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प्रदेश खेरकुद विकास ननमभािरी, २०७६ 
प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन नभनत 

२०७६।०१।३१ 

प्रदेश खेरकुद विकास ऐन, २०७५ को दपा ३० रे ददएको अनधकाय प्रमोग 
गयी प्रदेश सयकायरे देहामका ननमभहरु फनाएको छ। 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायम्भबक 

1. सॊम्ऺप्ता नाभ य प्रायभब: (१) मी ननमभहरुको नाभ "प्रदेश खेरकुद  
 विकास ननमभािरी, २०७६" यहेको  छ। 

  (२) मो ननमभािरी तरुून्त प्रायभब हनुेछ। 

2. ऩरयबाषा: विषम िा प्रङ्गरे अको अथथ नरागेभा मस ननमभािरीभा,- 
(क) "ऐन" बन्नारे प्रदेश खेरकुद विकास ऐन, २०७५ 

सभझन ुऩछथ। 

(ख) "ऩरयषद्" बन्नारे ऐनको दपा ३ फभोम्जभको प्रदेश 
खेरकुद विकास ऩरयषद् सभझन ुऩछथ। 

(ग) "भन्रारम" बन्नारे साभाम्जक विकास भन्रारम 
सभझन ुऩछथ। 

(घ) "सनभनत" बन्नारे ननमभ ३ फभोम्जभको म्जल्रा 
खेरकुद विकास सनभनत सभझन ुऩछथ। 
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ऩरयच्छेद-२ 

सनभनतको गठन, काभ, कतथव्म य अनधकाय 

3. म्जल्रा खेरकुद विकास सनभनतको गठन: (१) ऐनको दपा १२ 
फभोम्जभ प्रत्मेक म्जल्राभा देहाम फभोम्जभको ऩदानधकायी यहने गयी 
ऩरयषद्रे म्जल्रा खेरकुद विकास सनभनत गठन गनेछ :-   

(क) खेरकुदको ऺेरभा मोगदान ददएका 
खेराडी िा प्रम्शऺक िा येफ्री िा 
खेरकुद ऩदानधकायी िा खेरकुद 

विऻहरु भध्मेफाट ऩरयषद् फाट ननमकु्त व्मम्क्त    -अध्मऺ 

(ख) खेरकुदको ऺेरभा मोगदान ददएका 
खेराडी िा प्रम्शऺक िा येफ्री िा 
खेरकुद ऩदानधकायी िा खेरकुद 

विऻहरु भध्मेफाट ऩरयषद् फाट ननमकु्त 

कभतीभा दईुजना भवहरा सवहत चाय जना    -सदस्म 

  (२) सनभनतको कामाथरम प्रभखुरे सम्चिको रुऩभा कामथ 
 गनेछ। 

4. सनभनतको काभ, कतथव्म य अनधकाय: ननमभ 3 फभोम्जभ गदठत 
 सनभनतको काभ, कतथव्म य अनधकाय देहाम फभोम्जभ हनुछे :- 

(क) सनभनतको िावषथक कामथक्रभ तमाय गयी स्िीकृनतका 
रानग ऩरयषद् भा ऩेश गने, 

(ख) म्जल्रानबर यहेका खेरकुदका बौनतक ऩूिाथधायहरुको 
अनबरेख याख् ने य नतनको सॊयऺण, भभथत एिभ ् नमाॉ 
ननभाथण गनथ ऩरयषद् भा नसपारयस गने, 

(ग) म्जल्रानबर यहेका विनबन् न विधाका खेराडीहरुको 
अनबरेख अद्यािनधक गने, 
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(घ) म्जल्रास्तयीम खेरकुद प्रनतमोनगता सञ् चारन गने, 

(ङ) प्रदेश य याम्् िमस्तयका खेरकुद प्रनतमोनगताहरुभा 
खेराडीहरुराई सहबागी गयाउन,े 

(च) ननमनभत प्रम्शऺण य प्रनतमोनगता सञ् चारन गने, 

 

(छ) विनबन् न खेरका म्जल्रा सॊघ, सॊस्थाहरुसॉग आिश्मक 
सभन्िम गने, 

(ज) स्थानीम तहभा खेरकुद प्रनतमोनगता सञ् चारनका रानग 
आिश्मक सभन्िम य सहजीकयण गने, 

