम सदस्य सशचव सर्यशुक्त गदान मन्त्रालयले देहाय बमोशिम छर्ौट ससमसतको 
गठर् गरे्छ:-   

(क) संघीय वा प्रदेश सिकािको सिकािी सेवाबाट सेवा सर्वतृ कम्तीमा 

    िािपत्रावित प्रथम शे्रशर्को असधकृत वा ववश्वववद्यालयबाट सेवा  

     सर्वतृ कम्तीमा सहप्रध्यापक      - संयोिक 

  (ख) खेल क्षेत्रमा कायनित िही ववशशष्ट योगदार् गिेको व्यशक्त        - सदस्य 

  (ग) मन्त्रालयको सशचव           - सदस्य- सशचव 

 (३) उपदफा (२) बमोशिम गदठत छर्ौट ससमसतले तोवकए बमोशिमको प्रकृया पूिा गिी इछछुक आवेदक 
मध्येबाट तीर्िर्ा उम्मेदवािको ससफारिस मन्त्रालय समक्ष गरे्छ ि मन्त्रालयले तीर् िर्ाको र्ाम 
सवहत कुरै् एक िर्ालाई सर्यशुक्तको लासग प्रदेश सिकाि समक्ष प्रस्ताव पेश गरे्छ । 

 (४) सदस्य- सशचवको योग्यता देहाय बमोशिम हरु्ेछ:- 
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 (क) र्ेपाली र्ागरिक, 

 (ख) ३५ वषन उमेि पूिा भई ६० वषन उमेि र्र्ाघेको, 

 (ग) मान्यता प्राप्त ववश्वववद्यालयबाट कुरै् ववषयमा स्र्ातकोत्ति उपासध हाससल गिी खेकूदको क्षेत्रमा 
कम्तीमा दईु वषनको अर्भुव हाससल गिेको वा मान्यता प्राप्त ववश्वववद्यालयबाट कम्तीमा स्र्ातक 
तह उत्तीर्न गिी खेलकूदको क्षेत्रमा पाँच वषनको अर्भुव हाससल गिेको, 

     (घ) रै्सतक पतर् देशखर्े फौज्दािी असभयोगमा अदालतमा मदु्दा ववचािाधीर् र्भएको वा कुरै् कसिुदाि 
ठहि र्भएको, 

     (ङ) स्वछछ छवव भएको । 

१२. सदस्य-सशचवको काम, कतनव्य ि असधकाि: (१)सदस्य-सशचवको काम, कतनव्य ि असधकाि देहाय 
बमोशिम हरु्ेछ:- 

(क) बोर्नमा पेश हरु्े प्रस्तावहरु तयाि गरे्, गिाउर्,े 

(ख) बोर्नबाट भएका सर्र्नयहरु कायानन्वयर् गरे्, गिाउर्,े 

       (ग) बोर्नको अर्मुासर्त वावषनक आय व्यय (बिेट) ि कायनक्रम तयाि गिी बोर्न समक्ष पेश गरे्, 

       (घ) बोर्नको कोष परिचालर्, सम्पशत्तको व्यवस्थापर्, संिक्षर् ि सञ्चालर् सम्बन्धी आवश्यक कायन 
गरे्, गिाउर्े, 

(ङ) बोर्नका कमनचािीहरुको प्रशाससर्क प्रमखु भई सर्यम अर्सुाि कायन गरे्, 

       (च) बोर्नको कायन संचालर्मा अर्शुासर् ि पािदशशनता कायम गरे्, 

       (छ) बोर्नको तोवकए बमोशिमका असधकृत ि बोर्नको प्रशासकीय असधकृतसँग तोवकए बमोशिम कायन 
सम्पादर् किाि गरे्, 

  (ि) बोर्नले तोके बमोशिमका अन्य कायनहरु गरे् । 

(२) यस दफा बमोशिम सदस्य-सशचवले आफ्र्ो असधकाि ि कतनव्यको प्रयोग गदान अध्यक्ष वा 
उपाध्यक्षको सामान्य सर्देशर्मा िहीगर्ुन परे्छ । 

(३) सदस्य सशचवले सर्यकु्त भएको एक मवहर्ा सभत्रमा मन्त्रालयको सशचव समक्ष तोवकए बमोशिम 
कायन सम्पादर् किाि गर्ुन परे्छ । 
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१३. ससमसत सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बोर्नले यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम बमोशिम आफूले 
गर्ुन परे् कुरै् काम गर्नको सर्समत्त आवश्यकता अर्सुाि ससमसत वा उपससमसत गठर् गर्न सक्र्ेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशिम गठर् हरु्े ससमसतको काम, कतनव्य, असधकाि तथा ससमसतका सदस्यहरुको भत्ता 
वा अन्य सवुवधा मन्त्रालयको स्वीकृसतमा बोर्नले तोके बमोशिम हरु्ेछ । 

