
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ५) हेटौंडा, नऩेार, पागनु १2 गते, २०७८ सार (सङ् ्मा ३१ 

बाग 2 
फागभती प्रदेश सयकाय 

मवुा तथा खेरकुद भन्त्त्रारम 
हेटौंडा, नेऩारको 

 सूचना 
प्रदेश खेरकुद ववकास (ऩवहरो सॊशोधन) ननमभावरी, २०७८ 

प्रदेश खेरकुद ववकास ननमभावरी, 2076 राई सभसाभवमक सॊशोधन गनन 
वाञ्छनीम बएकोरे प्रदेश खेरकुद ववकास ऐन, 2075 को दपा 30 रे 
ददएको  अनधकाय प्रमोग गयी प्रदेश सयकायरे देहामका ननमभहरु फनाएको 
छ । 
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१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्बः  (१) मी ननमभहरूको नाभ "प्रदेश खेरकुद 
 ववकास (ऩवहरो सॊशोधन)  ननमभावरी, २०७८" यहेको छ । 

(2) मो ननमभावरी तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. प्रदेश खेरकुद ववकास ननमभावरी, २०७६ को ननमभ २ भा 
 सॊशोधनः प्रदेश खेरकुद ववकास ननमभावरी, २०७६ (मस ऩनछ 
 "भूर ननमभावरी" बननएको) को ननमभ २ को खण्ड (ग) भा 
 यहेको "साभाशजक ववकास भन्त्त्रारम" बने्न शब्दहरूको सट्टा "मवुा 
 तथा खेरकुद भन्त्त्रारम" बने्न शब्दहरू याशखएका छन।् 

३. भूर ननमभावरीको ननमभ ३ भा सॊशोधन भूर ननमभावरीको ननमभ 
 ३ को उऩननमभ (2) ऩनछ देहामको उऩननमभ (३) थवऩएको छः- 

"(3) उऩननमभ (1) फभोशजभ सनभनतका ऩदानधकायीको 
ऩदावनध ननमकु्त बएको नभनतरे दईु वषनको हनुेछ।"  

४. भूर ननमभावरीको ननमभ ४ भा सॊशोधन: भूर ननमभावरीको ननमभ 
 ४ को खण्ड (ट) ऩनछ देहामको खण्ड (ट१) थवऩएको छः- 

"(ट१) आफ्नो शजल्रानबत्रको कम्तीभा दईु वटा स्थानीम 
तह य सोही स्थानीम तहका कम्तीभा तीन वटा क्रवको 
नसपारयसभा शजल्रा स्तयीम खेर सॊघ दतान गने,"  

५. भूर ननमभावरीको ननमभ ५ भा सॊशोधनः भूर ननमभावरीको ननमभ 
 ५ को,- 

(१) उऩननमभ (३) भा यहेको “सदस्म-सशचव” बने्न 
शब्दहरूको को सट्टा “सशचव” बने्न शब्द याशखएको छ। 

(२) उऩननमभ (५) ऩनछ देहामको उऩननमभ (५क) थवऩएको 
छः- 

"(५क) सनभनतरे आवश्मकता अनसुाय 
शजल्राशस्थत कामानरमका कामानरम प्रभखुहरूराई 
फैठकभा आभन्त्त्रण गनन सक्नेछ।”  
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(३) उऩननमभ (७) भा यहेको "सशचवरे" बने्न शब्दको सट्टा 
"अध्मऺ य सशचवरे" बने्न शब्दहरू याशखएका छन।्  

६. भूर ननमभावरीभा ननमभ ५ ऩनछ ननमभ ५क. य ५ख. थऩः भूर 
 ननमभावरीको ननमभ ५ ऩनछ देहामको ननमभ ५क. य ५ख. 
 थवऩएका छन:्- 

 "५क. खाता सञ्चारन सम्फन्त्धी व्मवस्थाः (१) प्रत्मेक शजल्रा 
  खेरकुद ववकास सनभनतको आफ्नो छुटै्ट खाता हनुेछ।उक्त 
  खाताभा देहाम फभोशजभको यकभ जम्भा हनुेछ । 

