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प्रदेश खेलकुद विकास नियमािली, २०७६ 
प्रदेश राजपरमा प्रकाशि नमनत 

२०७६।०१।३१ 
संशोधि 

प्रदेश खेलकुद विकास (पवहलो संशोधि) 
नियमािली, २०७८   २०७८।११।१२ 
 

प्रदेश खेलकुद विकास ऐि, २०७५ को दफा ३० ले ददएको अनधकार 
प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले देहायका नियमहरु बिाएको छ। 

पररच्छेद- १ 
प्रारम्भिक 

1. संम्िप्ता िाम र प्रारभि: (१) यी नियमहरुको िाम "प्रदेश खेलकुद  
विकास नियमािली, २०७६" रहेको छ। 

(२) यो नियमािली तरुून्त प्रारभि हिेुछ। 
2. पररिाषा : विषय िा प्रङ्गले अको अथथ िलागेमा यस नियमािलीमा, - 

(क) "ऐि" िन्नाले प्रदेश खेलकुद विकास ऐि, 
२०७५ सभझि ुपछथ। 

(ख) "पररषद्" िन्नाले ऐिको दफा ३ 
बमोम्जमको प्रदेश खेलकुद विकास पररषद् 
सभझि ुपछथ। 

(ग) "मन्रालय" िन्नाले यिुा तथा खेलकुद 
मन्रालय  सभझि ुपछथ। 

 
 पवहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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(घ) "सनमनत" िन्नाले नियम ३ बमोम्जमको 
म्जल्ला खेलकुद विकास सनमनत सभझि ु
पछथ। 

पररच्छेद- २ 
सनमनतको गठि, काम, कतथव्य र अनधकार 

3. म्जल्ला खेलकुद विकास सनमनतको गठि: (१) ऐिको दफा १२ 
बमोम्जम प्रत्येक म्जल्लामा देहाय बमोम्जमको पदानधकारी रहिे गरी 
पररषद्ले म्जल्ला खेलकुद विकास सनमनत गठि गिेछ:-  

(क) खेलकुदको िेरमा योगदाि  
ददएका खेलाडी िा प्रम्शिक  
िा रेफ्री िा खेलकुद पदानधकारी  
िा खेलकुद विज्ञहरु मध्येबाट  
पररषद् बाट नियकु्त व्यम्क्त -अध्यि 

(ख) खेलकुदको िेरमा योगदाि  
ददएका खेलाडी िा प्रम्शिक िा  
रेफ्री िा खेलकुद पदानधकारी िा  
खेलकुद विज्ञहरु मध्येबाट  
पररषद् बाट नियकु्त कभतीमा  
दईुजिा मवहला सवहत चार जिा  -सदस्य 

(२) सनमनतको कायाथलय प्रमखुले सम्चिको रूपमा कायथ 
गिेछ। 

(3) उपनियम (1) बमोम्जम सनमनतका पदानधकारीको 
पदािनध नियकु्त िएको नमनतले दईु िषथको हिेुछ।  

 
 पवहलो संशोधिद्वारा थप। 
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4. सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार: नियम 3 बमोम्जम गदठत 
सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोम्जम हिेुछ:- 

(क) सनमनतको िावषथक कायथक्रम तयार गरी 
स्िीकृनतका लानग पररषद् मा पेश गिे, 

(ख) म्जल्लानिर रहेका खेलकुदका िौनतक 
पूिाथधारहरुको अनिलेख राख् िे र नतिको 
संरिण, ममथत एिम ् ियााँ निमाथण गिथ 
पररषद् मा नसफाररस गिे, 

(ग) म्जल्लानिर रहेका विनिन् ि विधाका 
खेलाडीहरुको अनिलेख अद्यािनधक गिे, 

(घ) म्जल्लास्तरीय खेलकुद प्रनतयोनगता सञ्चालि 
गिे, 

(ङ) प्रदेश र राम्् ियस्तरका खेलकुद  
प्रनतयोनगताहरुमा खेलाडीहरुलाई सहिागी 
गराउिे, 

(च) नियनमत प्रम्शिण र प्रनतयोनगता सञ्चालि 
गिे, 

(छ) विनिन् ि खेलका म्जल्ला संघ, संस्थाहरुसाँग 
आिश्यक समन्िय गिे, 

(ज) स्थािीय तहमा खेलकुद प्रनतयोनगता 
सञ्चालिका लानग आिश्यक समन्िय र 
सहजीकरण गिे, 

(झ) राष्ट्रपनत रनिङ म्शल्ड प्रनतयोनगता सञ्चालि 
गिे, 



 

4 

 

