
 

 

प्रदेश खेरकुद विकास ऐन, २०७७ 

 (मभमत २०७७ सार कामतिक भसान्तसम्भ बएका सॊशोधनहरु सभेत मभराइएको) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्रारम 
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प्रदेश खेरकुद विकास ऐन, २०७७ 

प्रभाणीकयण य प्रकाशन मभमत 

२०७७।०७।२४ 

सॊित ्२०७७ सारको ऐन नॊ.१३ 
गण्डकी प्रदेशभा खेरकुदको विकास गने सम्फन्धभा व्मिस्था गनि फनकेो ऐन 

प्रस्तािना् खेरकुदको भाध्मभफाट प्रदेश एिॊ भरुकुको यावष्डम एकता प्रिर्द्िन गदै स्िस्थ, सऺभ य 
अनशुामसत खेराडी तथा मसजिनशीर नागरयक तमाय गनि तथा खेराडीको व्मािसावमक सयुऺा गदै 
प्रदेशस्तयभा खेरकुदको सॊयऺण, सॊिर्द्िन य विकास गनि खेरकुदको सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन गने 
सम्फन्धभा कानूनी व्मिस्था गनि िाञ्छनीम बएकोरे, 

गण्डकी प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

 

ऩरयच्छेद–१ 

प्रायम्म्बक 

१. सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश खेरकुद विकास ऐन, २०७७" यहेको छ। 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ।  

२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,- 
(क) “अध्मऺ” बन्नारे प्रदेश खेरकुद ऩरयषद्को अध्मऺ सम्झन ुऩछि। 

(ख) “उऩाध्मऺ” बन्नारे प्रदेश खेरकुद ऩरयषद्को उऩाध्मऺ सम्झन ुऩछि। 

(ग) "खेरकुद" बन्नारे शायीरयक तथा भानमसक प्रमास य सीऩको भाध्मभफाट 
व्मम्िगत िा सभूहभा प्रमतस्ऩधाित्भक विमाकराऩभा सॊरग्न यही 
नमतजाभखुी उऩरम्धध हामसर गने विमाकराऩभा सविम यहने कामि 
सम्झन ु ऩछि य सो शधदरे प्रचमरत व्मािसावमक, ऩमिटकीम, साहमसक 
तथा ऩयम्ऩयागत खेर सभेतराई जनाउॉछ। 

(घ) “खेर सॊस्था” बन्नारे प्रचमरत कानून फभोम्जभ दताि बएको खेरकुद 
सम्फन्धी सॊस्था सम्झन ुऩछि।  

(ङ) "खेराडी" बन्नारे खेरकुदभा सॊरग्न व्मम्ि सम्झन ुऩछि। 

(च) “तोवकएको" िा "तोवकए फभोम्जभ" बन्नारे मस ऐन अन्तगित फनेको 
मनमभभा तोवकएको िा तोवकए फभोम्जभ सम्झन ुऩछि।  

(छ) “ऩरयषद्” बन्नारे दपा ३ फभोम्जभको प्रदेश खेरकुद ऩरयषद् सम्झन ु
ऩछि। 

(ज) “भन्रारम” बन्नारे खेरकुद सम्फन्धी विषम हेने प्रदेश सयकायको 
भन्रारम सम्झन ुऩछि। 

(झ) “सङ् घ” बन्नारे प्रचमरत कानून फभोम्जभ स्थाऩना बएका खेर सङ् घराइि 
सम्झन ुऩछि य सो शधदरे दपा २२ फभोम्जभको खेर सङ् घ सभेतराई 
जनाउॉछ।  
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(ञ) “सदस्म” बन्नारे प्रदेश खेरकुद ऩरयषद्को सदस्म सम्झन ु ऩछि य सो 
शधदरे अध्मऺ, उऩाध्मऺ य सदस्म-सम्चि सभेतराई जनाउॉछ। 

(ट) “सदस्म-सम्चि” बन्नारे प्रदेश खेरकुद ऩरयषद्को सदस्म-सम्चि सम्झन ु

ऩछि। 

(ठ) "समभमत" बन्नारे दपा १४ फभोम्जभको कामिकायी समभमत सम्झन ुऩछि। 

 

ऩरयच्छेद–२ 

प्रदेश खेरकुद ऩरयषद्को स्थाऩना तथा काभ, कतिव्म य अमधकाय 

३. ऩरयषद्को स्थाऩना् (१) प्रदेशभा खेरकुदको विकास, विस्ताय, प्रिर्द्िन तथा अध्ममन, अनसुन्धान गयी 
खेरकुदको सञ् चारन तथा व्मिस्थाऩन गनिको रामग प्रदेश खेरकुद ऩरयषद् स्थाऩना गरयएको छ।  

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको प्रदेश खेरकुद ऩरयषद् भा देहामका सदस्मह र यहने 
व्मिस्था गरयएको छ:- 

(क) प्रदेश सयकायको खेरकुद ऺेर हेने भन्री िा याज्मभन्री     -अध्मऺ 

(ख) खेरकुद ऺेरभा विम्शष्ट मोगदान ऩरु् माएका व्मम्िहरु 

भध्मेफाट प्रदेश सयकायरे भनोनमन गयेको एक जना         -उऩाध्मऺ 

(ग) भन्रारमको सम्चि                                            -सदस्म 

(घ) प्रदेश, यावष्डम तथा अन्तयािवष्डम खेर जगतभा भहत्त्िऩूणि  

मोगदान ऩरु् माएका व्मम्िभध्मेफाट कम्तीभा ऩाॉचजना  

भवहरा सवहत प्रदेश सयकायरे भनोनमन गयेका  

साहसीक ऩमिटकीम खेरकुद सवहत पयक पयक 

खेर विधाका फढीभा दश जना                            -सदस्म 

(ङ) यावष्डम तथा अन्तयािवष्डम खेरभा ऩदक प्राप्त  

खेराडीभध्मेफाट कम्तीभा एकजना भवहरा सवहत  

प्रदेश सयकायरे भनोनमन गयेको तीन जना                     -सदस्म 

(च) प्रदेश प्रहयी कामािरमको खेरकुद ऺेर हेने प्रभखु                     -सदस्म 

(छ) गण्डकी विश्वविद्यारमका प्रमतमनमध                            -सदस्म 

(ज) उद्योग तथा ऩमिटन व्मिसामीफाट एक/एक जना  

गयी ऩरयषद्रे भनोनीत गयेका दईु जना                     -सदस्म  

(झ) प्रदेशस्तयीम अऩाङ्ग भहासङ् घको प्रमतमनमध एक जना           -सदस्म        

(ञ) प्रदेशस्तयीम खेर सङ् घहरु भध्मेफाट कम्तीभा  

एक जना भवहरासवहत अध्मऺरे भनोनमन गयेका 
तीन जना                                                                            -सदस्म 

(ट) ऩरयषद् को सदस्म-सम्चि                  -सदस्म-सम्चि 

(३) ऩरयषद्रे नेऩारी सेना य सशस्त्र प्रहयी फरको प्रदेशस्तयीम मनकामका खेरकुद ऺेर 
हेने प्रभखुराई  फैठकभा स्थामी रुऩभा आभन्रण गनेछ।  
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(४) ऩरयषद्रे म्जल्रा खेरकुद विकास समभमतका अध्मऺ, प्रदेश सयकायका ऩदामधकायी 
तथा अन्म विऻह रराई फैठकभा आभन्रण गनि सक्नेछ।   

(५) उऩदपा (२) फभोम्जभका सदस्मको भनोनमन गदाि सम्बि बएसम्भ बौगोमरक ऺेर 
य भवहरा, दमरत, आददिासी जनजामत, खसआमि, अल्ऩसॊख्मक, थारु, भमु्स्रभ सभेतको प्रमतमनमधत्ि 
हनुे गयी गनुि ऩनेछ। 

