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प्रदेश सयकाय 

प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडा 
साभाशजक ववकास भन्त्त्रारमको 

सूचना 
 

प्रदेश खेरकुद ववकास तनमभावरी, २०७६
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प्रदेश खेरकुद ववकास ऐन, २०७५ को दपा ३० रे ददएको अतधकाय 
प्रमोग गयी प्रदेश सयकायरे देहामका तनमभहरु फनाएको छ। 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायशभबक 

1. सॊशऺप् त नाभ य प्रायभब: (१) मी तनमभहरुको नाभ "प्रदेश खेरकुद 
 ववकास तनमभावरी, २०७६" यहेको  छ। 

  (२) मो तनमभावरी तरुून्त्त प्रायभब हनेुछ। 

2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रङ्गरे अकको  अथथ  नरागेभा मस तनमभावरीभा,- 
(क) "ऐन" बन्नारे प्रदेश खेरकुद ववकास ऐन, 

२०७५ सभझन ुऩछथ । 

(ख) "ऩरयषद्" बन्नारे ऐनको दपा ३ फभोशजभको 
प्रदेश खेरकुद ववकास ऩरयषद् सभझन ुऩछथ । 

(ग) "भन्त्त्रारम" बन्नारे साभाशजक ववकास भन्त्त्रारम 
सभझन ुऩछथ । 

(घ) "सतभतत" बन्नारे तनमभ ३ फभोशजभको शजल्रा 
खेरकुद ववकास सतभतत सभझन ुऩछथ । 

 

ऩरयच्छेद-२ 

सतभततको गठन, काभ, कतथ व्म य अतधकाय 
 

3. शजल्रा खेरकुद ववकास सतभततको गठन: (१) ऐनको दपा १२ 
 फभोशजभ प्रत्मेक शजल्राभा देहाम फभोशजभको ऩदातधकायी यहने 
 गयी ऩरयषद्रे शजल्रा खेरकुद ववकास सतभतत गठन गनेछ :- 

(क) खेरकुदको ऺेत्रभा मोगदान ददएका 
खेराडी वा प्रशशऺक वा येफ्री वा 
खेरकुद ऩदातधकायी वा खेरकुद 
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ववऻहरु भध्मेफाट ऩरयषदफाट 

तनमकु्त व्मशक्त               -अध्मऺ 

(ख) खेरकुदको ऺेत्रभा मोगदान ददएका 
खेराडी वा प्रशशऺक वा येफ्री वा 
खेरकुद ऩदातधकायी वा खेरकुद 

ववऻहरु भध्मेफाट ऩरयषदफाट तनमकु्त 

कशभतभा दईुजना भवहरा सवहत 

चाय जना     -सदस्म 

  (२) सतभततको कामाथ रम प्रभखुरे सशचवको रुऩभा कामथ  
 गनेछ। 

4. सतभततको काभ, कतथ व्म य अतधकाय: तनमभ 3 फभोशजभ गदठत 
 सतभततको काभ, कतथ व्म य अतधकाय देहाम फभोशजभ हनेुछ :- 

(क) सतभततको वावषथ क कामथ क्रभ तमाय गयी 
स्वीकृततका रातग ऩरयषद् भा ऩेश गने, 

(ख) शजल्रातबत्र यहेका खेरकुदका बौततक 
ऩूवाथ धायहरुको अतबरेख याख् ने य ततनको 
सॊयऺण, भभथ त एवभ ् नमाॉ तनभाथ ण गनथ  
ऩरयषद् भा तसपारयस गने, 

(ग) शजल्रातबत्र यहेका ववतबन्त् न ववधाका 
खेराडीहरुको अतबरेख अद्यावतधक गने, 

(घ) शजल्रास्तयीम खेरकुद प्रततमोतगता 
सञ् चारन गने, 

(ङ) प्रदेश य याश् िमस्तयका खेरकुद 
प्रततमोतगताहरुभा खेराडीहरुराई सहबागी 
गयाउने, 
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(च) तनमतभत प्रशशऺण य प्रततमोतगता सञ् चारन 
गने, 

(छ) ववतबन्त् न खेरका शजल्रा सॊघ, सॊस्थाहरुसॉग 
आवश्मक सभन्त्वम गने, 

(ज) स्थानीम तहभा खेरकुद प्रततमोतगता 
सञ् चारनका रातग आवश्मक सभन्त्वम य     
सहजीकयण  गने, 

