
विधेयक संखययाः 

कर्याली प्रदेश खेलकुद विकयस ऐन, २०७६ लयई संशोधन गना बनेको  
विधेयक 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

प्रदेश सभय सचिियलय 

प्रदेश सभय भिन 

कर्याली प्रदेश, सखेुत 
  



उदे्दश्य र कयरर् 

 

कर्याली प्रदेश खेलकुद विकयस ऐन, 2076 को दफय 6 बमोचिम गठन भएको कर्याली प्रदेश 
खेलकुद विकयस पररषद्को सदस्य-सचििले पररषद् को प्रशयसकीय प्रमखु भई कयया गनुापने भए तयपनन 
ननिको पयररश्रनमक सम्बन्धी व्यिस्थय ऐनमय उल्लेख नभएकयले संशोधन मयफा त ् सदस्य-सचििको 
पयररश्रनमक र सवुिधय तोक्न सयथै सो ऐनमय रहेकय कनतपय अस्पष् ट व्यिस्थयलयर्ा स्पष् ट पयरी 
समयययनकुुल संशोधन गनुा पने भएकोले "कर्याली प्रदेश खेलकुद विकयस ऐन, २०७६" लयर्ा 
संशोधन गने विधेयक तिुामय गरी पेश गरेको छु।  

 

 

 

 

 

 

 

  

............................ 
(यज्ञ बहयदरु बढुय क्षेत्री) 

मन्त्री 
सयमयचिक विकयस मन्त्रयलय 

कर्याली प्रदेश 



व्ययखययत्मक वटप्पर्ी 

खेलकुदको मयध्यमबयट सयमवुहक भयिनयको विकयस गरी कर्याली प्रदेशकय नयगररकलयई स्ियस््य, 
अनशुयनसत, मययाददत र गनतशील बनयउँदै प्रदेशमय खेलकुदको विकयस गने उदे्दश्यले "कर्याली प्रदेश 
खेलकुद विकयस ऐन, 2076" मय रहेकय कनतपय अस्पष्ट व्यिस्थयलयर्ा स्पष्ट पयरी समययनकुुल 
संशोधन गना र ऐनको दफय 6 बमोचिम गठन भएको कर्याली प्रदेश खेलकुद विकयस पररषद्को 
सदस्य-सचििले उक्त पररषद्को प्रशयसकीय प्रमखु भई कयया गनुा पने भएतय पनन पयररश्रनमक र सवुिधय 
सम्बन्धी व्यिस्थय ऐनमय उल्लेख नभएको संशोधन मयफा त ् सदस्य-सचििको पयररश्रनमक र सवुिधय 
तोक्न विधेयक तिुामय गररएको हुँदय सयविक ऐनमय भएको व्यिस्थयभन्दय उल्लेखनीय व्यिस्थय 
भएकोले थप व्ययखयय गना आिश्यक नदेचखएको हुँदय सोही व्यहोरय पेश गरेकोछु। 

 

 

 

  

............................ 
(यज्ञ बहयदरु बढुय क्षेत्री) 

मन्त्री 
सयमयचिक विकयस मन्त्रयलय 

कर्याली प्रदेश 



प्रत्यययोचित व्यिस्थयपन सम्बन्धी वटप्पर्ी 

 

कर्याली प्रदेश खेलकुद विकयस ऐन, 2076 लयई संशोधन गना बनेको विधेयकमय मूल ऐनको दफय 
४१ पनछ ४१क. थप गरी प्रदेश सरकयरलयई ननदेचशकय, कययाविनध िय मयपदण्ड बनयउन सक्न े
अनधकयर ददईएको छ। िसबयट कययासम्पयदनमय सहितय हनुे  व्यहोरय सभय समक्ष पेश गदाछु।  

  

............................ 
(यज्ञ बहयदरु बढुय क्षेत्री) 

मन्त्री 
सयमयचिक विकयस मन्त्रयलय 

कर्याली प्रदेश 



आनथाक वटप्पर्ी 

 