४. ऩरयषद् स्िशामसत य सङ्गदठत सॊस्था हनुे्  (१) ऩरयषद् अविम्च्छन् न उ्तरयामधकायिारा एक स्िशामसत 
य सङ्गदठत सॊस्था हनुछे। 

(२) ऩरयषद्को काभ कायफाहीको मनमभ्तर आफ्नो एउटा छुटै्ट छाऩ हनुछे। 

(३) ऩरयषद्रे व्मम्ि सयह चर अचर सम्ऩम््तर प्राप्त गनि, उऩमोग गनि, फेचमफखन गनि िा 
अन्म कुनै तरयकारे व्मिस्थाऩन गनि सक्नछे।  

तय ऩरयषद्रे अचर सम्ऩम््तर मफिी िा अन्म कुनै तरयकारे हक हस्तान्तयण गनुि अम्घ 
प्रदेश सयकाय भापि त नेऩार सयकायफाट स्िीकृमत मरन ुऩनेछ। 

(४) ऩरयषद्रे व्मम्ि सयह आफ्नो नाभफाट नामरस उजयु गनि सक्नेछ य ऩरयषद् उऩय 
ऩमन सोही नाभफाट नामरस उजयु राग्न सक्नछे। 

(५) ऩरयषद्रे व्मम्ि सयह कयाय गनि य कयाय फभोम्जभको अमधकाय प्रमोग गनि तथा 
दावमत्ि मनिािह गनि सक्नछे। 

५. सॊयऺक् (१) भखु्मभन्री ऩरयषद्को सॊयऺक हनुेछ।   

(२) सॊयऺकरे ऩरयषद्राइि आिश्मक मनदेशन ददन सक्नेछ य त्मस्तो मनदेशनको ऩारना 
गनुि ऩरयषद्को कतिव्म हनुेछ। 

६. ऩरयषद्को कामािरम्  ऩरयषद्को कामािरम प्रदेशको याजधानी ऩोखयाभा यहनेछ। 
७. सदस्मको ऩदािमध् (१) ऩरयषद्को भनोनीत सदस्मको ऩदािमध चाय िषिको हनुेछ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩमन ऩरयषद्का भनोनीत सदस्मरे 
आफ्नो ऩदीम म्जम्भेिायी ऩूया नगयेभा, ऩरयषद्को वहत विऩयीत कुनै काभ गयेभा िा ऩद अनरुुऩको 
आचयण नगयेभा त्मस्तो सदस्मराइि भनोनमन गने मनकाम िा अमधकायीरे जनुसकैु फखत ऩदफाट 
हटाउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ मनजराई ऩदफाट हटाउन ुअम्घ सपाइ ऩेश गने भनामसफ 
भौका ददन ुऩनेछ। 

८. ऩद रयि हनु ेअिस्था् (१) देहामका अिस्थाभा ऩरयषद्को भनोनीत सदस्मको ऩद रयि बएको 
भामननेछ्- 

(क) मनजरे अध्मऺ सभऺ मरम्खत याम्जनाभा ददएभा, 
(ख) गैय नेऩारी नागरयक बएभा िा कुनै विदेशी भरुकुको स्थामी फसोिासको 

रामग मनिेदन ददएभा िा अनभुमत मरएभा, 
(ग) भ्रष्टाचाय, जफयजस्ती कयणी, मौन दवु्मििहाय, भानि फेचमफखन तथा 

ओसायऩसाय, राग ु औषध मफिी वितयण तथा मनकासी िा ऩैठायी, 
सम्ऩम््तर शरु्द्ीकयण, याहदानी दरुुऩमोग, अऩहयण सम्फन्धी कसयु, 
सङ्गदठत अऩयाध िा नैमतक ऩतन देम्खने पौजदायी कसयुभा सजाम 
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ऩाएको िा अन्म कुनै पौजदायी कसयुभा एक िषि िा सोबन्दा फढी 
कैदको सजाम ऩाइि त्मस्तो पैसरा अम्न्तभ बएकोभा, 

(घ) कुनै साििजमनक जिापदेहीको ऩदको मनिािचनका रामग उम्भेदिाय 
बएभा, 

(ङ) दपा ७ को उऩदपा (२) फभोम्जभ ऩदफाट हटाइएभा, 
(च) विना सूचना ऩरयषद्को तीन िटा फैठकभा रगाताय अनऩुम्स्थत बएभा, 
(छ) याष्डको प्रमतमनमधत्ि गयी विदेश गएको अिस्थाभा बागेको प्रभाम्णत 

बएभा, 
(ज) मनजको भतृ्म ुबएभा। 

(२) दपा ३ को उऩदपा (२) फभोम्जभ ऩरयषद् भा भनोनीत सदस्मह रको ऩदािमध ऩूया 
नहुॉदै कुनै कायणरे ऩद रयि हनु आएभा फाॉकी अिमधका रामग जनु प्रविमाद्वाया उि सदस्म 
भनोनमन बएको हो सोही प्रविमाफाट भनोनमन गरयनछे। 

९. ऩरयषद्को काभ, कतिव्म य अमधकाय् ऩरयषद्को काभ, कतिव्म य अमधकाय देहाम फभोम्जभ हनुेछ्- 
(क) खेरकुदको विकासको रामग अिरम्फन गनुि ऩने नीमत, यणनीमत, 

खेरकुदको सञ्चारन तथा विकास य खेरकुद ऩूिािधायको सम्फन्धभा प्रदेश 
सयकायराई सझुाि ददन,े 

(ख) ऩरयषद्को िावषिक मोजना, कामििभ तथा फजेट स्िीकृत गने, 
(ग) ऩरयषद्को भानि स्रोत विकास एिभ ् व्मिस्थाऩन मोजना तथा सङ्गठन 

सॊयचना तमाय गयी भन्रारमभा ऩेश गने, 
(घ) खेरकुद विकासको रामग आिश्मक ऩने खेर साभग्रीको व्मिस्थाऩन 

गने, साधन स्रोत जटुाउने, ऩरयचारन गने तथा सोको रामग मनजी 
ऺेरराइि प्रोत्साहन गने,  

(ङ) प्रदेश, यावष्डम य अन्तयािवष्डमस्तयका खेरकुद प्रमतमोमगता आमोजना गने, 
गयाउने, 

(च) खेर सम्फन्धी सङ् घ, सॊस्था तथा खेराडीराइि उऩरधध गयाइने आमथिक 
तथा अन्म सहमोग य छारिृम््तर सम्फन्धी भाऩदण्ड मनधाियणका रामग 
भन्रारमभा मसपारयस गने, 

(छ) ऩरयषद्, समभमत, खेर सङ् घ, खेर सॊस्था, ऩदामधकायी, सदस्म तथा 
कभिचायी, खेराडी, प्रम्शऺक, खेर व्मिस्थाऩक, मनणािमक तथा खेर 
आमोजक य दशिकरे ऩारना गनुिऩने विषमका सम्फन्धभा आचायसॊवहता 
फनाइि राग ुगने, गयाउने,  

(ज) खेरकुद ऩूिािधायको मनभािण, व्मिस्थाऩन तथा भभित सम्बाय गने, 
गयाउने,  

(झ) खेरकुदका ऩूिािधाय विकास गदाि कामभ गनुि ऩने न्मूनतभ भाऩदण्ड 
मनधाियण य मनमभन गने, 

(ञ) अन्तयप्रदेश, प्रदेश तथा स्थानीम तहभा खेरकुदको सञ्चारन, विकास 
तथा ऩूिािधाय विकासको रामग नेऩार सयकाय य स्थानीम तहसॉग 
आिश्मक सभन्िम, सहमोग तथा सहकामि गने, 
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(ट) मस ऐनको प्रमतकूर नहनु े गयी खेरकुद सञ्चारन सम्फन्धी कामिविमध 
तथा मनदेम्शका फनाइि राग ुगने, गयाउने, 