(झ) याष्ट्रऩतत यतनङ शशल्ड प्रततमोतगता सञ् चारन 
गने, 

(ञ) सॊघसॊस्था तथा अन्त्म तनकामहरुसॉग 
सभन्त्वम गयी खेरकुदको ववकासभा 
प्रोत्साहन गने, 

(ट) शजल्रातबत्र आवश्मक ऩने खेरकुदका 
साभग्रीहरुको व्मवस्थाऩन गने, 

(ठ) खेरकुद ववकासका रातग आवश्मक अन्त्म 
कामथ  गने । 

5. सतभततको फैठक सभफन्त्धी कामथ ववतध: (१) सतभततको फैठक 
 अध्मऺरे तोकेको तभतत, सभम य स्थानभा फस्नेछ। 

  (२) सतभततको फैठक आवश्मकता अनसुाय फस्नेछ। 

  (३) सतभततको फैठक फस्नबुन्त्दा कभतीभा चौतफस घण्टा 
 अगातड फैठकभा छरपर हनेु ववषमको कामथ सूची सवहतको सूचना 
 सतभततको सदस्म सशचवरे सदस्महरुराई ददन ुऩनेछ। 

  (४) सतभततको कूर सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रततशत 
 बन्त्दा फढी सदस्महरु उऩशस्थत बएभा सतभततको फैठकको रातग 
 गणऩूयक सॊख्मा ऩगुेको भातननेछ। 
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  (५) सतभततको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ। 
 तनजको अनऩुशस्थततभा सतभततका सदस्महरुरे आपुभध्मेफाट 
 छानेको सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ। 

  (६) फैठकभा फहभुतको याम भान्त्म हनेुछ य भत फयाफय 
 बएभा अध्मऺता गने व्मशक्तरे तनणथ मात्भक भत ददनेछ। 

  (७) सतभततको फैठकको तनणथ म सतभततको सशचवरे 
 प्रभाशणत गनेछ। 

 

ऩरयच्छेद-३ 

सेवा शतथ  य सवुवधा 
 

6. ऩयुा सभम काभ गनुथ ऩने: सदस्म-सशचव ऩरयषद् भा ऩूया सभम काभ 
 गने प्रशासतनक ऩदातधकायी हनेुछ। 
7. सदस्म-सशचवको ऩारयश्रतभक य सवुवधा: (१) सदस्म-सशचवरे प्रदेश 
 सयकायको एघायौं तहको अतधकृत कभथ चायीको शरुु तरफ स्केर 
 फयाफयको ऩारयश्रतभक ऩाउनेछ। 

  (२) सदस्म-सशचवरे स्वदेश य ववदेशभा भ्रभण गदाथ  एघायौं 
 तहका अतधकृत  कभथ चायी सयह दैतनक बत्ता तथा भ्रभण खचथ  
 ऩाउनेछ। 

  (३) ऩरयषद्रे सदस्म-सशचवराई एघायौं तहका अतधकृत 
 कभथ चायी सयह सवायी साधन, चारक य इन्त्धन सवुवधा उऩरब्ध 
 गयाउनेछ। 

  (४) सदस्म-सशचवराई प्रोत्साहन बत्ता रगामत अन्त्म थऩ 
 सवुवधाहरु ददइने छैन। 
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8. ऩरयषद्को सदस्मको बत्ता: ऩरयषद्का सदस्मरे प्रचतरत तनमभानसुाय 
 फैठक बत्ता ऩाउनेछ । 

9. सतभततका अध्मऺ य सदस्मको बत्ता: सतभततका अध्मऺ य सदस्मरे 
 प्रचतरत तनमभानसुाय फैठक बत्ता ऩाउनेछ। 

 

ऩरयच्छेद-४ 

खेरकुद सभफन्त्धी क्रफ, सॊघ वा सॊस्थाको आफद्धता 
सभफन्त्धी व्मवस्था 

 

10. खेरकुद सभफन्त्धी क्रफ, सॊघ वा सॊस्था आफद्धता तथा नवीकयण 
 सभफन्त्धी व्मवस्था: (1) ऐनको दपा १३ फभोशजभ ऩरयषद् भा 
 आफद्ध हनु चाहने क्रफ, सॊघ वा सॊस्थारे अनसूुची-१ फभोशजभको 
 ढाॉचाभा ऩरयषद् भा  तनवेदन ददन ुऩनेछ। 