१४. कोष सम्बन्धी व्यवस्था:(१) बोर्नको आफ्र्ो एउटा छुटोै कोष हरु्ेछ ि सो कोषमा देहायका िकमहरु 
िहर्ेछर्:्–  

(क) संघीय ि प्रदेश सिकािबाट प्राप्त िकम, 

(ख) खेलकूद पूवानधाि उपयोग गर्न ददए वापत सलर्े शलु्क,  

(ग) खेलकूद सम्बन्धी प्रशशक्षर् प्रदार् गिे वापत सलर्े शलु्क,  

(घ) खेलकूद प्रदशनर् गिी आिनर् भएको िकम,  

(ङ) कुरै् व्यशक्त वा संस्थाले चन्दा वा सहायता स्वरुप प्रदार् गिेको िकम,  

(च) प्रचसलत कारू्र् बमोशिम अन्तिानविय संघ संस्था, ववदेशी सिकाि वा व्यशक्तबाट 
प्राप्त िकम,  

(छ) संघसंस्था दतान वा र्वीकिर् गिे वापत सलर्े शलु्क, 

(ि) बोर्नको चल अचल सम्पशत्तको प्रयोगबाट आिनर् हरु्े िकम, 

(झ) अन्य कुरै् कारू्र्ी स्रोतबाट प्राप्त िकम ।  

 (२) बोर्न ि बोर्नको र्ामबाट गरिर्े सबै खचन कोषबाट व्यहोर्ुन परे्छ । 

 (३) बोर्नको कोषमा िहर्े िकम र्ेपाल िाि बैंक वा मान्यता प्राप्त वाशर्ज्य बैंकमा खाता खोली िम्मा 
गर्ुन परे्छ ।  

 (४) बोर्न ि ससमसतको खाता संचालर् तोवकए बमोशिम हरु्ेछ ।  

१५. संघीय सिकािको स्वीकृसत सलर् ुपरे्: बोर्नको आफ्र्ो कायन सञ्चालर्को ससलससलामा ववदेशी सिकाि 
वा अन्तिानविय संस्था वा ववदेशी संस्था वा व्यशक्तसँग आसथनक सम्झौता गदान संघीय सिकािको 
स्वीकृसत सलर् ुपरे्छ ।  
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१६. ससमसत गठर् सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) खेलकूदको ववकास, ववस्ताि ि प्रवद्धनर् गर्नको लासग बोर्नको 
मातहतमा िहर्े गिी यस ऐर्को दफा ८ (छ) बमोशिम प्रदेशको प्रत्येक शिल्लामा खेलकूद ववकास 
ससमसत गठर् हरु्ेछ । 

(२) उपदफा(१) बमोशिम ससमसत गठर् गदान र्पेालको संववधार् बमोशिमको प्रसतसर्सधसभा सदस्यको 
प्रत्यक्ष तफन को सर्वानचर् प्रयोिर्को लासग सर्धानिर् गरिएको सर्वानचर् क्षेत्रलई आधाि मार्ी हाल 
तीर्वटा भन्दा बढी सर्वानचर् क्षेत्र भएका शिल्लामा दईु वटा अलग अलग ससमसत गठर् 
गरिर्ेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशिम गठर् हरु्े ससमसतमा देहाय बमोशिमका अध्यक्ष ि सदस्यहरु िहर्ेछर्:्- 

(क) खेलकूदको क्षेत्रमा उल्लेखर्ीय योगदार् गिेका  

व्यशक्त मध्येबाट बोर्नद्वािा मर्ोसर्त       - अध्यक्ष 

 (ख) खेलकूदको क्षेत्रमा उल्लेखर्ीय कायन गिेको व्यशक्तमध्येबाट  

  बोर्नबाट मर्ोसर्त        - उपाध्यक्ष 

(ग) ससमसतमा आवद्ध भएका संघसंस्थाको प्रसतसर्सधत्व हरु्े गिी 

एकिर्ा मवहलासवहत ससमसतद्वािा मर्ोसर्त तीर्िर्ा    - सदस्य 

(घ) सम्वशन्धत शिल्ला प्रहिी कायानलयको असधकृतस्तिको प्रसतसर्सध   -सदस्य 

 (ङ) शिल्ला प्रशासर् कायनलयले तोकेको असधकृत कमनचािी    - सदस्य 

(च) प्रशासकीय असधकृत        -सदस्य-सशचव 

१७.  पदावसध सम्बन्धी व्यवस्था : (१) पदेर् सदस्य बाहेक ससमसतका अन्य सदस्यको पदावसध चाि वषन 
हरु्ेछ ि पदावसध समाप्त भएपसछ सर्िहरुको परु्ाः मर्ोर्यर् हरु्े छैर् ।  