कर्याली प्रदेश खेलकुद विकयस पररषद्को सदस्य-सचििको पयररश्रनमक र सवुिधय तोक्न एिं सो ऐनमय 
रहेकय कनतपय अस्पष् ट व्यिस्थयलयर्ा स्पष् ट पयरी समययनकुुल संशोधन गना आिश्यक भएकोले 
कर्याली प्रदेश खेलकुद विकयस ऐन, २०७६ लयर्ा संशोधन गना बनेको विधेयकमय व्यिस्थय भएको 
कर्याली प्रदेश खेलकुद विकयस पररषद्को सदस्य-सचििले उक्त पररषद्को प्रशयसकीय प्रमखु भई 
कयया गनुा पने भएकयले पयररश्रनमक र सवुिधय सम्बन्धी व्यिस्थय गररएको छ। प्रस्ततु विधेयकको 
कयययान्ियनबयट कर्याली प्रदेश सरकयरयलयई सयलबसयली रुपमय आनथाक व्ययभयर पने देचखन्छ।  

 

 

 

 

  

................................ 
(यज्ञ बहयदरु बढुय क्षेत्री) 

मन्त्री 
सयमयचिक विकयस मन्त्रयलय 

कर्याली प्रदेश 



कर्याली प्रदेश खेलकुद विकयस ऐन, २०७६ लयई संशोधन गना बनकेो विधेयक 

प्रस्तयिनयाः कर्याली प्रदेश खेलकुद विकयस ऐन, २०७६ लयई संशोधन गना ियञ्छनीय भएकोले, 
कर्याली प्रदेश सभयले यो ऐन बनयएको छ। 

   

1. संचक्षप्त नयम र प्रयरम्भाः (१) यस ऐनको नयम "कर्याली प्रदेश खेलकुद विकयस (पवहलो संशोधन) 
ऐन, २०७9" रहेको छ। 

 (२) यो ऐन तरुुन्त प्रयरम्भ हनुेछ। 

2. कर्याली प्रदेश खेलकुद विकयस ऐन, २०७६ को दफय २ मय संशोधनाः कर्याली प्रदेश खेलकुद 
विकयस ऐन, २०७६ (यसपनछ "मूल ऐन" भननएको) को दफय २ को खण्ड (ि) को सट्टय 
देहययको खण्ड (ि) रयचखएको छाः-  

"(ि) "सदस्य" भन्नयले पररषद् िय सनमनतको सदस्य सम्झन ु पछा र सो शब्दले 
पररषद् को अध्यक्ष, उपयध्यक्ष र सदस्य–सचिि तथय सनमनतको अध्यक्ष र 
सदस्य–सचििलयई समेत िनयउँछ।" 

3. मूल ऐनको दफय ९ मय संशोधनाः मूल ऐनको दफय ९ को खण्ड (घ) मय रहेको "सनमनतको" 
भन्ने शब्दको सट्टय "पररषद्को" भन्ने शब्द रयचखएको छ। 

4. मूल ऐनमय दफय १२क. थपाः मूल ऐनको दफय १२ पनछ देहययको दफय १२क. थवपएको  छाः- 

"१२क.  सदस्य–सचििको पयररश्रनमक र सवुिधयाः (१) सदस्य–सचििले प्रदेश सरकयरको 
एघयरौँ तहको अनधकृत कमाियरीको शरुू तलब स्केल बरयबरको पयररश्रनमक 
पयउनेछ। 

(२) सदस्य-सचििले पररषद् को कयमको नसलनसलयमय भ्रमर् गनुा परेमय 
अध्यक्षद्वयरय भ्रमर् आदेश स्िीकृत गरयउन ुपनेछ र त्यसरी भ्रमर् गदया सदस्य-
सचििले प्रदेश सरकयरको एघयरौँ तहको अनधकृत कमाियरी सरह दैननक भत्तय र 
भ्रमर् खिा पयउनेछ। 

(३) सदस्य–सचििले प्रोत्सयहन भत्तय लगययत अन्य थप सवुिधय पयउने 
छैन।" 

