बाग १
प्रदे श सयकाय

आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्रारम
नेऩारको सॊ विधान फभोजजभ प्रदे श सबारे फनाएको दे हाम फभोजजभको ऐन
सिवसाधायणको जानकायीको रामग प्रकाशन गरयएको छ ।
सॊ ित् २०७७ सारको ऐन नॊ.१३
गण्डकी प्रदे शभा खेरकुदको विकास गने सम्फन्धभा व्मिस्था गनव फनेको ऐन
ु को यावष्डम एकता प्रिर्द्वन गदै स्िस्थ
प्रस्तािना् खेरकुदको भाध्मभफाट प्रदे श एिॊ भुरक
सऺभ य अनुशामसत खेराडी तथा मसजवनशीर नागरयक तमाय गनव तथा खेराडीको
व्मािसावमक सुयऺा गदै

प्रदे शस्तयभा खेरकुदको सॊ यऺण

सॊ िर्द्वन य विकास गनव

खेरकुदको सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन गने सम्फन्धभा कानूनी व्मिस्था गनव िाञ्छनीम
बएकोरे
गण्डकी प्रदे श सबारे मो ऐन फनाएको छ।
ऩरयच्छे द–१
प्रायजम्बक
१. सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "प्रदे श खेरकुद विकास ऐन, २०७७"
यहेको छ।
(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।
२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा (क)

“अध्मऺ” बन्नारे प्रदे श खेरकुद ऩरयषद्को अध्मऺ सम्झनु ऩछव।

(ख)

“उऩाध्मऺ” बन्नारे प्रदे श खेरकुद ऩरयषद्को उऩाध्मऺ सम्झनु
ऩछव।

(ग)

"खेरकुद" बन्नारे शायीरयक तथा भानमसक प्रमास य सीऩको
भाध्मभफाट व्मजिगत िा सभूहभा प्रमतस्ऩधावत्भक विमाकराऩभा
सॊ रग्न यही नमतजाभुखी उऩरजधध हामसर गने विमाकराऩभा
सविम

यहने

कामव

सम्झनु

ऩछव

य

सो

शधदरे

प्रचमरत
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व्मािसावमक, ऩमवटकीम, साहमसक तथा ऩयम्ऩयागत खेर सभेतराई
जनाउॉ छ।
(घ)

“खेर सॊ स्था” बन्नारे

प्रचमरत कानून फभोजजभ दताव बएको

खेरकुद सम्फन्धी सॊ स्था सम्झनु ऩछव।
(ङ)

"खेराडी" बन्नारे खेरकुदभा सॊ रग्न व्मजि सम्झनु ऩछव।

(च)

“तोवकएको" िा "तोवकए फभोजजभ" बन्नारे मस ऐन अन्तगवत
फनेको मनमभभा तोवकएको िा तोवकए फभोजजभ सम्झनु ऩछव।

(छ)

“ऩरयषद्” बन्नारे दपा ३ फभोजजभको प्रदे श खेरकुद ऩरयषद्
सम्झनु ऩछव।

(ज)

“भन्रारम” बन्नारे खेरकुद सम्फन्धी विषम हेने प्रदे श सयकायको
भन्रारम सम्झनु ऩछव।

(झ)

“सङ्घ” बन्नारे प्रचमरत कानून फभोजजभ स्थाऩना बएका खेर
सङ्घराइव सम्झनु ऩछव य सो शधदरे दपा २२ फभोजजभको खेर
सङ्घ सभेतराई जनाउॉ छ।

(ञ)

“सदस्म” बन्नारे प्रदे श खेरकुद ऩरयषद्को सदस्म सम्झनु ऩछव य
सो

शधदरे

अध्मऺ,

उऩाध्मऺ

य

सदस्म-सजचि

सभेतराई

जनाउॉ छ।
(ट)

“सदस्म-सजचि” बन्नारे प्रदे श खेरकुद ऩरयषद्को सदस्म-सजचि
सम्झनु ऩछव।

(ठ)

"समभमत" बन्नारे दपा १४ फभोजजभको कामवकायी समभमत सम्झनु
ऩछव।
ऩरयच्छे द–२

प्रदे श खेरकुद ऩरयषद्को स्थाऩना तथा काभ, कतवव्म य अमधकाय
३. ऩरयषद्को स्थाऩना् (१) प्रदे शभा खेरकुदको विकास विस्ताय प्रिर्द्वन तथा अध्ममन
अनुसन्धान गयी खेरकुदको सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन गनवको रामग प्रदे श खेरकुद
ऩरयषद् स्थाऩना गरयएको छ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको प्रदे श खेरकुद ऩरयषद्भा दे हामका सदस्मह
यहने व्मिस्था गरयएको छ:-
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(क)

प्रदे श सयकायको खेरकुद ऺेर हेने भन्री
िा याज्मभन्री

(ख)

-अध्मऺ

खेरकुद ऺेरभा विजशष्ट मोगदान ऩुर्माएका व्मजिहरु
भध्मेफाट प्रदे श सयकायरे भनोनमन गये को एक जना

(ग)

भन्रारमको सजचि

(घ)

प्रदे श, यावष्डम तथा अन्तयाववष्डम खेर जगतभा भहत्त्िऩूण व

-उऩाध्मऺ
-सदस्म

मोगदान ऩुर्माएका व्मजिभध्मेफाट कम्तीभा ऩाॉचजना
भवहरा सवहत प्रदे श सयकायरे भनोनमन गये का
साहसीक ऩमवटकीम खेरकुद सवहत पयक पयक
खेर विधाका फढीभा दश जना
(ङ)

-सदस्म

यावष्डम तथा अन्तयाववष्डम खेरभा ऩदक प्राप्त
खेराडीभध्मेफाट कम्तीभा एकजना भवहरा सवहत
प्रदे श सयकायरे भनोनमन गये को तीन जना

-सदस्म

(च)

प्रदे श प्रहयी कामावरमको खेरकुद ऺेर हेने प्रभुख

-सदस्म

(छ)

गण्डकी विश्वविद्यारमका प्रमतमनमध

-सदस्म

(ज)

उद्योग तथा ऩमवटन व्मिसामीफाट एक/एक जना
गयी ऩरयषद्रे भनोनीत गये का दुई जना

-सदस्म

(झ)

प्रदे शस्तयीम अऩाङ्ग भहासङ्घको प्रमतमनमध एक जना

-सदस्म

(ञ)

प्रदे शस्तयीम खेर सङ्घहरु भध्मेफाट कम्तीभा
एक जना भवहरासवहत अध्मऺरे भनोनमन गये का
तीन जना

(ट)

-सदस्म

ऩरयषद्को सदस्म-सजचि

-सदस्म-सजचि

(३) ऩरयषद्रे नेऩारी सेना य सशस्त्र प्रहयी फरको प्रदे शस्तयीम मनकामका खेरकुद
ऺेर हेने प्रभुखराई फैठकभा स्थामी रुऩभा आभन्रण गनेछ।
(४) ऩरयषद्रे

जजल्रा खेरकुद विकास समभमतका अध्मऺ, प्रदे श सयकायका

ऩदामधकायी तथा अन्म विऻह राई फैठकभा आभन्रण गनव सक्नेछ।
(५) उऩदपा (२) फभोजजभका सदस्मको भनोनमन गदाव सम्बि बएसम्भ बौगोमरक
ऺेर य भवहरा