(२) पदावसध समाप्त र्हुँदै ससमसतका कुरै् सदस्यको पद रिक्त हरु् आएमा बाँकी पदावसधको लासग 
पदपूसतन गर्ुन परे्छ । 

(३) कुरै् सदस्यले पदबाट िािीर्ामा गिेमा सर्ि आफ्र्ो पदबाट मकु्त भएको मासर्र्ेछ ।  
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(४) उपदफा (१) मा िरु्सकैु कुिा लेशखएको भएतापसर् ससमसतका कुरै् सदस्यले इमार्द्ािी पूवनक 
आफ्र्ो कतनव्य पालर् गिेको छैर् भने्न लागेमा ससमसतको बहमुतको सर्र्नयले त्यस्तो सदस्यलाई 
िरु्सकैु बखत पदबाट हटाउर् सक्र्ेछ ।  

ति पदबाट हटाउर् ुअशघ त्यस्तो सदस्यलाई सफाईको उशचत मौका ददर्पुरे्छ। 

१८. सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था: देहायको अवस्था भएमा कुरै् व्यशक्त ससमसतको सदस्यमा 
मर्ोसर्त हरु् वा बहाल िहर् सक्र्े छैर्:- 

(क) गैि र्ेपाली र्ागरिक भएमा, 

(ख) शािीरिक वा मार्ससक रुपमा अशक्त भई कामकाि गर्न असमथन व्यशक्त भएमा, 

(ग)  पदेर् सदस्य बाहेक अन्य सदस्यले कुरै् सिकािी सर्कायबाट माससक पारिश्रसमक सलर्े गिेको 
भएमा,  

(घ) भ्रष्टाचाि वा रै्सतक पतर् देशखर्े फौिदािी मदु्दाको आिोपमा अदालतमा मदु्दा ववचािाधीर् 
िहेको वा त्यस्तो असभयोगमा अदालतबाट कसूिदाि ठहिी सिाय पाएको भएमा,  

(ङ) मर्ोर्यर् हरु्े वा बहाल िहेको समयमा मार्ससक सन्तलुर् गमेुको प्रमाशर्त भएमा, 

(च) पदेर् सदस्य बाहेक अन्य सदस्य एक्काइस वषन पूिा र्भएमा । 

१९. सदस्यता समासप्त सम्बन्धी व्यवस्था: देहायको अवस्थामा ससमसतको सदस्यता समाप्त भएको मासर्र्ेछाः–  

(क) दफा १८ बमोशिम सदस्यमा बहाल िहर् अयोग्य भएमा,  

(ख) िािीर्ामा ददई स्वीकृत भएमा,  

(ग) मतृ्य ुभएमा, वा  

(घ) ववर्ा सूचर्ा लगाताि तीर् पटक भन्दा बढी बोर्नको बैठकमा अर्पुशस्थत भएमा । 

२०. ससमसतको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अध्यक्षको सर्देशर् अर्सुाि प्रशासकीय असधकृतले ससमसतको 
बैठक बोलाउर्ेछ ।  

ति बैठकको सूचर्ा सामान्यतया: बैठक भन्दा कम्तीमा चौववस घण्टा अशघ सदस्यहरुलाई 
ददर् ुपरे्छ ।  



11 
 

(२) ससमसतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गरे्छ ि सर्िको अर्पुशस्थसतमा उपाध्यक्षले बैठकको 
अध्यक्षता गर्ुन परे्छ । 

(३) ससमसतको कूल सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रसतशत सदस्यहरु उपशस्थत भएमा बैठकको लासग 
गर्पूिक संख्या पगेुको मासर्र्ेछ । 

(४) ससमसतको बैठक वषनमा कशम्तमा चाि पटक बस्र् ुपरे्छ । 

ति ससमसतका एक सतहाई सदस्यले बैठक बोलाउर् अध्यक्ष समक्ष सलशखत अर्िुोध गिेमा 
ससमसतको बैठक बोलाउर् ुपरे्छ ।  