  (२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ प्राद्ऱ तनवेदन उऩय ऩरयषद्रे 
 आवश्मक जाॉचफझु गदाथ  तनवेदक क्रफ, सॊघ वा सॊस्थाराई 
 ऩरयषद् भा आफद्धता प्रदान गनथ  उऩमकु्त देशखएभा तीन हजाय रुऩैमाॉ 
 दस्तयु तरई अनसूुची-२ फभोशजभको ढाॉचाभा आफद्धताको प्रभाणऩत्र 
 ददइनेछ। 

  (३) ऩरयषद् भा आफद्ध बएका क्रफ, सॊघ वा सॊस्थारे 
 आफ्नो आफद्धता कामभै याख्न चाहेभा त्मस्तो आफद्धताको अवतध 
 सवकन ु बन्त्दा ऩन्त्र ददन अगाव ै नवीकयणको रातग अनसूुची-३ 
 फभोशजभको ढाॉचाभा ऩरयषद् भा  तनवेदन ददनऩुनेछ । 

  (४) उऩतनमभ (३) फभोशजभ ददने तनवेदनको साथभा 
 देहामका कागजात ऩेश गनुथ  ऩनेछ :- 

(क) क्रफ, सॊघ वा सॊस्थारे नवीकयण वा फहार 
यहने अवतध ऩवुि गने प्रभाणको प्रतततरवऩ, 
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(ख) क्रफ, सॊघ वा सॊस्थाको वावषथ क रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदन, 

(ग) ऩरयषद्रे तोकेको अन्त्म कागजात। 

  (५) उऩतनमभ (३) फभोशजभको आफद्धता नवीकयण 
 गयाउनका रातग ददएको तनवेदन जाॉचफझु गदाथ  ऩरयषद्रे उऩमकु्त 
 देखेभा तीन हजाय रुऩैमाॉ नवीकयण दस्तयु तरई तनवेदक सॊघ वा 
 सॊस्थाको आफद्धता नवीकयण गरयददनेछ। 

  (६) उऩतनमभ (३) फभोशजभको अवतध तबत्र आफद्धता 
 नवीकयण गयाउन नसकेको सॊघ वा सॊस्थारे त्मसको भनातसफ 
 कायण देखाई सो अवतध सभाद्ऱ बएको तभततरे तीन भवहनाबत्र 
 नवीकयणको रातग अनसूुची-४ फभोशजभको ढाॉचाभा ऩरयषद् भा 
 तनवेदन ददनऩुनेछ। 

  (७) उऩतनमभ (६) फभोशजभ ऩयेको तनवेदन जाॉचफझु गदाथ  
 भनातसफ देशखएभा ऩरयषद्रे उऩतनमभ (५) फभोशजभ राग्ने 
 नवीकयण दस्तयुभा त्मस्तो दस्तयुको ऩचास प्रततशत थऩ दस्तयु 
 तरई त्मस्तो सॊघ वा सॊस्थाको आफद्धता नवीकयण गरयददन ुऩनेछ। 

11. आफद्धता यद्द गनथ  सक्ने: (1) देहामको अवस्थाभा ऩरयषद् भा आफद्ध 
 बएका सॊघ वा सॊस्थाको आफद्धता स्वत: यद्द बएको भातननेछ :- 

(क) प्रचतरत कानून फभोशजभ सॊघ वा सॊस्थाको 
ववघटन बएभा। 

(ख) तनमभ १० को उऩतनमभ (७) फभोशजभको 
अवतधतबत्र आफद्धता नवीकयण नगयाएभा। 

  (२) देहामको अवस्थाभा ऩरयषद्रे आपूसॉग आफद्ध बएका 
 सॊघ वा सॊस्थाको आफद्धता यद्द गनथ  सक्नेछ :- 
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(क) वावषथ क रेखाऩयीऺण नगयाएभा, 
(ख) सॊघ वा सॊस्थाको ववधानभा सॊशोधन बई 

खेरकुदको ऺेत्रभा कामथऺ ेत्र नयहने बएभा, 
(ग) सॊघ वा सॊस्थाको यकभ वहनातभना गयेभा, 
(घ) आफ्नो उदे्दश्म अनरुुऩ काभकायवाही गयेको 