(ञ) संघसंस्था तथा अन्य निकायहरुसाँग समन्िय 
गरी खेलकुदको विकासमा प्रोत्साहि गिे, 

(ट) म्जल्लानिर आिश्यक पिे खेलकुदका 
सामग्रीहरुको व्यिस्थापि गिे, 

(ट१) आफ्िो म्जल्लानिरको कभतीमा दईु िटा 
स्थािीय तह र सोही स्थािीय तहका 
कभतीमा तीि िटा क्लिको नसफाररसमा 
म्जल्ला स्तरीय खेल संघ दताथ गिे, 

(ठ) खेलकुद विकासका लानग आिश्यक अन्य 
कायथ गिे। 

5. सनमनतको बैठक सभबन्धी कायथविनध: (१) सनमनतको बैठक अध्यिले 
तोकेको नमनत, समय र स्थािमा बस्िेछ। 

(२) सनमनतको बैठक आिश्यकता अिसुार बस्िेछ। 

(३) सनमनतको बैठक बस्ििुन्दा कभतीमा चौबीस घण्टा 
अगानड बैठकमा छलफल हिेु विषयको कायथसूची सवहतको सूचिा 
सनमनतको सम्चिले सदस्यहरुलाई ददि ुपिेछ। 

(४) सनमनतको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रनतशत िन्दा 
बढी सदस्यहरु उपम्स्थत िएमा सनमनतको बैठकको लानग गणपूरक 
संख्या पगुेको मानििेछ। 

(५) सनमनतको बैठकको अध्यिता अध्यिले गिेछ। 
निजको अिपुम्स्थनतमा सनमनतका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छािेको 
सदस्यले बैठकको अध्यिता गिेछ। 

 
 पवहलो संशोधिद्वारा थप। 
 पवहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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(५क) सनमनतले आिश्यकता अिसुार म्जल्लाम्स्थत 
कायाथलयका कायाथलय प्रमखुहरूलाई बैठकमा आमन्रण गिथ 
सक्िेछ। 

(६) बैठकमा बहमुतको राय मान्य हिेुछ र मत बराबर 
िएमा अध्यिता गिे व्यम्क्तले निणथयात्मक मत ददिेछ। 

(७) सनमनतको बैठकको निणथय सनमनतको अध्यि र 
सम्चिले प्रमाम्णत गिेछ। 

५क.  खाता सञ्चालि सभबन्धी व्यिस्थााः (१) प्रत्येक म्जल्ला खेलकुद 
विकास सनमनतको आफ्िो छुटै्ट खाता हिेुछ। उक्त खातामा देहाय 
बमोम्जमको रकम जभमा हिेुछ। 

(क) िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, रावष्ट्रय 
खेलकुद पररषद् र प्रदेश खेलकुद विकास 
पररषद् बाट प्राप्त हिेु िगदी िा म्जन्सी 
अिदुाि, 

(ख) विनिन्न कायथक्रमहरु प्रस्ततु गरी जभमा हिु 
आएका रकम र परुस्कार रकम, 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको खाता िेपाल सरकारबाट 
मान्यता प्राप्त िाम्णज्य बैंकमा खोल्ि ुपिेछ।  

(3) सनमनतको खाता सञ्चालि सनमनतको अध्यि र 
कायाथलय प्रमखुको संयकु्त दस्तखतबाट हिेुछ। 

तर अध्यिको पद ररक्त रहेको अिस्थामा पररषद्को 
स्िीकृनतमा सनमनतको कायाथलय प्रमखु र कायाथलयको िररष्ठ 
कमथचारीको संयकु्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालि गिथ सवकिेछ। 

 
 पवहलो संशोधिद्वारा थप। 
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५ख . लेखा र लेखापरीिणाः (१) सनमनतको आय व्ययको लेखा प्रचनलत 
कािूि बमोम्जम राम्खिेछ। 

(२) सनमनतको आन्तररक लेखा परीिण प्रदेश लेखा 
नियन्रक कायाथलयले गिेछ। 

(३) सनमनतको अम्न्तम लेखा परीिण महालेखा परीिकको 
कायाथलयबाट हिेुछ। 

(४) पररषद्ले सनमनतको आय-व्ययको लेखा तत ्सभबन्धी 
कागजात, िगदी म्जन्सी समेत जिुसकैु बखत जााँच्ि िा जााँच्ि 
लगाउि सक्िेछ। 

पररच्छेद- ३ 
सेिा शतथ र सवुिधा 

६. परुा समय काम गिुथ पिे: सदस्य-सम्चि पररषद् मा पूरा समय काम 
गिे प्रशासनिक पदानधकारी हिेुछ। 

७. सदस्य-सम्चिको पाररश्रनमक र सवुिधा: (१) सदस्य-सम्चिले प्रदेश 
सरकारको एघारौं तहको अनधकृत कमथचारीको शरुु तलब स्केल 
बराबरको पाररश्रनमक पाउिेछ। 