(५) बैठकमा बहमुतको िाय मान्य हरु्ेछ ि मत बिाबि भएमा अध्यक्षता गरे् व्यशक्तले सर्र्ानयक 
मत ददर् पाउर्ेछ ।  

(६) प्रशासकीय असधकृतले बैठकको सर्र्नय प्रमाशर्त गिी सर्र्नय पशुस्तकामा िाख्न ुपरे्छ ।  

(७) यस दफामा लेशखए देशख बाहेक बैठकसम्बन्धी अन्य कायनववसध ससमसत आफैले सर्धानिर् गिे 
बमोशिम हरु्ेछ । 

२१. ससमसतको काम, कतनव्य ि असधकाि:  (१) यस ऐर्मा अन्यत्र भएका व्यवस्थाका असतरिक्त बोर्नले 
ददएको सर्देशर् ि बोर्नले प्रत्यायोिर् गिेको असधकाि बमोशिम ससमसतले कायन गर्ुनपरे्छ ।  

(२) ससमसतको अन्य काम, कतनव्य ि असधकाि तोवकए बमोशिम हरु्ेछ ।   

२२. प्रशासकीय असधकृतको काम, कतनव्य ि असधकाि: (१) प्रशासकीय असधकृतको काम, कतनव्य ि 
असधकाि देहाय बमोशिम हरु्ेछ:- 

(क) ससमसतमा पेश हरु्े प्रस्तावहरु तयाि गरे्, गिाउर्े, 

(ख) ससमसतबाट भएका सर्र्नयहरु कायानन्वयर् गरे्, गिाउर्,े 

(ग) ससमसतको अर्मुासर्त वावषनक आय व्यय (बिेट) ि कायनक्रम तयाि गिी ससमसत समक्ष पेश 
गरे्, 

(घ) ससमसतको कोष परिचालर्, सम्पशत्तको व्यवस्थापर्, संिक्षर् ि संचालर् सम्बन्धी आवश्यक 
कायन गरे्, गिाउर्े, 

(ङ) ससमसतका कमनचािीहरुको प्रशाससर्क प्रमखु भई सर्यमार्सुाि कायन गरे्, 
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 (च) ससमसतले तोके बमोशिम अन्य कायनहरु गरे् ।  

    (२) यस दफा बमोशिम प्रशासकीय असधकृतले आफ्र्ो असधकाि ि कतनव्यको प्रयोग गदान ससमसतका 
अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको सामान्य सर्देशर्मा िही गर्ुन परे्छ । 

२३. लेखा ि लेखापिीक्षर्: (१) बोर्न ि ससमसतको आय व्ययको लेखा प्रचसलत कारू्र् बमोशिम िाख्न ु
परे्छ ।  

(२) बोर्न ि ससमसतको अशन्तम लेखापिीक्षर् महालेखा पिीक्षकको कायानलयबाट गिाउर् ुपरे्छ। 

(३) बोर्नले चाहेमा ससमसतको आय व्ययको लेखा, तत्सम्बन्धी कागिात ि अरु र्गदी/शिन्सी समेत 
िरु्सकैु बखत िाँछर् वा िाँछर् लगाउर् सक्र्ेछ ।  

२४. सदस्यहरुको भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था:(१) बोर्न वा ससमसतका सदस्यहरुले  बैठकमा भाग सलए वापत 
तोवकए बमोशिम बैठक भत्ता पाउर्ेछर् ्।  

(२) बोर्न वा ससमसतका सदस्य काम ववशेषले स्वदेश वा ववदेश भ्रमर् गर्ुन पिेमा प्रदेश सिकािले 
तोके बमोशिम दैसर्क तथा भ्रमर् भत्ता पाउर्ेछर्।् 

(३) बोर्न वा ससमसतका सदस्यहरुको भत्ता ि अन्य सवुवधा तोवकए बमोशिम हरु्ेछ ।  

२५. सदस्य–सशचवको पारिश्रसमक ि भत्ता: (१) सदस्य-सशचवले बोर्नमा पूिा समय काम गिे वापत प्रदेश 
सिकािको उपसशचव स्तिको कमनचािीले पाउर्े शरुु स्केल सिहको माससक पारिश्रसमक पाउर्ेछ ।  

