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  गुलरिया नगिपाललका स्तिीय िाष्ट्रपलत िलनङ लिल्ड प्रलतयोलगता सञ्चालन 

काययलिलि, २०७५ 

 नेपालको संतिधान, तिद्यामान खेलकुद तनति िथा खेलकुद तिकास ऐन एिं तनयमािलीको ममम र भािना 

अनरुुप खेलकुदको समतुिि तिकास िथा तिस्िारका लाति प्रारतभभक आधारको रुपमा रहकेा तिद्यालयहरुलाई 

केन्द्रतिन्द्द ुबनाई खेलकुद प्रतिभाको खोजी िद ैप्रतिभाको संरक्षण, संबर्द्मन र प्रबर्द्मन िने, राष्ट्र तनमामण एिं 

तिकासमा खेलाडीहरुको भतूमकालाई सबल, सक्षम एिं प्रभािकारी बनाउन स्थानीय, प्रदशे र संघस्िरीय 

तितभन्द्न खेलकुद प्रतियोतििाहरुमा सहभािी िराई उत्कृष्ट अनशुातसि र सक्षम खेलाडीहरु ियार पाद ैभतिष्ट्यमा 

रातष्ट्रय िथा अन्द्िररातष्ट्रयस्िरका प्रतियोतििामा सहभाति राष्ट्रको छति उच्ि बनाउन योिदान परुयाउन सक्न े

खेलाडी ियार िन े एिं संघीय प्रणाली अनरुुप  निरपातलका अन्द्ििमिका तिद्यालयहरुको सहभातििामा 

सञ्िालन हुने खेलकुदका प्रतियोतििाहरुलाई अनशुातसि, मयामतदि र व्यितस्थि रुपले सञ्िालन िने उदशे्यल े

नेपालको संतिधान िथा स्थानीय सरकार सञ्िालन ऐन २०७४को पररच्छेद३दफा११को उपदफा४(क)को 

अतधकार प्रयोि िद ैसोही ऐनको दफा(११)को उपदफा(७)बमोतजम िलुररया निरपातलका स्िरीय राष्ट्रपति 

रतनङ तशल्ड प्रतियोतििा सञ्िालन कायमतितध,२०७५ियार िरी जारी िररएको छ ।  

पररच्छेद -१ 

प्रािम्भ 

१. संलिप्त नाम ि प्रािम्भः (१)यो कायमतितधको नाम “ िलुररया निरपातलका राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड 

प्रतियोतििा सञ्िालन कायमतितध, २०७५” रहकेो छ ।  

(२) यो कायमतितध स्िीकृि भएको तमतिदेतख लाि ुहुनेछ ।  

२. परिभाषाः तिषय िा प्रसङ्िले अको अथम नलािेमा यस कायमतितधमा;  

(क) “मन्द्रालय” भन्द्नाल ेखेलकुदसँि सभबतन्द्धि तिषय हने ेसंघीय मन्द्रालयलाई सभझनपुछम ।  

(ख) “पररषद”् भन्द्नाले रातष्ट्रय खेलकुद पररषदल्ाई सभझनपुछम ।  

(ि) "निरपातलका" भन्द्नाल ेिलुररया निरपातलका लाई सभझनपुछम । 

(घ) “प्रदशे स्िरीय खेलकुद तिकास सतमति” भन्द्नाले पररषद ्अन्द्ििमि ितिि प्रदेश स्िरको खेलकुद 

ितितितध सञ्िालन िने तनकायलाई सभझनपुछम।  

(ङ) “तजल्ला खेलकुद तिकास सतमति” भन्द्नाल ेपररषद ्अन्द्ििमिको तजल्ला स्िरीय तनकायलाई सभझनपुछम ।  

(ि) “निर स्िरीय राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििा” भन्द्नाले प्रत्येक शैतक्षक सरमा १८ िषम भन्द्दा मतुनका 

कक्षा १२ सभम तनयतमि रुपमा अध्ययनरि छार/छाराहरुबीि आ–आफ्नो समहूमा हुने एथ्लेतिक्स, भतलबल, 

कराँिे,िेक्िान्द्दो, उस ुर कबड्डी प्रतियोतििालाई सभझनपुछम । जनु प्रतियोतििा निरपातलका स्िरमा सञ्िालन 

हुनेछ ।  



(छ) “तनिामिन क्षेर स्िरीय राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििा” भन्द्नाले प्रत्येक शैतक्षक सरमा १८ िषम भन्द्दा 