दमरत

आददिासी जनजामत

सभेतको प्रमतमनमधत्ि हुने गयी गनुव ऩनेछ।
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४. ऩरयषद् स्िशामसत य सॊगदठत सॊ स्था हुन्े (१) ऩरयषद् अविजच्छन्न उ्तरयामधकायिारा
एक स्िशामसत य सॊ गदठत सॊ स्था हुनेछ।
(२) ऩरयषद्को काभ कायफाहीको मनमभ्तर आफ्नो एउटा छु ट्टै छाऩ हुनछ
े ।
(३) ऩरयषद्रे व्मजि सयह चर अचर सम्ऩज्तर प्राप्त गनव, उऩमोग गनव,
फेचमफखन गनव िा अन्म कुनै तरयकारे व्मिस्थाऩन गनव सक्नेछ।
तय ऩरयषद्रे अचर सम्ऩज्तर मफिी िा अन्म कुनै तरयकारे हक हस्तान्तयण गनुव
अजघ प्रदे श सयकाय भापवत नेऩार सयकायफाट स्िीकृमत मरनु ऩनेछ।
(४) ऩरयषद्रे व्मजि सयह आफ्नो नाभफाट नामरस उजुय गनव सक्नेछ य
ऩरयषद् उऩय ऩमन सोही नाभफाट नामरस उजुय राग्न सक्नेछ।
(५) ऩरयषद्रे व्मजि सयह कयाय गनव य कयाय फभोजजभको अमधकाय प्रमोग
गनव तथा दावमत्ि मनिावह गनव सक्नेछ।
५. सॊ यऺक् (१) भुख्मभन्री ऩरयषद्को सॊ यऺक हुनछ
े ।
(२)

सॊ यऺकरे

ऩरयषद्राइव

आिश्मक

मनदे शन

ददन

सक्नेछ

य

त्मस्तो

मनदे शनको ऩारना गनुव ऩरयषद्को कतवव्म हुनेछ।
६. ऩरयषद्को कामावरम् ऩरयषद्को कामावरम प्रदे शको याजधानी ऩोखयाभा यहनेछ।
७. सदस्मको ऩदािमध् (१) ऩरयषद्को भनोनीत सदस्मको ऩदािमध चाय िषवको हुनेछ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩमन ऩरयषद्का भनोनीत
सदस्मरे आफ्नो ऩदीम जजम्भेिायी ऩूया नगये भा ऩरयषद्को वहत विऩयीत कुनै काभ
गये भा िा ऩद अनुरुऩको आचयण नगये भा त्मस्तो सदस्मराइव भनोनमन गने मनकाम
िा अमधकायीरे जुनसुकै फखत ऩदफाट हटाउन सक्नेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ मनजराई ऩदफाट हटाउनु अजघ सपाइ ऩेश गने
भनामसफ भौका ददनु ऩनेछ।
८. ऩद रयि हुने अिस्था् (१) दे हामका अिस्थाभा ऩरयषद्को भनोनीत सदस्मको ऩद
रयि बएको भामननेछ्(क)

मनजरे अध्मऺ सभऺ मरजखत याजजनाभा ददएभा

(ख)

ु को स्थामी
गैय नेऩारी नागरयक बएभा िा कुनै विदे शी भुरक
फसोिासको रामग मनिेदन ददएभा िा अनुभमत मरएभा

(ग)

भ्रष्टाचाय जफयजस्ती कयणी मौन दुव्मविहाय भानि फेचमफखन तथा
ओसायऩसाय रागु औषध मफिी वितयण तथा मनकासी िा ऩैठायी
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सम्ऩज्तर शुर्द्ीकयण याहदानी दुरुऩमोग अऩहयण सम्फन्धी कसुय
सॊ गदठत अऩयाध िा नैमतक ऩतन दे जखने पौजदायी कसुयभा सजाम
ऩाएको िा अन्म कुनै पौजदायी कसुयभा एक िषव िा सोबन्दा फढी
कैदको सजाम ऩाइव त्मस्तो पैसरा अजन्तभ बएकोभा
(घ)

कुनै सािवजमनक जिापदे हीको ऩदको मनिावचनका रामग उम्भेदिाय
बएभा

(ङ)

दपा ७ को उऩदपा (२) फभोजजभ ऩदफाट हटाइएभा

(च)

विना सूचना ऩरयषद्को तीन िटा फैठकभा रगाताय अनुऩजस्थत
बएभा

(छ)

याष्डको प्रमतमनमधत्ि गयी विदे श गएको अिस्थाभा बागेको प्रभाजणत
बएभा

(ज)

मनजको भृत्मु बएभा।

(२) दपा ३ को उऩदपा (२) फभोजजभ ऩरयषद्भा भनोनीत सदस्मह को
ऩदािमध ऩूया नहुॉदै कुनै कायणरे ऩद रयि हुन आएभा फाॉकी अिमधका रामग जुन
प्रविमाद्वाया उि सदस्म भनोनमन बएको हो सोही प्रविमाफाट भनोनमन गरयनेछ।
९. ऩरयषद्को काभ, कतवव्म य अमधकाय् ऩरयषद्को काभ, कतवव्म य अमधकाय दे हाम
फभोजजभ हुनेछ्(क)

खेरकुदको विकासको रामग अिरम्फन गनुव ऩने नीमत यणनीमत
खेरकुदको सञ्चारन तथा विकास य खेरकुद ऩूिावधायको सम्फन्धभा
प्रदे श सयकायराई सुझाि ददने,

(ख)

ऩरयषद्को िावषवक मोजना कामविभ तथा फजेट स्िीकृत गने

(ग)

ऩरयषद्को भानि स्रोत विकास एिभ् व्मिस्थाऩन मोजना तथा
सङ्गठन सॊ यचना तमाय गयी भन्रारमभा ऩेश गने

(घ)

खेरकुद

विकासको

रामग

आिश्मक

ऩने

खेर

साभग्रीको

व्मिस्थाऩन गने साधन स्रोत जुटाउने ऩरयचारन गने तथा सोको
रामग मनजी ऺेरराइव प्रोत्साहन गने
(ङ)

प्रदे श यावष्डम य अन्तयाववष्डमस्तयका खेरकुद प्रमतमोमगता आमोजना
गने गयाउने
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(च)

खेर सम्फन्धी सङ्घ

सॊ स्था तथा खेराडीराइव उऩरधध गयाइने

आमथवक तथा अन्म सहमोग य छारिृज्तर सम्फन्धी भाऩदण्ड
मनधावयणका रामग भन्रारमभा मसपारयस गने
(छ)

ऩरयषद् समभमत खेर सङ्घ खेर सॊ स्था ऩदामधकायी सदस्म तथा
कभवचायी

खेराडी

प्रजशऺक

खेर व्मिस्थाऩक

मनणावमक तथा

खेर आमोजक य दशवकरे ऩारना गनुऩ
व ने विषमका सम्फन्धभा
आचायसॊ वहता फनाइव रागु गने गयाउने
(ज)

खेरकुद ऩूिावधायको मनभावण व्मिस्थाऩन तथा भभवत सम्बाय गने
गयाउने

(झ)

खेरकुदका

ऩूिावधाय विकास गदाव कामभ गनुव ऩने

न्मूनतभ

भाऩदण्ड मनधावयण य मनमभन गने
(ञ)

अन्तयप्रदे श

प्रदे श तथा स्थानीम तहभा खेरकुदको सञ्चारन

विकास तथा ऩूिावधाय विकासको रामग नेऩार सयकाय य स्थानीम
तहसॉग आिश्मक सभन्िम सहमोग तथा सहकामव गने
(ट)

मस ऐनको प्रमतकूर नहुने गयी खेरकुद सञ्चारन सम्फन्धी
कामवविमध तथा मनदे जशका फनाइव रागु गने गयाउने

(ठ)

खेरकुद सम्फन्धी तामरभ केन्र तथा प्रमतष्ठान स्थाऩना गनव ऩहर
गने

(ड)

मनजी ऺेरफाट सञ्चारन हुने पुटसर

ऩौडीऩोखयी

शायीरयक

सुगठन रगामतका खेरकुद तथा भनोयञ्जन केन्रको ऩूिावधाय
मनभावण एिभ् सञ्चारन गनव भाऩदण्ड मनधावयणका रामग भन्रारमभा
मसपारयस गने
(ढ)

