
 

 

 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 
गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ०४) ऩोखया, वैशाख १४ गते, २०७८ सार (अततरयक्ताङ्क ३ 

बाग २ 
प्रदेश सयकाय 

साभाशजक ववकास भन्त्त्रारमको सूचना 

गण्डकी प्रदेश खेरकुद ववकास तनमभावरी,२०७८ 

प्रदेश खेरकुद ववकास ऐन, २०७७ को दपा ४४ रे ददएको अतधकाय प्रमोग 
गयी  गण्डकी प्रदेश सयकायरे देहामका तनमभहरु फनाएको छ । 
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ऩरयच्छेद-१ 

प्रायशभबक 

1. सॊशऺप् त नाभ य प्रायभब: (१) मी तनमभहरुको नाभ "गण्डकी प्रदेश खेरकुद ववकास 
तनमभावरी, २०७८" यहेको छ । 

(२) मो तनमभावरी तरुुन्त्त प्रायभब हनुेछ । 

2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथथ नरागभेा मस तनमभावरीभा,- 
(क) "ऐन" बन्नारे प्रदेश खेरकुद ववकास ऐन, २०७७ सभझन ुऩछथ । 

(ख) "कोष" बन्नारे ऐनको दपा ४० फभोशजभको कल्माणकायी कोष 
सभझन ुऩछथ ।  

(ग) "शजल्रा सतभतत" बन्नारे ऐनको दपा ३० फभोशजभको शजल्रा 
खेरकुद ववकास सतभतत सभझन ुऩछथ ।      

 

ऩरयच्छेद-२ 

काभ, कतथव्म य अतधकाय सभफन्त्धी अन्त्म व्मवस्था 

3. ऩरयषद्को काभ, कतथव्म य अतधकाय् ऐनको दपा ९ भा उशल्रशखत काभ, कतथव्म य 
अतधकायका अततरयक्त ऩरयषद्को काभ, कतथव्म य अतधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) खेर सङ् घ सॊस्थाहरुको दताथ, नवीकयण य तनमभन सभफन्त्धी 
आवश्मक कामथववतध  तनभाथण गयी राग ुगने, 

(ख) शजल्रा सतभततको वावषथक मोजना, कामथक्रभ य फजेट स्वीकृत गने, 
(ग) ऩरयषद् भा दताथ बएका खेरका खेराडीहरुराइथ तनमतभत रुऩभा 

प्रशशऺण गने,  

(घ) आवश्मकता अनसुाय फन्त्द प्रशशऺण सञ्चारन गने, 
(ङ) प्रततमोतगता हनुबुन्त्दा अगातड तफशेष प्रशशऺण सञ्चारन गने, 
(च) ववतबन्न ववधाका खेराडीको प्रततबा ऩवहचान य छनोट गने, 
(छ) खेरकुद प्रशशऺण य खेर ववऻान सभफन्त्धी अध्ममन¸ अनसुन्त्धान¸ 

तातरभ एवॊ गोवि सञ्चारन गने, 
(ज) आवश्मकता अनसुाय सल्राहकाय सतभतत गठन गने ।  

4. सतभततको काभ, कतथव्म य अतधकाय् ऐनको दपा १५ भा उशल्रशखत काभ, कतथव्म 
य अतधकायका अततरयक्त सतभततको काभ, कतथव्म य अतधकाय देहाम फभोशजभ 
हनुेछ्- 

(क) ऩरयषद्को फैठकभा छरपर गरयने ववषमको प्राथतभकता क्रभ 
तनधाथयण गने, 



खण्ड ०४) अरय ३,  प्रदेश याजऩत्र बाग २ तभतत २०७८।०१।१४ 

3 
 

(ख) ऩरयषद्द्वाया सञ्चातरत मोजना तथा कामथक्रभहरुको अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन गने, गयाउन,े 

(ग) ऩरयषद्सॉग आवद्ध खेर सङ् घ, सॊस्थाहरुको तनमभन, अनगुभन गनथ 
ऩरयषद्का सदस्महरुको कामथ ववबाजन गयी स्वीकृततको रातग 
ऩरयषद् भा ऩेश गने, 

(घ) खेरकुदको ववकासका रातग दीघथकातरन मोजना फनाइथ ऩरयषद् भा ऩेश 
गने, 

(ङ) खेरको वगॉकयण य प्राथतभकता तनधाथयण गयी ऩरयषद  भा ऩेश गने, 
(च) खेर सभफन्त्धी भानव स्रोत ववकासका रातग प्रादेशशक, याविम तथा 

अन्त्तयाथविम सॊस्थाहरुभा अध्ममनको व्मवस्था गनथ ऩरयषद् भा ऩेश गने, 
(छ) ऩयभऩयागत तथा साहतसक खेरको प्रवधथन तथा ववकासका रातग 

आवश्मक सझुाव ददन,े 
(ज) भन्त्त्रारमको सभन्त्वमभा खेरकुद व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको 

स्थाऩना य सञ् चारन गने, गयाउने । 

5. सदस्म सशचवको काभ, कतथव्म य अतधकाय् ऐनको दपा १८ भा उशल्रशखत काभ, 
कतथव्म य अतधकायका अततरयक्त सदस्म सशचवको काभ, कतथव्म य अतधकाय देहाम 
फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) स्वीकृत नीतत, मोजना, कामथक्रभ य फजेटको प्रबावकायी कामाथन्त्वमन 
गने, गयाउने, 

(ख) ऩरयषद्सॉग आवद्ध खेर सङ् घ तथा सॊस्थाहरुको अनगुभन य तनमभन 
गने, गयाउने, 

(ग) खेरकुद ऩूवाथधाय तनभाथणका रातग स्वीकृत आमोजनाको सभझौता 
फभोशजभको कामथ सभमभा सभऩन्न गने, गयाउने, 