(झ) याष्ट्रऩनत यननङ म्शल्ड प्रनतमोनगता सञ् चारन गने, 

(ञ) सॊघसॊस्था तथा अन्म ननकामहरुसॉग सभन्िम गयी 
खेरकुदको विकासभा प्रोत्साहन गने, 

(ट) म्जल्रानबर आिश्मक ऩने खेरकुदका साभग्रीहरुको 
व्मिस्थाऩन गने, 

(ठ) खेरकुद विकासका रानग आिश्मक अन्म कामथ गने । 

5. सनभनतको फैठक सभफन्धी कामथविनध: (१) सनभनतको फैठक  अध्मऺरे 
तोकेको नभनत, सभम य स्थानभा फस्नेछ। 

  (२) सनभनतको फैठक आिश्मकता अनसुाय फस्नछे। 

  (३) सनभनतको फैठक फस्नबुन्दा कभतीभा चौफीस घण्टा 
 अगानड फैठकभा छरपर हनुे विषमको कामथसूची सवहतको सूचना 
 सनभनतको सदस्म सम्चिरे सदस्महरुराई ददन ुऩनेछ। 

  (४) सनभनतको कूर सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रनतशत 
 बन्दा फढी सदस्महरु उऩम्स्थत बएभा सनभनतको फैठकको रानग 
 गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको भानननेछ। 

(५) सनभनतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ। ननजको 
अनऩुम्स्थनतभा सनभनतका सदस्महरुरे आपूभध्मेफाट छानेको सदस्मरे 
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फैठकको अध्मऺता गनेछ। 

  (६) फैठकभा फहभुतको याम भान्म हनुेछ य भत फयाफय 
 बएभा अध्मऺता गने व्मम्क्तरे ननणथमात्भक भत ददनेछ। 

  (७) सनभनतको फैठकको ननणथम सनभनतको सम्चिरे 
 प्रभाम्णत गनेछ। 

ऩरयच्छेद-३ 

सेिा शतथ य सवुिधा 
6. ऩयुा सभम काभ गनुथ ऩने: सदस्म-सम्चि ऩरयषद् भा ऩूया सभम काभ 

 गने प्रशासननक ऩदानधकायी हनुेछ। 

7. सदस्म-सम्चिको ऩारयश्रनभक य सवुिधा: (१) सदस्म-सम्चिरे प्रदेश 
 सयकायको एघायौं तहको अनधकृत कभथचायीको शरुु तरफ 
स्केर  फयाफयको ऩारयश्रनभक ऩाउनछे। 

  (२) सदस्म-सम्चिरे स्िदेश य विदेशभा भ्रभण गदाथ एघायौं 
 तहका अनधकृत कभथचायी सयह दैननक बत्ता तथा भ्रभण खचथ 
 ऩाउनेछ। 

  (३) ऩरयषद्रे सदस्म-सम्चिराई एघायौं तहका अनधकृत 
 कभथचायी सयह सिायी साधन, चारक य इन्धन सवुिधा उऩरब्ध 
 गयाउनेछ। 

  (४) सदस्म-सम्चिराई प्रोत्साहन बत्ता रगामत अन्म थऩ 
 सवुिधाहरु ददइने छैन। 

8. ऩरयषद्को सदस्मको बत्ता: ऩरयषद्का सदस्मरे प्रचनरत ननमभानसुाय 
 फैठक बत्ता ऩाउनेछ । 

9. सनभनतका अध्मऺ य सदस्मको बत्ता: सनभनतका अध्मऺ य सदस्मरे 
 प्रचनरत ननमभानसुाय फैठक बत्ता ऩाउनेछ। 
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ऩरयच्छेद-४ 