मतुनका कक्षा १२ सभम तनयतमि रुपमा अध्ययनरि छार/छाराहरुबीि  आ–आफ्नो समहूमा सभबतन्द्धि 

प्रतितनतध सभाको तनिामिन के्षरमा हुने अन्द्िर तिद्यालय खेलकुद प्रतियोतििालाई सभझनपुछम ।  

(ज) “तजल्ला स्िरीय राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििा” भन्द्नाले त्यसै िाल ुशैतक्षक सरमा १८ िषम भन्द्दा 

मतुनका कक्षा १२ सभम तनयतमि रुपमा अध्ययनरि छार/छाराहरू बीि आ–आफ्नो समहूमा तजल्लातभर हुने 

अन्द्िर तिद्यालय खेलकुद प्रतियोतििालाई सभझनपुछम ।  

(झ) “प्रदशे स्िरीय राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििा” भन्द्नाल े तजल्लास्िरीय राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड 

प्रतियोतििामा सहभािी भई उत्कृष्ट स्थान हतसल िरी सभबतन्द्धि तजल्ला खेलकुद तिकास सतमतिबाि 

तसफाररस भई आएका खेलाडीहरुबीि सभबतन्द्धि प्रदेशमा हुने खेलकुद प्रतियोतििालाई सभझनपुछम ।  

(ञ) “केन्द्र स्िरीय (संघस्िरीय) राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििा” भन्द्नाले प्रदेशस्िरीय राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड 

प्रतियोतििामा सहभािी भई उत्कृष्ट स्थान हतसल िरी सभबतन्द्धि प्रदशेस्िरीय खेलकुद तिकास सतमतिबाि 

तसफाररस भई आएका खेलाडीहरुबीि हुने खेलकुद प्रतियोतििालाई सभझनपुछम ।  

(ि) “मासमल आिम खेल” भन्द्नाल ेकरािे,िेक्िान्द्दो र उस ुखेलहरुलाई सभझन ुपछम । 

(ि) “तिम िमे” भन्द्नाल ेभतलबल, कबड्डी र ररल ेदौड खेललाई सभझन ुपछम ।  

(ड) “मस्कि” भन्द्नाल ेप्रत्येक िषम आयोजना िररन ेराष्ट्रपति रतनङ तशल्डका लाति केन्द्र स्िरीय राष्ट्रपति 

रतनङ तशल्ड प्रतियोतििा सञ्िालन िथा व्यिस्थापन सतमतिको तसफाररसमा मन्द्रालयले घोषणा िने प्रिीक 

तिन्द्हलाई जनाउँछ ।  

(ढ) “लोिो” भन्द्नाले पररषदक्ो तसफाररसमा मन्द्रालयबाि स्िीकृि िरी लाि ुिररएको राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड 

प्रतियोतििाको तिन्द्हलाई जनाउँछ ।  

पररच्छेद–२ 

नगिपाललका स्तिीय िाष्ट्रपलत िलनङ लिल्ड प्रलतयोलगता 

३. प्रलतयोलगताको आयोजना तथा  व्यिस्थापनः  

(३.१) िलुररया निरपातलका स्िरीय राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििा सञ्िालन िनम निर प्रमखुको  

संयोजकत्िमा दहेायका सदस्यहरु रहकेो निर स्िरीय राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििा व्यिस्थापन िथा 

तनदशेन सतमति ििन हुनेछ ।   

(क) निरपातलकाको  निर प्रमखु – संयोजक  

(ख)  निरपातलकाको उप प्रमखु    -   सदस्य 

(ि) प्रमखु प्रशासकीय अतधकृि – सदस्य  

(घ)  सामातजक तिकास सतमति संयोजक-सदस्य  

(ङ) प्रतियोतििा सञ्िालन हुने स्थानको िडाको अध्यक्ष -सदस्य 

(ि) तजल्ला प्रशासन कायामलयको अतधकृि प्रतितनतध – सदस्य  



(छ) तजल्ला तस्थि  नेपाली सेनाले िोकेको सेना अतधकृि  – सदस्य  

(ज) तजल्ला प्रहरी कायामलयले िोकेको प्रहरी अतधकृि – सदस्य  

(झ) तजल्ला तस्थि सशस्र प्रहरी  कायामलयले िोकेको सशस्त्र प्रहरी अतधकृि – सदस्य 

(ञ) निर खेलकुद तिकास सतमतिका अध्यक्ष – सदस्य  

(ि) प्रतियोतििा सञ्िालन हुने तिद्यालयको प्रधानाध्यापक िा संस्थाको प्रमखु – सदस्य  

(ड) निरपातलकाका  सामुदातयक र संस्थािि तिद्यालयहरु मध्येबाि निर प्रमखुले मनोनयन िरेको १/१ जना 