(घ) खेरकुदको ववकास य ववस्तायको रातग प्रदेश, शजल्रा तथा स्थानीम 
खेरकुद सङ् घ सॊस्थाहरुसॉग आवश्मक सभन्त्वम तथा सहकामथ गने, 

(ङ) प्रादेशशक, याविम तथा अन्त्तयाथविम खेरकुद सङ् घ सॊस्थाहरुसॉग 
सभफन्त्ध ववस्ताय गने, 

(च) ऩरयषद्राइथ आतथथक रूऩभा सभफदृ्ध फनाउन आन्त्तरयक तथा फाह्य 
स्रोतको उशचत व्मवस्थाऩन गने, 

(छ) ऩरयषद्को चसु्त दरुुस्त सञ्चारनको रातग प्रशशऺक, खेराडी य 
कभथचायीको ऩरयचारन गने, 

(ज) भन्त्त्रारम तथा ऩरयषद् फाट तनदेशशत कामथ गने, 
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(झ) प्रदेशभा खेरकुदको सॊयऺण, सॊवधथन य प्रवधथन गनथको रातग अन्त्म 
आवश्मक कामथहरू गने । 

 

ऩरयच्छेद -३ 

खेर सङ् घ गठन तथा सञ्चारन  
6. प्रदेश खेर सङ् घ सभफन्त्धी व्मवस्था् (१) प्रदेशस्तयभा ऐनको दपा २२ को उऩदपा 

(३) फभोशजभको भाऩदण्ड ऩूया गयेको य सभफशन्त्धत खेरको कभतीभा ऩाॉच वटा 
शजल्रा खेर सङ् घ यहेको प्रदेश खेर सङ् घ गठन गनथ सवकनेछ ।  

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको सङ् घ गठन गदाथ ऩरयषद्का प्रतततनतधको 
योहवयभा गनुथऩनेछ य त्मस्तो खेर सङ् घ ऩरयषद् भा दताथ गनुथऩनेछ ।  

(३) उऩतनमभ (२) फभोशजभ सङ् घ दताथ गदाथ देहाम फभोशजभका कागजातहरु 
सवहत अनसूुची -१ फभोशजभको ढाॉचाभा ऩरयषद् भा तनवेदन ददनऩुनेछ्- 

(क) शजल्रा खेर सङ् घ दताथ प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ, 
(ख) प्रदेश खेर सङ् घको ववधानको प्रतततरवऩ, 
(ग) प्रदेश खेर सङ् घका कामथसतभततका सदस्महरुको नागरयकताको 

प्रभाशणत प्रतततरवऩ, 
(घ) प्रदेश खेर सङ् घको सोही खेरसॉग सभफशन्त्धत याविम वा अन्त्तयाथविम 

खेर सङ् घसॉग आवद्धता बएको बए सोको प्रभाणऩत्र । 

(४) उऩतनमभ (३) फभोशजभ प्राप्त तनवेदन जाॉचफझु गदाथ ऐन य मस तनमभावरी 
फभोशजभ सभफशन्त्धत सङ् घ ऩरयषद् भा दताथ गनथ उऩमकु्त देशखएभा ऩरयषद्रे अनसूुची-३ 
फभोशजभको दस्तयु तरई दताथ गयी अनसूुची -२ फभोशजभको ढाॉचाभा दताथको 
प्रभाणऩत्र ददनऩुनेछ । 

(५) उऩतनमभ (४) फभोशजभ तनवेदन जाॉचफझु गदाथ कुनै सङ् घराइथ ऩरयषद् भा 
दताथ गनथ उऩमकु्त नदेशखएभा ऩरयषद्रे दताथ गनथ नतभल्ने कायण खरुाइथ सोको 
जानकायी ददनऩुनेछ । 

7. शजल्रा खेर सङ् घ सभफन्त्धी व्मवस्था् (१) शजल्रास्तयभा ऐनको दपा २२ को 
उऩदपा (३) फभोशजभको भाऩदण्ड ऩूया गयेको एक शजल्रा खेर सङ् घ गठन गनथ 
सवकनेछ ।  

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको सङ् घ गठन गदाथ शजल्रा सतभततको 
प्रतततनतधको योहवयभा गनुथऩनेछ य त्मस्तो खेर सङ् घ शजल्रा सतभततभा दताथ गनुथ 
ऩनेछ । 
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(३) उऩतनमभ (२) फभोशजभ सङ् घ दताथ गदाथ देहाम फभोशजभका कागजातहरु 
सवहत अनसूुची -१ फभोशजभको ढाॉचाभा शजल्रा सतभततभा तनवेदन ददनऩुनेछ्- 

(क) स्थानीम खेर सङ् घ दताथ प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ, 
(ख) शजल्रा खेर सङ् घको ववधानको प्रतततरवऩ, 
(ग) सङ् घका ऩदातधकायी य सदस्महरुको नागरयकताको प्रभाणऩत्रको 

प्रतततरवऩ । 

  (४) उऩतनमभ (३) फभोशजभ प्राप्त तनवेदन जाॉचफझु गदाथ ऐन य मस 
तनमभावरी फभोशजभ सभफशन्त्धत सङ् घ शजल्रा सतभततभा दताथ गनथ उऩमकु्त देशखएभा 
शजल्रा सतभततरे अनसूुची-२ फभोशजभको दस्तयु तरई दताथ गयी अनसूुची-३ 
फभोशजभको ढाॉचाभा दताथको प्रभाणऩत्र ददनऩुनेछ । 

(५) उऩतनमभ (४) फभोशजभ प्राप्त तनवेदन जाॉचफझु गदाथ कुनै सङ् घराइथ दताथ 
गनथ उऩमकु्त नदेशखएभा शजल्रा सतभततरे दताथ गनथ नतभल्न े कायण खरुाइथ सोको 
जानकायी ददनऩुनेछ । 