(क) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय, याविम 
खेरकुद ऩरयषद् य प्रदेश खेरकुद 
ववकास ऩरयषद् फाट प्राप्त हनु ेनगदी वा 
शजन्त्सी अनदुान, 

(ख) ववनबन्न कामनक्रभहरु प्रस्ततु गयी जम्भा 
हनु आएका यकभ य ऩयुस्काय यकभ, 

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको खाता नेऩार 
सयकायफाट भान्त्मता प्राप्त वाशणज्म फैंकभा खोल्न ुऩनेछ ।  

(3) सनभनतको खाता सञ्चारन सनभनतको अध्मऺ 
य कामानरम प्रभखुको सॊमकु्त दस्तखतफाट हनुेछ । 

तय अध्मऺको ऩद रयक्त यहेको अवस्थाभा 
ऩरयषद्को स्वीकृनतभा सनभनतको कामानरम प्रभखु य 
कामानरमको वरयष्ठ कभनचायीको सॊमकु्त दस्तखतफाट खाता 
सञ्चारन गनन सवकनेछ । 

 ५ख. रेखा य रेखाऩयीऺणः (१) सनभनतको आम व्ममको रेखा 
  प्रचनरत कानून फभोशजभ याशखनेछ । 

(२) सनभनतको आन्त्तरयक रेखा ऩयीऺण प्रदेश 
रेखा ननमन्त्त्रक कामानरमरे गनेछ । 
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(३) सनभनतको अशन्त्तभ रेखा ऩयीऺण भहारेखा 
ऩरयऺकको कामानरमफाट हनुेछ । 

(४) ऩरयषद्रे सनभनतको आम-व्ममको रेखा, तत ्
सम्फन्त्धी कागजात, नगदी शजन्त्सी सभेत जनुसकैु फखत 
जाॉच्न वा जाॉच्न रगाउन सक्नेछ।"  

७. भूर ननमभावरीको ननमभ ९. भा सॊशोधन: भूर ननमभावरीको 
 ननमभ ९. को सट्टा देहामको ननमभ ९. याशखएको छः- 
   "९. सनभनतका अध्मऺ य सदस्मको बत्ता: (१) सनभनतका  
        अध्मऺरे सञ्चाय य मातामात खचन फाऩत प्रत्मेक भवहना  
        फीस हजाय रुऩैमाॉ ऩाउनेछ। 

(2) सनभनतका अध्मऺ य सदस्मरे प्रचनरत  
ननमभानसुाय फैठक बत्ता ऩाउनेछ ।"  

८. भूर ननमभावरीभा ऩरयच्छेद 4क. थऩः भूर ननमभावरीको 
 ऩरयच्छेद-4 ऩनछ देहामको ऩरयच्छेद 4क. थऩ गरयएको छः-   

"ऩरयच्छेद-4क. 
ऩरयषद् भा खेरकुद सम्फन्त्धी क्रफ, सॊघ वा सॊस्थाको दतान 

सम्फन्त्धी व्मवस्था 
1१क.  ऩरयषद् भा खेर सॊघको गठन तथा दतानः (1) ऐनको दपा  

 १३ फभोशजभ ऩरयषद् भा खेर सॊघको गठन तथा दतान  
 देहाम फभोशजभ हनुेछः- 

(क) एक खेरको रानग एउटा भात्र खेर 
सॊघ वा भहासॊघ गठन हनुेछ, 

(ख) खेर सॊघको ववधानभा प्रत्मेक ४ वषनभा 
ऩरयषद्को प्रनतनननधको उऩशस्थनतभा 
रोकताशन्त्त्रक ऩद्धनत अनसुाय खेर सॊघ 
वा भहासॊघको ऩदानधकायी तथा 
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सदस्महरुको  ननवानचनको व्मवस्था हनु ु
ऩनेछ, 

(ग) प्रदेश खेर सॊघ गठन कम्तीभा ५ वा 
सो बन्त्दा फढी शजल्राका खेर सॊघ 
आऩसभा नभरी गनन सवकनछे, 

(घ) प्रदेश स्तयीम खेर सॊघको दतान शजल्रा 
खेरकुद ववकास सनभनत भापन त 
नसपारयस सवहत अनसूुची-4क. को 
ढाॉचाभा ऩरयषद् भा ननवेदन ददन ुऩनेछ। 