प्रधानाध्यापक – सदस्य  

(ढ) निरमा खेलकुद के्षरमा तितशष्ट योिदान पयुामएका व्यतिहरु मध्येबाि निर प्रमुखले मनोतनि िरेको १ जना 

मतहला सतहि २ जना – सदस्य  

(ण) तशक्षा,यिुा िथा खेलकुद शाखा प्रमखु –सदस्य-सतिि  

(३.२) नगिस्तिीय िाष्ट्रपलत िलनङ लिल्ड प्रलतयोलगता व्यिस्थापन तथा लनरे्दिन सलमलतको 

काम,कतयव्य  ि अलिकािः–  

(क) निर स्िरीय राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििा व्यिस्थापन िथा अनिुमन िने ।  

(ख) निर स्िरीय राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििा आयोजनाका लाति आिश्यक पिूामधार तिकास र व्यिस्था 

िने ।  

(ि)निर स्िरीय  राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििा सञ्िालन िनम  तनधामररि िातलका अनसुार हुने िरी तमति 

िथा समय िोकी उपयिु स्थान छनौि िने ।  

(घ) निर तस्थि सभपणूम तिद्यालयहरुलाई प्रतियोतििामा भाि तलना प्रोत्साहन िन े।  

(ङ) राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििा आयोजना सभबन्द्धमा निर स्िरीय खेलकुद तिकास सतमतिलाई 

आिश्यक तनदशेन तदने िथा सो आयोजना सभबन्द्धमा तििाद उत्पन्द्न भएको अिस्थामा समाधान िने ।  

(ि) सतमतिको बैिक सभबन्द्धी कायमतितध सतमति आफैले िय िनेछ ।  

(छ) प्रतियोतििालाई व्यितस्थि र मयामतदि बनाउनका लाति सरोकारिाला तनकायहरुसँि आबश्यक समन्द्िय 

िने ।  

(ज) राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििाको लाति सभबतन्द्धि निरमा तितनयोतजि रकमलाई अतधकिम रुपमा 

सदपुयोि िने िरी प्रतियोतििा सञ्िालनको व्यिस्था तमलाउने ।  

(झ) प्रतियोतििा सञ्िालनका लाति आिश्यक थप आतथमक श्रोि जिुाउन पहल िने ।  

(३.३)नगि स्तिीय आयोजक सलमलतको काम, कतयव्य ि अलिकािहरः–  

(क) निर स्िरीय राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििा व्यितस्थि एिं मयामतदि रुपमा सञ्िालन िन े।  

(ख) प्रतियोतििाका लाति आिश्यक स्रोि, साधन िथा सामग्रीहरु व्यिस्थापन िन े। 

(ि) प्रतियोतििा सञ्िालनका लाति आिश्यक पने प्रातितधक, आतथमक, प्रिारप्रसार जस्िा उपसतमतिहरु ििन 

िने ।  



(घ) प्रतियोतििाका लाति आिश्यकिा अनसुार अन्द्य तनकायहरु िथा व्यतिहरुसँि समन्द्िय िने ।  

(ङ) अतधकिम तिद्यालयहरु सहभािी िराई सफलिा पिूमक कायमक्रम सभपन्द्न िने ।  

(ि)निर स्िरीय प्रतियोतििा सभपन्द्न िरी तिजयी खेलाडीहरुलाई तनधामररि कोिा अनसुार छनौि िरी 

तजल्लास्िरीय प्रतियोतििामा सहभािी िराउन े।  

(छ) निर स्िरीय राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििा व्यिस्थापन िथा तनदशेन सतमतिले तदएको तनदशेनहरु 

पालन िन,े िराउन े। 

४. प्रलतयोलगता सञ्चालन  प्रलिया  

(१) निर स्िरीय प्रतियोतििामा सहभािी हुन सभबतन्द्धि तिद्यालयले अनसुिुी– १ बमोतजमको फाराम खेलाडी 

तिद्याथीबाि भराई िोतकएको समयमा आयोजकलाई उपलव्ध िराउन ुपनेछ ।  

(२) निर  स्िरीय प्रतियोतििाका तिजयी खेलाडी र तिद्यालयहरूलाई प्रदान िररने प्रमाणपरको ढाँिा क्रमशः 