खेरकुद सभफन्धी क्रफ, सॊघ िा सॊस्थाको आफद्धता 

सभफन्धी व्मिस्था 

10. खेरकुद सभफन्धी क्रफ, सॊघ िा सॊस्था आफद्धता तथा निीकयण 
सभफन्धी व्मिस्था: (1) ऐनको दपा १३ फभोम्जभ ऩरयषद् भा आफद्ध 
हनु चाहने क्रफ, सॊघ िा सॊस्थारे अनसूुची-१ फभोम्जभको  ढाॉचाभा 
ऩरयषद् भा  ननिेदन ददन ुऩनेछ। 
 (२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ प्राप्त ननिेदन उऩय ऩरयषद्रे 
आिश्मक जाॉचफझु गदाथ ननिेदक क्रफ, सॊघ िा सॊस्थाराई ऩरयषद् भा 
आफद्धता प्रदान गनथ उऩमकु्त देम्खएभा तीन हजाय रुऩैमाॉ दस्तयु नरई 
अनसूुची-२ फभोम्जभको ढाॉचाभा आफद्धताको प्रभाणऩर ददइनेछ। 

  (३) ऩरयषद् भा आफद्ध बएका क्रफ, सॊघ िा सॊस्थारे 
 आफ्नो आफद्धता कामभै याख्न चाहेभा त्मस्तो आफद्धताको अिनध 
 सवकन ु बन्दा ऩन्र ददन अगािै निीकयणको रानग अनसूुची-३ 
 फभोम्जभको ढाॉचाभा ऩरयषद् भा  ननिेदन ददनऩुनेछ । 

  (४) उऩननमभ (३) फभोम्जभ ददने ननिेदनको साथभा 
 देहामका कागजात ऩेश गनुथ ऩनेछ :- 

(क) क्रफ, सॊघ िा सॊस्थारे निीकयण िा फहार यहने 
अिनध ऩवुि गने प्रभाणको प्रनतनरवऩ, 

(ख) क्रफ, सॊघ िा सॊस्थाको िावषथक रेखाऩयीऺण 
प्रनतिेदन, 

(ग) ऩरयषद्रे तोकेको अन्म कागजात। 

  (५) उऩननमभ (३) फभोम्जभको आफद्धता निीकयण 
 गयाउनका रानग ददएको ननिेदन जाॉचफझु गदाथ ऩरयषद्रे उऩमकु्त 
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 देखेभा तीन हजाय रुऩैमाॉ निीकयण दस्तयु नरई ननिेदक सॊघ िा 
 सॊस्थाको आफद्धता निीकयण गरयददनेछ। 

  (६) उऩननमभ (३) फभोम्जभको अिनधनबर आफद्धता 
 निीकयण गयाउन नसकेको सॊघ िा सॊस्थारे त्मसको भनानसफ 
 कायण देखाई सो अिनध सभाप्त बएको नभनतरे तीन भवहनानबर 
 निीकयणको रानग अनसूुची-४ फभोम्जभको ढाॉचाभा ऩरयषद् भा 
 ननिेदन ददनऩुनेछ। 

(७) उऩननमभ (६) फभोम्जभ ऩयेको ननिेदन जाॉचफझु गदाथ 
भनानसफ देम्खएभा ऩरयषद्रे उऩननमभ (५) फभोम्जभ राग्ने  निीकयण 
दस्तयुभा त्मस्तो दस्तयुको ऩचास प्रनतशत थऩ दस्तयु नरई त्मस्तो सॊघ 
िा सॊस्थाको आफद्धता निीकयण गरयददन ुऩनेछ। 

11. आफद्धता यद्द गनथ सक्न:े (1) देहामको अिस्थाभा ऩरयषद्  भा आफद्ध 
बएका सॊघ िा सॊस्थाको आफद्धता स्ित: यद्द बएको भानननेछ :- 

(क) प्रचनरत कानून फभोम्जभ सॊघ िा सॊस्थाको विघटन 
बएभा। 

(ख) ननमभ १० को उऩननमभ (७) फभोम्जभको अिनधनबर 
आफद्धता निीकयण नगयाएभा। 

  (२) देहामको अिस्थाभा ऩरयषद्रे आपूसॉग आफद्ध बएका 
 सॊघ िा सॊस्थाको आफद्धता यद्द गनथ सक्नेछ :- 