8. नवीकयण सभफन्त्धी व्मवस्था् (१) प्रदेश खेर सङ् घ य शजल्रा खेर सङ् घरे 
नवीकयणको रातग प्रत्मेक आतथथक वषथ सभाप्त बएको तभततरे साठी ददन तबत्र 
देहामका कागजात सॊरग्न गयी दताथ गयेको तनकामभा तनवेदन ददनऩुनेछ्- 

(क) दताथ प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ, 
(ख) वावषथक प्रगतत प्रततवेदन, 
(ग) अशघल्रो वषथको वावषथक रेखा ऩयीऺणको प्रततवेदन, 
(घ) स्थामी रेखा नभफयको प्रभाण ।  

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ दताथ बएको तनवेदन जाॉचफझु गयी दताथ गने 
तनकामरे अनसूुची-२ फभोशजभको दस्तयु तरई नवीकयण गनेछ ।  

(३) उऩतनमभ (१) फभोशजभको अफतधतबत्र नवीकयण गयाउन नसकेभा खेर 
सङ् घरे कायण खरुाइथ थऩ तीस ददनतबत्र नवीकयणको रातग तनवेदन 
ददएभा दताथ गने तनकामरे दोब्फय दस्तयु तरइथ नवीकयण गनथ सक्नेछ । 

(४) उऩतनमभ (२) य (३) फभोशजभ नवीकयण नगयेका खेर सङ् घराइथ 
ऩरयषद् फाट प्रदान गरयने सेवा सवुवधा उऩरब्ध गयाउन फाध्म हनु ेछैन । 

9. खेर सङ् घ गठन गनथ आवश्मक भाऩदण्ड् शजल्रा य प्रदेश खेर सङ् घ गठन गदाथ 
ऐनको दपा २२ को उऩदपा (३) भा उशल्रशखत भाऩदण्डका अततरयक्त देहामका 
भाऩदण्ड ऩूया गयेको हनुऩुनेछ्- 
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(क) खेर सङ् घभा कुनै प्रकायको याजनीततक, धातभथक, जातीम, बौगोतरक 
य रैवङ्गक आधायभा ववबेद गनथ नहनुे, 

(ख) खेर सङ् घरे कभतीभा वषथको एकऩटक साधायण सबा गनुथऩने, 
(ग) खेर सङ् घरे खेरसॉग सभफशन्त्धत प्राववतधक सतभतत गठन गनुथऩने, 
(घ) याविम तथा अन्त्तयाथविम खेर भहासॉघसॉग आवद्ध सङ् घहरुरे सोको 

वडाऩत्रको भूल्म य भान्त्मताराइथ आत्भसात गनुथऩने, 
(ङ) प्रततफशन्त्धत औषतध सेवन तफरूद्धको कामथको प्रबावकारयताको रातग 

याविम अन्त्तयाथविम एन्त्टीडोवऩङ एजेन्त्सीका नीतत तनमभ ऩारना गनुथऩने, 
(च) खेर सङ् घरे खेराडी, ऩूवथ प्रशशऺक, तनणाथमक य सहमोग दाताराइथ 

सभफशन्त्धत सङ् घको सदस्मता प्रदान गनुथऩने ।    
10. दताथ खायेज सभफन्त्धी व्मवस्था् देहामको अवस्थाभा दताथ गने तनकामरे सभफशन्त्धत 

खेर सङ् घको दताथ खायेज गनथ सक्नेछ ।  

(क) तनमभ ८ फभोशजभ नवीकयण नगयेभा, 
(ख) मस तनमभावरी फभोशजभका भाऩदण्ड ऩयुा नगयेभा,  
(ग) खेर आचायसॊवहता ववऩयीत कामथ गयेभा, 
(घ) प्रचतरत कानूनको उल्रङ  घन गयेभा । 

 

ऩरयच्छेद -४ 

शजल्रा सतभततको गठन य काभ, कतथव्म य अतधकाय 
 

11. शजल्रा सतभततको गठन: (१) ऐनको दपा ३० फभोशजभ प्रत्मेक शजल्राभा खेरकुदको 
सञ्चारन तथा ववकास गनथ देहाम फभोशजभको शजल्रा खेरकुद ववकास सतभतत गठन 
हनुेछ:- 

(क) खेरकुदको ऺेत्रभा उल्रेखनीम मोगदान गयेका  
व्मशक्तभध्मेफाट ऩरयषद्को अध्मऺफाट भनोनीत व्मशक्त     - अध्मऺ  

(ख) खेरकुदको ऺेत्रभा उल्रेखनीम मोगदान गयेका  
व्मशक्तभध्मेफाट ऩरयषद्को अध्मऺफाट भनोनीत व्मशक्त   - उऩाध्मऺ 

(ग) खेरकुदको ऺेत्रभा उल्रेखनीम मोगदान गयेका 
व्मशक्तभध्मेफाट ऩरयषद्को अध्मऺफाट भनोनीत व्मशक्त      - सशचव 

(घ) खेरकुदको ऺेत्रभा उल्रेखनीम मोगदान गयेका  
व्मशक्तभध्मेफाट ऩरयषद्को अध्मऺफाट भनोनीत व्मशक्त   - कोषाध्मऺ 

(ङ) सभफशन्त्धत शजल्राका स्थानीम तहभा गठन बएका खेरकुद 
सतभततफाट शजल्रा सतभततद्वाया भनोनीत तीन जना         -सदस्म  

(च) शजल्राशस्थत खेर सङ् घफाट शजल्रा सतभततरे भनोनीत  
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गयेका कभतीभा एकजना भवहरा सवहत तीन जना        - सदस्म 