अनसुिुी २ र ३ मा उल्लेख भए बमोतजम हुनेछ ।  

(३) निर स्िरीय प्रतियोतििामा संलग्न िररन ेखेलका इभेन्द्िहरू अनसुिुी–४ मा उल्लेख िरे बमोतजम हुनेछन ्

।  

(४) आयोजकले निर स्िरीय लिायि सबै प्रतियोतििा मौसमको अनकूुलिासमेि हरेी िाल ुआतथमक िषमको 

िैरको मसान्द्ि तभर सभपन्द्न िररसक्नपुनेछ । निरस्िरीय प्रतियोतििा सभपन्द्न निरी तजल्लास्िरीय प्रतियोतििामा 

सहभािी पिाउना पाइन ेछैन ।  

(५)निर स्िरीय प्रतियोतििा आयोजकले प्रतियोतििा सञ्िालन हुने स्थान, तमति र सञ्िालन हुने खेलहरूको 

तििरण सतहिको जानकारी कतभिमा१५तदने अिािै तिद्यालयहरूलाई उपलब्ध िराउनपुनेछ ।  

(६) निर स्िरीय प्रतियोतििामा सहभािी हुन सभबतन्द्धि तिद्यालयले अनसुिुी–१ बमोतजमको फाराम खेलाडी 

तिद्याथीबाि भराई िोतकएको समयमा आयोजकलाई उपलव्ध िराउन ुपनेछ ।  

(७) निर स्िरीय प्रतियोतििाको आयोजकल ेप्रतियोतििा सभपन्द्न भएको तमतिले ७ तदन तभर खेलको नतिजा 

सतहिको प्रिति प्रतििेदन अनसुिुी– ५ बमोतजमको ढाँिामा तजल्ला खेलकुद तिकास सतमति िथा 

निरपातलकामा अतनिायम रुपमा पिाउन ुपनेछ ।  

(८) प्रस्ििु प्रतियोतििा तनयतमि प्रतियोतििा भएकाले अतघल्लो िषमको तशल्ड नै तिजयी तिद्यालयलाई रतनङ 

तशल्डको रूपमा उपलब्ध िराउने व्यिस्था िरी यसै क्रमलाई तनरन्द्िरिा तदईन े छ, िर एउिै तिद्यालयले 

तनरन्द्िररूपमा िीन पिकसभम रतनङ तशल्ड तजिेमा सो तशल्ड उि तिद्यालयले सधैकँो लाति राख्न पाउनेछ 

।अिामी प्रतियोतििाका लाति आयोजकले नया ँतशल्ड बनाउन ुपनेछ । रतनङ तशल्ड हराएमा, नातसएमा िा 

मातसएमा तजभमा तलएको तनकायले सातिक बमोतजमकै रतनङ तशल्ड ियार िरी सभबतन्द्धि तनकायलाई 

उपलब्ध िराउन ु पनेछ ।  निर स्िरीय राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििामा प्रयोि हुने तशल्डको नमूना 

रा.खे.प.को तसफाररसमा मन्द्रालयले िोके बमोतजमको हुनेछ ।  



(९) एथ्लेतिक्स प्रतियोतििामा प्रत्येक तिद्यालयले प्रत्येक इभेन्द्िसमा बढीमा २ खेलाडीहरूलाई सहभािी 

िराउन सक्नेछ । प्रत्येक खेलाडील ेबढीमा एक तफल्ड दईु रयाक िा दईु तफल्ड एक रयाकमा भाि तलना 

पाउनेछ । ररल ेखेलको हकमा मातथको तनयम लाि ुहुने छैन र एउिा तिद्यालयले मतहला िथा परुूष ररलेको 

प्रत्येक इभेन्द्िमा १/१ समहूमार सहभािी िराउन सक्नेछ।  

(१०) प्रत्येक तिद्यालयले भतलबल खेलिफम  बढीमा ९/९ जनासभम खेलाडी छार/छाराहरू पिाउना सक्नेछन ्

।  

(११) आयोजकले प्रतियोतििाको िाइतसि सकेसभम कतभिमा  सहभािी तिद्यालयको बहुमि तिद्यालयका 

बहुमि तिद्यालयका प्रतितनतधहरूको रोहिरमा तनमामण िनुमपनेछ ।  

(१२) निर स्िरीय प्रतियोतििाको आयोजकल े प्रत्येक इभेन्द्िसका तिजयी खेलाडीहरूलाई पदक िथा 

प्रमाणपर उपलब्ध िराउन ुपनेछ । मासमल आिम र भतलबल िफम  (छार/छारा) छुट्टा छुटै्ट प्रथम, तितिय र ििृीय 

हुने तिद्यालयहरूलाई रफीको व्यिस्था िनुमपनेछ । सञ्िातलि प्रतियोतििामा प्रथम हुने तिद्यालयलाई तशल्ड 

सतहि निद रु १०,०००।— र प्रमाणपर प्रदान िनुमपनेछ । तितिय र ििृीय हुने तिद्यालयहरुलाई क्रमशः रू. 