(ठ) खेरकुद सम्फन्धी तामरभ केन्र तथा प्रमतष्ठान स्थाऩना गनि ऩहर गने,  

(ड) मनजी ऺेरफाट सञ्चारन हनुे पुटसर, ऩौडीऩोखयी, शायीरयक सगुठन 
रगामतका खेरकुद तथा भनोयञ्जन केन्रको ऩूिािधाय मनभािण एिभ ्
सञ्चारन गनि भाऩदण्ड मनधाियणका रामग भन्रारमभा मसपारयस गने, 

(ढ) खेराडीह रको िगॉकयण अनसुाय ऩरयचम ऩरको व्मिस्था गने, गयाउन,े 

(ण) खेर तथा खेराडीह रको िगॉकयण गने य खेराडीह रको साभाम्जक 
सयुऺाको रामग आिश्मक ऩहर गने, 

(त) यावष्डम खेरकुद ऩरयषद्, ओरम्म्ऩक कमभटी, अन्तयािवष्डम, यावष्डम तथा 
अन्म खेरकुद सङ् घ य खेरकुद सॊस्थाह रसॉग आिश्मक सभन्िम गने, 

(थ) खेरकुद विकासको रामग आिश्मक अध्ममन अनसुन्धान गयी आिश्मक 
साभग्री प्रकाशन गने, गयाउने, 

(द) प्रदेशभा यहेका प्रम्शऺक, खेराडी, मनणािमक सभेतको अमबरेखीकयण गयी 
अद्यािमधक गने, गयाउने, 

(ध) खेर सङ् घ सॊस्थाह रको दताि य निीकयण सम्फन्धभा तोवकए फभोम्जभ 
भाऩदण्ड मनधाियण गने, 

(न) तोवकए फभोम्जभको अन्म काभ गने, गयाउन।े 

१०. ऩरयषद्को फैठक् (१) ऩरयषद्को फैठक िषिको कम्तीभा दईु ऩटक फस्नछे। 

(२) ऩरयषद्को फैठक अध्मऺरे तोकेको मभमत, सभम य स्थानभा फस्नछे। 

(३) सदस्म-सम्चिरे अध्मऺसॉगको ऩयाभशिभा ऩरयषद्को फैठक फस्ने मभमत, सभम, स्थान 
य फैठकभा छरपर हनुे विषमको सूची सवहतको सूचना फैठक हनुबुन्दा कम्तीभा तीन ददन 
अगामड सफै सदस्मराइि ऩठाउन ुऩनेछ। 

(४) उऩदपा (२) य (३) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩमन ऩरयषद्को कुर सदस्म 
सङ्ख्माको कम्तीभा एक मतहाइि सदस्मरे फैठक फोराउन अध्मऺ सभऺ मरम्खत अनयुोध गयेभा 
अध्मऺरे त्मसयी अनयुोध गयेको मभमतरे ऩन्र ददनमबर ऩरयषद्को फैठक फोराउन ुऩनेछ। 

(५) कुर सदस्म सङ्ख्माको कम्तीभा एकाउन्न प्रमतशत सदस्मह र उऩम्स्थत बएभा 
ऩरयषद्को फैठकको गण ऩूयक सङ्ख्मा ऩगेुको भामननेछ।  

तय कुनै कायणिश मस उऩदपा फभोम्जभ गण ऩूयक सङ्ख्मा नऩगेुको कायणरे फैठक 
फस्न नसकेकोभा त्मसऩमछ फस्ने अको फैठकभा तत्कार कामभ यहेको सदस्म सङ्ख्माको 
कम्तीभा ते्तरीस प्रमतशत सदस्मह र उऩम्स्थत बएभा ऩरयषद्को फैठकको गण ऩूयक सङ्ख्मा ऩगेुको 
भामननेछ। 

(६) ऩरयषद्को फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ। अध्मऺको अनऩुम्स्थमतभा फैठकको 
अध्मऺता उऩाध्मऺरे गनेछ। 

(७) ऩरयषद्को फैठकभा फहभुतको मनणिम भान्म हनुेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको 
अध्मऺता गने व्मम्िरे मनणािमक भत ददनेछ। 
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 (८) ऩरयषद्को फैठकको मनणिम फैठकको अध्मऺता गने व्मम्िद्वाया प्रभाम्णत गयाइि 
सदस्म-सम्चिरे सोको अमबरेख सयुम्ऺत याख्न ुऩनेछ। 

(९) ऩरयषद्को फैठकभा बाग मरने ऩदामधकायी तथा सदस्म सभेतरे तोवकए फभोम्जभको 
फैठक ब्तरा ऩाउनेछन।् 

(१०) ऩरयषद्को फैठक सम्फन्धी अन्म कामिविमध ऩरयषद् आपैं रे मनधाियण गये फभोम्जभ 
हनुेछ। 

११. अध्मऺको काभ, कतिव्म य अमधकाय् मस ऐनभा अन्मर उल्रेख बएको काभ, कतिव्म य 
अमधकायका अमतरयि अध्मऺको काभ, कतिव्म य अमधकाय देहाम फभोम्जभ हनुछे्- 

(क) ऩरयषद्को फैठकको अध्मऺता गने, 
(ख) खेरकुदको सभग्र विकास, विस्ताय य प्रिधिनका रामग नतेतृ्ि गने, 
(ग) ऩरयषद्को फैठकको मनणिम प्रभाम्णत गने, 
(घ) ऩरयषद्को काभ कायफाहीको अनगुभन तथा सऩुरयिेऺण गने, गयाउने, 
(ङ) ऩरयषद्रे तोकेका अन्म काभ गने। 

१२. उऩाध्मऺको काभ, कतिव्म य अमधकाय् उऩाध्मऺको काभ, कतिव्म य अमधकाय देहाम फभोम्जभ 
हनुेछ्- 

(क) अध्मऺको अनऩुम्स्थमतभा ऩरयषद्को फैठकको अध्मऺता गने, 
(ख) अध्मऺरे प्रत्मामोजन गये फभोम्जभका काभ गने, 
(ग) ऩरयषद्रे तोकेका अन्म कामि गने। 

१३. सदस्मको काभ, कतिव्म य अमधकाय् सदस्मको काभ, कतिव्म य अमधकाय देहाम फभोम्जभ हनुेछ्- 

(क) ऩरयषद्को फैठकभा बाग मरन,े 
(ख) ऩरयषद् को मनणिम फभोम्जभ प्रदेशको खेर ऺेरको विकासभा विमाम्शर 

यहन,े 

(ग) अध्मऺ य ऩरयषद्रे तोकेको काभ गने। 

   

ऩरयच्छेद-३ 

समभमतको गठन तथा काभ, कतिव्म य अमधकाय 

१४. समभमतको गठन् (१) ऩरयषद्को काभ कायफाहीभा सहमोग गनि देहाम फभोम्जभको एक कामिकायी 
समभमत यहनेछ्- 

(क) ऩरयषद्को सदस्म-सम्चि                          -सॊमोजक 

(ख) ऩरयषद्को सदस्मभध्मेफाट अध्मऺरे भनोनीत गयेका       

कम्तीभा एक जना भवहरा सवहत तीन जना                     -सदस्म 

(ग) भन्रारमको खेरकुद हेने भहाशाखा प्रभखु                           -सदस्म 

(घ) ऩरयषद्को कामािरमको प्रशासन प्रभखु              -सम्चि 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको समभमत ऩरयषद्प्रमत उ्तरयदामी हनुछे। 

(३) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोम्जभका सदस्मको ऩदािमध ऩरयषद्को सदस्म 
कामभ यहेसम्भको रामग हनुछे। 
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(४) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩमन उऩदपा (१) को खण्ड (ख) 
फभोम्जभका सदस्म विना सूचना समभमतको तीनिटा फैठकभा रगाताय अनऩुम्स्थत यहेभा िा 
समभमतको काभभा सभम ददन िा प्रबािकायी बमूभका मनिािह गनि नसकेभा अध्मऺरे जनुसकैु फखत 
मनजराइि समभमतको सदस्मफाट हटाइि ऩरयषद्का अन्म सदस्मभध्मेफाट उऩदपा (१) फभोम्जभको 
सदस्मभा भनोनमन गनि सक्नेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोम्जभ मनजराइि हटाउन ुअम्घ सपाइि ऩेश गने भनामसफ भौका ददन ु
ऩनेछ। 