(छ) ववतबन्न खेरभा ऩदक प्राप्त गयेका वा सहबागी  
खेराडीहरूभध्मेफाट ऩरयषद्को सदस्म सशचवद्वाया  
भनोनीत एक जना           - सदस्म 

(ज) भन्त्त्रारमको शजल्राशस्थत खेरकुद हेने कामाथरम प्रभखु    - सदस्म 

(झ) साभदुावमक तथा सॊस्थागत ववद्यारमफाट प्रतततनतधत्व हनुगेयी  
शजल्रा सतभततरे भनोनीत गयेका दइुथ जना        - सदस्म 

(ञ) उद्योगी व्मवसामीफाट शजल्रा सतभततरे भनोनीत गयेका  
एक जना                                        -सदस्म  

(ट) शजल्रास्तयको प्रहयी कामाथरमका प्रतततनतध एक जना      - सदस्म  
(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ गठन हनुे शजल्रा सतभततको ऩदातधकायीभध्मे 

कभतीभा एकजना भवहरा हनुऩुनेछ ।  

स्ऩष्टीकयण् उऩतनमभ (२) को प्रमोजनको रातग ऩदातधकायी बन्नारे अध्मऺ, 
उऩाध्मऺ, सशचव य कोषाध्मऺराइथ सभझनऩुछथ ।  

(३) शजल्राभा यहेका सयुऺा तनकाम, सयकायी तथा अन्त्म सङ् घ सॊस्थाका 
प्रतततनतधराइथ शजल्रा सतभततको फैठकभा आभन्त्त्रण गनथ सवकनेछ । 

(४) शजल्रा सतभततका ऩदातधकायी तथा भनोनीत सदस्महरुको ऩदावतध 
सतभततको गठन बएको तभततरे चाय वषथको हनुेछ ।  

(५) उऩतनमभ (४) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩतन शजल्रा सतभततका 
ऩदातधकायी तथा भनोनीत सदस्मरे आफ्नो ऩदीम शजभभेवायी ऩूया नगयेभा, ऩद 
अनरुुऩको आचयण नगयेभा त्मस्तो सदस्मराइथ भनोनमन गने तनकाम वा अतधकायीरे 
जनुसकैु वखत ऩदफाट हटाउन सक्नेछ । 

तय, मसयी हटाउन ुअशघ सभफशन्त्धत ऩदातधकायी तथा सदस्मराइथ सपाइथ ऩेश 
गने भनातसव भावपकको भौका ददन ुऩनेछ । 

(६) शजल्रा सतभततको कामाथरम सभफशन्त्धत शजल्राको सदयभकुाभभा यहनेछ । 

12. शजल्रा सतभततको काभ, कतथव्म य अतधकाय् (१) शजल्रा सतभततको काभ, कतथव्म य 
अतधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 
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(क) प्रदेश सयकायफाट स्वीकृत नीतत तथा यणनीततको अधीनभा यही 
खेरकुद सभफन्त्धी शजल्रास्तयीम मोजना तथा कामथक्रभ फनाइथ राग ु
गने, 

(ख) वावषथक मोजना, कामथक्रभ तथा फजेट तमाय गयी ऩरयषद् भा ऩेश गने, 
(ग) खेर साभग्री य साधन स्रोतको व्मवस्थाऩन गने तथा सोको रातग 

आवश्मक सहकामथ गने,  

(घ) शजल्रास्तयीम खेरकुद प्रशशऺण य प्रततमोतगता आमोजना गने, 
गयाउने, 

(ङ) ऩरयषद् फाट जायी बएको आचायसॊवहता ऩारना गने, गयाउन,े   

(च) खेरकुद ऩूवाथधायको तनभाथण, व्मवस्थाऩन तथा भभथत सॊबाय गने, 
गयाउने,  

(छ) खेरकुदका ऩूवाथधाय ववकास गदाथ कामभ गनुथऩने न्त्मूनतभ भाऩदण्ड 
ऩारना गने, गयाउन,े 

(ज) खेरकुदको सञ्चारन, ववकास तथा ऩूवाथधाय ववकासको रातग प्रदेश 
सयकाय य स्थानीम तहसॉग आवश्मक सभन्त्वम, सहमोग तथा 
सहकामथ गने, 

(झ) ऐन, तनमभावरी य ऩरयषद्को स्वीकृत भाऩदण्डको प्रततकूर नहनुे गयी 
शजल्रास्तयभा खेरकुद सञ्चारन सभफन्त्धी कामथववतध फनाइथ राग ुगने, 
गयाउने, 

(ञ) तनजीऺेत्रफाट सञ्चारन हनु ेपुटसर, ऩौडीऩोखयी, जीभखाना, साहतसक 
खेरकुद, भनोयञ्जन केन्त्र आददको वववयण ऩरयषद  भा ऩठाउन,े 

(ट) खेराडीहरुको वगॉकयण अनसुाय ऩरयचम ऩत्रसभफन्त्धी कामथ गने, 
(ठ) शजल्राशस्थत खेरकुद सङ् घ य खेरकुद सॊस्थाहरुसॉग आवश्मक 

सभन्त्वम तथा तनमभन गने, 
(ड) शजल्राभा यहेका प्रशशऺक, खेराडी, तनणाथमक सभेतको अतबरेखीकयण 

गयी अद्यावतधक गने,  

(ढ) खेरकुदको ऺेत्रभा उल्रेख्म मोगदान ददएका प्रशशऺक, खेराडी, 
तनणाथमक य कभथचायीराइथ ऩयुस्काय प्रदान गने, ऩयुस्कायको रातग 
तसपारयस गने ।  
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13. शजल्रा सतभततको वैठक् (१) शजल्रा सतभततको वैठक वषथको कभतीभा चाय ऩटक 
फस्नेछ । 