(२) सदस्य–सशचवको भ्रमर् तथा दैसर्क भत्ता ि अन्य सवुवधा प्रदेश सिकािको उपसशचव स्तिका 
कमनचािी सिह हरु्ेछ ।  

२६. कमनचािीसम्बन्धी व्यवस्था: (१) बोर्न ि ससमसतमा प्रदेश सिकािले स्वीकृत गिेको दिबन्दी बमोशिम 
स्थायी कमनचािीहरु िहर्ेछर् ्।  

(२) उपदफा (१) बमोशिमका स्थायी कमनचािीहरुको सर्यशुक्त प्रदेश लोकसेवा आयोगको ससफारिसमा 
बोर्नले गरे्छ ।  

ति स्थायी कमनचािी सर्यशुक्त र्भएसम्म स्वीकृत दिवन्दीमा बढीमा छ मवहर्ाको लासग तोवकए 
बमोशिम किािमा कमनचािी सर्यशुक्त गर्न बोर्नलाई यस दफाले बाधा पयुानएको मासर्र्े छैर् । 

(३) बोर्न ि ससमसतमा प्रदेश सिकािले आवश्यक कमनचािीहरु खटाउर् सक्र्ेछ ।  

(४) बोर्न ि ससमसतका कमनचािीहरुको पारिश्रसमक तथा सेवा शतनहरु तोवकए बमोशिम हरु्ेछ।  
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२७. सिाय ि कािवाही: बोर्न वा ससमसतको कुरै् कमनचािीले िार्ी िार्ी वा लापिवाही गिी वा बदसर्यत 
साथ बोर्नलाई हार्ी र्ोक्सार्ी पयुानएमा सर्िलाई कमनचािीसँग सम्बशन्धत ्सर्यमावली ि अन्य प्रचसलत 
कारू्र् बमोशिम सिाय हरु्ेछ ।  

२८. संघसंस्था दतान ि आवद्धता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) एक भन्दा बढी स्थार्ीय तहमा खेलकूद सम्बन्धी 
कायन गरे् वा प्रसतयोसगता सञ्चालर् गरे् संघसंस्थाले तोवकए बमोशिम ससमसतमा दतान हरु्पुरे्छ ।  

(२) एक भन्दा बढी शिल्लामा शाखा गठर् गिी खेलकूद सम्बन्धी कायन गरे् वा प्रसतयोसगता सञ्चालर् 
गरे् संघसंस्था तोवकए बमोशिम बोर्नमा दतान हरु् ुपरे्छ ।  

(३) यस दफा बमोशिम दतान र्हरु्े संघसंस्थाले प्रदेशसभत्र खेलकूद सम्बन्धी वक्रयाकलाप सञ्चालर् गर्न 
सक्र्े छैर् ।  

ति यस अशघ प्रचसलत कारू्र् बमोशिम दतान भएका खेलकूद सम्बन्धी संघसंस्था यस ऐर् बमोशिम दतान 
भएको मासर्र्ेछ ि त्यस्ता संघ संस्थाले यो ऐर् प्रािम्भ भएको समसतले एक वषनसभत्र यस ऐर् 
बमोशिम तोवकए अर्सुाि दतान गर्ुन परे्छ । 

(४) बोर्न वा ससमसतमा दतान भई आवद्ध भएका संघसंस्थाहरुले तोवकएको मापदण्र् बमोशिम प्रदेश वा 
शिल्लास्तिीय संघसंस्था गठर् गर्न सक्र्ेछर्।्  

(५) उपदफा (४) बमोशिम गठर् हरु्े संघसंस्थाको सर्वानचर् सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोशिम हरु्ेछ ।  

(६) संघसंस्थाको दतान ि र्वीकिर् गदान तोवकए बमोशिम शलु्क बझुाउर् ुपरे्छ ।  

२९. दिखास्त सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा २८ बमोशिम दतान गिाउर् चाहर्े संघसंस्थाले देहायका 
कुिाहरु खलुाई बोर्न वा ससमसतमा दिखास्त ददर् ुपरे्छाः–  