नऩाएभा, 
(ङ) ऩरयषद्को वहत ववऩयीतको कुनै कामथ  गयेभा वा 

ऩरयषद्राई हानी नोक्सानी ऩरु् माएभा, 
(च) ऩरयषद्रे आफद्धता ददॉदाको शतथ  तथा ऩरयषद्को 

सहमोग य सहकामथ भा गरयने कुनै  काभको 
सभफन्त्धभा ददएको तनदेशन ऩारना नगयेभा। 

 

ऩरयच्छेद-५ 

खेराडीको व्मवसावमक सयुऺा 
 

12. खेराडीको फीभा सभफन्त्धी व्मवस्था: ऩरयषद्सॉग आफद्ध क्रफ वा 
 सॊस्थाका खेराडीराई प्रदेश सयकायको प्रतततनतधत्व गने गयी 
 ऩरयषद्रे कुनै ऩतन खेरकुद प्रततमोतगताभा सहबागी गयाउॉदा त्मस्तो 
 खेराडी, प्रशशऺक, येफ्रीको अनसूुची-५ फभोशजभ फीभा गनुथ  ऩनेछ। 

13. खेराडीराई प्रदान गरयने बत्ता: (१) ऩरयषद्रे यावष्ट्रम स्तयको 
 खेरकुद प्रततमोतगताभा तनमभ १८ फभोशजभ प्रदेशको प्राथतभकताभा 
 ऩयेका खेरभा स्वणथ  ऩदक शजत्ने प्रदेशका खेराडीराई यावष्ट्रम 
 खेरकुद ऩरयषद्रे प्रदान गने सयहको भातसक बत्ता दोहोयो नऩने 
 गयी प्रदान गनेछ। 

  तय खेराडीरे खेर खेल्न छोडेभा त्मस्तो बत्ता उऩरब्ध 
 गयाइने छैन। 



खण्ड ३) अततरयक्ताङ्क २ प्रदेश याजऩत्र बाग २ तभतत २०७६।०१।३१ 

9 

  (२) ऩरयषद्रे आमोजना गयेको प्रदेशस्तयीम खेरकुद 
 प्रततमोतगता तथा प्रदेश सयकायको प्रतततनतधत्व गयी यावष्ट्रम 
 प्रततमोतगताभा सहबागी खेराडीराई ऩरयषद्रे तातरभ तथा खेर 
 अवतधबय दैतनक दईु हजाय रुऩैंमा बत्ता उऩरब्ध गयाउनेछ। 

 

ऩरयच्छेद-6 
ववववध 

 

14. खेरकुद ववकास प्रशशऺण प्रततष्ठानको स्थाऩना: (१) ऐनको दपा 
 २९ फभोशजभ ऩरयषद् भातहत यहने गयी प्रदेश सयकायरे प्रदेश 
 याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी आवश्मकता अनसुाय प्रदेश 
 खेरकुद ववकास प्रशशऺण प्रततष्ठानको स्थाऩना गनथ  सक्नेछ। 
  (२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ स्थावऩत प्रततष्ठानको 
 सञ्चारन, सऩुरयवेऺ ण तथा अनगुभनको कामथ  ऩरयषद्रे गनेछ। 

15. सॊगठन सॊयचना तथा कभथ चायी व्मवस्था: ऩरयषद्, प्रततष्ठान तथा 
 सतभततको सॊगठन सॊयचना य कभथ चायीको तनमकु्ती सभफन्त्धी 
 व्मवस्था  प्रदेश सयकायरे स्वीकृत गये फभोशजभ हनेुछ। 
16. ऩरयषद्को कोष सञ्चारन: ऩरयषद्को कोषको खाता सञ्चारन सदस्म-
 सशचव वा तनजरे तोकेको अतधकृत य ऩरयषद्को रेखा सभफन्त्धी 
 कामथ  गने प्रभखु कभथ चायीको सॊमकु्त दस्तखतफाट हनेुछ। 
17. अतधकाय प्रत्मामोजन: ऩरयषद्रे ऐन तथा मस तनमभावरी फभोशजभ 
 आपूराई प्राद्ऱ अतधकायहरु भध्मे आवश्मकता अनसुाय सफै वा 
 केही अतधकाय ऩरयषद्को अध्मऺ, सदस्म-सशचव, सदस्म, सतभतत 
 वा अतधकृतस्तयको कुनै कभथ चायीराई प्रत्मामोजन गनथ  सक्नेछ। 
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18. खेरकुदको प्राथतभवककयण: ऩरयषद्रे देहाम फभोशजभको 
 खेरहरुराई प्राथतभकताभा याखी खेरकुद सभफन्त्धी वक्रमाकराऩ 
 सञ्चारन गदै रैजानेछ :- 