(२) शजल्रा सतभततको वैठक अध्मऺरे तोकेको तभतत, सभम य स्थानभा 
फस्नेछ। 

(३) सशचवरे अध्मऺसॉगको ऩयाभशथभा शजल्रा सतभततको वैठक वस्ने तभतत, 
सभम, स्थान य फैठकभा छरपर हनु े ववषमको सूची सवहतको सूचना वैठक 
हनुबुन्त्दा कभतीभा तीन ददन अगातड सफै सदस्मराइथ ऩठाउन ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा (२) य (३) भा जनसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन शजल्रा 
सतभततको कुर सदस्म सङ् ख्माको कभतीभा एक ततहाइथ सदस्मरे फैठक फोराउन 
अध्मऺ सभऺ तरशखत अनयुोध गयेभा अध्मऺरे त्मसयी अनयुोध गयेको तभततरे सात 
ददन तबत्र शजल्रा सतभततको फैठक फोराउनऩुनेछ, 

(५) शजल्रा सतभततको कुर सदस्म सङ् ख्माको कभतीभा एकाउन्न प्रततशत 
सदस्महरु उऩशस्थत बएभा वैठकको गण ऩूयक सङ् ख्मा ऩगुकेो भातननछे ।  

तय कुनै कायणवश मस उऩदपा फभोशजभ गण ऩूयक सङ् ख्मा नऩगुकेो कायणरे 
फैठक वस्न नसकेकोभा त्मसऩतछ रगतै्त फस्ने फैठकभा तत्कार कामभ यहेको 
सदस्म सङ् ख्माको कभतीभा तेत्तीस प्रततशत सदस्महरु उऩशस्थत बएभा वैठकको गण 
ऩूयक सङ् ख्मा ऩगुकेो भातननेछ । 

(६) शजल्रा सतभततको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ । अध्मऺको 
अनऩुशस्थततभा फैठकको अध्मऺता उऩाध्मऺरे य तनजको अनऩुशस्थततभा शजल्रा 
सतभततको जेि सदस्मरे गनेछ । 

(७) शजल्रा सतभततको फैठकभा फहभुतको तनणथम भान्त्म हनुेछ तय भत फयाफय 
बएभा फैठकको अध्मऺता गने व्मशक्तरे तनणाथमक भत ददनेछ । 

(८) कुनै ववशेषऻराइथ शजल्रा सतभततको फैठकभा बाग तरन आभन्त्त्रण गनथ 
सवकनेछ । 

(९) शजल्रा सतभततको वैठकको तनणथम फैठकको अध्मऺता गने व्मशक्तद्वाया 
प्रभाशणत गयाइथ सशचवरे सोको अतबरेख सयुशऺत याख्नऩुनेछ । 

(१०) शजल्रा सतभततको फैठकभा उऩशस्थत बएवाऩत ऩदातधकायी तथा सदस्म 
सभेतरे प्रततफैठक ऩन्त्र सम रूऩैमा (रु १५००।-) फैठक बत्ता ऩाउनेछन ्। 
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(११) शजल्रा सतभततको फैठकसभफन्त्धी अन्त्म कामथववतध शजल्रा सतभततरे 
तनधाथयण गये फभोशजभ हनुेछ ।  

14. शजल्रा सतभततको खाता सञ्चारन सभफन्त्धी व्मवस्था् (१) शजल्रा सतभततको खाताभा 
देहाम फभोशजभको यकभहरू यहनेछन:- 

(क) नेऩार सयकाय, याविम खेरकुद ऩरयषद् फाट प्राप्त यकभ, 
(ख) प्रदेश सयकाय, प्रदेश खेरकुद ऩरयषद् फाट प्राप्त यकभ, 
(ग) शजल्रा सतभततरे प्रदान गने खेरकुद सभफन्त्धी प्रशशऺणको शलु्क 

फाऩतको यकभ, 
(घ) खेरकुद प्रततमोतगता, प्रदशथनी आददभा वटकट शलु्क वाऩत प्राप्त 

यकभ, 
(ङ) कुनै व्मशक्त वा सङ् घसॊस्थाफाट प्राप्त सहमोग यकभ, 
(च) याविम अन्त्तयाथविम सङ् घ, सॊस्था वा व्मशक्तफाट प्राप्त सहमोग यकभ, 
(छ) शजल्रा सतभतत भातहतका ऩूवाथधायहरूको प्रमोग वाऩत तरइने यकभ, 
(ज) खेर सङ् घ तथा सॊस्थाहरूको दताथ तथा नवीकयण फाऩत प्राप्त 

यकभ। 

(२) शजल्रा सतभततको सभऩूणथ यकभ नेऩार सयकायको ऩूणथ वा आॊशशक 
स्वातभत्व यहेको कुनै वाशणज्म फैंकभा खाता खोरी जभभा गरयनेछ। 

(३) शजल्रा सतभततको खाता कोषाध्मऺ वा तनजरे तोकेको सदस्म य प्रदेश 
सयकाय अन्त्तगथतको शजल्राशस्थत खेरकुद कामाथरमको रेखा हेने कभथचायीको 
सॊमकु्त दस्तखतभा सञ्चारन हनुेछ । 

15. रेखा य रेखा ऩयीऺण् (१) शजल्रा सतभततरे आफ्नो आम व्ममको रेखा प्रदेश 
सयकायरे अऩनाएको रेखा प्रणारी फभोशजभ याख्न ुऩनेछ । 

(२) ऩरयषद्रे शजल्रा सतभततको आम व्ममको रेखा सभफन्त्धी कागजात य अन्त्म 
नगदी शजन्त्सी जनुसकैु फखत जाॉच्न वा जाॉच्न रगाउन सक्नेछ। 