(2) शजल्रा स्तयीम खेर सॊघको गठन देहाम 
अनसुाय हनुेछ:- 

(क) एक खेरको रानग एउटा भात्र खेर 
सॊघ  गठन हनुेछ, 

(ख) खेर सॊघको ववधानभा प्रत्मेक ४ वषनभा 
सनभनतको प्रनतनननधको उऩशस्थनतभा 
रोकताशन्त्त्रक ऩद्धनत अनसुाय खेर 
सॊघका ऩदानधकायी तथा सदस्महरुको 
ननवानचनको  व्मवस्था हनु ुऩनेछ, 

(ग) शजल्रा खेर सॊघको गठन कम्तीभा 
दईु वटा स्थानीम तह य सोही स्थानीम 
तहका तीन वटा क्रफको नसपारयस 
गने। 

(3) मस ननमभ फभोशजभ प्रदेश वा शजल्रा 
स्तयभा खेर सॊघ गठन वा दतान गदान सम्फशन्त्धत खेरको  
याविम खेर सॊघ वा भहासॊघ बएभा सो सॊघ वा 
भहासॊघको अनभुनत नरएको हनु ुऩनेछ । 
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(4) ऩरयषद् भा प्रदेश तथा शजल्रा स्तयका खेर 
सॊघ तथा क्रफको दतानका रानग तीन हजाय रुऩैमाॉ दस्तयु 
राग्नेछ । दतान बएका क्रफ, सॊघ तथा सॊस्थाराई 
अनसूुची-4ख. फभोशजभको ढाॉचाभा प्रभाणऩत्र प्रदान 
गरयनेछ । 

(5) ऩरयषद्रे ववद्यारम स्तयभा खेरकुद गनतववनध 
सञ्चारन गननका रानग छुटै्ट सॊघहरू दतान गनन सक्नेछ।"  

९. भूर ननमभावरीको ननमभ १३ को उऩननमभ (२) भा सॊशोधन: भूर 
 ननमभावरीको ननमभ १३ को उऩननमभ (२) को सट्टा देहामको 
 उऩननमभ (२) याशखएको छ: 

"(२) ऩरयषद्रे आमोजना गयेको प्रदेश स्तयीम खेरकुद 
प्रनतमोनगता तथा प्रदेश सयकायको प्रनतनननधत्व गयी याविम 
प्रनतमोनगताभा सहबागी खेराडी य प्रशशऺकराई तानरभ तथा खेर 
अवनधबय य  येफ्री तथा  व्मवस्थाऩकराई खेर अवनधबय ऩरयषद्रे 
दैननक दईु हजाय बत्ता उऩरब्ध गयाउनेछ ।" 

१०. भूर ननमभावरीभा अनसूुची-4क. य 4ख. थऩ: भूर ननमभावरीको 
 अनसूुची-४ ऩनछ मसैसाथ सॊरग्न फभोशजभको अनसूुची-4क. य 
 4ख. थऩ गरयएको छ। 
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अनसूुची-4क. 
ननमभ १1क. को उऩननमभ (1) को खण्ड (घ) सॉग सम्फशन्त्धत 
ऩरयषद् भा क्रव, सॊघ वा सॊस्था दतानका रानग ददइन ेननवेदनको ढाॉचा 

नभनत: ......................... 
श्री प्रदेश खेरकुद ववकास ऩरयषद्, 
फागभती प्रदेश,................ । 

ववषम : ऩरयषद् भा दतान{/नवीकयण हनु ऩाउॉ । 

प्रदेश खेरकुद ववकास ऐन, २०७५ को दपा १३ तथा प्रदेश खेरकुद ववकास 
ननमभावरी, २०७6 को ननमभ 11क. को उऩननमभ (१) को खण्ड (घ) फभोशजभ 
ऩरयषद् भा दतान हनु चाहेकोरे देहामको वववयण खरुाई तथा कागजात सॊरग्न गयी 
तोवकएको दस्तयु सवहत दतानका रानग मो ननवेदन ऩेश गयेको छु।ऩरयषद्सॉग दतान बए 
फाऩत ऩारन गनुनऩने शतनको ऩारना गनन भञ्जुय छु । 

