
नेपाल सरकार 

यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 
ससिंहदरबार, काठमाडौं 

नागररक बडापर 

सस.निं. सम्पन्न गररन ेकामको वववरण आवश्यक पने कागजात 
काययगने सम्बन्न्त्ित 

शाखा 
लाग्न ेसमय गनुासो सनु्न ेअसिकारी 

1.  कर छुट सम्बन्त्िी ससफाररस  (१) अथय मन्त्रालयबाट तोवककको कर छुट फाराम, 

(२) सम्बन्न्त्ित सनकाय (राविय खेलकुद पररषद, राविय यवुा पररषद, यवुा 
तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, फाप्ला अन्त्तरायविय विकेट 
मैदान तथा खेलग्राम पूवायिार सनमायण ववकास ससमसत तथा नेपाल 
स्काउट)को सनणयय सवहतको ससफाररस पर, 

(३) न्जल्ला प्रशासन कायायलय वा सम्बन्न्त्ित सनकायको सिंस्था दताय तथा 
नवीकरण भकको प्रमाणपरको प्रमान्णत प्रसतसलवप, 

(४) सिंस्थाको अन्िल्लो आसथयक वषयको लेखापरीक्षण प्रसतवेदनको 
प्रमान्णत प्रसतसलवप, 

(५) कर छुट माग भकको सामानको वववरण उल्लेख भकको 
PERFORMA INVOICE, 

(६) सहयोग वा अनदुान पर वा सम्झौता परको प्रमान्णत प्रसतसलवप, 

(७) अन्िल्लो आ.व. को करचकु्ता प्रमाण परको प्रमान्णत प्रसतसलवप तथा 
आय वववरण पेश गरेको भन्ने सम्बन्न्त्ित कर कायायलयको प्रमान्णत 
प्रसतसलवप । 

 

सिंिसिंस्था समन्त्वय 
शाखा  

सम्पूणय कागजात प्राप्त भकको ७ 
काययददन सभर  

प्रमखु, यवुा ववकास 
महाशाखा/खेलकुद 
ववकास महाशाखा  

2.  कायय सहमसत, श्रम स्वीकृसत 
तथा गैर पययटकीय सभषा 
लगायत अन्त्य सभषाको लासग 
गहृ मन्त्रालय तथा श्रम तथा 
रोजगार प्रवर्द्यन ववभागमा 
ससफाररस । 

(१) राविय खेलकुद पररषदको सनणयय सवहतको ससफाररसको प्रसतसलवप, 

(२) सिंिको सनणयय सवहतको ससफाररस परको प्रसतसलपी, 
(३) ववदेशी खेलाडीको व्यन्क्तगत वववरण, फोटो र पासपोटयको प्रसतसलवप, 

(४) सिंिको राविय खेलकुद पररषदमा दताय प्रमाण परको प्रसतसलवप वा 
नेपाल सरकारको सनकायमा दताय भकको प्रमाण, 

(५) सिंिको लेखा परीक्षण प्रसतवेदनको प्रसतसलवप, 

सिंिसिंस्था समन्त्वय 
शाखा  

सम्पूणय कागजात प्राप्त भकको 7 
काययददन सभर।  

प्रमखु, खेलकुद 
ववकास 
महाशाखा/यवुा 
ववकास महाशाखा 



(६) सम्बन्न्त्ित खेलको अन्त्तरायविय सिंि महासिंिको स्थानन्त्तरण सम्बन्त्िी 
कागजातमा नेपालको राविय सिंिले प्रमान्णत गरेको कागजात, 

(७) सबदेशमा खेसलरहेका सिंस्थाबाट Release भकको प्रमाण, 

(८) ककपटक नेपाल आकको खेलाडी भक आयकर कट्टी (TDS) भकको 
सभषा अवसि सवकक पश् चात स्वदेश प्रस्थान गरेको वटकट 
Departure छाप भकको Passport को प्रसतसलवप, 

(९) सम्बन्न्त्ित क्लब वा सिंस्थाले खेलाडी नेपालमा रहँदाको अवसिको 
खाने बस्ने पाररश्रसमकको न्जम्मेवारी र खचयको वववरण र श्रोत, 