१५. समभमतको काभ, कतिव्म य अमधकाय् मस ऐनभा अन्मर उल्रेम्खत काभ, कतिव्म य अमधकायको 
अमतरयि समभमतको काभ, कतिव्म य अमधकाय देहाम फभोम्जभ हनुेछ्- 

(क) ऩरयषद्को िावषिक मोजना, कामििभ तथा फजेट तजुिभा य खेरकुद 
तामरका तमाय गयी स्िीकृमतको रामग ऩरयषद् भा ऩेश गने, 

(ख) ऩरयषद्को मनणिमको कामािन्िमन गने, गयाउने, 
(ग) यावष्डम तथा अन्तयािवष्डमस्तयका खेरकुद प्रमतमोमगताको आमोजना तथा 

सहबामगताको रामग आिश्मक कामि गने, 
(घ) प्रदेश सयकायको स्रोतफाट अन्तयािवष्डमस्तयका खेरकुद प्रमतमोमगताभा बाग 

मरन खेराडी, प्रम्शऺक, व्मिस्थाऩक रगामतका प्रमतमनमधह र 
भन्रारमको स्िीकृमतभा ऩठाउने, 

(ङ) ऩरयषद्को कोष, खेराडी कल्माणकायी कोष, चर, अचर सम्ऩम््तरको 
सॊयऺण, ऩरयचारन य येखदेख गने, 

(च) खेरकुदको विकास, विस्ताय य सञ्चारनभा विमबन्न मनकामह रफीच 
सभन्िम गने, 

(छ) ऩरयषद् फाट सञ्चामरत खेरकुद गमतविमधको आिमधक  रऩभा सभीऺा गने, 
(ज) ऩरयषद्को स्िीकृत भाऩदण्डको अधीनभा यही खेरकुद सम्फन्धी सॊस्था 

िा खेराडीराइि छारिमृ््तर, आमथिक िा अन्म सहमोग प्रदान गने, 
(झ) खेरकुद सम्फन्धी अध्ममन अनसुन्धान य प्रकाशन गने, 
(ञ) खेराडीह रको स्तय िृवर्द् गनि आिश्मकता अनसुाय स्िदेशी तथा विदेशी 

प्रम्शऺकफाट तामरभको व्मिस्था गने य उऩमिु खेराडीराइि स्िदेश 
तथा विदेशभा तामरभको रामग छनोट गने, 

तय विदेशी प्रम्शऺक म्झकाउॉदा भन्रारमको ऩूिि स्िीकृमत मरन ुऩनेछ। 

(ट) प्रदेश, यावष्डम तथा अन्तयािवष्डस्तयका खेरकुद प्रमतमोमगताभा ऩदक प्राप्त 
गने खेराडीह रराइि ऩयुस्कृत गने तथा खेराडीह रको िृम््तर विकासको 
आिश्मक व्मिस्था मभराउने, 

(ठ) भनोयञ्जनात्भक, ऩयम्ऩयागत तथा साहमसक खेरकुदराइि खेरकुद 
ऩमिटनको  रऩभा विकास गनि आिश्मक व्मिस्था गने, 

(ड) खेरकुदभा मनजी ऺेरको सहबामगता य रगानीका अिसयह रभा िृवर्द् गनि 
प्रोत्साहन गने, 
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(ढ) खेरकुद सम्फन्धी प्रम्शऺण कामििभ सञ्चारन गने तथा खेरकुदको 
उऩमोमगताको सम्फन्धभा प्रचायप्रसाय गने, गयाउने, 

(ण) अऩाङ्गता बएका व्मम्िह रराइि प्रम्शऺण ददने, प्रोत्साहन गने य 
प्रमतमोमगता आमोजना गने,  

(त) ऩूिािधाय मनभािण, प्रम्शऺण, प्रमतमोमगताको आमोजना सम्फन्धभा प्रदेश, 
म्जल्रा, स्थानीम तह, य खेर सङ् घ य सॊस्थाका फीचभा सभन्िम गने, 

(थ) प्रदेश खेर सङ् घको अमधिेशनभा प्रमतमनमध ऩठाउन,े 

(द) प्रदेश सयकायसॉग बमगनी सम्फन्ध स्थाऩना बएका विमबन्न मभरयाष्डका 
प्रदेश सयकायसॉग आिश्मक सभन्िम गयी सहमोग आदानप्रदान गने, 

(ध) तोवकए फभोम्जभका अन्म कामि गने, गयाउने। 

१६.  समभमतको फैठक य मनणिम् (१) समभमतको फैठक आिश्मकता अनसुाय फस्नेछ। 

(२) समभमतको फैठक सॊमोजकरे तोकेको मभमत, सभम य स्थानभा फस्नछे। 

(३) समभमतको सम्चिरे सॊमोजकको ऩयाभशिभा समभमतको फैठक फस्ने मभमत, सभम य 
स्थान उल्रेख गयी फैठकभा छरपर हनु े विषमको कामिसूची सवहतको सूचना समभमतको फैठक 
हनुबुन्दा कम्तीभा चौफीस घण्टा अगािै सफैरे ऩाउने गयी ऩठाउन ुऩनेछ। 

(४) समभमतको कुर सदस्म सङ्ख्माको कम्तीभा एकाउन् न प्रमतशत सदस्म उऩम्स्थत 
बएभा फैठकको गण ऩूयक सङ्ख्मा ऩगेुको भामननछे। 

(५) समभमतको फैठकको अध्मऺता समभमतको सॊमोजकरे गनेछ। 

(६) समभमतको फैठकभा सििसम्भमतफाट मनणिम गरयनेछ।सििसम्भमत हनु नसकेभा 
फहभुतको याम भान्म हनुेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता गने व्मम्िरे मनणािमक भत 
ददनेछ। 

(७) समभमतको फैठकको मनणिम फैठकको अध्मऺता गने व्मम्िरे प्रभाम्णत गयी याख् नेछ। 

(८) समभमतरे कुनै विशेषऻ िा ऩदामधकायीराइि समभमतको फैठकभा बाग मरन आभन्रण 
गनि सक्नेछ। 

(९) समभमतको फैठकभा बाग मरने ऩदामधकायी तथा सदस्म सभेतरे तोवकए फभोम्जभको 
फैठक ब्तरा ऩाउनेछन।्  

(१०) समभमतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामिविमध समभमत आपैँ रे मनधाियण गये फभोम्जभ 
हनुेछ। 

 

ऩरयच्छेद-४ 

सदस्म-सम्चि तथा कभिचायी सम्फन्धी 
१७. सदस्म-सम्चि सम्फन्धी व्मिस्था् (१) ऩरयषद्को कामिकायी प्रभखुको रुऩभा काभ गनि ऩरयषद् भा 

एकजना सदस्म-सम्चि यहनछे।  

(२) सदस्म-सम्चिको ऩदभा मनममु्ि हनु देहाम फभोम्जभको मोग्मता बएको हनु ुऩनेछ्- 
(क) नेऩारी नागरयक, 
(ख) नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राप्त विश्वविद्यारमफाट कम्तीभा स्नातक तह 

उ्तरीणि बएको, 
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(ग) खेरकुदको ऺेरभा विशेष मोगदान ऩरु् माएको, 
(घ) नैमतक ऩतन देम्खने पौजदायी अमबमोगभा अदारतफाट कसयुदाय 