१= क्रफ/सॊघ वा सॊस्थाको नाभ : 
२. क्रफ/सॊघ वा सॊस्थाको ठेगाना :  
 (क) गाउॉऩानरका/नगयऩानरका : 
 (ख) शजल्रा : ..........................          (ग) पोन नॊ.: ................ 
 (घ) फ्माक्स नॊ.: .......................        (ङ) इभेर:....................... 
 (च) वेफसाइट : ............................... 
३. क्रफ/ सॊघ वा सॊस्थाको उद्देश्म : 

 (क) 
 (ख) 
 (ग) 

४. क्रफ /सॊघ वा सॊस्थाको नवीकयण फहार यहने अवनध : 
५. क्रफ /सॊघ वा सॊस्थाको कामन सनभनतका सदस्महरुको नाभ य ठेगाना : 

 (क) 
 (ख) 
 (ग) 

६. सॊरग्न कागजातहरु: 
 (क) क्रफ /सॊघ वा सॊस्था दतानको प्रभाणऩत्र, (नवीकयणको हकभा भात्र) 
 (ख) ननवेदक क्रफ /सॊघ वा सॊस्थाको ववधानको प्रनतनरवऩ, 
 (ग) ऩनछल्रो आनथनक वषनको रेखाऩयीऺण प्रनतवेदन, (नवीकयणको हकभा भात्र) 
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 (घ) क्रफ/सॊघ वा सॊस्थाको तपन फाट दतान/नवीकयणको रानग ननवेदन ददन े
      व्मशक्तराई सो गनन अनधकाय ददएको ननणनमको प्रनतनरवऩ  
 

 सॊस्थाको छाऩ :    ननवेदकको नाभ थय : 
 क्रफ वा सॊघ वा सॊस्थाको नाभ :  दस्तखत : 
 ठेगाना :      ऩद : 
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अनसूुची-4ख. 
ननमभ १1क. को उऩननमभ (4) सॉग सम्फशन्त्धत 

प्रदेश खेरकुद ववकास ऩरयषद् भा दतान बएका क्रफ/सॊघ तथा सॊस्थाको प्रभाणऩत्रको 
ढाॉचा 

प्रदेश खेरकुद ववकास ऩरयषद् 

क्रफ, सॊघ वा सॊघसॊस्था दतानको प्रभाणऩत्र 

प्रदेश खेरकुद ववकास ऩरयषद् भा दतान/नवीकयण हनु ऩाऊॉ  बनी ........................... 
(क्रफ/सॊघ वा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना) रे नभनत ................. भा ददएको ननवेदन उऩय 
कायफाही हुॉदा नभनत .......................... को ………………. स्तयीम ननणनमानसुाय त्मस 
क्रफ/सॊघ/सॊस्थाराई प्रदेश खेरकुद ववकास ऐन, २०७५ को दपा १५ तथा प्रदेश 
खेरकुद ववकास ननमभावरी, २०७6 को ननमभ 11क. को उऩननमभ (४) फभोशजभ 
ऩरयषद् भा दतान/नवीकयण गयी मो प्रभाण ऩत्र प्रदान गरयएको छ । 

1. दतान नम्फय :  
2. दतान कामभ यहने अवनध: मो दतान नवीकयण गयाएको अवस्थाभा फाहेक नभनत 

........... सम्भ कामभ यहनेछ । 

 

ऩरयषद्को छाऩ  
 

 

 

 

 

ऩछानडऩट्टी 
नवीकयण सम्फन्त्धी वववयण: 

नस.नॊ. 
नवीकयण गने 

कभनचायी नाभ, थय 
दजान दस्तखत नभनत 

जायी 
अवनध 

कामानरमको 
छाऩ 

       

       

       

       

 

आऻारे, 
ध्रवु गैडा 

प्रदेश सयकायको सशचव 

प्रभाणऩत्र जायी गने अनधकायीको  
नाभ, थय :- 
ऩद :- 
नभनत :- 

 

आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुित। 

भूल्म रु.१०।- 