(क) िावषथक रेखाऩयीऺण नगयाएभा, 
(ख) सॊघ िा सॊस्थाको विधानभा सॊशोधन बई खेरकुदको 

ऺेरभा कामथऺ ेर नयहने बएभा, 
(ग) सॊघ िा सॊस्थाको यकभ वहनानभना गयेभा, 
(घ) आफ्नो उद्देश्म अनरुुऩ काभकायफाही गयेको नऩाएभा, 
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(ङ) ऩरयषद्को वहत विऩयीतको कुनै कामथ गयेभा िा 
ऩरयषद्राई हानन नोक्सानी ऩरु् माएभा, 

(च) ऩरयषद्रे आफद्धता ददॉदाको शतथ तथा ऩरयषद्को 
सहमोग य सहकामथभा गरयने कुनै  काभको 
सभफन्धभा ददएको ननदेशन ऩारना नगयेभा। 

 

ऩरयच्छेद-५ 

खेराडीको व्मिसावमक सयुऺा 
12. खेराडीको फीभा सभफन्धी व्मिस्था: ऩरयषद्सॉग आफद्ध क्रफ िा  

सॊस्थाका खेराडीराई प्रदेश सयकायको प्रनतनननधत्ि गने गयी  ऩरयषद्रे 
कुनै ऩनन खेरकुद प्रनतमोनगताभा सहबागी गयाउॉदा त्मस्तो  खेराडी, 
प्रम्शऺक, येफ्रीको अनसूुची-५ फभोम्जभ फीभा गनुथ ऩनेछ। 

13. खेराडीराई प्रदान गरयन ेबत्ता: (१) ऩरयषद्रे यावष्ट्रम स्तयको  खेरकुद 
प्रनतमोनगताभा ननमभ १८ फभोम्जभ प्रदेशको प्राथनभकताभा  ऩयेका 
खेरभा स्िणथ ऩदक म्जत्न े प्रदेशका खेराडीराई यावष्ट्रम  खेरकुद 
ऩरयषद् रे प्रदान गने सयहको भानसक बत्ता दोहोयो नऩने  गयी प्रदान 
गनेछ। 

तय खेराडीरे खेर खेल्न छोडेभा त्मस्तो बत्ता उऩरब्ध  
गयाइने छैन। 

(२) ऩरयषद्रे आमोजना गयेको प्रदेशस्तयीम खेरकुद 
प्रनतमोनगता तथा प्रदेश सयकायको प्रनतनननधत्ि गयी यावष्ट्रम  
प्रनतमोनगताभा सहबागी खेराडीराई ऩरयषद्रे तानरभ तथा खेर 
अिनधबय दैननक दईु हजाय रुऩैंमा बत्ता उऩरब्ध गयाउनछे। 

 



 

8 

 

ऩरयच्छेद-६ 
विविध 

14. खेरकुद विकास प्रम्शऺण प्रनतष्ठानको स्थाऩना: (१) ऐनको दपा  २९ 
फभोम्जभ ऩरयषद् भातहत यहने गयी प्रदेश सयकायरे प्रदेश  याजऩरभा 
सूचना प्रकाशन गयी आिश्मकता अनसुाय प्रदेश  खेरकुद  विकास 
प्रम्शऺण प्रनतष्ठानको स्थाऩना गनथ सक्नेछ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ स्थावऩत प्रनतष्ठानको  सञ्चारन, 

सऩुरयिेऺण तथा अनगुभनको कामथ ऩरयषद्रे गनेछ। 

15. सॊगठन सॊयचना तथा कभथचायी व्मिस्था: ऩरयषद्, प्रनतष्ठान तथा  
सनभनतको सॊगठन सॊयचना य कभथचायीको ननमकु्ती सभफन्धी  व्मिस्था  
प्रदेश सयकायरे स्िीकृत गये फभोम्जभ हनुेछ। 

16. ऩरयषद्को कोष सञ्चारन: ऩरयषद्को कोषको खाता सञ्चारन सदस्म- 
सम्चि िा ननजरे तोकेको अनधकृत य ऩरयषद्को रेखा सभफन्धी  कामथ 
गने प्रभखु कभथचायीको सॊमकु्त दस्तखतफाट हनुेछ। 