(२) सदस्य-सम्चिले स्िदेश र विदेशमा भ्रमण गदाथ एघारौं 
तहका अनधकृत कमथचारी सरह दैनिक ित्ता तथा भ्रमण खचथ 
पाउिेछ। 

(३) पररषद्ले सदस्य-सम्चिलाई एघारौं तहका अनधकृत 
कमथचारी सरह सिारी साधि, चालक र इन्धि सवुिधा उपलब्ध 
गराउिेछ। 

 
 पवहलो संशोधिद्वारा थप। 
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(४) सदस्य-सम्चिलाई प्रोत्साहि ित्ता लगायत अन्य थप 
सवुिधाहरु ददइिे छैि। 

८. पररषद्को सदस्यको ित्ता : पररषद्का सदस्यले प्रचनलत नियमािसुार 
बैठक ित्ता पाउिेछ। 

९. सनमनतका अध्यि र सदस्यको ित्ता: (१) सनमनतका अध्यिले 
सञ्चार र यातायात खचथ बापत प्रत्येक मवहिा बीस हजार रूपैयााँ 
पाउिेछ। 

(2) सनमनतका अध्यि र सदस्यले प्रचनलत नियमािसुार 
बैठक ित्ता पाउिेछ। 

पररच्छेद- ४ 

खेलकुद सभबन्धी क्लब, संघ िा संस्थाको आबद्धता 

सभबन्धी व्यिस्था 

१0. खेलकुद सभबन्धी क्लब, संघ िा संस्था आबद्धता तथा ििीकरण 
सभबन्धी व्यिस्था: (1) ऐिको दफा १३ बमोम्जम पररषद् मा आबद्ध 
हिु चाहिे क्लब, संघ िा संस्थाले अिसूुची- १ बमोम्जमको ढााँचामा 
पररषद् मा नििेदि ददि ुपिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम प्राप्त नििेदि उपर पररषद्ले 
आिश्यक जााँचबझु गदाथ नििेदक क्लब, संघ िा संस्थालाई पररषद् मा 
आबद्धता प्रदाि गिथ उपयकु्त देम्खएमा तीि हजार रूपैयााँ दस्तरु नलई 
अिसूुची- २ बमोम्जमको ढााँचामा आबद्धताको प्रमाणपर ददइिेछ। 

(३) पररषद् मा आबद्ध िएका क्लब, संघ िा संस्थाले आफ्िो 
आबद्धता कायमै राख्न चाहेमा त्यस्तो आबद्धताको अिनध सवकि ु

 
 पवहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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िन्दा पन्र ददि अगािै ििीकरणको लानग अिसूुची- ३ बमोम्जमको 
ढााँचामा पररषद् मा नििेदि ददिपुिेछ। 

(४) उपनियम (३) बमोम्जम ददिे नििेदिको साथमा 
देहायका कागजात पेश गिुथ पिेछ:- 

(क) क्लब, संघ िा संस्थाले ििीकरण िा 
बहाल रहिे अिनध पवुि गिे प्रमाणको 
प्रनतनलवप, 

(ख) क्लब, संघ िा संस्थाको िावषथक 
लेखापरीिण प्रनतिदेि, 

(ग) पररषद्ले तोकेको अन्य कागजात। 

(५) उपनियम (३) बमोम्जमको आबद्धता ििीकरण 
गराउिका लानग ददएको नििेदि जााँचबझु गदाथ पररषद्ले उपयकु्त 
देखेमा तीि हजार रूपैयााँ ििीकरण दस्तरु नलई नििेदक संघ िा 
संस्थाको आबद्धता ििीकरण गररददिेछ। 

(६) उपनियम (३) बमोम्जमको अिनधनिर आबद्धता 
ििीकरण गराउि िसकेको संघ िा संस्थाले त्यसको मिानसब कारण 
देखाई सो अिनध समाप्त िएको नमनतले तीि मवहिानिर ििीकरणको 
लानग अिसूुची- ४ बमोम्जमको ढााँचामा पररषद् मा नििेदि ददिपुिेछ। 

(७) उपनियम (६) बमोम्जम परेको नििेदि जााँचबझु गदाथ 
मिानसब देम्खएमा पररषद्ले उपनियम (५) बमोम्जम लाग्िे 
ििीकरण दस्तरुमा त्यस्तो दस्तरुको पचास प्रनतशत थप दस्तरु नलई 
त्यस्तो संघ िा संस्थाको आबद्धता ििीकरण गररददि ुपिेछ। 

११. आबद्धता रद्द गिथ सक्िे: (1) देहायको अिस्थामा पररषद् मा आबद्ध 
िएका संघ िा संस्थाको आबद्धता स्ित: रद्द िएको मानििेछ:-   
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(क) प्रचनलत कािूि बमोम्जम संघ िा संस्थाको विघटि  
िएमा। 