नठहरयएको, 
(ङ) साििजमनक राबको ऩद प्राप्त नगयेको¸ 
(च) तीस िषि उभेय ऩूया बएको। 

 (३) प्रदेश सयकाय, भम्न्रऩरयषद्रे उऩदपा (२) फभोम्जभ मोग्मता ऩूया बएका 
व्मम्िभध्मेफाट सदस्म-सम्चिको ऩदभा मनममु्िको रामग मसपारयस गनि प्रदेश सयकायको खेरकुद 
ऺेर हेने भन्रीको सॊमोजकत्िभा भन्रारमको सम्चि य सम्फम्न्धत ऺेरको एक जना विऻ यहेको 
तीन सदस्मीम मसपारयस समभमत गठन गनेछ। 

 (४) उऩदपा (३) फभोम्जभको मसपारयस समभमतरे उऩदपा (२) फभोम्जभको मोग्मता ऩूया 
बएका व्मम्िभध्मेफाट सदस्म-सम्चिको मनममु्िको रामग कम्तीभा एकजना भवहरा सवहत 
तीनजना उऩमिु व्मम्िको नाभ भन्रारमभा मसपारयस गनेछ। 

तय मोग्मता ऩगेुका भवहराको मनिेदन नऩयेभा भवहराको नाभ सभािेश नगयी मसपारयस 
गनि िाधा ऩने छैन। 

(५) उऩदपा (४) फभोम्जभ मसपारयस गदाि अिरम्फन गने प्रविमा तथा आफ्नो फैठक 
सम्फन्धी कामिविमध मसपारयस समभमत आपैँ रे मनधाियण गये फभोम्जभ हनुेछ। 

(६) भन्रारमरे उऩदपा (४) फभोम्जभ मसपारयस बएका व्मम्िभध्मेिाट सदस्म-सम्चि 
मनममु्ि गनि प्रदेश सयकाय, भम्न्रऩरयषद् सभऺ ऩेश गनेछ।  

(७) उऩदपा (५) फभोम्जभ भन्रारमफाट ऩेश बए फभोम्जभका व्मम्िभध्मे प्रदेश 
सयकाय, भम्न्रऩरयषद्  रे उऩमिु ठानेको व्मम्िराई सदस्म–सम्चिको ऩदभा मनममु्ि गनेछ।  

(८) उऩदपा (७) फभोम्जभ मनमिु सदस्म–सम्चिको ऩदािमध चाय िषिको हनुेछ य मनज 
अको एक ऩटकको रामग ऩनु् मनमिु हनु सक्नछे।  

(९) उऩदपा (८) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩमन देहामको कुनै अिस्थाभा 
सदस्म-सम्चिराइि प्रदेश सयकाय, भम्न्रऩरयषद्  रे जनुसकैु फखत ऩदफाट हटाउन सक्नछे्- 

(क) ऩदीम म्जम्भेिायी ऩूया नगयेभा, 
(ख) मस ऐन विऩयीत कुनै कामि गयेभा िा  

(ग) ऩरयषद्  राई हानी नोक्सानी हनुे कुनै काभ गयेभा, 
(घ) मनजरे इभान्दायीऩूििक म्जम्भेिायी िहन नगयेभा, मनजको कामिसम्ऩादन 

सन्तोषजनक नयहेभा, मनजभा कामि ऺभताको अबाि बएभा िा ऩद 
अनरुुऩको आचयण नगयेभा िा ऩरयषद्  को मनदेशन ऩारना नगयेभा।  

(१०) उऩदपा (९) फभोम्जभ सदस्म-सम्चिराई ऩदफाट हटाउन ुअम्घ मनजराई सपाई 
ऩेश गने भनामसफ भौका ददन ुऩनेछ।  

(११) देहामको अिस्थाभा सदस्म-सम्चिको ऩद रयि बएको भामननेछ्- 
(क) मनजरे अध्मऺ सभऺ मरम्खत याम्जनाभा ददएभा, 
(ख) गैय नेऩारी नागरयक बएभा िा कुनै विदेशी भरुकुको स्थामी फसोिासको 

अनभुमत मरएभा िा सोको रामग मनिेदन ददएभा,  
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(ग) मनिािचनद्वाया मनमिु हनुे कुनै साििजमनक जिापदेहीको ऩदभा उम्भेदिाय 
बएभा, 

(घ) भ्रष्टाचाय, जफयजस्ती कयणी, भानि फेचमफखन तथा ओसायऩसाय, राग ु
औषध मफिी वितयण तथा मनकासी िा ऩैठायी, सम्ऩम््तर शरु्द्ीकयण, 

याहदानी दरुुऩमोग, अऩहयण सम्फन्धी कसयु, सङ्गदठत अऩयाध िा नैमतक 
ऩतन देम्खने पौजदायी कसयुभा सजाम ऩाएको िा अन्म कुनै पौजदायी 
कसयुभा एक िषि िा सोबन्दा फढी कैदको सजाम ऩाई त्मस्तो पैसरा 
अम्न्तभ बएकोभा, 

(ङ) उऩदपा (९) फभोम्जभ ऩदफाट हटाइएभा,  
(च) याष्डको प्रमतमनमधत्ि गयी विदेश गएकोभा बागेको प्रभाम्णत बएभा, 
(छ) मनजको उभेय साठी िषि ऩूया बएभा, 
(ज) मनजको भतृ्म ुबएभा।  

(१२) मस दपाभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩमन कुनै कायणरे सदस्म–

सम्चिको ऩद रयि बएभा िा मनरम्िन बएभा मनजको मनरम्फन पुकुिा नबएसम्भको रामग िा 
सदस्म–सम्चि मनममु्ि नबएसम्भ भन्रारमरे प्रदेश मनजाभती सेिाको याजऩराॊवकत वर्द्तीम शे्रणी 
िा अमधकृतस्तय निौं िा दशौं तह िा सो सयहको कभिचायी िा ऩरयषद्को िरयष्ठतभ ्कभिचायीराई 
सदस्म-सम्चिको रुऩभा काभकाज गने गयी तोक्न सक्नछे।  

(१३) सदस्म–सम्चिको ऩारयश्रमभक तथा सवुिधा प्रदेश सयकायरे तोके फभोम्जभ 
हनुेछ।  

१८. सदस्म-सम्चिको काभ कतिव्म य अमधकाय् मस ऐनभा अन्मर उल्रेख बएका काभ, कतिव्म य 
अमधकायको अमतरयि सदस्म-सम्चिको काभ, कतिव्म य अमधकाय देहाम फभोम्जभ हनुछे्- 

(क) ऩरयषद्को िावषिक कामििभ, मोजना तथा फजेट तमाय गयी समभमतफाट 
ऩारयत गयाइि ऩरयषद्को फैठकभा ऩेश गने, 

(ख) ऩरयषद् तथा समभमतको मनणिम कामािन्िमन गने, गयाउने, 
(ग) ऩरयषद् फाट सञ्चामरत मोजना तथा कामििभको अनगुभन गने, गयाउने, 
(घ) ऩरयषद्को कभिचायी प्रशासन तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामि गने, 

गयाउने, 
(ङ) प्रदेश सयकायको स्रोत फाहेक अन्म स्रोतफाट यावष्डम तथा 

अन्तयािवष्डमस्तयका खेरकुद प्रमतमोमगता तथा गोवष्ठभा बाग मरने खेराडी, 
प्रम्शऺक, व्मिस्थाऩक रगामतका प्रमतमनमध ऩठाउने य सोको जानकायी 
भन्रारमराइि ददने, 

(च) भन्रारम, यावष्डम खेरकुद ऩरयषद्, अन्तय-प्रदेश य स्थानीम तहका खेर 
सङ् घह रसॉग आिश्मक सभन्िम गने, 

(छ) ऩरयषद्को साििजमनक खरयदसम्फन्धी काभ गने, 
(ज) ऩरयषद्को चर, अचर सम्ऩम््तरको सॊयऺण गने, गयाउने, 
(झ) रेखा उ्तरयदामी अमधकृत बइि काभ काज गने, गयाउने, 
(ञ) तोवकए फभोम्जभका अन्म काभ गने। 
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१९. कभिचायी सम्फन्धी् (१) ऩरयषद्को सङ्गठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण प्रदेश सयकाय, 
भम्न्रऩरयषद् फाट स्िीकृत बए फभोम्जभ हनुेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ स्िीकृत रयि दयफन्दीभा आिश्मक कभिचायीको व्मिस्था 
प्रदेश सयकायरे गनेछ। 