17. अनधकाय प्रत्मामोजन: ऩरयषद्रे ऐन तथा मस ननमभािरी फभोम्जभ  
आपूराई प्राप्त अनधकायहरु भध्मे आिश्मकता अनसुाय सफै िा  केही 
अनधकाय ऩरयषद्को अध्मऺ, सदस्म-सम्चि, सदस्म, सनभनत  िा 
अनधकृतस्तयको कुनै कभथचायीराई प्रत्मामोजन गनथ सक्नछे। 

18.  खेरकुदको प्राथनभवककयण:  ऩरयषद्रे देहाम फभोम्जभको खेरहरुराई 
प्राथनभकताभा याखी खेरकुद सभफन्धी वक्रमाकराऩ सञ्चारन गदै 
रैजानछे :- 

(क) पुटफर, 
(ख) वक्रकेट, 
(ग) एथेरेवटक्स, 
(घ) तेक्िान्दो, 
(ङ) कयाते, 
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(च) फम्क्सङ, 
(छ) बनरफर, 
(ज) ब्माडनभन्टन, 
(झ) ऩौडी। 

19. शऩथ: ऩरयषद् य सनभनतका ऩदेन सदस्म फाहेक अन्म सदस्मरे  
आफ्नो कामथबाय सभहाल्न ुअम्घ अनसूुची-६ फभोम्जभको ढाॉचाभा  ऩद 
तथा गोऩनीमताको शऩथ नरन ुऩनेछ। 

 

20. ननदेम्शका, कामथविनध, तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्न:े (1) ऩरयषद्रे ऐन  
तथा मस ननमभािरीरे प्रदान गयेको काभ, कतथव्म य अनधकाय  
कामाथन्िमनका रानग आिश्मकता अनसुाय ननदेम्शका, कामथविनध  तथा 
भाऩदण्ड फनाई रागू गनथ सक्नेछ। 

(2) उऩननमभ (1) फभोम्जभको ऩरयषद्रे फनाएको  
ननदेम्शका, कामथविनध तथा भाऩदण्ड भन्रारमफाट स्िीकृत बएऩनछ  
रागू हनुेछ। 

 

  



 

10 

 

अनसूुची-१ 

(ननमभ १० को उऩननमभ (१) सॉग सभफम्न्धत) 
प्रदेश खेरकुद ऩरयषद् भा आफद्धताको रानग ददइन ेननिेदनको ढाॉचा 

नभनत......................... : 
श्री प्रदेश खेरकुद ऩरयषद्, 

फागभती प्रदेश ................। 

 

विषम :ऩरयषद् भा आफद्ध हनु ऩाउॉ। 

 

 प्रदेश खेरकुद विकास ऐन, २०७५ को दपा १३ तथा प्रदेश 
खेरकुद विकास ननमभािरी, २०७६ को ननमभ १० को उऩननमभ (१) 
फभोम्जभ ऩरयषद्सॉग आफद्ध हनु चाहेकोरे देहामको विियण खरुाई तथा 
कागजात सॊरग्न गयी तोवकएको दस्तयु सवहत आफद्धताका रानग मो ननिेदन 
ऩेश गयेको छु। ऩरयषद्सॉग आफद्धता बए फाऩत ऩारन गनुथ ऩने  शतथको 
ऩारना गनथ भञु्जय छु। 

1. क्रफ/सॊघ िा सॊस्थाको नाभ: 
2. क्रफ/सॊघ िा सॊस्थाको ठेगाना: 

 क) गाउॉऩानरका/नगयऩानरका: 
 ख) म्जल्रा : .............          ग) पोन नॊ.: ................ 
 घ) फ्माक्स नॊ.: ..........          ङ) इभेर: .................... 
 च) िेिसाइट : ............................... 

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

4. क्रफ/सॊघ िा सॊस्थाकोनिीकयण  फहार यहने अिनध : 
5. क्रफ/सॊघ िा सॊस्थाको कामथ सनभनतका सदस्महरुको नाभ य ठेगाना: 

 (क) 
 (ख) 
 (ग) 
 (घ) 
 (ङ) 