(क) संघसंस्थाको र्ाम ि ठेगार्ा, 

(ख) कायनकारिर्ी सदस्यहरुको र्ाम, ठेगार्ा, पेशा ि र्ागरिकताको प्रसतसलवप, 

(ग) संचालर् गरिर्े खेलकूदको वकससम,  

(घ) खेल प्रशशक्षकको संख्या, 

(ङ) सम्बशन्धत स्थार्ीय तहको ससफारिस । 

  (२) उपदफा (१) बमोशिम सघों संस्थाले दिखास्त ददंदा बोर्नले तोकेको ढाँचा अर्सुाि ववधार्को एक 
प्रसत समेत दिखास्त साथ संलग्र् गिेको हरु् ुपरे्छ ।  
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३०. दतान गरे् सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा २९ बमोशिम दतान गर्न संघसंस्थाको दिखास्त पिेमा त्यस्तो 
दिखास्त प्राप्त भएको समसतले सामान्यतया: तीस ददर्सभत्र सम्बशन्धत सर्कायले आवश्यक िाँचबझु 
गिी त्यस्तो संघसंस्थालाई तोवकए बमोशिम दतान गर्ुन परे्छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशिम दतान गरिएको सूचर्ा वा दतान गर्न र्सवकर्े भएमा दतान गर्न र्सवकर् े
व्यहोिाको सूचर्ा सम्बशन्धत संघसंस्थालाई सर्वेदर् ददएको पैतासलस ददर्सभत्र ददर् ुपरे्छ । 

(३) सम्बशन्धत सर्कायमा दतान भएका संघसंस्थालाई दतान गरे् सर्कायले तोवकए बमोशिम आवद्धताको 
प्रमार्पत्र ददर् ुपरे्छ ।  

३१. हेिफेिको सूचर्ा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यो ऐर् बमोशिम दतान भएको संस्थाले दफा २९ बमोशिम 
दतानको लासग ददएको दिखास्तमा उल्लेख भएको व्यहोिा वा दिखास्त साथ संलग्र् ववधार्को 
व्यहोिामा कुरै् हेिफेि भएमा त्यसिी हेिफेि गर्ुन पिेको कािर् सवहतको सूचर्ा पन्र ददर्सभत्र दतान 
गरे् सर्कायलाइ ददर् ुपरे्छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशिम हेिफेिको सूचर्ा प्राप्त भएपसछ त्यस्तो हेिफेि गर्ुन परे् कािर् मर्ाससव 
देखेमा दतान गरे् सर्कायले त्यस्तो हेिफेिको व्यहोिा िर्ाई लगत अद्यावसद्यक भएको सूचर्ा ददर् ु
परे्छ ।  

३२. संघसंस्थाले शे्रस्ता िाख्न ेसम्बन्धी व्यवस्था: (१) संघसंस्थाले आफ्र्ो आम्दार्ी खचनको वहसाबको शे्रस्ता 
बोर्न वा ससमसतले तोवकददएको ढाँचामा िाख्न ुपरे्छ ।  

(२) बोर्न वा ससमसतले उपदफा (१) बमोशिम संघसंस्थाले िाखेको शे्रस्ताको िाँचबझु िरु्सकैु बखत 
गर्न गिाउर् सक्र्ेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशिम शे्रस्ताको िाँचबझु गदान गिाउँदा आम्दार्ी खचनको वहसाब वकताब 
असर्यसमत भएको वा िकम वहर्ासमर्ा भएको देशखएमा बोर्न वा ससमसतले असर्यसमत भएको वहसाब 
वकताब सर्यसमत गर्न लगाउर् ि वहर्ासमर्ा भएको िकम सम्बशन्धत व्यशक्तबाट असूल उपि गर्न 
गिाउर् आवश्यक सर्देशर् ददर् सक्र्ेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोशिम सर्देशर् ददइएमा त्यस्तो सर्देशर् कायानन्वयर् गर्न सम्बशन्धत ्संघसंस्थाले 
आवश्यक प्रकृया अशघ बढाउर् ुपरे्छ ।  

३३. सर्देशर् ददर् े ि आचािसंवहता िािी गरे्: (१) बोर्न वा ससमसतले खेलकूदको ववकासको सम्बन्धमा 
समय समयमा संघसंस्थालाई आवश्यक सर्देशर् ददर् सक्र्ेछ ि त्यस्तो सर्देशर्को पालर्ा गर्ुन 
सम्बशन्धत संघसंस्थाको कतनव्य हरु्ेछ ।  
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   (२) संघसंस्थाहरुले पालर्ा गर्ुन परे् आचािसंवहता बोर्नले तोके बमोशिम हरु्ेछ ।  