ऩरयच्छेद-५ 
ववववध 

16. प्रदेश ओरशभऩक कतभटी (१)  प्रचतरत कानून फभोशजभ एक प्रदेश ओरशभऩक 
कतभटीको गठन गनथ सवकनेछ । 

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ गठन बएको प्रदेश ओरशभऩक कतभटी याविम 
खेरकुद ऩरयषद् भा दताथ गनुथऩनेछ । 
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17. प्रोत्साहन सभफन्त्धी व्मवस्था् खेराडी वा ऩवुथ खेराडीराइथ योजगाय ददनको रातग 
सङ् घसॊस्था, वाशणज्म वा  औद्योतगक प्रततिानहरुराइथ प्रदेश सयकायरे प्रोत्साहन गनेछ 
य योजगायी ददन ेसङ् घ सॊस्थाराइथ कदय गनेछ । 

18. खेरकुद प्रततमोतगताभा बाग तरन नऩाउने्  ऐनको दपा २५ को खण्ड (क) 
फभोशजभको प्रततफशन्त्धत औषतधको सेवन गने खेराडीराइथ ववश्व एशन्त्टडोवऩङ एजेन्त्सी 
(वल्डथ एशन्त्टडोवऩङ एजेन्त्सी) को वल्डथ एशन्त्टडोवऩङ कोडभा उल्रेख बए फभोशजभ कुनै 
ऩतन खेरकुद प्रततमोतगताभा बाग तरन नऩाउने गयी योक रगाउन सवकनेछ । 

19. प्रदेश एशन्त्टडोवऩङ एजेन्त्सीको स्थाऩना् (१) ऐनको दपा ३६ फभोशजभ खेरकुदभा 
प्रततफशन्त्धत  औषतध सेवन ववरुद्ध कामथ गनथ प्रदेश सयकायरे एक एन्त्टीडोवऩङ एजेन्त्सी 
गठन गनथ सक्नेछ । 

20. कल्माणकायी कोष सञ्चारन: (१) ऐनको दपा ४० को उऩदपा (१) फभोशजभको 
कल्माणकायी कोषभा देहाम फभोशजभका यकभ यहनेछन ्

(क) नेऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ, 
(ख) प्रदेश सयकायफाट प्राप्त यकभ, 
(ग) याविम खेरकुद ऩरयषद् फाट प्राप्त यकभ, 
(घ) प्रदेश खेरकुद ऩरयषद् फाट प्राप्त यकभ, 
(ङ) ववतबन्न व्मशक्त, सङ् घ, सस्थाफाट प्राप्त यकभ, 
(च) कोषको यकभफाट फढे फढाएको यकभ, 
(छ) अन्त्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ, 

(२) कल्माणकायी कोषको खाता सञ्चारन सदस्म-सशचव वा तनजरे तोकेको 
अतधकृत य ऩरयषद्को रेखा सभफन्त्धी कामथ गने प्रभखु कभथचायीको सॊमकु्त 
दस्तखतफाट हनुेछ। 

(३) कल्माणकायी कोषको सञ्चारन ऩरयषद्रे तनभाथण गयेको कामथववतध फभोशजभ 
हनुेछ। 

(४) कल्माणकायी कोषको प्रमोग ऐनको दपा ४० को उऩदपा (१) भा 
उशल्रशखत प्रमोजनको रातग प्रमोग हनुेछ ।  

21. खेराडीको फीभा सभफन्त्धी व्मवस्था : ऩरयषद्सॉग आफद्ध क्रफ वा सॊस्थाका 
खेराडीराई प्रदेश सयकायको प्रतततनतधत्व गने गयी ऩरयषद्रे कुनैऩतन खेरकूद 
प्रततमोतगताभा सहबागी गयाउॉदा त्मस्तो खेराडी, प्रशशऺक, येफ्रीको अनसूुची- ४ 
फभोशजभ फीभा गनथ सवकनेछ । 

22. खेराडीराई प्रदान गरयन ेबत्ता : (१) ऩरयषद्रे याविम स्तयको खेरकूद प्रततमोतगताभा 
स्वणथ ऩदक शजत्ने प्रदेशका खेराडीराई बत्ता प्रदान गनथ सक्नेछ । 
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(२) ऩरयषद्रे आमोजना गयेको प्रदेशस्तयीम खेरकूद प्रततमोतगता तथा प्रदेश 
सयकायको प्रतततनतधत्व गयी याविम प्रततमोतगताभा सहबागी खेराडीराई ऩरयषद्रे 
तातरभ तथा खेर अवधीबय दैतनक ऩन्त्र सम रुऩैंमा बत्ता उऩरब्ध गयाउनेछ। 

23. शऩथग्रहण्  (१) ऩरयषद्को उऩाध्मऺ, सदस्म सशचव य सदस्महरुभा भनोततत बएका 
ऩदातधकायीरे अनसूुची -५ फभोशजभ ऩद तथा गोऩतनमताको शऩथग्रहण गनुथऩनेछ । 

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ उऩाध्मऺ य सदस्म सशचवरे अध्मऺ सभऺ य 
अन्त्म सदस्महरुरे  सदस्म सशचव सभऺ शऩथ तरनऩुनेछ।  

(३) खेरकुद प्रततमोतगताहरुभा जज, येफ्री, तनणाथमक य अभऩामयहरुरे अनसूुची 
-६ य खेराडीहरुरे अनसूुची -७ फभोशजभ शऩथग्रहण गनुथऩनेछ । 

24. ऩरयषद्को छाऩ्  ऩरयषद्को छाऩ अनसूुची -८ फभोशजभको हनुेछ । 

25. तनदेशशका, कामथववतध तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्न े : (१) ऩरयषद्रे ऐन तथा मस 
तनमभावरीरे प्रदान गयेको काभ, कतथव्म य अतधकाय कामाथन्त्वमनका रातग 
आवश्मकता अनसुाय कामथववतध तथा भाऩदण्ड फनाई राग ुगनथ सक्नेछ । 