5. मूल ऐनको दफय १४ मय संशोधनाः मूल ऐनको दफय १४ को उपदफय (२) मय रहेको   
"सनमनतले" भन्ने शब्दको सट्टय "पररषद् ले" भन्ने शब्द रयचखएको छ। 



6. मूल ऐनको दफय १७ मय संशोधनाः मूल ऐनको दफय १७ को उपदफय (१) मय रहेको 
"पररषद्कय" भन्ने शब्दको सट्टय "सनमनतको" भन्ने शब्द रयचखएको छ। 

7. मूल ऐनमय दफय ४१क. थपाः मूल ऐनको दफय 4१ पनछ देहययको दफय 4१क. थवपएको  छाः- 

   "4१क. ननदेचशकय, कययाविनध िय मयपदण्ड बनयउन सक्नाेः प्रदेश सरकयरले यस ऐन कयययान्ियन  
गना आिश्यक ननदेचशकय, कययाविनध िय मयपदण्ड बनयउन सक्नेछ।" 

8. रुपयन्तरर्ाः मूल ऐनको ठयउँ ठयउँमय रहेकय देहययकय शब्दहरुको सट्टय देहयय बमोचिमकय 
शब्दहरु रयखी रुपयन्तरर् गररएको छाः- 

(क) "खेलकुद विकयस पररषद्" भन्ने शब्दहरुको सट्टय "कर्याली प्रदेश खेलकुद विकयस 
पररषद्"।.  

(ख) "प्रदेश पररषद्" भन्ने शब्दहरुको सट्टय "पररषद्"। 

 
 

 

  



कर्याली प्रदेश खेलकुद विकयस ऐन, २०७६ लयई संशोधन गना बनकेो विधेयकको  

तीन महले वििरर् 

क्र.सं. दफय/ 

उपदफय 
  हयलको कयनूनी व्यिस्थय संशोधनको लयनग प्रस्तयवित कयनूनी व्यिस्थय संशोधन गनुा पनयाको 

कयरर् 

1.  
कर्याली प्रदेश 
खेलकुद विकयस 
ऐन, २०७६ 
को दफय २ को 
खण्ड (ि) 

(ि) "सदस्य" भन् नयले पररषद् िय चिल्लय 
खेलकुद विकयस सनमनतकय सदस्य 
सम्झनपुछा र सो शब्दले पररषद्  िय 
चिल्लय खेलकुद विकयस सनमनतको अध्यक्ष 
र सदस्य–सचििलयई समेत िनयउँछ।" 

 

कर्याली प्रदेश खेलकुद विकयस ऐन, २०७६ को दफय २ मय 
संशोधनाः कर्याली प्रदेश खेलकुद विकयस ऐन, २०७६ 
(यसपनछ "मूल ऐन" भननएको) को दफय २ को (ि) 
को सट्टय देहययको खण्ड (ि) रयचखएको छाः-  
"(ि) "सदस्य" भन् नयले पररषद् िय सनमनतको सदस्य 
सम्झन ुपछा र सो शब्दले पररषद् को अध्यक्ष, उपयध्यक्ष 
र सदस्य–सचिि तथय सनमनतको अध्यक्ष र सदस्य–

सचििलयई समेत िनयउँछ "। 

भयषयगत रूपमय 
सम्पयदन गनुा पने 
भएकोले । 

 
 

2.  दफय ९ को 
खण्ड (घ)  

 

(घ) पररषद्लयई कयरर्सवहतको सूिनय नददई 
लगयतयर तीन पटकभन्दय बढी सनमनतको 
बैठकमय अनपुचस्थत भएमय । 

 

मूल ऐनको दफय ९ मय संशोधनाः मूल ऐनको दफय ९ 
को खण्ड (घ) मय रहेको "सनमनतको" भन् ने शब्दको 
सट्टय "पररषद्को" भन् न ेशब्द रयचखएको छ । 

कयनून तिुामयगत 
रूपमय नमलयउन 
आिश्यक भएको। 



3.   
 