(क) नियम १० को उपनियम (७) बमोम्जमको अिनधनिर  
आबद्धता ििीकरण िगराएमा। 

(२) देहायको अिस्थामा पररषद्ले आफूसाँग आबद्ध िएका 
संघ िा संस्थाको आबद्धता रद्द गिथ सक्िेछ:- 

(क) िावषथक लेखापरीिण िगराएमा, 
(ख) संघ िा संस्थाको विधािमा संशोधि िई 

खेलकुदको िेरमा कायथिेर िरहिे िएमा, 
(ग) संघ िा संस्थाको रकम वहिानमिा गरेमा, 
(घ) आफ्िो उदे्दश्य अिरुूप कामकारबाही गरेको 

िपाएमा, 
(ङ) पररषद्को वहत विपरीतको कुिै कायथ गरेमा 

िा पररषद्लाई हानि िोक्सािी परु् याएमा, 
(च) पररषद्ले आबद्धता ददाँदाको शतथ तथा 

पररषद्को सहयोग र सहकायथमा गररिे कुिै  
कामको सभबन्धमा ददएको निदेशि पालिा 
िगरेमा। 

पररच्छेद- 4क. 
पररषद् मा खेलकुद सभबन्धी क्लब, संघ िा संस्थाको दताथ  

सभबन्धी व्यिस्था 
1१क. पररषद् मा खेल संघको गठि तथा दताथाः (1) ऐिको दफा १३ 

बमोम्जम पररषद् मा खेल संघको गठि तथा दताथ देहाय बमोम्जम 
हिेुछाः- 

 
 पवहलो संशोधिद्वारा थप। 
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(क) एक खेलको लानग एउटा मार खेल संघ 
िा महासंघ गठि हिेुछ, 

(ख) खेल संघको विधािमा प्रत्येक ४ िषथमा 
पररषद्को प्रनतनिनधको उपम्स्थनतमा 
लोकताम्न्रक पद्धनत अिसुार खेल संघ िा 
महासंघको पदानधकारी तथा सदस्यहरुको  
नििाथचिको व्यिस्था हिु ुपिेछ, 

(ग) प्रदेश खेल संघ गठि कभतीमा ५ िा सो 
िन्दा बढी म्जल्लाका खेल संघ आपसमा 
नमली गिथ सवकिेछ, 

(घ) प्रदेश स्तरीय खेल संघको दताथ म्जल्ला 
खेलकुद विकास सनमनत माफथ त नसफाररस 
सवहत अिसूुची- 4क. को ढााँचामा 
पररषद् मा नििेदि ददि ुपिेछ। 

(2) म्जल्ला स्तरीय खेल संघको गठि देहाय अिसुार 
हिेुछ:- 

(क) एक खेलको लानग एउटा मार खेल संघ 
गठि हिेुछ, 

(ख) खेल संघको विधािमा प्रत्येक ४ िषथमा 
सनमनतको प्रनतनिनधको उपम्स्थनतमा 
लोकताम्न्रक पद्धनत अिसुार खेल संघका 
पदानधकारी तथा सदस्यहरुको नििाथचिको 
व्यिस्था हिु ुपिेछ, 

(ग) म्जल्ला खेल संघको गठि कभतीमा दईु 
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िटा स्थािीय तह र सोही स्थािीय तहका 
तीि िटा क्लबको नसफाररस गिे। 

(3) यस नियम बमोम्जम प्रदेश िा म्जल्ला स्तरमा खेल 
संघ गठि िा दताथ गदाथ सभबम्न्धत खेलको रावष्ट्रय खेल संघ िा 
महासंघ िएमा सो संघ िा महासंघको अिमुनत नलएको हिु ुपिेछ। 

(4) पररषद् मा प्रदेश तथा म्जल्ला स्तरका खेल संघ तथा 
क्लबको दताथका लानग तीि हजार रूपैयााँ दस्तरु लाग्िेछ। दताथ 
िएका क्लब, संघ तथा संस्थालाई अिसूुची- 4ख. बमोम्जमको 
ढााँचामा प्रमाणपर प्रदाि गररिेछ। 

(5) पररषद्ले विद्यालय स्तरमा खेलकुद गनतविनध सञ्चालि 
गिथका लानग छुटै्ट संघहरू दताथ गिथ सक्िेछ।  

पररच्छेद- ५ 
खेलाडीको व्यिसावयक सरुिा 

१२. खेलाडीको बीमा सभबन्धी व्यिस्था: पररषद्साँग आबद्ध क्लब िा  
संस्थाका खेलाडीलाई प्रदेश सरकारको प्रनतनिनधत्ि गिे गरी पररषद्ले 
कुिै पनि खेलकुद प्रनतयोनगतामा सहिागी गराउाँदा त्यस्तो खेलाडी, 
प्रम्शिक, रेफ्रीको अिसूुची- ५ बमोम्जम बीमा गिुथ पिेछ। 