(2) उऩतनमभ (1) फभोशजभको ऩरयषद्रे फनाएको कामथववतध तथा भाऩदण्ड 
भन्त्त्रारमफाट स्वीकृत बएऩतछ राग ुहनुेछ । 
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 अनसूुची-१ 

(तनमभ ६ को उऩतनमभ (३) य तनमभ ७ को उऩतनमभ (३) सॉग सभफशन्त्धत) 

 
शजल्रा खेर सङ् घ/प्रदेश खेर सङ् घ दताथको रातग ददइन ेतनवेदनको ढाॉचा 

 

      तभतत: ......................... 
श्री शजल्रा खेरकुद ववकास सतभतत ........../प्रदेश खेरकुद ऩरयषद, 
गण्डकी प्रदेश, .................... । 

 

ववषम: सङ् घ दताथ सभफन्त्धभा। 

 

प्रदेश खेरकुद ववकास ऐन,२०७७ को दपा २२ तथा गण्डकी प्रदेश खेरकुद 
ववकास तनमभावरी, २०७८ को तनमभ ६ को उऩतनमभ (३)/ तनमभ ७ को उऩतनमभ 
(३) फभोशजभ शजल्रा खेर सङ् घ/प्रदेश खेर सङ् घ दताथ गनथ चाहेकोरे देहामको वववयण 
सवहत तनभन कागजात सॊरग्न गयी तोवकएको दस्तयु सवहत दताथका रातग मो तनवेदन ऩेश 
गयेको छु । सङ् घरे तनमभानसुाय ऩारन गनुथऩने भाऩदण्ड य शतथहरु ऩारना गनथ भञ्जुय 
छु । 

१= सङ् घ वा सॊस्थाको नाभ: 
२. सङ् घ वा सॊस्थाको ठेगाना :  

(क) गाउॉऩातरका/नगयऩातरका : ................................ 
(ख) शजल्रा : ..........................             
(ग) पोन नॊ.: ................ 
(घ) फ्माक्स नॊ.: .......................   

(ङ) इभेर: ....................... 
(च) वेफसाइट : ............................... 

३. सङ् घ वा सॊस्थाको उद्देश्म : 
(क)  

(ख) 

(ग) 

(घ) 
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(ङ) 

४. सङ् घ वा सॊस्थाको नवीकयण फहार यहन ेअवधी : 
५. सङ् घ वा सॊस्थाको कामथ सतभततका सदस्महरुको नाभ, ठेगाना य सभऩकथ  : 

(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 

६. सॊरग्न कागजातहरु: 
(क) स्थानीम/शजल्रा खेर सङ् घ वा सॊस्था दताथ प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ, 
(ख) शजल्रा/सङ् घ/सॊस्थाको ववधानको प्रतततरवऩ, 
(ग) सङ् घका ऩदातधकायी य सदस्महरुको नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ, 
(घ) सङ् घ वा सॊस्थाको तपथ फाट दताथको रातग तनवेदन ददन ेव्मशक्तराई सो गनथ 
अतधकाय ददएको तनणथमको प्रतततरवऩ 

  

तनवेदकको नाभथय: 
दस्तखत: 
ऩद:       

 सॊस्थाको छाऩ: 
सङ् घ वा सॊस्थाको नाभ: 
ठेगाना: 
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अनसूुची -२ 

(तनमभ ६ को उऩतनमभ (४), तनमभ (७) को उऩतनमभ (४) य तनमभ ८ को उऩतनमभ 
(२) सॉग सभफशन्त्धत) 

 

दस्तयु 
 

(क) सङ् घ दताथ दस्तयु् 
1. शजल्रा सङ् घ दताथको रातग् दईु हजाय रूऩैंमा (रू २,०००।-) 
2. प्रदेश सङ् घ÷ सॊस्था दताथको रातग् चाय हजाय रूऩैंमा (रू 

४,०००।-) 
(ख) सङ् घ नवीकयण दस्तयु् 

1. शजल्रा सङ् घ नवीकयणको रातग् एक हजाय रूऩैंमा(रू १,०००।-) 
2. प्रदेश सङ् घ दताथको रातग् दईु हजाय रूऩैंमा (रू २०००।-) 
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अनसूुची - ३ 

(तनमभ ६ को उऩतनमभ (4) य तनमभ ७ को उऩतनमभ (4) सॉग सभफशन्त्धत) 
शजल्रा खेरकुद ववकास सतभतत÷प्रदेश खेरकुद ऩरयषद भा सङ् घ सॊस्था दताथ प्रभाणऩत्रको 

ढाॉचा 
 

 शजल्रा खेरकुद ववकास सतभतत ...............÷प्रदेश खेरकुद ऩरयषद, गण्डकी प्रदेश 

खेर सङ् घ÷सॊस्था दताथको प्रभाणऩत्र 

शजल्रा खेरकुद ववकास सतभतत, ============÷प्रदेश खेरकुद ऩरयषद् भा खेर सङ् घ सॊस्था दताथ 
गयी ऩाउॉ बनी .......................................................... रे तभतत ................. 
भा ददएको तनवेदन उऩय कायफाही हुॉदा शजल्रा खेरकुद ववकास सतभतत, ............ 
÷प्रदेश खेरकुद ऩरयषद, गण्डकी प्रदेशको तभतत .......................... को तनणथमानसुाय 
त्मस सङ् घसॊस्थाराई गण्डकी प्रदेश खेरकुद ववकास तनमभावरी, २०७८ को तनमभ ६ 
को उऩतनमभ (४)/तनमभ ७ को उऩतनमभ (४) फभोशजभ दताथ गयी मो प्रभाण ऩत्र प्रदान 
गरयएको छ । 