३४. स्वीकृसत सलर् ु परे्: अन्तिानविय खेलकूद प्रसतयोसगता वा अन्तिानविय खेलकूद ववषयको सभा वा 
सम्मेलर्मा भाग सलर् कुरै् खेलार्ी वा खेल सम्बद्ध व्यशक्तलाई ववदेश पठाउर् वा प्रदेशमा आयोिर्ा 
हरु्े खेलकूद प्रसतयोसगता वा अन्तिानविय खेलकूद ववषयको सभा वा सम्मेलर्मा ववदेशी  खेलार्ी वा 
असधकािीहरुलाई आमन्त्रर् गर्ुन पिेमा प्रचसलत कारू्र् बमोशिम स्वीकृसत सलर् ुपरे्छ ।  

३५. कािवाही ि दतान खािेिी सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) देहायको अवस्था उत्पन्न भएमा संघसंस्थालाई बोर्न 
वा ससमसतले र्ससहत ददई असभलेख िाख्न सक्र्ेछ:- 

(क) बोर्न वा बोर्नले ददएको सर्देशर् पालर्ा र्गिेमा वा आचाि संवहता उल्लङ्घर् गिेमा,  

(ख) आम्दार्ी खचनको वहसाबको शे्रस्ता तोवकएको ढाँचामा र्िाखेमा, 

(ग) संघसंस्थाले िाखेको वहसाबको शे्रस्ताको िाँचबझु गर्न गिाउर् सामान्य अविोध गिेमा,  

(घ) उशचत कािर् सबर्ा दफा ३१ बमोशिम हेिफेिको सूचर्ा र्ददएमा, 

(ङ) बोर्न वा ससमसतले तोकेको अन्य अवस्था उत्पन्न भएमा । 

(२) देहायको अवस्था उत्पन्न भएमा संघसंस्थालाई बोर्न वा ससमसतले एक लाख रुपैयाँसम्म िरिवार्ा 
गर्न सक्र्ेछ:- 

(क) उपदफा (१) बमोशिम दईु पटक भन्दा बढी र्ससहत पाएमा, 

(ख) बोर्न वा ससमसतमा दतान र्गिाई वा दतान गिेको भएपसर् तोवकए बमोशिम बोर्न वा ससमसतको 
स्वीकृसत र्सलई खेलकूद वक्रयाकलाप सञ्चालर् गिेमा, 

(ग) संघसंस्थाले िाखेको वहसाबको शे्रस्ताको िाँचबझु गर्न गिाउर् र्ददएमा वा पटक पटक 
अविोध खर्ा गिेमा, 

(घ) संघसंस्थाको कायनकारिर्ी ससमसत गठर् गदान सर्वानचर् सम्बन्धी तोवकएको प्रावधार्को पालर्ा 
र्गिेमा,  

(ङ) लगाताि दईु वषनसम्म कम्तीमा एउटा खेलकूद प्रसतयोसगता आयोिर्ा गर्न असमथन भएमा, 

(च) बोर्न वा ससमसतले तोकेको अन्य गम्भीि अवस्था उत्पन्न भएमा । 

   (३) देहायको अवस्था उत्पन्न भएमा बोर्नले संघसंस्थाको दतान खािेि गरे्छ:– 
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(क) संववधार् वा प्रचसलत कारू्र्ले सर्षधे गिेको प्रावधार्को गम्भीि उल्लंघर् गिेमा,  

(ख) लगाताि तीर् वषनसम्म कम्तीमा एउटा खेलकूद प्रसतयोसगता आयोिर्ा गर्न असमथन भएमा, 

(ग) लगाताि दईु बषनसम्म संघसंस्था र्वीकिर् र्गिेमा, 

(घ) संघसंस्था दतान गदान िार्ीिार्ी झठुो ववविर् ददइएको पवुष्ट भएमा,  

(ङ) बोर्नले उशचत ठहि ्नयाएको अन्य गम्भीि अवस्था उत्पन्न भएको प्रमाशर्त भएमा,  

(च) संघ संस्थाको िकम वहर्ासमर्ा भएकोमा त्यस्तो िकम असलु उपि गरे् तफन  कुरै् कािवाही 
अगासर् र्बढाएमा । 

(४) यस दफा बमोशिम संघसंस्थालाई कािवाही वा दतान खािेि गर्ुन अशघ सफाईको उशचत मौका प्रदार् 
गर्ुनपरे्छ ।   

(५) उपदफा (१) बमोशिम कािवाही गर्ुन अशघ सम्बशन्धत संस्थाले आफ्र्ो कमिोिी स्वीकाि गिी 
सलशखत रुपमा क्षमा याचर्ा गिेमा बोर्न वा ससमसतले कािवाही स्थसगत गर्न वा   ििीवार्ाको िकम 
घटाउर् सक्र्ेछ । 