(३) ऩरयषद् फाट सम्ऩादन गनुि ऩने कुनै काभ ऩरयषद् को जनशम्िफाट सम्ऩादन हनु 
नसक्ने अिस्था बएभा त्मसको कायण खरुाइि प्रचमरत कानून फभोम्जभ विऻ िा प्राविमधकको सेिा 
ऩयाभशि मरन सवकनेछ। 

 

ऩरयच्छेद-५ 

ऩरयषद्को कोष 

२०. ऩरयषद्को कोष् (१) ऩरयषद्को आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको कोषभा देहामका यकभह र यहनेछन:- 
(क) प्रदेश सयकायफाट प्राप्त यकभ, 
(ख) नेऩार सयकाय, यावष्डम खेरकुद ऩरयषद् फाट प्राप्त यकभ, 
(ग) ऩरयषद्रे प्रदान गने खेरकुद सम्फन्धी प्रम्शऺणको शलु्क फाऩतको 

यकभ, 

(घ) कुनै व्मम्ि िा सङ् घसॊस्थाफाट प्राप्त सहमोग यकभ, 
(ङ) विदेशी सयकाय िा अन्तयािवष्डम सङ् घ, सॊस्थाफाट प्राप्त सहमोग यकभ, 
(च) खेर सङ् घ तथा सॊस्थाह रको दताि तथा नविकयण फाऩत प्राप्त यकभ, 

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ङ) फभोम्जभको यकभ प्राप्त गनुि अम्घ ऩरयषद्रे प्रदेश 
सयकाय भापि त नेऩार सयकायको स्िीकृमत मरन ुऩनेछ। 

(४) ऩरयषद्को नाभफाट गरयने सफै खचिह र उऩदपा (१) फभोम्जभको कोषफाट 
व्महोरयनेछ। 

(५) ऩरयषद्को कोषभा यहने सम्ऩूणि यकभ ‘क’ िगिको फाम्णज्म फैंकभा खाता खोरी 
जम्भा गरयनेछ। 

(६) ऩरयषद्को कोषको खाता सदस्म-सम्चि िा मनजरे तोकेको कभिचायी य ऩरयषद्को 
रेखा हेने प्रभखु कभिचायीको सॊमिु दस्तखतभा सञ्चारन हनुेछ। 

२१. रेखा य रेखा ऩयीऺण् (१) ऩरयषद्रे आफ्नो आम व्ममको रेखा प्रदेश सयकायरे अिरम्िन 
गयेको रेखा प्रणारी फभोम्जभ याख् न ुऩनेछ। 

(२) ऩरयषद्को आन्तरयक रेखा ऩयीऺण प्रचमरत कानून फभोम्जभ प्रदेश कोष तथा रेखा 
मनमन्रकको कामािरमफाट य अम्न्तभ रेखा ऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकफाट हनुेछ। 

(३) भन्रारमरे ऩरयषद्को आम व्ममको रेखा सम्फन्धी कागजात य अन्म नगदी म्जन्सी 
जनुसकैु फखत जाॉच्न िा जाॉच्न रगाउन सक्नछे। 
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ऩरयच्छेद-६ 
खेर सङ् घको गठन य सञ् चारन 

२२.  खेर सङ् घ गठन गनि सवकने्  (१) प्रदेश, म्जल्रा तथा स्थानीम तहका खेर सङ् घह र तोवकए 
फभोम्जभ गठन य सञ् चारन गनि सवकनेछ। 

(२) प्रदेशस्तयका खेर सङ् घ तोवकए फभोम्जभ ऩरयषद् भा दताि गनुि ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोम्जभका खेर सङ् घ गठन गदाि देहामको भाऩदण्ड ऩूया गयेको 
हनु ुऩनेछ:- 

(क) एक खेरको रामग एउटा भार खेर सङ् घ गठन बएको हनु ुऩने, 
(ख) खेर सङ् घको विधानभा एउटै व्मम्ि एकै ऩटक एकबन्दा फढी खेर 

सङ् घको ऩदामधकायी हनु नसक्ने व्मिस्था हनु ुऩने , 
(ग) खेर सङ् घको विधानभा प्रत्मेक चाय िषिभा प्रचमरत कानून फभोम्जभ 

खेर सङ् घका ऩदामधकायी तथा सदस्मको मनिािचन हनुे व्मिस्था गनुि 
ऩने, 

(घ) प्रत्मेक िषि सङ् घको आम व्ममको प्रचमरत कानून फभोम्जभ रेखा 
ऩयीऺण गनुि ऩने व्मिस्था हनु ुऩने, 

(ङ) खेर सङ् घको ऩदामधकायी तथा खेराडीको रामग आचायसॊवहता राग ुहनु े
व्मिस्था हनु ुऩने, 

(च) म्जल्रा खेर सङ् घ गठन गनि कम्तीभा तीनिटा स्थानीम तहभा खेर 
सङ् घ गठन बएको हनु ुऩने, 

(छ) तोवकए फभोम्जभका अन्म भाऩदण्ड ऩूया बएको। 

(४) खेर सङ् घ दताि सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए फभोम्जभ हनुेछ। 

ऩरयच्छेद-७ 

कसयु तथा सजाम 

२३. प्रमतफम्न्धत औषमध सेिन गनि, गयाउन नहनुे्  (१) मस ऐन फभोम्जभ आमोजना हनुे कुनै ऩमन 
खेरभा सहबागी हुॉदा खेराडीरे प्रमतफम्न्धत औषमध सेिन गनुि हुॉदैन। 

(२) मस ऐन फभोम्जभ आमोजना हनुे खेरभा कुनै व्मम्िरे डय, रास देखाइि िा झकु्मान 
िा प्ररोबनभा ऩायी खेराडीराइि प्रमतफम्न्धत औषमध सेिन गनि, गयाउन रगाउन ुहुॉदैन। 

स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनको रामग "प्रमतफम्न्धत औषमध" बन्नारे अन्तयािवष्डम रुऩभा 
भान्मता प्राप्त सॊस्थाद्वाया खेराडीरे प्रमोग गनि नऩाउन ेगयी प्रमतफन्ध रगाएको औषमध िा विमध 
सम्झन ुऩछि। 

२४. खेरभा मभरेभतो तथा अमनममभतता गनि नहनुे्  नेऩारभा िा विदेशी भरुकुभा कुनै खेराडीसॉग 
प्रमतस्ऩधाि गदाि कुनै खेर सम्फर्द् खेराडी िा ऩदामधकायीरे त्मस्तो खेरको प्रमतस्ऩधािफाट आउन े
स्िबाविक ऩरयणाभराइि प्रमतकूर हनु ेगयी कुनै खेराडी िा खेराडीको सभूहसॉग मभरेभतो गनि िा 
कसैको प्ररोबनभा ऩनि िा कुनै फाजी म्जताउन ेिा हयाउने गयी त्मस्तो खेर खेल्न िा खेराउन े
कामि गनि हुॉदैन। 
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२५. कसयु भामनने्  कसैरे देहाम फभोम्जभका कुनै कामि गयेभा मो ऐन अन्तगितको कसयु गयेको 
भामननेछ:- 

(क) दपा २३ उऩदपा (१) फभोम्जभ प्रमतफम्न्धत औषमध सेिन गयेभा, 
(ख) दपा २३ उऩदपा (२) फभोम्जभ प्रमतफम्न्धत औषमध सेिन गनि 

रगाएभा, 
(ग) दपा २४ फभोम्जभ खेरभा मभरेभतो तथा अमनममभतता गयेभा, 
(घ) दपा ४५ फभोम्जभको आचायसॊवहता उल्रॊघन गयेभा, 
(ङ) धभि, िणि, जात, जामत, मरङ्ग, बाषा, ऺेर िा िैचारयक आस्थाको 