खेराडीह को िगॉकयण अनुसाय ऩरयचम ऩरको व्मिस्था गने
गयाउने,

(ण)

खेर

तथा

खेराडीह को

िगॉकयण

गने

य

खेराडीह को

साभाजजक सुयऺाको रामग आिश्मक ऩहर गने
(त)

यावष्डम खेरकुद ऩरयषद्

ओरजम्ऩक कमभटी

अन्तयाववष्डम

यावष्डम

तथा अन्म खेरकुद सङ्घ य खेरकुद सॊ स्थाह सॉग आिश्मक
सभन्िम गने
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(थ)

खेरकुद विकासको रामग आिश्मक अध्ममन अनुसन्धान गयी
आिश्मक साभग्री प्रकाशन गने गयाउने

(द)

प्रदे शभा

यहेका

प्रजशऺक

खेराडी

मनणावमक

सभेतको

अमबरेखीकयण गयी अद्यािमधक गने गयाउने
(ध)

खेर सङ्घ सॊ स्थाह को दताव य निीकयण सम्फन्धभा तोवकए
फभोजजभ भाऩदण्ड मनधावयण गने

(न)

तोवकए फभोजजभको अन्म काभ गने गयाउने।

१०. ऩरयषद्को फैठक् (१) ऩरयषद्को फैठक िषवको कम्तीभा दुई ऩटक फस्नेछ।
(२) ऩरयषद्को फैठक अध्मऺरे तोकेको मभमत सभम य स्थानभा फस्नेछ।
(३) सदस्म-सजचिरे अध्मऺसॉगको ऩयाभशवभा ऩरयषद्को फैठक फस्ने मभमत
सभम

स्थान य फैठकभा छरपर हुने विषमको सूची सवहतको सूचना फैठक

ु न्दा कम्तीभा तीन ददन अगामड सफै सदस्मराइव ऩठाउनु ऩनेछ।
हुनब
(४) उऩदपा (२) य (३) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩमन ऩरयषद्को
कुर सदस्म सङ्ख्माको कम्तीभा एक मतहाइव सदस्मरे फैठक फोराउन अध्मऺ
सभऺ मरजखत अनुयोध गये भा अध्मऺरे त्मसयी अनुयोध गये को मभमतरे ऩन्र ददनमबर
ऩरयषद्को फैठक फोराउनु ऩनेछ।
(५) कुर सदस्म सङ्ख्माको कम्तीभा एकाउन्न प्रमतशत सदस्मह

उऩजस्थत

बएभा ऩरयषद्को फैठकको गण ऩूयक सङ्ख्मा ऩुगक
े ो भामननेछ।
तय कुनै कायणिश मस उऩदपा फभोजजभ गण ऩूयक सङ्ख्मा नऩुगक
े ो कायणरे
फैठक फस्न नसकेकोभा त्मसऩमछ फस्ने अको फैठकभा तत्कार कामभ यहेको सदस्म
सङ्ख्माको कम्तीभा ते्तरीस प्रमतशत सदस्मह

उऩजस्थत बएभा ऩरयषद्को फैठकको

गण ऩूयक सङ्ख्मा ऩुगक
े ो भामननेछ।
(६) ऩरयषद्को फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ। अध्मऺको अनुऩजस्थमतभा
फैठकको अध्मऺता उऩाध्मऺरे गनेछ।
(७) ऩरयषद्को फैठकभा फहुभतको मनणवम भान्म हुनेछ य भत फयाफय बएभा
फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे मनणावमक भत ददनेछ।
(८) ऩरयषद्को फैठकको मनणवम फैठकको अध्मऺता गने व्मजिद्वाया प्रभाजणत
गयाइव सदस्म-सजचिरे सोको अमबरेख सुयजऺत याख्नु ऩनेछ।
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(९) ऩरयषद्को फैठकभा बाग मरने ऩदामधकायी तथा सदस्म सभेतरे तोवकए
फभोजजभको फैठक ब्तरा ऩाउनेछन्।
(१०) ऩरयषद्को फैठक सम्फन्धी अन्म कामवविमध ऩरयषद् आपैंरे मनधावयण गये
फभोजजभ हुनेछ।
११. अध्मऺको काभ

कतवव्म य अमधकाय् मस ऐनभा अन्मर उल्रेख बएको काभ

कतवव्म य अमधकायका अमतरयि अध्मऺको काभ

कतवव्म य अमधकाय दे हाम

फभोजजभ हुनेछ्(क)

ऩरयषद्को फै ठकको अध्मऺता गने

(ख)

खेरकुदको सभग्र विकास विस्ताय य प्रिधवनका रामग नेतत्ृ ि गने

(ग)

ऩरयषद्को फैठकको मनणवम प्रभाजणत गने

(घ)

ऩरयषद्को काभ कायफाहीको अनुगभन तथा सुऩरयिेऺण गने
गयाउने

(ङ)

ऩरयषद्रे तोकेका अन्म काभ गने।

१२. उऩाध्मऺको काभ कतवव्म य अमधकाय् उऩाध्मऺको काभ कतवव्म य अमधकाय दे हाम
फभोजजभ हुनेछ्(क)

अध्मऺको अनुऩजस्थमतभा ऩरयषद्को फैठकको अध्मऺता गने

(ख)

अध्मऺरे प्रत्मामोजन गये फभोजजभका काभ गने

(ग)

ऩरयषद्रे तोकेका अन्म कामव गने।

१३. सदस्मको काभ कतवव्म य अमधकाय् सदस्मको काभ कतवव्म य अमधकाय दे हाम
फभोजजभ हुनेछ्(क)

ऩरयषद्को फैठकभा बाग मरने

(ख)

ऩरयषद्को

मनणवम

फभोजजभ

प्रदे शको

खेर

ऺेरको

विकासभा

विमाजशर यहने,
(ग)

अध्मऺ य ऩरयषद्रे तोकेको काभ गने।
ऩरयच्छे द-३
समभमतको गठन तथा काभ कतवव्म य अमधकाय

१४. समभमतको गठन् (१) ऩरयषद्को काभ कायफाहीभा सहमोग गनव दे हाम फभोजजभको
एक कामवकायी समभमत यहनेछ्-
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(क)

ऩरयषद्को सदस्म-सजचि

-सॊ मोजक

(ख)

ऩरयषद्को सदस्मभध्मेफाट अध्मऺरे भनोनीत गये का
कम्तीभा एक जना भवहरा सवहत तीन जना

-सदस्म

(ग)

भन्रारमको खेरकुद हेने भहाशाखा प्रभुख

-सदस्म

(घ)

ऩरयषद्को कामावरमको प्रशासन प्रभुख

-सजचि

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको समभमत ऩरयषद्प्रमत उ्तरयदामी हुनेछ।
(३) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोजजभका सदस्मको ऩदािमध ऩरयषद्को
सदस्म कामभ यहेसम्भको रामग हुनेछ।
(४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩमन उऩदपा (१) को
खण्ड (ख) फभोजजभका सदस्म विना सूचना समभमतको तीनिटा फैठकभा रगाताय
अनुऩजस्थत यहेभा िा समभमतको काभभा सभम ददन िा प्रबािकायी बूमभका मनिावह गनव
नसकेभा अध्मऺरे जुनसुकै फखत मनजराइव समभमतको सदस्मफाट हटाइव ऩरयषद्का
अन्म सदस्मभध्मेफाट उऩदपा (१) फभोजजभको सदस्मभा भनोनमन गनव सक्नेछ।
(५) उऩदपा (४) फभोजजभ मनजराइव हटाउनु अजघ सपाइव ऩेश गने भनामसफ
भौका ददनु ऩनेछ।
१५. समभमतको काभ कतवव्म य अमधकाय् मस ऐनभा अन्मर उल्रेजखत काभ कतवव्म य
अमधकायको अमतरयि समभमतको काभ कतवव्म य अमधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ्(क)