(क) पुटफर, 
(ख) वक्रकेट, 
(ग) एथेरेवटक्स, 
(घ) तेक्वान्त्दो, 
(ङ) कयाते, 
(च) फशक्सङ, 
(छ) बतरफर, 
(ज) ब्माडतभन्त्टन, 
(झ) ऩौडी। 

19. शऩथ: ऩरयषद् य सतभततका ऩदेन सदस्म फाहेक अन्त्म सदस्मरे 
 आफ्नो कामथ बाय सभहाल्न ु अशघ अनसूुची-६ फभोशजभको ढाॉचाभा 
 ऩद तथा गोऩनीमताको शऩथ तरन ुऩनेछ। 

20. तनदेशशका, कामथ ववतध, तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्ने: ऩरयषद्रे ऐन 
 तथा मस तनमभावरीरे प्रदान गयेको काभ, कतथ व्म य अतधकाय 
 कामाथ न्त्वमनका रातग आवश्मकता अनसुाय तनदेशशका, कामथ ववतध 
 तथा भाऩदण्ड फनाई रागू गनथ  सक्नेछ। 

  (2) उऩतनमभ (1) फभोशजभको ऩरयषद्रे फनाएको 
 तनदेशशका, कामथ ववतध तथा भाऩदण्ड भन्त्त्रारमफाट स्वीकृत बएऩतछ 
 रागू हनेुछ। 
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अनसूुची-१ 

(तनमभ १० को उऩतनमभ (१) सॉग सभफशन्त्धत) 
प्रदेश खेरकुद ऩरयषद् भा आफद्धताको रातग ददइने तनवेदनको ढाॉचा 

तभतत: ......................... 
श्री प्रदेश खेरकुद ऩरयषद्, 
प्रदेश नॊ. ३,................। 

 

ववषम :ऩरयषद् भा आफद्ध हनु ऩाउॉ। 

 

 प्रदेश खेरकुद ववकास ऐन,२०७५ को दपा १३ तथा प्रदेश खेरकुद ववकास 
तनमभावरी, २०७६ को तनमभ १० को उऩतनमभ (१) फभोशजभ ऩरयषद्सॉग आफद्ध हनु 
चाहेकोरे देहामको वववयण खुराई तथा कागजात सॊरग्न गयी तोवकएको दस्तयु सवहत 
आफद्धताका रातग मो तनवेदन ऩेश गयेको छु।ऩरयषद्सॉग आफद्धता बए वाऩत ऩारन गनुथ ऩने  
शतथ को ऩारना गनथ  भञु्जय छु। 

1. क्रफ/सॊघ वा सॊस्थाको नाभ: 
2. क्रफ/सॊघ वा सॊस्थाको ठेगाना:  
 क) गाउॉऩातरका/नगयऩातरका: 
 ख) शजल्रा : .............        ग) पोन नॊ.: ................ 
 घ) फ्माक्स नॊ.: ..........          ङ) इभेर: .................... 
 च) वेवसाइट : ............................... 

3. क्रफ/सॊघ वा सॊस्थाको उद्देश्म: 
 (क) 
 (ख) 
 (ग) 
 (घ) 
 (ङ) 

4. क्रफ/सॊघ वा सॊस्थाको नवीकयण  फहार यहने अवतध : 
5. क्रफ/सॊघ वा सॊस्थाको कामथ  सतभततका सदस्महरुको नाभ य ठेगाना: 

 (क) 
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 (ख) 
 (ग) 
 (घ) 
 (ङ) 

6. सॊरग्न कागजातहरु: 
(क) क्रफ /सॊघ वा सॊस्था दताथ को प्रभाणऩत्र, 
(ख) सञ्चारन गरयन ेखेरकुद, 
(ग) तनवदेक क्रफ /सॊघ वा सॊस्थाको  ववधान प्रतततरवऩ, 
(घ) ऩतछल्रो आतथथ क वषथ को रेखाऩयीऺण प्रततवेदन, 
(ङ) क्रफ /सॊघ वा सॊस्थाको तपथ फाट आफद्धताको रातग तनवेदन ददने 