७,०००।— र रू. ५,०००।— का दरले निद परुस्कार र प्रमाणपर प्रदान िनुमपनेछ ।  

(१३) निरपातलकाले तजल्ला स्िरीय राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििामा सहभािी हुन पिाउँदा सभबतन्द्धि 

खेलाडीलाई पोशाक र निरको झन्द्डाको व्यिस्था िनुम  पनेछ। उि प्रतियोतििामा सहभािी हुने खेलाडीको 

आिेजािे यािायाि खिम निरपातलकाले व्यहोने छ ।  

(१४)आयोजकले प्रतियोतििा सञ्िालन िनम स्थानीयस्िरमा पतन थप स्रोि जिुाउन सक्नेछ ।  

 (१५) काबबुतहराको तिशेष  पररतस्थति पनम िई प्रतियोतििा स्थतिि िनुमपरेमा सोको कारणसतहिको तनणमय र 

उि प्रतियोतििा पररतस्थति अनकूुल हुनासाथ पनुः सञ्िालन हुने व्यहोरा समेिको तलतखि जानकारी निर 

स्िरीय खेलकुद तिकास सतमति र निरपतलकालाई आयोजकल ेिराउन ुपनेछ।  

(१६) पिूामधार र बसोबासको व्यिस्थालाई समेि तििार िरर इच्छुक तिद्यालयहरुका तिि बषै तपच्छे अलि 

अलि स्थानमा आपसी समझदारीमा झन्द्डा हस्िान्द्तरण िररने प्रतक्रयािारा प्रतियोतििा सञ्िालन िनम सतकनेछ 

।  

(१७) आयोजकले  तितनयोतजि रकमको खिमको तििरण सिमजातनक िरर सोको प्रतििेदन खेलकुद समाप्त 

भएको तमतिले १५ तदन तभर निरपातलकाको तशक्षा यिुा िथा खेलकुद शाखा माफम ि निरपातलकामा पेश िनुम 

पनेछ । 

 

 

परिच्छेर्द–३ 

मासयल आर्य प्रलतयोलगताको खेल सम्बलधि थप व्यिस्था 

५. प्रलतयोलगताका लालग थप व्यिस्थाः  



 (१) प्रत्येक तिद्यालयले मासमल आिम खेलका प्रत्येक िौल समहुमा १/१ जना खेलाडी सहभािी िराउन 

सक्नेछन ्।  

(२) मासमल आिम खेल प्रतियोतििामा तिजयी खेलाडीहरूलाई नै तजल्ला स्िरीय रातष्ट्रय राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड 

प्रतियोतििामा सहभािी िराउन ुपनेछ ।  

पररच्छेद -४ 

संिमणकालीन व्यिस्था 

६. संिमणकालीन अिस्थामा प्रलतयोलगता सञ्चालन गनय  गरिएको व्यिस्थाः  

१. निर स्िरको प्रतियोतििा सञ्िालनका क्रममा कुनै समस्या आई परेमा निर स्िरीय खेलकुद आयोजक 

सतमतिको तसफाररशमा िलुररया निरपातलका स्िरीय राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििा व्यिस्थापन िथा 

तनदशेन सतमतिले तनणमय िरे बमोतजम हुनेछ ।  

परिच्छेर्द–५ 

लिलिि  

१. मूल्याङ्कनका आिािहरः  

(१)  निर स्िरीय राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििामा समािेश भएका सभपणूम खेल/तिधा िथा प्रत्येक 

इभेन्द्िसहरुको (व्यतििि िथा सामतूहक स्पधामिफम ) प्रथम स्थान हतसल िनेलाई स्िणम, तितिय स्थान हतसल 

िनेलाई रजि र ििृीय स्थान हतसल िनेलाई कास्य पदक र प्रमाणपर तदईनेछ। समग्रमा प्रथम स्थान, तदिीय 