(६) यस दफामा उल्लेख भएको व्यवस्थाले सम्बशन्धत ्संघसंस्थालाई प्रचसलत कारू्र् बमोशिम कािवाही 
गर्न, मदु्दा चलाउर् वा सिाय गर्न कुरै् बाधा गरे् छैर् ।  

३६. छार्ववर् सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा ३५ को उपदफा (३) बमोशिम कािवाही गर्ुन अशघ बोर्नले 
तोवकए बमोशिम तीर् सदस्यीय छार्ववर् ससमसत गठर् गिी तोवकएको अवसध सभत्र प्रसतवेदर् पेश गर्न 
सर्देशर् ददर् ुपरे्छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशिम गठर् हरु्े छार्ववर् ससमसतको कायनववसध बोर्नसँग पिामशन गिी ससमसत 
आफैं ले सर्धानिर् गिे बमोशिम हरु्ेछ ।  

(३) छार्ववर् ससमसतका सदस्यहरुले पाउर्े भत्ता वा अन्य सवुवधा तोवकए बमोशिम हरु्ेछ ।  

३७. परु्िावलोकर् सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा ३५ बमोशिम गरिएको कािबाही सम्बन्धी सर्र्नयमा शचत्त 
र्बझु्र्े संघसंस्थाले कािबाहीको सलशखत सूचर्ा पाएको तीस ददर्सभत्र देहाय बमोशिम सर्र्नय 
परु्िावलोकर् वा परु्िावेदर्का लासग अर्िुोध गर्न सक्र्ेछाः– 

(क) ससमसतले गिेको सर्र्नय शचत्त र्बझेुको खण्र्मा बोर्न समक्ष परु्िावलोकर्को लासग सर्वेदर् 
गर्न सवकर्ेछ । 
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(ख) बोर्नले गिेको सर्र्नय शचत्त र्बझेुको खण्र्मा सम्बशन्धत उछच अदालत समक्ष सर्वेदर् ददर् 
सवकर्ेछ।  

३८. असधकाि प्रत्यायोिर्: बोर्न वा ससमसतले यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम बमोशिम 
आफूलाई प्राप्त असधकािहरु मध्ये केही असधकाि आवश्यकतार्सुाि अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष, सदस्य,  

सदस्य–सशचव, छार्ववर् ससमसत,  उपससमसत वा असधकृत स्तिको कमनचािीलाई प्रत्यायोिर् गर्न 
सक्र्ेछ । 

३९. प्रदेश सिकािले सर्देशर् ददर् सक्र्:े (१) प्रदेश सिकािले खेलकूदको ववकास सम्बन्धमा बोर्नलाई ि 
बोर्न माफन त ससमसत वा संघसंस्थालाई आवश्यक सर्देशर् ददर् सक्र्ेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशिम प्रदेश सिकािले ददएको सर्देशर्को पालर् गर्ुन सम्बशन्धत सर्कायको 
कतनव्य हरु्ेछ ।  

४०. सपथ ग्रहर् सम्बन्धी व्यवस्था: बोर्नका उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सशचव, ससमसतका अध्यक्ष ि 
सदस्यले तोवकए बमोशिम पद तथा गोपर्ीयताको शपथ ग्रहर् गर्ुन परे्छ । 

४१. सर्यम बर्ाउर् े असधकाि: यस ऐर्को उदे्दश्य कायानन्वयर्का लासग प्रदेश सिकािले आवश्यक 
सर्यमहरु बर्ाउर् सक्र्ेछ ।  

४२. प्रदेश सिकािसँग सम्पकन : (१) बोर्नले प्रदेश सिकािसँग सम्पकन  िाख्दा खेलकूद सम्बन्धी कायन हेरे् 
मन्त्रालय माफन त िाख्न ुपरे्छ ।  

   (२) ससमसतले प्रदेश सिकािसँग सम्पकन  िाख्दा बोर्न माफन त िाख्न ुपरे्छ ।  

४३. यस ऐर् बमोशिम हरु्:े यस ऐर्मा लेशखए िसत कुिामा यस ऐर् बमोशिम ि अन्यमा प्रचसलत कारू्र् 
बमोशिम हरु्ेछ ।  

४४. बचाउ: प्रचसलत कारू्र् बमोशिम दतान भएका खेलकूद सम्बन्धी संघसंस्थाहरु यसै ऐर् बमोशिम दतान 
भएको मासर्र्ेछ ।  