व्मशक्तराई सो गनथ  अतधकाय ददएको तनणथ मको प्रतततरवऩ 
  सॊस्थाको छाऩ : 

 तनवदेकको नाभथय : 
 दस्तखत : 
 ऩद :  
 क्रफ वा सॊघ वा सॊस्थाको नाभ : 
 ठेगाना : 
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अनसूुची-२ 

(तनमभ १० को उऩतनमभ (२) सॉग सभफशन्त्धत) 
प्रदेश खेरकुद ऩरयषद्मा आफद्ध क्रफ/सॊघ तथा सॊस्थाको  

प्रभाणऩत्रको ढाॉचा 
प्रदेश खेरकुद ऩरयषद् 

आफद्धताको प्रभाणऩत्र 

 प्रदेश खेरकुद ववकास ऩरयषद्सॉग आफद्ध हनु ऩाउॉ बनी 
....................(क्रफ/सॊघ/ वा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना) रे तभतत.................... भा 
ददएको तनवेदन उऩय कायवाही हुॉदा प्रदेश खेरकुद ऩरयषद्को तभतत......................को 
तनणथ मानसुाय त्मस क्रफ/सॊघ/सॊस्थाराई प्रदेश खेरकुद ववकास ऐन, २०७५ को दपा १५ 
तथा प्रदेश खेरकुद ववकास तनमभावरी, २०७६ को तनमभ १० को उऩतनमभ (२) 
फभोशजभ ऩरयषद्सॉग आफद्ध गयी मो प्रभाण ऩत्र प्रदान गरयएको छ। 

१. आफद्धता नभफय: 
२. आफद्धता कामभ यहने अवतध: मो आफद्धताको नवीकयण गयाएको अवस्थाभा फाहेक 

         तभतत.................. सभभ कामभ यहनछे। 

ऩरयषद्को छाऩ 
 

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

 

 

ऩछातडऩट्टी 
नवीकयण सभफन्त्धी वववयण: 

तस.नॊ. नवीकयण गने 
कभथ चायी 

दजाथ  दस्तखत तभतत जायी अवतध कामाथ रमको 
छाऩ 
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अनसूुची-३ 

(तनमभ १० को उऩतनमभ (३) सॉग सभफशन्त्धत) 
आफद्धता नवीकयण गयाउनको रातग ददन ेतनवेदनको ढाॉचा 

प्रदेश खेरकुद ववकास ऩरयषद्,                                तभतत:................. 
प्रदेश नॊ. ३, ............। 

 
ववषम : आफद्धता नवीकयण गयी ऩाउॉ। 

 

 मस क्रफ/सॊघ/सॊस्थाको प्रदेश खेरकुद ववकास ऩरयषद्सॉगको आफद्धता कामभ 
यहने अवतध तभतत ................... भा सभाद्ऱ हनुे बएकोरे प्रदेश खेरकुद ववकास 
तनमभावरी, २०७६ को तनमभ १० को उऩतनमभ (३) फभोशजभ आफद्धता नवीकयण 
गयाउन तोवकएको दस्तयु सवहत मो तनवेदन ऩेश गयेको छु । 

सॊरग्न कागजातहरु  
(क) ऩरयषद् भा आफद्ध बएको प्रभाणऩत्रको स्कलरै य एक प्रतत प्रतततरवऩ, 
(ख) ऩतछल्रो आतथथ क वषथ को रेखाऩयीऺण प्रततवेदन, 
(ग) क्रफ /सॊघ वा सॊस्थाको नवीकयण फहार यहने अवतध देशखने प्रभाणऩत्रको 

प्रतततरवऩ, 
(घ) ऩतछल्रो दईु वषथ भा सभऩादन गयेका भखु्मभखु्म कामथ को वववयण, 

 

सॊस्थाको छाऩ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तनवदेकको  
नाभ थय : 
दस्तखत : 
ऩद : 
क्रफ वा सॊघ वा सॊस्थाको नाभ : 
ठेगाना : 
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अनसूुची-४ 
(तनमभ १० को उऩतनमभ (६) सॉग सभफशन्त्धत) 