सॊरग्न कागजातहरु: 
(क) क्रफ /सॊघ िा सॊस्था दताथको प्रभाणऩर, 

(ख) सञ्चारन गरयने खेरकुद, 

(ग) ननिेदक क्रफ /सॊघ िा सॊस्थाको  विधान प्रनतनरवऩ, 

(घ) ऩनछल्रो आनथथक िषथको रेखाऩयीऺण प्रनतिेदन, 

(ङ) क्रफ /सॊघ िा सॊस्थाको तपथ फाट आफद्धताको रानग ननिेदन 
ददने व्मम्क्तराई सो गनथ अनधकाय ददएको ननणथमको प्रनतनरवऩ 

  सॊस्थाको छाऩ : 
 ननिेदकको नाभ थय : 
 दस्तखत : 
 ऩद  : 
 क्रफ िा सॊघ िा सॊस्थाको नाभ : 
 ठेगाना : 
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अनसूुची-२ 
(ननमभ १० को उऩननमभ (२) सॉग सभफम्न्धत) 

प्रदेश खेरकुद ऩरयषद् भा आफद्ध क्रफ/सॊघ तथा सॊस्थाको  
प्रभाणऩरको ढाॉचा 

प्रदेश खेरकुद ऩरयषद् 

आफद्धताको प्रभाणऩर 

प्रदेश खेरकुद विकास ऩरयषद्सॉग आफद्ध हनु ऩाउॉ बनी 
....................(क्रफ/सॊघ/ िा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना) रे 
नभनत.................... भा ददएको ननिेदन उऩय कायफाही हुॉदा प्रदेश खेरकुद 
ऩरयषद्को नभनत......................को ननणथमानसुाय त्मस क्रफ/सॊघ/सॊस्थाराई 
प्रदेश खेरकुद विकास ऐन, २०७५ को दपा १५ तथा प्रदेश खेरकुद विकास 
ननमभािरी, २०७६ को ननमभ १० को उऩननमभ (२) फभोम्जभ ऩरयषद्सॉग 
आफद्ध गयी मो प्रभाण ऩर प्रदान गरयएको छ। 

१. आफद्धता नभफय: 
२. आफद्धता कामभ यहने अिनध: मो आफद्धताको निीकयण गयाएको 

अिस्थाभा फाहेक नभनत.................. सभभ कामभ यहनछे। 

ऩरयषद्को छाऩ 

 

प्रभाणऩर जायी गने अनधकायीको 
नाभ, थय:- 
ऩद:- 
नभनत:- 
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ऩछानडऩट्टी 
निीकयण सभफन्धी विियण: 

नस. 
नॊ. 

निीकयण गने 
कभथचायी 

दजाथ दस्तखत नभनत जायी 
अिनध 

कामाथरमको 
छाऩ 
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अनसूुची-३ 

(ननमभ १० को उऩननमभ (३) सॉग सभफम्न्धत) 
आफद्धता निीकयण गयाउनको रानग ददन ेननिेदनको ढाॉचा 

 

प्रदेश खेरकुद विकास ऩरयषद्,                                नभनत:................. 
फागभती प्रदेश............। 

 

विषम : आफद्धता निीकयण गयी ऩाउॉ। 
 

 मस क्रफ/सॊघ/सॊस्थाको प्रदेश खेरकुद विकास ऩरयषद्सॉगको 
आफद्धता कामभ यहन ेअिनध नभनत ................... भा सभाप्त हनुे बएकोरे 
प्रदेश खेरकुद विकास ननमभािरी, २०७६ को ननमभ १० को उऩननमभ (३) 
फभोम्जभ आफद्धता निीकयण गयाउन तोवकएको दस्तयु सवहत मो ननिेदन ऩेश 
गयेको छु । 

सॊरग्न कागजातहरु  
(क) ऩरयषद् भा आफद्ध बएको प्रभाणऩरको सक्करै य एक प्रनत 

 प्रनतनरवऩ, 

(ख) ऩनछल्रो आनथथक िषथको रेखाऩयीऺण प्रनतिेदन, 

(ग)  क्रफ/सॊघ िा सॊस्थाको निीकयण फहार यहने अिनध देम्खने 
 प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ, 

(घ)  ऩनछल्रो दईु िषथभा सभऩादन गयेका भखु्म भखु्म कामथको 
 विियण, 

 

सॊस्थाको छाऩ  
 

 

 

 

 