१३. खेलाडीलाई प्रदाि गररिे ित्ता: (१) पररषद्ले रावष्ट्रय स्तरको खेलकुद 
प्रनतयोनगतामा नियम १८ बमोम्जम प्रदेशको प्राथनमकतामा परेका 
खेलमा स्िणथ पदक म्जत्ने प्रदेशका खेलाडीलाई रावष्ट्रय खेलकुद 
पररषद् ले प्रदाि गिे सरहको मानसक ित्ता दोहोरो िपिे गरी प्रदाि 
गिेछ। 

तर खेलाडीले खेल खेल्ि छोडेमा त्यस्तो ित्ता उपलब्ध  
गराइिे छैि। 
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(२) पररषद्ले आयोजिा गरेको प्रदेश स्तरीय खेलकुद 
प्रनतयोनगता तथा प्रदेश सरकारको प्रनतनिनधत्ि गरी रावष्ट्रय 
प्रनतयोनगतामा सहिागी खेलाडी र प्रम्शिकलाई तानलम तथा खेल 
अिनधिर र  रेफ्री तथा  व्यिस्थापकलाई खेल अिनधिर पररषद्ले 
दैनिक दईु हजार ित्ता उपलब्ध गराउिेछ। 

पररच्छेद- ६ 

विविध 

१४. खेलकुद विकास प्रम्शिण प्रनतष्ठािको स्थापिा: (१) ऐिको दफा  
२९ बमोम्जम पररषद् मातहत रहिे गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपरमा सूचिा प्रकाशि गरी आिश्यकता अिसुार प्रदेश खेलकुद 
विकास प्रम्शिण प्रनतष्ठािको स्थापिा गिथ सक्िेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम स्थावपत प्रनतष्ठािको सञ्चालि, 
सपुररििेण तथा अिगुमिको कायथ पररषद्ले गिेछ। 

१५. संगठि संरचिा तथा कमथचारी व्यिस्था : पररषद्, प्रनतष्ठाि तथा  
सनमनतको संगठि संरचिा र कमथचारीको नियकु्ती सभबन्धी  व्यिस्था  
प्रदेश सरकारले स्िीकृत गरे बमोम्जम हिेुछ। 

१६. पररषद्को कोष सञ्चालि: पररषद्को कोषको खाता सञ्चालि सदस्य- 
सम्चि िा निजले तोकेको अनधकृत र पररषद्को लेखा सभबन्धी  
कायथ गिे प्रमखु कमथचारीको संयकु्त दस्तखतबाट हिेुछ। 

१७. अनधकार प्रत्यायोजि: पररषद्ले ऐि तथा यस नियमािली बमोम्जम  
आफूलाई प्राप्त अनधकारहरु मध्ये आिश्यकता अिसुार सब ैिा  केही 

 
 पवहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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अनधकार पररषद्को अध्यि, सदस्य-सम्चि, सदस्य, सनमनत िा 
अनधकृतस्तरको कुिै कमथचारीलाई प्रत्यायोजि गिथ सक्िेछ। 

१८. खेलकुदको प्राथनमवककरण: पररषद्ले देहाय बमोम्जमको खेलहरुलाई 
प्राथनमकतामा राखी खेलकुद सभबन्धी वक्रयाकलाप सञ्चालि गदै 
लैजािेछ:- 

(क) फुटबल, 
(ख) वक्रकेट, 
(ग) एथेलेवटक्स, 
(घ) तेक्िान्दो, 
(ङ) कराते, 
(च) बम्क्सङ, 
(छ) िनलबल, 
(ज) ब्याडनमन्टि, 
(झ) पौडी। 

१९. शपथ: पररषद् र सनमनतका पदेि सदस्य बाहेक अन्य सदस्यले 
आफ्िो कायथिार सभहाल्ि ुअम्घ अिसूुची- ६ बमोम्जमको ढााँचामा 
पद तथा गोपिीयताको शपथ नलि ुपिेछ। 

२०. निदेम्शका, कायथविनध, तथा मापदण्ड बिाउि सक्िे: (1) पररषद्ले 
ऐि  तथा यस नियमािलीले प्रदाि गरेको काम, कतथव्य र अनधकार  
कायाथन्ियिका लानग आिश्यकता अिसुार निदेम्शका, कायथविनध तथा 
मापदण्ड बिाई लागू गिथ सक्िेछ। 

(2) उपनियम (1) बमोम्जमको पररषद्ले बिाएको 
निदेम्शका, कायथविनध तथा मापदण्ड मन्रालयबाट स्िीकृत िएपनछ 
लागू हिेुछ। 
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अिसूुची- १ 
(नियम १० को उपनियम (१) साँग सभबम्न्धत) 

प्रदेश खेलकुद पररषद् मा आबद्धताको लानग ददइिे नििदेिको ढााँचा 
नमनत: ......................... 