भमाद गशुिएको क्रफ /सॊघ/सॊस्थारे आफद्धता नवीकयण गयाउनको रातग ददन े
तनवेदनको ढाॉचा 

 

प्रदेश खेरकुद ववकास ऩरयषद्,                                 तभतत:................. 
प्रदेश नॊ. ३, .............। 

 

ववषम : आफद्धता नवीकयण गयी ऩाउॉ। 

 

 मस क्रफ/सॊघ/सॊस्थाको प्रदेश खेरकुद ववकास ऩरयषद्सॉगको आफद्धता कामभ 
यहने अवतध तभतत ................... भा सभाद्ऱ बएको य .................... कायणरे गदाथ  
सभमभा नै आफद्धता नवीकयण गयाउन असभथथ  बएकोरे प्रदेश खेरकुद ववकास तनमभावरी, 
२०७६को तनमभ १० को उऩतनमभ (६) फभोशजभ नवीकयणका रातग तोवकएको दस्तयु 
सवहत मो तनवेदन ऩेश गयेको छु। 

सॊरग्न कागजातहरु  
(क) ऩरयषद् भा आफद्ध बएको प्रभाणऩत्रको स्कलरै य एक प्रतत प्रतततरवऩ, 
(ख) ऩतछल्रो आतथथ क वषथ को रेखाऩयीऺण प्रततवेदन, 
(ग) क्रफ /सॊघ वा सॊस्थाको नवीकयण फहार यहने अवतध देशखने प्रभाणऩत्रको 

प्रतततरवऩ, 
(घ) ऩतछल्रो दईु वषथ भा सभऩादन गयेका भखु्मभखु्म कामथ को वववयण, 

 

सॊस्थाको छाऩ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तनवदेकको  
नाभथय : 
दस्तखत : 
ऩद : 
क्रफ वा सॊघ वा सॊस्थाको नाभ : 
ठेगाना : 
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अनसूुची-५ 

(तनमभ १२ सॊग सभफशन्त्धत) 
खेराडीराई प्रदान गरयन ेफीभा 

 
क्र.सॊ. खेराडीको अवस्था फीभाङ्क यकभ 

१. भतृ्म ुबएभा 
रु ३०,००,०००/- 
(रु तीस राख) 

२. घाइते बएभा रु १५,००,०००/- 
(रु ऩन्त्र राखसभभ) 

 

स्ऩविकयण: फीभा, खेर प्रशशऺण य खेर अवतधबय रागू हनेुछ। 
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अनसूुची-६ 

(तनमभ १९ सॉग सभफशन्त्धत) 
शऩथ 

 

 भ ...................... (शऩथ तरने व्मशक्तको नाभ)भरुकु य जनताप्रतत ऩूणथ  
वपादाय यही सत्म तनष्ठाऩूवथ क प्रततऻा गछुथ /ईश्वय/देश य जनताका नाभभा शऩथ तरन्त्छु वक 
प्रदेश खेरकुद ववकास ऩरयषद्/शजल्रा खेरकुद ववकास सतभततको ................... ऩदको 
हैतसमतरे भराई तोवकएको काभ भैरे जानफेझेुसभभ कतथ व्म सभझी देश तथा ऩरयषद् प्रतत 
वपादाय यही बम, ऩऺऩात वा दे्रष नयाखी रोब, रारच, भोरावहजा नगयी इभान्त्दायीऩूवथ क 
प्रचतरत कानूनको अधीनभा यही ऩारना गनेछु य आफ्नो कतथ व्म 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 सॊकेत गने 
छैन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भशन्त्त्रऩरयषद्  फाट स्वीकृत प्राद्ऱ तभतत् २०७६।०१।३१ 

 

आऻारे, 
ददऩेन्त्र सवुेदी 

प्रदेश सयकायको तनतभत्त सशचव 

शऩथ ग्रहण गनेको 
नाभ : 
दस्तखत : 
तभतत : 
ऩद : 
 

 

 

 

 

शऩथ ग्रहण गयेको प्रभाशणत गयाउनकेो 
नाभ : 
दस्तखत : 
तभतत : 
ऩद : 
कामाथ रम : 
 

 
 
 
 

आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, प्रदेश नॊ.३, हेटौंडाभा भदुरत। 

भूल्म रु. १०।- 
 