ननिेदकको  
नाभ थय : 
दस्तखत : 
ऩद : 
क्रफ िा सॊघ िा सॊस्थाको नाभ : 
ठेगाना : 
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अनसूुची-४ 
(ननमभ १० को उऩननमभ (६) सॉग सभफम्न्धत) 

भमाद गमु्िएको क्रफ /सॊघ/सॊस्थारे आफद्धता निीकयण गयाउनको रानग ददन े
ननिेदनको ढाॉचा 

प्रदेश खेरकुद विकास ऩरयषद्,                                 नभनत:................. 
 फागभती प्रदेश.....................। 

विषम : आफद्धता निीकयण गयी ऩाउॉ। 

 

 मस क्रफ/सॊघ/सॊस्थाको प्रदेश खेरकुद विकास ऩरयषद्सॉगको 
आफद्धता कामभ यहने अिनध नभनत ................... भा सभाप्त बएको य 
.................... कायणरे गदाथ सभमभा नै आफद्धता निीकयण गयाउन असभथथ 
बएकोरे प्रदेश खेरकुद विकास ननमभािरी, २०७६को ननमभ १० को 
उऩननमभ (६) फभोम्जभ निीकयणका रानग तोवकएको दस्तयु सवहत मो ननिेदन 
ऩेश गयेको छु। 

सॊरग्न कागजातहरु  
(क) ऩरयषद् भा आफद्ध बएको प्रभाणऩरको सक्करै य एक प्रनत प्रनतनरवऩ, 

(ख) ऩनछल्रो आनथथक िषथको रेखाऩयीऺण प्रनतिेदन, 

(ग)  क्रफ /सॊघ िा सॊस्थाको निीकयण फहार यहन े अिनध देम्खने 
 प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ, 

(घ)  ऩनछल्रो दईु िषथभा सभऩादन गयेका भखु्मभखु्म कामथको विियण, 

 

सॊस्थाको छाऩ  
 

 

 

 

 

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

(ननमभ १२ सॉग सभफम्न्धत) 
खेराडीराई प्रदान गरयन ेफीभा 

 
क्र.सॊ. खेराडीको 

अिस्था 
फीभाङ्क यकभ 

१. भतृ्म ुबएभा 
रु ३०,००,०००/- 

(रु तीस राख) 

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

 
स्ऩिीकयण: फीभा, खेर प्रम्शऺण य खेर अिनधबय रागू हनुेछ। 
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अनसूुची-६ 

(ननमभ १९ सॉग सभफम्न्धत) 
शऩथ 

 

 भ ...................... (शऩथ नरने व्मम्क्तको नाभ) भरुकु य जनताप्रनत 
ऩूणथ िपादाय यही सत्म ननष्ठाऩूिथक प्रनतऻा गछुथ/ईश्वय/देश य जनताका नाभभा 
शऩथ नरन्छु वक प्रदेश खेरकुद विकास ऩरयषद्/म्जल्रा खेरकुद विकास 
सनभनतको ................... ऩदको हैनसमतरे भराई तोवकएको काभ भैरे 
जानेफझेुसभभ कतथव्म सभझी देश तथा ऩरयषद् प्रनत िपादाय यही बम, ऩऺऩात 
िा दे्वष नयाखी रोब, रारच, भोरावहजा नगयी इभान्दायीऩूिथक प्रचनरत कानूनको 
अधीनभा यही ऩारना गनेछु य आफ्नो कतथव्म ऩारनाको नसरनसराभा आपूराई 
जानकायी बएको कुनै गोप्म कुया प्रचनरत कानूनको ऩारना गदाथ फाहेक भ 
ऩदभा फहार यहॉदा िा नयहॉदाको जनुसकैु अिस्थाभा ऩनन कुनै वकनसभफाट 
प्रकट िा सॊकेत गने छैन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

द्रिव्म् केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन,२०७७ फभोम्जभ प्रदेश नॊ. ३ को 
सट्टा फागभती प्रदेश याम्खएको छ।

शऩथ ग्रहण गनेको 
नाभ : 
दस्तखत : 
नभनत : 
ऩद : 
 

शऩथ ग्रहण गयेको प्रभाम्णत गयाउनकेो 
नाभ : 
दस्तखत : 
नभनत : 
ऩद : 
कामाथरम : 
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