आधायभा खेराडीफीच विबेद िा शायीरयक िा भानमसक वहॊसा गयेभा, 
(च) प्रदेशको प्रमतमनमधत्ि गयी विदेश गएका ऩदामधकायी िा खेराडी बागेको 

प्रभाम्णत बएभा, 
(छ) झटु्टा विियण ददइि दपा २२ को उऩदपा (२) फभोम्जभ ऩरयषद् भा दताि 

गयेभा।  

२६. सजाम् कसैरे देहामका कसयु गयेभा देहाम फभोम्जभ सजाम हनुेछ:- 

(क) दपा २५ को खण्ड (क) फभोम्जभको कसयु गयेभा मनजरे सेिन गयेको 
प्रमतफम्न्धत औषमधको भारा य प्रकृमत अनसुाय त्मस्तो खेराडीराइि तोवकए 
फभोम्जभको अिमधको रामग कुनै ऩमन खेरकुद प्रमतमोमगताभा बाग मरन 
नऩाउने गयी योक रगाइि ऩवहरो ऩटकको रामग दश हजाय  रऩैंमासम्भ 
य दोस्रो  ऩटकदेम्ख प्रत्मेक ऩटक दश हजायदेम्ख ऩचास हजाय 
 रऩैंमासम्भ जरयफाना, 

(ख) दपा २५ को खण्ड (ख) फभोम्जभको कसयु गयेभा दश हजायदेम्ख 
ऩचास हजाय  रऩैंमासम्भ  जरयफाना, 

(ग) दपा २५ को खण्ड (ग) फभोम्जभको कसयु गयेभा तीन िषि कैद य 
ऩचास हजाय  रऩैमाॉसम्भ जरयफाना गयी सो कसयु गदाि कुनै यकभ 
रेनदेन गयेको बएभा त्मस्तो रेनदेन गयेको यकभ सभेत जपत, 

(घ) दपा २५ को खण्ड (ग) फभोम्जभको कसयु गनि आदेश िा मनदेशन 
ददने, त्मस्तो कसयु गनि द ुरत्साहन ददने, उक्साउन े िा भद्दत गने 
व्मम्िराइि भखु्म कसयुदाय सयह सजाम हनुछे य त्मस्तो कसयु 
साििजमनक ऩद धायण गयेको व्मम्ि िा नेऩारको प्रमतमनमधत्ि गने 
व्मम्िरे विदेशभा गयेको यहेछ बने मनजराइि थऩ तीन िषिसम्भ कैद, 

(ङ) दपा २५ को खण्ड (च) फभोम्जभको कसयु गयेभा त्मस्ता खेराडी िा 
ऩदामधकायीराइि प्रचमरत कानून फभोम्जभ नेऩार म्झकाइि तीन िषि सम्भ 
कैद 

(च) दपा २५ को खण्ड (घ) फभोम्जभको कसयु गने ऩदामधकायी, प्रम्शऺक, 
मनणािमक य खेराडीराइि एक िषिदेम्ख तीन िषिसम्भ मनरम्फन गयी 
प्रचमरत कानून फभोम्जभ कायफाही य सजाम, 
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(छ) दपा २५ को खण्ड (ङ) फभोम्जभको कसयु गयेभा प्रचमरत कानून 
फभोम्जभको सजाम य तीस हजाय  रऩैमाॉदेम्ख एक राख  रऩैमासम्भ 
जरयफाना, 

(ज) दपा २५ को खण्ड (च) फभोम्जभको कसयु गयेभा त्मस्तो सङ् घको दताि 
खायेज गयी सङ् घका ऩदामधकायीह रराइि प्रचमरत कानून फभोम्जभ 
कायफाही। 

२७. भदु्दा हेने अमधकायी् (१) दपा २६ को खण्ड (क), (ख), (ग)¸ (घ) य (ङ)  फभोम्जभ सजाम 
हनुे कसयु सम्फन्धी भदु्दाको सरुु कायफाही य वकनाया गने अमधकाय म्जल्रा अदारतराइि हनुेछ। 

(२) दपा २६ को खण्ड (च), (छ) य (ज) फभोम्जभ सजाम हनुे कसयु सम्फन्धी भदु्दाको 
सरुु कायफाही य वकनाया गने अमधकाय ऩरयषद्राइि हनुेछ। 

२८. ऩनुयािेदन् दपा २७ को उऩदपा (२) फभोम्जभ ऩरयषद्रे गयेको मनणिमउऩय म्च्तर नफझु्ने ऩऺरे 
म्जल्रा अदारतभा य म्जल्रा अदारतफाट बएको मनणिमउऩय म्च्तर नफझु्ने ऩऺरे सम्फम्न्धत उच्च 
अदारतभा सो मनणिमको जानकायी ऩाएको मभमतरे ऩैंतीस ददन मबर ऩनुयािेदन गनि सक्नेछ। 

२९. सयकाय िादी हनुे्  दपा २६ को खण्ड (क), (ख), (ग) य (घ) फभोम्जभको कसयुभा सजाम हनु े
भदु्दा भरुकुी पौजदायी कामिविमध सॊवहता, २०७४ को अनसूुची-१ भा सभािेश बएको भामननेछ।  

ऩरयच्छेद-८ 

विविध 
३०. म्जल्रा खेरकुद विकास समभमत् (१) प्रदेश सयकायरे म्जल्रास्तयभा खेरकुदको सञ् चारन तथा 

विकास गनि प्रत्मेक म्जल्राभा म्जल्रा खेरकुद विकास समभमत गठन गनि सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको समभमतको काभ, कतिव्म य अमधकाय तथा अन्म व्मिस्था 
तोवकए फभोम्जभ हनुेछ।  

३१. ओरम्म्ऩक कमभटी् (१) प्रदेशभा ओरम्म्ऩक कमभटी सम्फन्धी व्मिस्था प्रचमरत कानून फभोम्जभ 
हनुेछ।  

(२) प्रदेशस्तयीम ओरम्म्ऩक कमभटी गठन तथा सञ् चारन सम्फन्धी अन्म व्मिस्था 
तोवकए फभोम्जभ हनुेछ। 

३२. प्रम्शऺण सम्फन्धी व्मिस्था् खेराडीको ऺभता विकास गनि ऩरयषद् रे तोवकए फभोम्जभ प्रम्शऺणको 
व्मिस्था गनि सक्नेछ। 

३३. प्रोत्साहन गनि सक्ने्  (१) प्रदेशस्तयभा खेरकुद ऩूिािधाय मनभािण, खेरकुदको प्रामोजन य 
प्रमतमोमगता सञ्चारन गने मनजी ऺेर तथा अन्म सङ् घ सॊस्थाराइि प्रदेश सयकायरे प्रोत्साहन गनि 
सक्नेछ। 

(२) खेराडी िा ऩूिि खेराडीराइि योजगायी ददने सङ् घसॊस्था, िाम्णज्म िा औद्योमगक 
प्रमतष्ठानह रराइि तोवकए फभोम्जभ प्रोत्साहन गनि सवकनेछ। 
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(३) मस दपाभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩमन खेरकुद प्रमतमोमगता 
सञ्चारन गदाि भददया िा सतुॉजन्म ऩदाथिको प्रामोजन गनि ऩाइने छैन य त्मस्तो ऩदाथिसॉग 
सम्फम्न्धत सॊस्थाराइि प्रोत्साहन गरयने छैन। 

३४. मनजी स्िाथि बएको विषमभा बाग मरन नहनुे्  ऩरयषद् य समभमतका ऩदामधकायी, सदस्म िा ऩरयषद्का 
कभिचायीह ररे ऩरयषद्को ठेक्का ऩट्टा मरन िा आफ्नो मनजी स्िाथि बएको कुनै काभ कायफाहीभा 
बाग मरन ुहुॉदैन। 