श्री प्रदेश खेलकुद पररषद्, 
बागमती प्रदेश ................। 
 

विषय : पररषद् मा आबद्ध हिु पाउाँ। 
 

 प्रदेश खेलकुद विकास ऐि, २०७५ को दफा १३ तथा प्रदेश खेलकुद 
विकास नियमािली, २०७६ को नियम १० को उपनियम (१) 
बमोम्जम पररषद्साँग आबद्ध हिु चाहेकोले देहायको वििरण खुलाई 
तथा कागजात संलग्ि गरी तोवकएको दस्तरु सवहत आबद्धताका लानग 
यो नििेदि पेश गरेको छु। पररषद्साँग आबद्धता िए बापत पालि 
गिुथ पिे  शतथको पालिा गिथ मञ्जुर छु। 
1. क्लब/संघ िा संस्थाको िाम: 
2. क्लब/संघ िा संस्थाको ठेगािा: 

क) गाउाँपानलका/िगरपानलका: 
ख) म्जल्ला: .............          ग) फोि िं.: ................ 
घ) फ्याक्स िं.: ..........         ङ) इमेल: .................... 
च) िेिसाइट: ............................... 

3. क्लब/संघ िा संस्थाको उदे्दश्य: 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 

4. क्लब/संघ िा संस्थाकोििीकरण बहाल रहिे अिनध: 
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5. क्लब/संघ िा संस्थाको कायथ सनमनतका सदस्यहरुको िाम र 
ठेगािा: 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 

संलग्ि कागजातहरु : 
(क) क्लब /संघ िा संस्था दताथको प्रमाणपर, 
(ख) सञ्चालि गररिे खेलकुद, 
(ग) नििेदक क्लब/संघ िा संस्थाको  विधाि प्रनतनलवप, 
(घ) पनछल्लो आनथथक िषथको लेखापरीिण प्रनतिेदि, 
(ङ) क्लब/संघ िा संस्थाको तफथ बाट आबद्धताको लानग नििेदि ददिे 

व्यम्क्तलाई सो गिथ अनधकार ददएको निणथयको प्रनतनलवप 
  संस्थाको छाप : 

नििेदकको िाम थर : 
दस्तखत: 
पद: 
क्लब िा संघ िा संस्थाको िाम: 
ठेगािा : 
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अिसूुची- २ 
(नियम १० को उपनियम (२) साँग सभबम्न्धत) 

प्रदेश खेलकुद पररषद् मा आबद्ध क्लब/संघ तथा संस्थाको 
प्रमाणपरको ढााँचा 

प्रदेश खेलकुद पररषद् 
आबद्धताको प्रमाणपर 

प्रदेश खेलकुद विकास पररषद्साँग आबद्ध हिु पाउाँ ििी 
....................(क्लब/संघ िा संस्थाको िाम र ठेगािा) ले 
नमनत.................... मा ददएको नििेदि उपर कारबाही हुाँदा प्रदेश खेलकुद 
पररषद्को नमनत......................को निणथयािसुार त्यस 
क्लब/संघ/संस्थालाई प्रदेश खेलकुद विकास ऐि, २०७५ को दफा १५ 
तथा प्रदेश खेलकुद विकास नियमािली, २०७६ को नियम १० को 
उपनियम (२) बमोम्जम पररषद्साँग आबद्ध गरी यो प्रमाण पर प्रदाि गररएको 
छ। 

१. आबद्धता िभबर: 
२. आबद्धता कायम रहिे अिनध: यो आबद्धताको ििीकरण गराएको 

अिस्थामा बाहेक नमनत.................. सभम कायम रहिेछ। 
 

पररषद्को छाप 
 

प्रमाणपर जारी गिे अनधकारीको 
िाम, थर:- 
पद:- 
नमनत:- 
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पछानडपट्टी 
ििीकरण सभबन्धी वििरण: 

नस  िं .  
ििीकरण 

गिे 
कमथचारी 

दजाथ दस्तखत नमनत 
जारी 
अिनध 

कायाथलय
को छाप 
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अिसूुची- ३ 
(नियम १० को उपनियम (३) साँग सभबम्न्धत) 

आबद्धता ििीकरण गराउिको लानग ददिे नििेदिको ढााँचा 
 

नमनत:................. 
प्रदेश खेलकुद विकास पररषद्,   
बागमती प्रदेश............।                             
 

विषय : आबद्धता ििीकरण गरी पाउाँ। 
 
 यस क्लब/संघ/संस्थाको प्रदेश खेलकुद विकास पररषद्साँगको 

आबद्धता कायम रहिे अिनध नमनत ................... मा समाप्त हिेु 
िएकोले प्रदेश खेलकुद विकास नियमािली, २०७६ को नियम १० 
को उपनियम (३) बमोम्जम आबद्धता ििीकरण गराउि तोवकएको 
दस्तरु सवहत यो नििेदि पेश गरेको छु। 