ऩरयषद्को िावषवक मोजना कामविभ तथा फजेट तजुभ
व ा य खेरकुद
तामरका तमाय गयी स्िीकृमतको रामग ऩरयषद्भा ऩेश गने

(ख)

ऩरयषद्को मनणवमको कामावन्िमन गने गयाउने

(ग)

यावष्डम तथा अन्तयाववष्डमस्तयका खेरकुद प्रमतमोमगताको आमोजना
तथा सहबामगताको रामग आिश्मक कामव गने

(घ)

प्रदे श

सयकायको

प्रमतमोमगताभा

स्रोतफाट

बाग

रगामतका प्रमतमनमधह
(ङ)

ऩरयषद्को

कोष

मरन

खेरकुद

अन्तयाववष्डमस्तयका

खेराडी

प्रजशऺक

व्मिस्थाऩक

भन्रारमको स्िीकृमतभा ऩठाउने

खेराडी

कल्माणकायी

कोष

चर

अचर

सम्ऩज्तरको सॊ यऺण ऩरयचारन य ये खदे ख गने
(च)

खेरकुदको विकास विस्ताय य सञ्चारनभा विमबन्न मनकामह फीच
सभन्िम गने
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(छ)

ऩरयषद्फाट सञ्चामरत खेरकुद गमतविमधको आिमधक

ऩभा सभीऺा

गने
(ज)

ऩरयषद्को स्िीकृत भाऩदण्डको अधीनभा यही खेरकुद सम्फन्धी
सॊ स्था िा खेराडीराइव छारिृज्तर आमथवक िा अन्म सहमोग प्रदान
गने

(झ)

खेरकुद सम्फन्धी अध्ममन अनुसन्धान य प्रकाशन गने

(ञ)

खेराडीह को स्तय िृवर्द् गनव आिश्मकता अनुसाय स्िदे शी तथा
विदे शी

प्रजशऺकफाट

तामरभको

व्मिस्था

गने

य

उऩमुि

खेराडीराइव स्िदे श तथा विदे शभा तामरभको रामग छनोट गने,
तय विदे शी प्रजशऺक जझकाउॉ दा भन्रारमको ऩूि व स्िीकृमत मरनु
ऩनेछ।
(ट)

प्रदे श यावष्डम तथा अन्तयाववष्डस्तयका खेरकुद प्रमतमोमगताभा ऩदक
प्राप्त गने खेराडीह राइव ऩुयस्कृत गने तथा खेराडीह को िृज्तर
विकासको आिश्मक व्मिस्था मभराउने

(ठ)

भनोयञ्जनात्भक ऩयम्ऩयागत तथा साहमसक खेरकुदराइव खेरकुद
ऩमवटनको

(ड)

ऩभा विकास गनव आिश्मक व्मिस्था गने

खेरकुदभा मनजी ऺेरको सहबामगता य रगानीका अिसयह भा
िृवर्द् गनव प्रोत्साहन गने

(ढ)

खेरकुद

सम्फन्धी

प्रजशऺण

कामविभ

सञ्चारन

गने

तथा

खेरकुदको उऩमोमगताको सम्फन्धभा प्रचायप्रसाय गने गयाउने
(ण)

अऩाङ्गता बएका व्मजिह राइव प्रजशऺण ददने

प्रोत्साहन गने य

प्रमतमोमगता आमोजना गने
(त)

ऩूिावधाय मनभावण

प्रजशऺण

प्रमतमोमगताको आमोजना सम्फन्धभा

प्रदे श जजल्रा स्थानीम तह य खेर सङ्घ य सॊ स्थाका फीचभा
सभन्िम गने
(थ)

प्रदे श खेर सङ्घको अमधिेशनभा प्रमतमनमध ऩठाउने,

(द)

प्रदे श

सयकायसॉग

बमगनी

सम्फन्ध

स्थाऩना

बएका

विमबन्न

मभरयाष्डका प्रदे श सयकायसॉग आिश्मक सभन्िम गयी सहमोग
आदानप्रदान गने
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(ध)
१६.

तोवकए फभोजजभका अन्म कामव गने , गयाउने।

समभमतको फैठक य मनणवम् (१) समभमतको फैठक आिश्मकता अनुसाय फस्नेछ।
(२) समभमतको फैठक सॊ मोजकरे तोकेको मभमत सभम य स्थानभा फस्नेछ।
(३) समभमतको सजचिरे सॊ मोजकको ऩयाभशवभा समभमतको फैठक फस्ने मभमत
सभम य स्थान उल्रेख गयी फैठकभा छरपर हुने विषमको कामवसूची सवहतको
ु न्दा कम्तीभा चौफीस घण्टा अगािै सफैरे ऩाउने गयी
सूचना समभमतको फैठक हुनब
ऩठाउनु ऩनेछ।
(४) समभमतको कुर सदस्म सङ्ख्माको कम्तीभा एकाउन्न प्रमतशत सदस्म
उऩजस्थत बएभा फैठकको गण ऩूयक सङ्ख्मा ऩुगक
े ो भामननेछ।
(५) समभमतको फैठकको अध्मऺता समभमतको सॊ मोजकरे गनेछ।
(६)

समभमतको

फैठकभा

सिवसम्भमतफाट

मनणवम

गरयनेछ।सिवसम्भमत

हुन

नसकेभा फहुभतको याम भान्म हुनछ
े य भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता गने
व्मजिरे मनणावमक भत ददनेछ।
(७) समभमतको फैठकको मनणवम फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे प्रभाजणत गयी
याख्नेछ।
(८) समभमतरे कुनै विशेषऻ िा ऩदामधकायीराइव समभमतको फैठकभा बाग मरन
आभन्रण गनव सक्नेछ।
(९) समभमतको फैठकभा बाग मरने ऩदामधकायी तथा सदस्म सभेतरे तोवकए
फभोजजभको फैठक ब्तरा ऩाउनेछन्।
(१०) समभमतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामवविमध समभमत आपैँरे मनधावयण गये
फभोजजभ हुनेछ।
ऩरयच्छे द-४
सदस्म-सजचि तथा कभवचायी सम्फन्धी
१७. सदस्म-सजचि सम्फन्धी व्मिस्था् (१) ऩरयषद्को कामवकायी प्रभुखको रुऩभा काभ गनव
ऩरयषद्भा एकजना सदस्म-सजचि यहनेछ।
(२) सदस्म-सजचिको ऩदभा मनमुजि हुन दे हाम फभोजजभको मोग्मता बएको हुन ु
ऩनेछ्(क)

नेऩारी नागरयक
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(ख)

नेऩार

सयकायफाट

भान्मता

प्राप्त

विश्वविद्यारमफाट

कम्तीभा

स्नातक तह उ्तरीणव बएको
(ग)

खेरकुदको ऺेरभा विशेष मोगदान ऩुर्माएको

(घ)

नैमतक ऩतन दे जखने पौजदायी अमबमोगभा अदारतफाट कसुयदाय
नठहरयएको

(ङ)

सािवजमनक राबको ऩद प्राप्त नगये को¸

(च)