(१०) सम्बन्न्त्ित क्लब वा सिंस्था र खेलाडीबीचको सम्झौता, 
(११) सम्बन्न्त्ित क्लब वा सिंस्थाले कर कट्टी गरेर पाररश्रसमक ददने भनी 

गरेको प्रसतबर्द्ता, 
(१२) कायय अवसि १ बषय भन्त्दा कम भकको, 
(१३) सम्बन्न्त्ित क्लब वा सिंस्थाको आयश्रोत ससुनन्ित गने कागजात, 

(१४) सम्बन्न्त्ित क्लब वा सिंस्थाले अवसि पश् चात सनजको देश वफताय 
गने भनी गरेको प्रसतबर्द्ता, 

(१५) सम्बन्न्त्ित क्लब वा सिंस्थाले उल्लेख गरेको सबदेशी खेलाडीले 
ददन सक्ने योगदानको वववरण, 

(१६) पवहले आकका खेलाडीको प्रगसत वववरण, उपलब्िी खेलाडीले 
सलकको रकम, देश फकेको वववरण, 

(१७) आयोजक सिंस्थाले नेपाल बसाईको न्जम्मेबारी सलकको प्रसतबर्द्ता 
परको प्रमान्णत प्रसतसलवप। 

3.  जग्गा प्रासप्त, भोगासिकार तथा 
भाडामा सलनको लासग 
ससफाररस। 

(१) प्रचसलत काननुबमोन्जम जग्गा प्रासप्त, जग्गा भोगासिकार तथा 
जग्गा भाडामा सलने प्रयोजनका लासग सम्बन्न्त्ित सनकाय (राविय 
खेलकुद पररषद, राविय यवुा पररषद, यवुा तथा साना व्यवसायी 
स्वरोजगार कोष, फाप्ला अन्त्तरायविय विकेट मैदान तथा खेलग्राम 
पूवायिार सनमायण ववकास ससमसत तथा नेपाल स्काउट) माफय त 
ससफाररस भई आकको पर। 

कानून तथा फैसला 
कायायन्त्वयन शाखा  

सम्पूणय कागजात प्राप्त भकको 15 
काययददन सभर  

प्रमखु, यवुा ववकास 
महाशाखा  

 

4.  ससफाररस ददने। (१) सम्बन्न्त्ित सनकाय (राविय खेलकुद पररषद, राविय यवुा पररषद, यवुा 
तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, फाप्ला अन्त्तरायविय विकेट 
मैदान तथा खेलग्राम पूवायिार सनमायण ववकास ससमसत तथा नेपाल 
स्काउट)को ससफाररस पर, 

(२) भ्रमणको सनमन्त्रणा पर, भ्रमणको प्रयोजन, प्रायोजन गरेको पर वा 
लाग्ने खचयको व्यवस्था भकको पर, 

सम्बन्न्त्ित शाखा  सम्पूणय कागजात प्राप्त भकको ३ 
काययददन सभर 

खेलकुद ववकास 
महाशाखा 



(३) सम्बन्न्त्ित व्यन्क्तको राहदानीको प्रमान्ण प्रसतसलवप, नागररकताको 
प्रमाणपर, राविय पररचय पर, 

(४) सनवेदन पर, 
(५) सम्बन्न्त्ित व्यन्क्तको प्रसतबर्द्ता पर। 

5.  सूचना मागको सनवेदन उपर 
कारवाही। 

(१) सनवेदन (सूचनाको हकसम्बन्त्िी सनवेदनको कारवाही वकनारा गने 
आन्त्तररक काययववसि, २०७२ को अनसूुची–१ को ढाँचामा), 

(२) सनवेदकको नेपाली नागररकताको प्रमाण–परको प्रसतसलवप, 

(३) १० पषृ्ठभन्त्दा बढीको सूचनाको हकमा तोवककको दस्तरु बझुाकको 
रससद वा बैंक भौचर । 

कमयचारी प्रशासन 
शाखा 
(सूचना असिकारीीः 
उपसन्चव  

सूचनाको प्रकृसतअनसुार तत्काल 
वा बढीमा १५ ददनसभर 

 

 