३५. उऩसमभमत िा कामिदर गठन गनि सक्ने्  (१) ऩरयषद् िा समभमतरे मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित 
फनेको मनमभ फभोम्जभ आपूरे गनुि ऩने कुनै कामि सम्ऩादन गनि आिश्मकता अनसुाय उऩसमभमत 
िा कामिदर गठन गनि सक्नछे। 

(२) मस दपा फभोम्जभ गदठत उऩसमभमत िा कामिदरको काभ, कतिव्म य अमधकाय 
तथा कामिविमध सो उऩसमभमत िा कामिदर गठन गदािका फखत ऩरयषद् िा समभमतरे तोके 
फभोम्जभ हनुेछ। 

३६. एम्न्टडोवऩङ एजेन्सी् खेरकुदभा प्रमतफम्न्धत औषमध सेिन वि रर्द् कामि गने एम्न्टडोवऩङ एजेन्सी 
सम्फन्धी व्मिस्था तोवकए फभोम्जभ हनुेछ। 

३७. स्िीकृमत मरन ुऩने् (१) ऩरयषद्रे विदेशी सयकाय, अन्तयािवष्डम सॊस्था, विदेशी सॊस्था िा व्मम्िसॉग 
सम्झौता गदाि प्रदेश सयकाय भापि त नेऩार सयकायको सहभमत मरन ुऩनेछ। 

(२) यावष्डम खेरसङ् घ िा प्रदेश य स्थानीम स्तयका खेरसम्फन्धी सॊस्था िा मनकाम तथा 
सङ् घरे विदेशी सयकाय, अन्तयािवष्डम सङ् घ सॊस्था, विदेशी सॊस्था िा व्मम्िसॉग सम्झौता गदाि 
प्रदेश सयकाय भापि त नेऩार सयकायको स्िीकृमत मरन ुऩनेछ। 

(३) मनजी ऺेर िा अन्म सङ् घ सॊस्थारे यावष्डम तथा अन्तयािवष्डम य प्रदेशस्तयभा खेरकुद 
प्रमतमोमगताको आमोजना िा सञ् चारन गनुि अम्घ सम्फम्न्धत खेर सङ् घको मसपारयस सवहत 
ऩरयषद्को स्िीकृमत मरन ुऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोम्जभको जानकायी ऩरयषद्रे भन्रारमराइि ददन ुऩनेछ। 

३८. िावषिक प्रमतिेदन् (१) प्रदेश खेर सङ् घरे प्रत्मेक िषि आपूरे सम्ऩादन गयेका काभ, कायफाही 
तथा आम व्ममको विियण सवहतको िावषिक प्रमतिेदन आमथिक िषि सभाप् त बएको मभमतरे ऩैंतीस 
ददन मबर ऩरयषद् भा ऩेश गनुि ऩनेछ।  

(२) ऩरयषद्रे प्रत्मेक िषिको िावषिक प्रमतिेदन आमथिक िषि सभाप् त बएको मभमतरे दइुि 
भवहनामबर भन्रारमभा ऩेश गनुि ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभको प्रमतिेदनभा अन्म कुयाको अमतरयि ऩरयषद्रे िषि बरयभा 
सम्ऩादन गयेका काभ, उऩरम्धध, त्मस्ता काभको रामग गयेको खचि, ऩरयषद्को कोष तथा स्रोत 
साधनको अिस्था, खेरकुद ऺेरभा देम्खएका सभस्मा य सोको सभाधानका उऩाम तथा खेर 
सङ् घरे गयेका भखु्म काभ कायफाही, आम य व्ममको सॊम्ऺप् त विियण सभेत उल्रेख गनुि 
ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (२) फभोम्जभको ऩरयषद्को िावषिक प्रमतिेदन अध्मऺरे सॊयऺक सभऺ ऩेश 
गनेछ।  
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(५) ऩरयषद्रे उऩदपा (१) य (२) फभोम्जभ ऩेश गयेको प्रमतिेदन भन्रारमरे 
साििजमनक गनुि ऩनेछ। 

३९. खेरकुद ऩूिािधाय मनभािण् (१) खेरकुद ऩूिािधायको मनभािण एिभ ्भभित सम्बाय भन्रारम आपैं रे 
गनि िा ऩरयषद् भापि त गयाउन सक्नेछ। 

(२) खेरकुद ऩूिािधाय मनभािण, विकास तथा प्रमतमोमगता सञ्चारन गनि आिश्मकता 
अनसुाय मनजी ऺेर, गैय सयकायी, सहकायी य साभदुावमक सङ् घ सॊस्थासॉग साझेदायी गनि 
सवकनछे।  

(३) खेरकुद ऩूिािधाय मनभािण, विकास तथा प्रमतमोमगता सञ्चारन गनि प्रचमरत कानून 
फभोम्जभ अन्तयािवष्डम रगानीराइि अनभुमत एिभ ्प्रोत्साहन गनि सवकनेछ। 

(४) मनजी ऺेर, गैय सयकायी, सहकायी य साभदुावमक सङ् घ सॊस्थारे मनभािण तथा 
सञ्चारन गने ऩूिािधायह रको भाऩदण्ड ऩरयषद्को मसपारयसभा भन्रारमरे तोक्न सक्नछे। 

४०. कल्माणकायी कोष् (१) खेराडी, ऩूिि खेराडी, प्रम्शऺक, मनणािमक तथा कभिचायीह रको साभाम्जक 
सयुऺा, मफभा, आकम्स्भक उर्द्ाय, उऩचाय एिभ ् ऩनु्स्थाऩनाका रामग ऩरयषद् भा कल्माणकायी 
कोषको व्मिस्था गरयनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको कोष अऺम कोषको  रऩभा यहनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोम्जभको कोष सञ्चारन सम्फन्धी व्मिस्था तोवकए फभोम्जभ 
हनुेछ। 

४१. मनदेशन ददन सक्ने्  (१) भन्रारमरे खेरकुदको विकास य सधुायको विषमभा ऩरयषद्राइि 
आिश्मक मनदेशन ददन सक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको मनदेशनको ऩारना गनुि ऩरयषद्को कतिव्म हनुेछ। 

४२. अमधकाय प्रत्मामोजन् (१) ऩरयषद्रे मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेको मनमभ फभोम्जभ 
आपूराइि प्राप् त अमधकायभध्मे आिश्मकता अनसुाय केही अमधकाय अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सदस्म-
सम्चि, सदस्म िा समभमतराइि प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ। 

(२) समभमतरे मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनकेो मनमभ फभोम्जभ आपूराइि प्राप् त 
अमधकायभध्मे आिश्मकता अनसुाय केही अमधकाय समभमतको सॊमोजक, कुनै सदस्म िा ऩरयषद्को 
कुनै अमधकृत कभिचायीराइि प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ। 

(३) सदस्म-सम्चिरे मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेको मनमभ फभोम्जभ आपूराइि 
प्राप् त अमधकायभध्मे आिश्मकता अनसुाय केही अमधकाय ऩरयषद्को कुनै अमधकृत कभिचायीराइि 
प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ। 

४३. प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकि ् ऩरयषद्रे प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकि  याख्दा भन्रारम भापि त याख् न ु
ऩनेछ। 

४४. मनमभ तथा मनदेम्शका फनाउन सक्ने्  मो ऐन कामािन्िमनको रामग प्रदेश सयकायरे आिश्मक 
मनमभ, मनदेम्शका, कामिविमध तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्नछे। 



 

17 
 

४५. आचायसॊवहता फनाइि राग ुगने् (१) ऩरयषद्रे ऩरयषद्, समभमत, सङ् घ, सङ् घका ऩदामधकायी तथा 
ऩरयषद्का कभिचायी, खेराडी, प्रम्शऺक, खेर व्मिस्थाऩक, मनणािमक तथा खेर आमोजकरे ऩारना 
गनुि ऩने विषमका सम्फन्धभा आचायसॊवहता फनाई राग ुगनुि ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको आचायसॊवहताको ऩारना गनुि सम्फम्न्धत सफैको कतिव्म 
हनुेछ। 

 

 