तीस िषव उभेय ऩूया बएको।

(३) प्रदे श सयकाय भजन्रऩरयषद्रे उऩदपा (२) फभोजजभ मोग्मता ऩूया बएका
व्मजिभध्मेफाट सदस्म-सजचिको ऩदभा मनमुजिको रामग मसपारयस गनव प्रदे श
सयकायको खेरकुद ऺेर हेने भन्रीको सॊ मोजकत्िभा भन्रारमको सजचि य
सम्फजन्धत ऺेरको एक जना विऻ यहेको तीन सदस्मीम मसपारयस समभमत गठन
गनेछ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभको मसपारयस समभमतरे उऩदपा (२) फभोजजभको
मोग्मता ऩूया बएका व्मजिभध्मेफाट सदस्म-सजचिको मनमुजिको रामग कम्तीभा
एकजना भवहरा सवहत तीनजना उऩमुि व्मजिको नाभ भन्रारमभा मसपारयस
गनेछ।
तय मोग्मता ऩुगक
े ा भवहराको मनिेदन नऩये भा भवहराको नाभ सभािेश नगयी
मसपारयस गनव िाधा ऩने छै न।
(५) उऩदपा (४) फभोजजभ मसपारयस गदाव अिरम्फन गने प्रविमा तथा आफ्नो
फैठक सम्फन्धी कामवविमध मसपारयस समभमत आपैँरे मनधावयण गये फभोजजभ हुनेछ।
(६) भन्रारमरे उऩदपा (४) फभोजजभ मसपारयस बएका व्मजिभध्मेिाट
सदस्म-सजचि मनमुजि गनव प्रदे श सयकाय, भजन्रऩरयषद् सभऺ ऩेश गनेछ।
(७) उऩदपा (५) फभोजजभ भन्रारमफाट ऩेश बए फभोजजभका व्मजिभध्मे
प्रदे श सयकाय, भजन्रऩरयषद्रे उऩमुि ठानेको व्मजिराई सदस्म–सजचिको ऩदभा
मनमुजि गनेछ।
(८) उऩदपा (७) फभोजजभ मनमुि सदस्म–सजचिको ऩदािमध चाय िषवको
हुनेछ य मनज अको एक ऩटकको रामग ऩुन् मनमुि हुन सक्नेछ।
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(९) उऩदपा (८) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩमन दे हामको कुनै
अिस्थाभा सदस्म-सजचिराइव प्रदे श सयकाय, भजन्रऩरयषद्रे जुनसुकै फखत ऩदफाट
हटाउन सक्नेछ्(क)

ऩदीम जजम्भेिायी ऩूया नगये भा,

(ख)

मस ऐन विऩयीत कुनै कामव गये भा िा

(ग)

ऩरयषद्राई हानी नोक्सानी हुने कुनै काभ गये भा,

(घ)

मनजरे

इभान्दायीऩूिक
व

जजम्भेिायी

िहन

नगये भा,

मनजको

कामवसम्ऩादन सन्तोषजनक नयहेभा, मनजभा कामव ऺभताको अबाि
बएभा िा ऩद अनुरुऩको आचयण नगये भा िा ऩरयषद्को मनदे शन
ऩारना नगये भा।
(१०) उऩदपा (९) फभोजजभ सदस्म-सजचिराई ऩदफाट हटाउनु अजघ
मनजराई सपाई ऩेश गने भनामसफ भौका ददनु ऩनेछ।
(११)
(क)
(ख)

दे हामको अिस्थाभा सदस्म-सजचिको ऩद रयि बएको भामननेछ्मनजरे अध्मऺ सभऺ मरजखत याजजनाभा ददएभा,
ु को
गैय नेऩारी नागरयक बएभा िा कुनै विदे शी भुरक
स्थामी फसोिासको

अनुभमत मरएभा

िा सोको रामग मनिेदन ददएभा,
(ग)

मनिावचनद्वाया मनमुि हुने कुनै सािवजमनक जिापदे हीको ऩदभा
उम्भेदिाय बएभा,

(घ)

भ्रष्टाचाय, जफयजस्ती कयणी, भानि फेचमफखन तथा ओसायऩसाय,
रागु औषध मफिी वितयण तथा मनकासी िा ऩैठायी, सम्ऩज्तर
शुर्द्ीकयण, याहदानी दुरुऩमोग, अऩहयण सम्फन्धी कसुय, सॊ गदठत
अऩयाध िा नैमतक ऩतन दे जखने पौजदायी कसुयभा सजाम ऩाएको
िा अन्म कुनै पौजदायी कसुयभा एक िषव िा सोबन्दा फढी कैदको
सजाम ऩाई त्मस्तो पैसरा अजन्तभ बएकोभा,

(ङ)

उऩदपा (९) फभोजजभ ऩदफाट हटाइएभा,

(च)

याष्डको प्रमतमनमधत्ि गयी विदे श गएकोभा बागेको प्रभाजणत बएभा

(छ)

मनजको उभेय साठी िषव ऩूया बएभा,

(ज)

मनजको भृत्मु बएभा।
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(१२)

मस दपाभा अन्मर जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩमन कुनै

कायणरे सदस्म–सजचिको ऩद रयि बएभा िा मनरम्िन बएभा मनजको मनरम्फन
पुकुिा नबएसम्भको रामग िा सदस्म–सजचि मनमुजि नबएसम्भ भन्रारमरे प्रदे श
मनजाभती सेिाको याजऩराॊवकत वर्द्तीम श्रे णी िा अमधकृतस्तय निौं िा दशौं तह िा
सो सयहको कभवचायी िा ऩरयषद्को िरयष्ठतभ् कभवचायीराई सदस्म-सजचिको रुऩभा
काभकाज गने गयी तोक्न सक्नेछ।
(१३)

सदस्म–सजचिको ऩारयश्रमभक तथा सुविधा प्रदे श सयकायरे तोके

फभोजजभ हुनेछ।
१८. सदस्म-सजचिको काभ कतवव्म य अमधकाय् मस ऐनभा अन्मर उल्रेख बएका काभ
कतवव्म य अमधकायको अमतरयि सदस्म-सजचिको काभ कतवव्म य अमधकाय दे हाम
फभोजजभ हुनेछ्(क)

ऩरयषद्को

िावषवक

कामविभ

मोजना

तथा

फजेट

तमाय

गयी

समभमतफाट ऩारयत गयाइव ऩरयषद्को फैठकभा ऩेश गने
(ख)

ऩरयषद् तथा समभमतको मनणवम कामावन्िमन गने गयाउने

(ग)

ऩरयषद्फाट सञ्चामरत मोजना तथा कामविभको अनुगभन गने
गयाउने

(घ)

ऩरयषद्को कभवचायी प्रशासन तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने ,
गयाउने

(ङ)

प्रदे श

सयकायको

स्रोत

फाहेक

अन्म

स्रोतफाट

यावष्डम

तथा

अन्तयाववष्डमस्तयका खेरकुद प्रमतमोमगता तथा गोवष्ठभा बाग मरने
खेराडी

प्रजशऺक

व्मिस्थाऩक रगामतका प्रमतमनमध ऩठाउने य

सोको जानकायी भन्रारमराइव ददने
(च)

भन्रारम यावष्डम खेरकुद ऩरयषद् अन्तय-प्रदे श य स्थानीम तहका
खेर सङ्घह सॉग आिश्मक सभन्िम गने

(छ)

ऩरयषद्को सािवजमनक खरयदसम्फन्धी काभ गने

(ज)

ऩरयषद्को चर अचर सम्ऩज्तरको सॊ यऺण गने गयाउने

(झ)

रेखा उ्तरयदामी अमधकृत बइव काभ काज गने गयाउने

(ञ)