१. दताथ नभफय: ..... 
२. मो नवीकयण गयाएको अवस्थाभा फाहेक तभतत ........... सभभ कामभ यहनेछ । 

 

ऩरयषद्को छाऩ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ऩछातडऩट्टी 
 

नवीकयण सभफन्त्धी वववयण: 

 

 

 

तस.नॊ. 
नवीकयण गने 

कभथचायीको नाभ 
थय 

दजाथ 
द
स्त
खत 

तभतत 

भान्त्म हनुे 
अवधी 

 कामाथरमको 
छाऩ 

       

 

       

 

प्रभाणऩत्र जायी गने अतधकायीको  
नाभ, थय :- 
ऩद :- 
तभतत :- 
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अनसूुची-४ 

(तनमभ २१ सॉग सभफशन्त्धत) 
खेराडीराई प्रदान गरयन ेफीभा 

क्र.सॊ. खेराडीको अवस्था फीभाङ्क यकभ 
१. भतृ्म ुबएभा  रु २०,००,००० (फीस राख) 
२. घाइते बएभा  रु १०,००,००० (दश राख) 

स्ऩष्टीकयण: फीभा खेर प्रशशऺण य खेर अवधीबय भात्र राग ुहनुेछ। 
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अनसूुची -५ 

(तनमभ 23 उऩतनमभ (१) सॉग सभफशन्त्धत) 
प्रदेश खेरकुद ऩरयषद्को उऩाध्मऺ, सदस्म सशचव य सदस्महरुको शऩथग्रहण 

 

भ ...................... (शऩथ तरन ेव्मशक्तको नाभ) भरुकु य जनताप्रतत ऩूणथ वपादाय यही 
सत्म तनिाऩूवथक ईश्वय/देश य जनताका नाभभा शऩथ तरन्त्छु वक प्रदेश खेरकुद 
ऩरयषद/शजल्रा खेरकुद ववकास सतभततको ................... ऩदको हैतसमतरे भराई 
तोवकएको काभ जानेफझेुसभभ कतथव्म सभझी देश तथा शजल्रा खेरकुद ववकास सतभतत÷ 
प्रदेश खेरकुद ऩरयषद्प्रतत वपादाय यही बम, ऩऺऩात वा दे्वष नयाखी रोब, रारच, 
भोरावहजा नगयी प्रचतरत कानूनको अधीनभा यही इभान्त्दायीऩूवथक ऩारना गनेछु य आफ्नो 
कतथव्म ऩारनाको तसरतसराभा आपूराई जानकायी बएको कुनै गोप्म कुया प्रचतरत 
कानूनको ऩारना गदाथ फाहेक भ ऩदभा फहार यहॉदा वा नयहॉदाको जनुसकैु अवस्थाभा 
ऩतन कुनै वकतसभफाट प्रकट वा सङ् केत गने छैन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

शऩथ ग्रहण गनेको 
नाभ: 
दस्तखत: 
तभतत: 
ऩद : 

शऩथ ग्रहण गयेको प्रभाशणत गनेको 
नाभ : 
दस्तखत : 
तभतत : 
ऩद : 
कामाथरम : 
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अनसूुची -६ 

(तनमभ 23 उऩतनमभ (3) सॉग सभफशन्त्धत) 
 

जज, येफ्री य अन्त्म तनणाथमकको शऩथ 

 

 

.................. प्रदेशको .................. शहयभा आमोशजत प्रदेशस्तयीम÷अन्त्तयप्रदेश 

खेरभा सभावेश प्रततमोतगताहरुभा याविम तथा अन्त्तयाथविम तनमभहरुको ऩारना गदै 

खेरकुदको उच्च आदशथ अनरुुऩ तनष्ऩऺ बइथ खेर खेराउन सभऩूणथ जज, जयुी तथा 

येवफ्रहरुको तपथ फाट शऩथग्रहण गदथछु । धन्त्मवाद । 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

शऩथ ग्रहण गने तनणाथमकको 
नाभ: 
दस्तखत: 
तभतत: 
ऩद : 

शऩथ ग्रहण गयेको प्रभाशणत गनेको 
नाभ : 
दस्तखत : 
तभतत : 
ऩद : 
कामाथरम : 
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अनसूुची -७ 

(तनमभ 23 उऩतनमभ (3) सॉग सभफशन्त्धत) 
 

खेराडीको शऩथ 

 

.................. प्रदेशको ............... .... शहयभा आमोशजत खेर प्रततमोतगताहरुभा 
याविम तथा अन्त्तयाथविम तनमभहरुको ऩारना गदै खेरकुदको उच्च आदशथ अनरुुऩ 
अनशुातसत तथा भमाथददत बइथ खेर खेल्न सभऩूणथ सहबागी खेराडीहरुको तपथ फाट 
शऩथग्रहण गदथछु ।धन्त्मवाद । 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

शऩथ ग्रहण गने खेराडीको 
नाभ: 
दस्तखत: 
तभतत: 
ऩद : 

शऩथ ग्रहण गयेको प्रभाशणत गनेको 
नाभ : 
दस्तखत : 
तभतत : 
ऩद : 
कामाथरम : 
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अनसूुची -८ 

(तनमभ 24 सॉग सभफशन्त्धत) 
प्रदेश खेरकुद ऩरयषद्को छाऩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रष्टव्म् मो छाऩ आवश्मकता अनसुाय ठूरो वा सानो आकायको फनाउन सवकनेछ । 
त्मसभा ऩरयषद् फाट तनधाथरयत यङ्गको प्रमोग हनुेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

भरुक : आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, प्रदेश सयकाय, गण्डकी  प्रदेश । भूल्म रु 50।- 

आऻारे, 
तफनोद फहादयु कुॉ वय 

प्रदेश सयकायको सशचव 