 

- 

 

हयल व्यिस्थय नभएको 
मूल ऐनमय दफय १२क. थपाः मूल ऐनको दफय १२ पनछ 
देहययको दफय १२क. थवपएको छाः 
 "१२क.  सदस्य–सचििको पयररश्रनमक र सवुिधयाः (१) 
सदस्य–सचििले प्रदेश सरकयरको एघयरौँ तहको अनधकृत 
कमाियरीको शरुू तलब स्केल बरयबरको पयररश्रनमक 
पयउनेछ ।" 
    (२) सदस्य–सचििले पररषद् को कयमको 
नसलनसलयमय भ्रमर् गनुा परेमय अध्यक्षद्वयरय भ्रमर् आदेश 
स्िीकृत गरयउन ु पनेछ र त्यसरी भ्रमर् गदया सदस्य 
सचििले एघयरौँ तहको अनधकृत कमाियरी सरह दैननक 
भत्तय र भ्रमर् खिा पयउनेछ । 

   (३) सदस्य–सचििले प्रोत्सयहन भत्तय लगययत अन्य 
थप सवुिधय पयउने छैन।” 

 

सदस्य- सचििको 
पयररश्रनमक, सेिय शता 
र  सवुिधय सम्बन्धमय 
व्यिस्थय गना 
ियञ्छनीय भएकोले। 

4.  दफय १४ को 
उपदफय (२)  

 

(२) उपदफय (१) को खण्ड (ि) अन्तगात 
रकम प्रयप्त गना सनमनतले नेपयल सरकयरको 
पूिा स्िीकृनत नलन ुपनेछ। 

 

मूल ऐनको दफय १४ मय संशोधनाः मूल ऐनको दफय १४ को 
उपदफय (२) मय रहेको "सनमनतले" भन् ने शब्दको सट्टय 
"पररषद् ले" भन् ने शब्द रयचखएको छ। 

 

कयनून तिुामयगत 
रूपमय नमलयउन 
आिश्यक 
भएको । 

 



 

 

5.  दफय १७ को 
उपदफय (१)  

(१) पदेन सदस्य बयहेक पररषद्कय अन्य 
सदस्यको पदयिनध ियर िषाको हनुछे, 
ननिहरूलयई बढीमय थप एक कययाकयलसम्म 
ननयचुक्त गना सवकनेछ। 

 

मूल ऐनको दफय १७ मय संशोधनाः मूल ऐनको दफय १७ को 
उपदफय (१) मय रहेको "पररषद्कय" भन् ने शब्दको सट्टय 
"सनमनतको" भने्न शब्द रयचखएको छ । 

कयनून तिुामयगत रुपमय 
नमलयउन आिश्यक 
भएको। 

6.   
 

 - 

हयल व्यिस्थय नभएको मूल ऐनमय दफय ४१ क थपाः मूल ऐनको दफय ४१ पनछ 
देहययको दफय ४१क. थवपएको छ।  

“४१क. ननदेचशकय, कययाविनध िय मयपदण्ड बनयउन सक्नाेः  
प्रदेश सरकयरले यस ऐन कयययान्ियन गना आिश्यक 
ननदेचशकय, कययाविनध िय मयपदण्ड बनयउन सक्नेछ” 

कयनून तिुामयगत 
रूपमय नमलयउन 
आिश्यक 
भएको। 

 

7.   
 
 

- 

ऐनको ठयउँ ठयउँमय "खेलकुद विकयस 
पररषद् " र "प्रदेश पररषद्'" भन् ने शब्दहरू 
प्रयोग भएको। 

रुपयन्तरर्ाः  मूल ऐनको ठयउँ ठयउँमय रहेकय देहययकय 
शब्दहरुको सट्टय देहयय बमोचिमकय शब्दहरु रयखी रुपयन्तरर् 
गररएको छाः- 

(ग) "खेलकुद विकयस पररषद्" भन् न े शब्दहरुको सट्टय 
"कर्याली प्रदेश खेलकुद विकयस पररषद्"। 

(घ) "प्रदेश पररषद्" भन् ने शब्दहरुको सट्टय "पररषद्"। 

कयनून तिुामयगत 
रूपमय नमलयउन 
आिश्यक 
भएको। 

 