संलग्ि कागजातहरु  
(क) पररषद् मा आबद्ध िएको प्रमाणपरको सक्कलै र एक प्रनत 

 प्रनतनलवप, 
(ख) पनछल्लो आनथथक िषथको लेखापरीिण प्रनतिेदि, 
(ग)  क्लब/संघ िा संस्थाको ििीकरण बहाल रहिे अिनध देम्खिे 

 प्रमाणपरको प्रनतनलवप, 
(घ)  पनछल्लो दईु िषथमा सभपादि गरेका मखु्य मखु्य कायथको 

 वििरण, 
 
 संस्थाको छाप  
 

नििदेकको  
िाम थर: 
दस्तखत: 
पद: 
क्लब िा संघ िा संस्थाको िाम: 
ठेगािा: 
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अिसूुची- ४ 
(नियम १० को उपनियम (६) साँग सभबम्न्धत) 

भयाद गमु्िएको क्लब/संघ/संस्थाले आबद्धता ििीकरण गराउिको लानग 
ददिे नििेदिको ढााँचा 

 
नमनत:................. 

प्रदेश खेलकुद विकास पररषद्,   
बागमती प्रदेश............।      
   

विषय: आबद्धता ििीकरण गरी पाउाँ। 
 यस क्लब/संघ/संस्थाको प्रदेश खेलकुद विकास पररषद्साँगको 

आबद्धता कायम रहिे अिनध नमनत ................... मा समाप्त िएको 
र .................... कारणले गदाथ समयमा िै आबद्धता ििीकरण 
गराउि असमथथ िएकोले प्रदेश खेलकुद विकास नियमािली, 
२०७६को नियम १० को उपनियम (६) बमोम्जम ििीकरणका लानग 
तोवकएको दस्तरु सवहत यो नििेदि पेश गरेको छु। 

संलग्ि कागजातहरु  
(क) पररषद् मा आबद्ध िएको प्रमाणपरको सक्कलै र एक प्रनत 

प्रनतनलवप, 
(ख) पनछल्लो आनथथक िषथको लेखापरीिण प्रनतिेदि, 
(ग)  क्लब/संघ िा संस्थाको ििीकरण बहाल रहिे अिनध देम्खिे 

 प्रमाणपरको प्रनतनलवप, 
(घ)  पनछल्लो दईु िषथमा सभपादि गरेका मखु्यमखु्य कायथको वििरण, 

 
 संस्थाको छाप  
 

नििदेकको  
िाम, थर: 
दस्तखत: 
पद: 
क्लब िा संघ िा संस्थाको िाम: 
ठेगािा: 
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अिसूुची- 4क. 
(नियम १1क. को उपनियम (1) को खण्ड (घ) साँग सभबम्न्धत) 

पररषद् मा क्लि, संघ िा संस्था दताथका लानग ददइिे नििेदिको ढााँचा 
नमनत: ......................... 

श्री प्रदेश खेलकुद विकास पररषद्, 
बागमती प्रदेश,................। 

विषय: पररषद् मा दताथ/ििीकरण हिु पाऊाँ । 
प्रदेश खेलकुद विकास ऐि, २०७५ को दफा १३ तथा प्रदेश खेलकुद विकास 

नियमािली, २०७6 को नियम 11क. को उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोम्जम पररषद् मा 
दताथ हिु चाहेकोले देहायको वििरण खुलाई तथा कागजात संलग्ि गरी तोवकएको दस्तरु 
सवहत दताथका लानग यो नििेदि पेश गरेको छु।पररषद्साँग दताथ िए बापत पालि गिुथपि े
शतथको पालिा गिथ मञु्जर छु। 

१. क्लब/संघ िा संस्थाको िाम: 
२. क्लब/संघ िा संस्थाको ठेगािा:  

 (क) गाउाँपानलका/िगरपानलका: 
 (ख) म्जल्ला: ..........................          (ग) फोि ि.ं: ................ 
 (घ) फ्याक्स िं.: .......................       (ङ) इमेल:....................... 
 (च) िबेसाइट: ............................... 

३. क्लब/संघ िा संस्थाको उद्दशे्य: 
(क) 
(ख) 
(ग) 

४. क्लब/संघ िा संस्थाको ििीकरण बहाल रहिे अिनध: 
५. क्लब/संघ िा संस्थाको कायथ सनमनतका सदस्यहरुको िाम र ठेगािा: 

 (क) 
 (ख) 
 (ग) 

  

 
 पवहलो संशोधिद्वारा थप। 
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६. संलग्ि कागजातहरु: 
(क) क्लब/संघ िा संस्था दताथको प्रमाणपर, (ििीकरणको हकमा मार) 
(ख) नििदेक क्लब/संघ िा संस्थाको विधािको प्रनतनलवप, 
(ग) पनछल्लो आनथथक िषथको लेखापरीिण प्रनतिेदि, (ििीकरणको हकमा मार) 
(घ) क्लब/संघ िा संस्थाको तफथ बाट दताथ/ििीकरणको लानग नििेदि ददि े     