तोवकए फभोजजभका अन्म काभ गने।
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१९. कभवचायी सम्फन्धी् (१) ऩरयषद्को सङ्गठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण प्रदे श सयकाय,
भजन्रऩरयषद्फाट स्िीकृत बए फभोजजभ हुनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ स्िीकृत रयि दयफन्दीभा आिश्मक कभवचायीको
व्मिस्था प्रदे श सयकायरे गनेछ।
(३) ऩरयषद्फाट सम्ऩादन गनुव ऩने कुनै काभ ऩरयषद्को जनशजिफाट सम्ऩादन
हुन नसक्ने अिस्था बएभा त्मसको कायण खुराइव प्रचमरत कानून फभोजजभ विऻ िा
प्राविमधकको सेिा ऩयाभशव मरन सवकनेछ।
ऩरयच्छे द-५
ऩरयषद्को कोष
२०. ऩरयषद्को कोष् (१) ऩरयषद्को आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कोषभा दे हामका यकभह

यहनेछन:-

(क)

प्रदे श सयकायफाट प्राप्त यकभ

(ख)

नेऩार सयकाय यावष्डम खेरकुद ऩरयषद्फाट प्राप्त यकभ

(ग)

ऩरयषद्रे प्रदान गने खेरकुद सम्फन्धी प्रजशऺणको शुल्क फाऩतको
यकभ,

(घ)

कुनै व्मजि िा सङ्घसॊ स्थाफाट प्राप्त सहमोग यकभ

(ङ)

विदे शी सयकाय िा अन्तयाववष्डम सङ्घ, सॊ स्थाफाट प्राप्त सहमोग
यकभ

(च)

खेर सङ्घ तथा सॊ स्थाह को दताव तथा नविकयण फाऩत प्राप्त
यकभ

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ङ) फभोजजभको यकभ प्राप्त गनुव अजघ ऩरयषद्रे
प्रदे श सयकाय भापवत नेऩार सयकायको स्िीकृमत मरनु ऩनेछ।
(४) ऩरयषद्को नाभफाट गरयने सफै खचवह

उऩदपा (१) फभोजजभको

कोषफाट व्महोरयनेछ।
(५) ऩरयषद्को कोषभा यहने सम्ऩूण व यकभ ‘क’ िगवको फाजणज्म फैं कभा खाता
खोरी जम्भा गरयनेछ।
(६) ऩरयषद्को कोषको खाता सदस्म-सजचि िा मनजरे तोकेको कभवचायी य
ु दस्तखतभा सञ्चारन हुनेछ।
ऩरयषद्को रेखा हेने प्रभुख कभवचायीको सॊ मि
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२१. रेखा य रेखा ऩयीऺण् (१) ऩरयषद्रे आफ्नो आम व्ममको रेखा प्रदे श सयकायरे
अिरम्िन गये को रेखा प्रणारी फभोजजभ याख्नु ऩनेछ।
(२) ऩरयषद्को आन्तरयक रेखा ऩयीऺण प्रचमरत कानून फभोजजभ प्रदे श कोष
तथा

रेखा

मनमन्रकको

कामावरमफाट

य

अजन्तभ

रेखा

ऩयीऺण

भहारेखा

ऩयीऺकफाट हुनेछ।
(३) भन्रारमरे ऩरयषद्को आम व्ममको रेखा सम्फन्धी कागजात य अन्म
नगदी जजन्सी जुनसुकै फखत जाॉच्न िा जाॉच्न रगाउन सक्नेछ।
ऩरयच्छे द-६
खेर सङ्घको गठन य सञ्चारन
२२. खेर सङ्घ गठन गनव सवकने् (१) प्रदे श
सङ्घह

जजल्रा तथा स्थानीम तहका खेर

तोवकए फभोजजभ गठन य सञ्चारन गनव सवकनेछ।

(२) प्रदे शस्तयका खेर सङ्घ तोवकए फभोजजभ ऩरयषद्भा दताव गनुव ऩनेछ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभका खेर सङ्घ गठन गदाव दे हामको भाऩदण्ड ऩूया
गये को हुन ु ऩनेछ:(क)

एक खेरको रामग एउटा भार खेर सङ्घ गठन बएको हुन ु ऩने

(ख)

खेर सङ्घको विधानभा एउटै व्मजि एकै ऩटक एकबन्दा फढी
खेर सङ्घको ऩदामधकायी हुन नसक्ने व्मिस्था हुन ु ऩने

(ग)

खेर सङ्घको विधानभा प्रत्मेक चाय िषवभा प्रचमरत कानून
फभोजजभ खेर सङ्घका ऩदामधकायी तथा सदस्मको मनिावचन हुने
व्मिस्था गनुव ऩने,

(घ)

प्रत्मेक िषव सङ्घको आम व्ममको प्रचमरत कानून फभोजजभ रेखा
ऩयीऺण गनुव ऩने व्मिस्था हुन ु ऩने,

(ङ)

खेर सङ्घको ऩदामधकायी तथा खेराडीको रामग आचायसॊ वहता
रागु हुने व्मिस्था हुन ु ऩने

(च)

जजल्रा खेर सङ्घ गठन गनव कम्तीभा तीनिटा स्थानीम तहभा
खेर सङ्घ गठन बएको हुन ु ऩने

(छ)

तोवकए फभोजजभका अन्म भाऩदण्ड ऩूया बएको।

(४) खेर सङ्घ दताव सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए फभोजजभ हुनछ
े ।
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ऩरयच्छे द-७
कसुय तथा सजाम
२३. प्रमतफजन्धत औषमध सेिन गनव गयाउन नहुन्े (१) मस ऐन फभोजजभ आमोजना हुने
कुनै ऩमन खेरभा सहबागी हुॉदा खेराडीरे प्रमतफजन्धत औषमध सेिन गनुव हुॉदैन।
(२) मस ऐन फभोजजभ आमोजना हुने खेरभा कुनै व्मजिरे डय रास दे खाइव
िा झुक्मान िा प्ररोबनभा ऩायी खेराडीराइव प्रमतफजन्धत औषमध सेिन गनव गयाउन
रगाउनु हुॉदैन।
स्ऩष्टीकयण्

मस

दपाको

प्रमोजनको

रामग

"प्रमतफजन्धत

औषमध" बन्नारे

अन्तयाववष्डम रुऩभा भान्मता प्राप्त सॊ स्थाद्वाया खेराडीरे प्रमोग गनव नऩाउने गयी
प्रमतफन्ध रगाएको औषमध िा विमध सम्झनु ऩछव।
ु भा कुनै
२४. खेरभा मभरेभतो तथा अमनममभतता गनव नहुन्े नेऩारभा िा विदे शी भुरक
खेराडीसॉग प्रमतस्ऩधाव गदाव कुनै खेर सम्फर्द् खेराडी िा ऩदामधकायीरे त्मस्तो
खेरको प्रमतस्ऩधावफाट आउने स्िबाविक ऩरयणाभराइव प्रमतकूर हुने गयी कुनै खेराडी
िा खेराडीको सभूहसॉग मभरेभतो गनव िा कसैको प्ररोबनभा ऩनव िा कुनै फाजी
जजताउने िा हयाउने गयी त्मस्तो खेर खेल्न िा खेराउने कामव गनव हुॉदैन।
२५. कसुय भामनने् कसैरे दे हाम फभोजजभका कुनै कामव गये भा मो ऐन अन्तगवतको कसुय
गये को भामननेछ:(क)

दपा २३ उऩदपा (१) फभोजजभ प्रमतफजन्धत औषमध सेिन गये भा

(ख)

दपा २३ उऩदपा (२) फभोजजभ प्रमतफजन्धत औषमध सेिन गनव
रगाएभा

(ग)

दपा २४ फभोजजभ खेरभा मभरेभतो तथा अमनममभतता गये भा

(घ)

दपा ४५ फभोजजभको आचायसॊ वहता उल्रॊ घन गये भा

(ङ)

धभव िणव जात जामत मरङ्ग बाषा ऺेर िा िैचारयक आस्थाको
आधायभा खेराडीफीच विबेद िा शायीरयक िा भानमसक वहॊ सा
गये भा

(च)