व्यम्क्तलाई सो गिथ अनधकार ददएको निणथयको प्रनतनलवप। 
 

 संस्थाको छाप: 
      नििेदकको िाम थर: 
 क्लब िा संघ िा संस्थाको िाम:  
      दस्तखत: 
 ठेगािा:  
 पद: 
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अिसूुची- 4ख. 
(नियम १1क. को उपनियम (4) साँग सभबम्न्धत) 

प्रदेश खेलकुद विकास पररषद् मा दताथ िएका क्लब/संघ तथा संस्थाको 
प्रमाणपरको ढााँचा 

प्रदेश खेलकुद विकास पररषद् 
क्लब, संघ िा संघसंस्था दताथको प्रमाणपर 

 प्रदेश खलेकुद विकास पररषद् मा दताथ/ििीकरण हिु पाऊाँ  ििी ........................... 
(क्लब/संघ िा संस्थाको िाम र ठेगािा) ले नमनत ................. मा ददएको नििेदि 
उपर कारबाही हुाँदा नमनत .......................... को........... स्तरीय निणथयािसुार 
त्यस क्लब/संघ/संस्थालाई प्रदेश खेलकुद विकास ऐि, २०७५ को दफा १५ तथा 
प्रदेश खेलकुद विकास नियमािली, २०७6 को नियम 11क. को उपनियम (४) 
बमोम्जम पररषद् मा दताथ/ििीकरण गरी यो प्रमाण पर प्रदाि गररएको छ। 

1. दताथ िभबर:  
2. दताथ कायम रहिे अिनध: यो दताथ ििीकरण गराएको अिस्थामा बाहेक नमनत 

........... सभम कायम रहिछे। 
 

 पररषद्को छाप  
 
 

पछानडपट्टी 
ििीकरण सभबन्धी वििरण: 

नस .िं .  
ििीकरण गिे 

कमथचारी िाम, थर 
दजाथ दस्तखत नमनत 

जारी 
अिनध 

कायाथलयको 
छाप 

       

       

 
 पवहलो संशोधिद्वारा थप। 

प्रमाणपर जारी गिे अनधकारीको  
िाम, थर:- 
पद:- 
नमनत:- 
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अिसूुची- ५ 
(नियम १२ साँग सभबम्न्धत) 
खेलाडीलाई प्रदाि गररिे बीमा 

 
क्र  .सं .  खेलाडीको 

अिस्था 
बीमाङ्क रकम 

१ . मतृ्य ुिएमा 
रु.30,00,000/- 
 (रु तीस लाख) 

२ . घाइते िएमा 
रु.15,00,000/- 
(रु पन्र लाख सभम) 

 
स्पिीकरण: बीमा, खेल प्रम्शिण र खेल अिनधिर लागू हिेुछ। 
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अिसूुची- ६ 

(नियम १९ साँग सभबम्न्धत) 
शपथ 

 
 म ...................... (शपथ नलिे व्यम्क्तको िाम) मलुकु र जिताप्रनत 

पूणथ िफादार रही सत्य निष्ठापिूथक प्रनतज्ञा गछुथ/ईश्वर/देश र जिताका 
िाममा शपथ नलन्छु वक प्रदेश खेलकुद विकास पररषद्/म्जल्ला 
खेलकुद विकास सनमनतको ................... पदको हैनसयतले मलाई 
तोवकएको काम मैले जािेबझुेसभम कतथव्य सभझी देश तथा पररषद् 
प्रनत िफादार रही िय, पिपात िा दे्वष िराखी लोि, लालच, मोलावहजा 
िगरी इमान्दारीपूिथक प्रचनलत कािूिको अधीिमा रही पालिा गिेछु 
र आफ्िो कतथव्य पालिाको नसलनसलामा आफूलाई जािकारी िएको 
कुिै गोप्य कुरा प्रचनलत कािूिको पालिा गदाथ बाहेक म पदमा बहाल 
रहाँदा िा िरहाँदाको जिुसकैु अिस्थामा पनि कुिै वकनसमबाट प्रकट 
िा संकेत गिे छैि। 

 
 
 
 
 
 
 

द्रिव्याः केही प्रदेश ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७७ बमोम्जम प्रदेश िं. 
३ को  सट्टा बागमती प्रदेश राम्खएको छ। 

 

शपथ ग्रहण गिेको 
िाम: 
दस्तखत: 
नमनत: 
पद: 
 

 

 

 

 

शपथ ग्रहण गरेको प्रमाम्णत गराउिेको 
िाम: 
दस्तखत: 
नमनत: 
पद: 
कायाथलय: 
 