प्रदे शको प्रमतमनमधत्ि गयी विदे श गएका ऩदामधकायी िा खेराडी
बागेको प्रभाजणत बएभा

(छ)

झुट्टा विियण ददइव दपा २२ को उऩदपा (२) फभोजजभ ऩरयषद्भा
दताव गये भा।
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२६. सजाम् कसैरे दे हामका कसुय गये भा दे हाम फभोजजभ सजाम हुनेछ:(क)

दपा २५ को खण्ड (क) फभोजजभको कसुय गये भा मनजरे सेिन
गये को प्रमतफजन्धत औषमधको भारा य प्रकृमत अनुसाय त्मस्तो
खेराडीराइव तोवकए फभोजजभको अिमधको रामग कुनै ऩमन खेरकुद
प्रमतमोमगताभा बाग मरन नऩाउने गयी योक रगाइव ऩवहरो ऩटकको
रामग दश हजाय

ऩैंमासम्भ य दोस्रो ऩटकदे जख

दश हजायदे जख ऩचास हजाय
(ख)

ऩटक

ऩैंमासम्भ जरयफाना

दपा २५ को खण्ड (ख) फभोजजभको कसुय गये भा दश हजायदे जख
ऩचास हजाय

(ग)

प्रत्मेक

ऩैंमासम्भ

जरयफाना

दपा २५ को खण्ड (ग) फभोजजभको कसुय गये भा तीन िषव कैद
य ऩचास हजाय

ऩैमाॉसम्भ जरयफाना गयी सो कसुय गदाव कुनै

यकभ रेनदे न गये को बएभा त्मस्तो रेनदे न गये को यकभ सभेत
जपत
(घ)

दपा २५ को खण्ड (ग) फभोजजभको कसुय गनव आदे श िा
मनदे शन ददने त्मस्तो कसुय गनव दु त्साहन ददने उक्साउने िा
भद्दत गने व्मजिराइव भुख्म कसुयदाय सयह सजाम हुनेछ य त्मस्तो
कसुय

सािवजमनक

ऩद

धायण

गये को

व्मजि

िा

नेऩारको

प्रमतमनमधत्ि गने व्मजिरे विदे शभा गये को यहेछ बने मनजराइव थऩ
तीन िषवसम्भ कैद
(ङ)

दपा २५ को खण्ड (च) फभोजजभको कसुय गये भा त्मस्ता खेराडी
िा ऩदामधकायीराइव प्रचमरत कानून फभोजजभ नेऩार जझकाइव तीन
िषव सम्भ कैद

(च)

दपा २५ को खण्ड (घ) फभोजजभको कसुय गने ऩदामधकायी
प्रजशऺक

मनणावमक य खेराडीराइव एक िषवदेजख तीन िषवसम्भ

मनरम्फन गयी प्रचमरत कानून फभोजजभ कायफाही य सजाम
(छ)

दपा २५ को खण्ड (ङ) फभोजजभको कसुय गये भा प्रचमरत कानून
फभोजजभको सजाम य तीस हजाय
जरयफाना
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(ज)

दपा २५ को खण्ड (च) फभोजजभको कसुय गये भा त्मस्तो
सङ्घको दताव खाये ज गयी सङ्घका ऩदामधकायीह राइव प्रचमरत
कानून फभोजजभ कायफाही।

२७. भुद्दा हेने अमधकायी् (१) दपा २६ को खण्ड (क)

(ख)

(ग)¸ (घ) य (ङ)

फभोजजभ सजाम हुने कसुय सम्फन्धी भुद्दाको सुरु कायफाही य वकनाया गने अमधकाय
जजल्रा अदारतराइव हुनेछ।
(२) दपा २६ को खण्ड (च)

(छ) य (ज) फभोजजभ सजाम हुने कसुय

सम्फन्धी भुद्दाको सुरु कायफाही य वकनाया गने अमधकाय ऩरयषद्राइव हुनेछ।
२८. ऩुनयािेदन् दपा २७ को उऩदपा (२) फभोजजभ ऩरयषद्रे गये को मनणवमउऩय जच्तर
नफुझ्ने ऩऺरे जजल्रा अदारतभा य जजल्रा अदारतफाट बएको मनणवमउऩय जच्तर
नफुझ्ने ऩऺरे सम्फजन्धत उच्च अदारतभा सो मनणवमको जानकायी ऩाएको मभमतरे
ऩैंतीस ददन मबर ऩुनयािेदन गनव सक्नेछ।
२९. सयकाय िादी हुन्े दपा २६ को खण्ड (क), (ख)

(ग) य (घ) फभोजजभको

ु ी पौजदायी कामवविमध सॊ वहता, २०७४ को अनुसूचीकसुयभा सजाम हुने भुद्दा भुरक
१ भा सभािेश बएको भामननेछ।
ऩरयच्छे द-८
विविध

३०. जजल्रा खेरकुद विकास समभमत् (१) प्रदे श सयकायरे जजल्रास्तयभा खेरकुदको
सञ्चारन तथा विकास गनव प्रत्मेक जजल्राभा जजल्रा खेरकुद विकास समभमत गठन
गनव सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको समभमतको काभ, कतवव्म य अमधकाय तथा
अन्म व्मिस्था तोवकए फभोजजभ हुनछ
े ।
३१. ओरजम्ऩक कमभटी् (१) प्रदे शभा ओरजम्ऩक कमभटी सम्फन्धी व्मिस्था प्रचमरत
कानून फभोजजभ हुनेछ।
(२) प्रदे शस्तयीम ओरजम्ऩक कमभटी गठन तथा सञ्चारन सम्फन्धी अन्म
व्मिस्था तोवकए फभोजजभ हुनेछ।
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३२. प्रजशऺण सम्फन्धी व्मिस्था् खेराडीको ऺभता विकास गनव ऩरयषद्रे तोवकए फभोजजभ
प्रजशऺणको व्मिस्था गनव सक्नेछ।
३३. प्रोत्साहन गनव सक्ने् (१) प्रदे शस्तयभा खेरकुद ऩूिावधाय मनभावण

खेरकुदको

प्रामोजन य प्रमतमोमगता सञ्चारन गने मनजी ऺेर तथा अन्म सङ्घ सॊस्थाराइव प्रदे श
सयकायरे प्रोत्साहन गनव सक्नेछ।
(२) खेराडी िा ऩूि व खेराडीराइव योजगायी ददने सङ्घसॊ स्था

िाजणज्म िा

औद्योमगक प्रमतष्ठानह राइव तोवकए फभोजजभ प्रोत्साहन गनव सवकनेछ।
(३) मस दपाभा अन्मर जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩमन खेरकुद
प्रमतमोमगता सञ्चारन गदाव भददया िा सुतॉजन्म ऩदाथवको प्रामोजन गनव ऩाइने छै न य
त्मस्तो ऩदाथवसॉग सम्फजन्धत सॊ स्थाराइव प्रोत्साहन गरयने छै न।
३४. मनजी स्िाथव बएको विषमभा बाग मरन नहुन्े ऩरयषद् य समभमतका ऩदामधकायी सदस्म
िा ऩरयषद्का कभवचायीह रे ऩरयषद्को ठे क्का ऩट्टा मरन िा आफ्नो मनजी स्िाथव बएको
कुनै काभ कायफाहीभा बाग मरनु हुॉदैन।
३५. उऩसमभमत िा कामवदर गठन गनव सक्ने् (१) ऩरयषद् िा समभमतरे मो ऐन िा मस
ऐन अन्तगवत फनेको मनमभ फभोजजभ आपूरे गनुव ऩने कुनै कामव सम्ऩादन गनव
आिश्मकता अनुसाय उऩसमभमत िा कामवदर गठन गनव सक्नेछ।
(२) मस दपा फभोजजभ गदठत उऩसमभमत िा कामवदरको काभ कतवव्म य
अमधकाय तथा कामवविमध सो उऩसमभमत िा कामवदर गठन गदावका फखत ऩरयषद् िा
समभमतरे तोके फभोजजभ हुनेछ।
३६. एजन्टडोवऩङ

एजेन्सी्

खेरकुदभा

प्रमतफजन्धत

औषमध

सेिन

वि र्द्

कामव

गने

एजन्टडोवऩङ एजेन्सी सम्फन्धी व्मिस्था तोवकए फभोजजभ हुनेछ।
३७. स्िीकृमत मरनु ऩने् (१) ऩरयषद्रे विदे शी सयकाय अन्तयाववष्डम सॊ स्था विदे शी सॊ स्था
िा व्मजिसॉग सम्झौता गदाव प्रदे श सयकाय भापवत नेऩार सयकायको सहभमत मरनु
ऩनेछ।
(२) यावष्डम खेरसङ्घ िा प्रदे श य स्थानीम स्तयका खेरसम्फन्धी सॊ स्था िा
मनकाम तथा सङ्घरे विदे शी सयकाय अन्तयाववष्डम सङ्घ सॊ स्था विदे शी सॊ स्था िा
व्मजिसॉग सम्झौता गदाव प्रदे श सयकाय भापवत नेऩार सयकायको स्िीकृमत मरनु
ऩनेछ।
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(३) मनजी ऺेर िा अन्म सङ्घ सॊ स्थारे यावष्डम तथा अन्तयाववष्डम य प्रदे शस्तयभा
खेरकुद प्रमतमोमगताको आमोजना िा सञ्चारन गनुव अजघ सम्फजन्धत खेर सङ्घको
मसपारयस सवहत ऩरयषद्को स्िीकृमत मरनु ऩनेछ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभको जानकायी ऩरयषद्रे भन्रारमराइव ददनु ऩनेछ।
३८. िावषवक प्रमतिेदन् (१) प्रदे श खेर सङ्घरे प्रत्मेक िषव आपूरे सम्ऩादन गये का
काभ कायफाही तथा आम व्ममको विियण सवहतको िावषवक प्रमतिेदन आमथवक िषव
सभाप्त बएको मभमतरे ऩैंतीस ददन मबर ऩरयषद्भा ऩेश गनुव ऩनेछ।
(२) ऩरयषद्रे प्रत्मेक िषवको िावषवक प्रमतिेदन आमथवक िषव सभाप्त बएको
मभमतरे दुइव भवहनामबर भन्रारमभा ऩेश गनुव ऩनेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभको प्रमतिेदनभा अन्म कुयाको अमतरयि ऩरयषद्रे
िषव बरयभा सम्ऩादन गये का काभ उऩरजधध त्मस्ता काभको रामग गये को खचव
ऩरयषद्को कोष तथा स्रोत साधनको अिस्था खेरकुद ऺेरभा दे जखएका सभस्मा य
सोको सभाधानका उऩाम तथा खेर सङ्घरे गये का भुख्म काभ कायफाही आम य
व्ममको सॊ जऺप्त विियण सभेत उल्रेख गनुव ऩनेछ।
(४) उऩदपा (२) फभोजजभको ऩरयषद्को िावषवक प्रमतिेदन अध्मऺरे सॊ यऺक
सभऺ ऩेश गनेछ।
(५)

ऩरयषद्रे

उऩदपा

(१)

य

(२)

फभोजजभ

ऩेश

गये को

प्रमतिेदन

भन्रारमरे सािवजमनक गनुव ऩनेछ।
३९. खेरकुद ऩूिावधाय मनभावण् (१) खेरकुद ऩूिावधायको मनभावण एिभ् भभवत सम्बाय
भन्रारम आपैंरे गनव िा ऩरयषद् भापवत गयाउन सक्नेछ।
(२) खेरकुद ऩूिावधाय मनभावण
आिश्मकता अनुसाय मनजी ऺेर

विकास तथा प्रमतमोमगता सञ्चारन गनव

गैय सयकायी

सहकायी य साभुदावमक सङ्घ

सॊ स्थासॉग साझेदायी गनव सवकनेछ।
(३) खेरकुद ऩूिावधाय मनभावण विकास तथा प्रमतमोमगता सञ्चारन गनव प्रचमरत
कानून फभोजजभ अन्तयाववष्डम रगानीराइव अनुभमत एिभ् प्रोत्साहन गनव सवकनेछ।
(४) मनजी ऺेर गैय सयकायी सहकायी य साभुदावमक सङ्घ सॊ स्थारे मनभावण
तथा सञ्चारन गने ऩूिावधायह को भाऩदण्ड ऩरयषद्को मसपारयसभा भन्रारमरे तोक्न
सक्नेछ।
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४०. कल्माणकायी

कोष्

कभवचायीह को

(१)

साभाजजक

खेराडी
सुयऺा

ऩूि व
मफभा

खेराडी

प्रजशऺक

आकजस्भक

उर्द्ाय

मनणावमक

तथा

उऩचाय

एिभ्

ऩुन्स्थाऩनाका रामग ऩरयषद्भा कल्माणकायी कोषको व्मिस्था गरयनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कोष अऺम कोषको

ऩभा यहनेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको कोष सञ्चारन सम्फन्धी व्मिस्था तोवकए
फभोजजभ हुनेछ।
४१. मनदे शन ददन सक्ने् (१) भन्रारमरे खेरकुदको विकास य सुधायको विषमभा
ऩरयषद्राइव आिश्मक मनदे शन ददन सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको मनदे शनको ऩारना गनुव ऩरयषद्को कतवव्म
हुनेछ।
४२. अमधकाय प्रत्मामोजन् (१) ऩरयषद्रे मो ऐन िा मस ऐन अन्तगवत फनेको मनमभ
फभोजजभ आपूराइव प्राप्त अमधकायभध्मे आिश्मकता अनुसाय केही अमधकाय अध्मऺ
उऩाध्मऺ सदस्म-सजचि सदस्म िा समभमतराइव प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ।
(२) समभमतरे मो ऐन िा मस ऐन अन्तगवत फनेको मनमभ फभोजजभ आपूराइव
प्राप्त अमधकायभध्मे आिश्मकता अनुसाय केही अमधकाय समभमतको सॊ मोजक कुनै
सदस्म िा ऩरयषद्को कुनै अमधकृत कभवचायीराइव प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ।
(३) सदस्म-सजचिरे मो ऐन िा मस ऐन अन्तगवत फनेको मनमभ फभोजजभ
आपूराइव प्राप्त अमधकायभध्मे आिश्मकता अनुसाय केही अमधकाय ऩरयषद्को कुनै
अमधकृत कभवचायीराइव प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ।
४३. प्रदे श सयकायसॉग सम्ऩकव् ऩरयषद्रे प्रदे श सयकायसॉग सम्ऩकव याख्दा भन्रारम भापवत
याख्नु ऩनेछ।
४४. मनमभ तथा मनदे जशका फनाउन सक्ने् मो ऐन कामावन्िमनको रामग प्रदे श सयकायरे
आिश्मक मनमभ, मनदे जशका, कामवविमध तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ।
४५. आचायसॊ वहता फनाइव रागु गने् (१) ऩरयषद्रे ऩरयषद्

समभमत

सङ्घ

सङ्घका

ऩदामधकायी तथा ऩरयषद्का कभवचायी खेराडी प्रजशऺक खेर व्मिस्थाऩक मनणावमक
तथा खेर आमोजकरे ऩारना गनुव ऩने विषमका सम्फन्धभा आचायसॊ वहता फनाई रागु
गनुव ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको आचायसॊ वहताको ऩारना गनुव सम्फजन्धत सफैको
कतवव्म हुनेछ।
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आऻारे ¸
केदायनाथ शभाव
प्रदे श सयकायको सजचि
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