स्थान र ििृीय स्थानको तनणमय िदाम स्िणम, रजि र कास्य पदक संख्याको आधारमा क्रमशः स्थान तनधामरण 

िररनेछ ।िर कुनै तिद्यालयले प्राप्त िरेका पदकका प्रकारहरुको सख्या समान रहमेा तिम खेललाई छुय्ाउने 

आधार बनाउन ुपनेछ । तिम खेलको समेि समान रहमेा बढी खेलाडी आिश्यक हुने तिमका आधारमा स्थान 

तनधामरण िररन ेर सोबाि समेि नछुरट्टएमा िोलाप्रथाबाि छुय्ाउन ुपनेछ ।  

साथै प्रतियोतििा सञ्िालनका क्रममा तनणामयकबाि भएको तनणमयमा तितनबझुी कुनै प्रतियोिीले आयोजक 

िा सञ्िालन िन ेसतमति समक्ष तलतखि रुपमा उजरुी िरेमा जाँिबझु िरी उपयिु तनणमय िनम सक्नेछ । उजरुी 

िने प्रकृया प्रतियोतििा सञ्िालन िन ेसतमतिले तनधामरण िरे बमोतजम हुनेछ ।  

७. खेलकुर्द प्रलतयोलगतामा सहभागी हुने लिद्याथी सम्बधिी लििेष व्यिस्थाः  

१) यस कायमतितधमा जनुसकैु कुरा लेतखएको भएिा पतन त्यस शैतक्षक सरको माध्यतमक तिद्यालयको कक्षा 

१२ सभम तनयतमि रूपमा अध्ययनरि रहकेा तिद्याथीहरू मार यस कायमतितध बमोतजम सञ्िालन हुने खेलकुद 

प्रतियोतििाहरूमा सहभािी हुन सक्नेछन ्।  

२) अन्द्तरातष्ट्रय स्िरको प्रतियोतििा सहभािी भैसकेको खेलाडीलाई यस प्रतियोतििामा सहभािी िराईन ेछैन 

।  

३)िैर तिद्याथी िथा १८ िषममा भन्द्दा बढी उमेर समहूका तिद्याथीले यो प्रतियोतििामा भाि तलना पाउन ेछैन । 

यतद कसैले भाि तलई प्रतियोतििामा पदक प्राप्त िरेको खण्डमा त्यस्िो पदक खोस्ने र तनकििम ्प्रतिमस्पधी 



खेलाडीलाई प्रदान िररन े िथा मापदण्ड बातहराका खेलाडी सहभािी िराउने तिद्यालय र तिद्यालयका 

प्रधानध्यापकलाई आयोजक सतमतिले उतिि दखेेको अनशुासन सभबन्द्धी कारिाही िने िा कारिाहीका लाति 

सभबतन्द्धि तनकायमा लेखी पिाउना सक्नेछ ।   

४) सहभािी तिद्याथीको उमेरको तिषयमा कुनै तििादमा भएमा नािररकिाको प्रमाण-पर प्राप्त निरेको 

तिद्याथीको हकमा कक्षा ८ को तजल्ला स्िरीय परीक्षाको प्रमाणपरमा उल्लेतखि जन्द्मतमतिलाई आधार 

मातननेछ ।  

८.आलथयक पिः 

(१) रकम तितनयोजनका आधारहरुः  

(क) निरस्िरीय प्रतियोतििाका लाति प्रत्येक निरपातलकालाई  संघ िा प्रदशेबाि प्राप्तहुने अनदुान र 

निरपातलकाबाि छुि्याईएको रकम तितनयोजन हुनेछ । 

 (२) यस कायमतितधले समेिेका खेलकुद प्रतियोतििाका संघ िा प्रदशेले  उपलब्ध िराएको बजेि र 

निरपातलकाबाि प्रदान िररने बजेि रकम सोही शीषमकमा मार प्रितलि आतथमक ऐन, तनयमको पररधी तभर रही 

खिम िनुमपने दातयत्ि आयोजकको हुनेछ । प्रतियोतििा सञ्िालन िनम नसक्न े आयोजकले प्राप्त तनकासा 

रकमलाई तनयमानसुार तफिाम िनुमपनेछ ।  

९. लिलनयोलजत िकमका खचयका आिािहरः  

(१) खेल प्रतियोतििा सञ्िालनका लाति तितनयोतजि बजेि खिम िदाम आयोजकल ेनेपाल सरकारको प्रितलि 

आतथमक ऐन, तनयमको पररतधतभर रही खिम िनुमपनेछ । साथै, खेल प्रतियोतििा सञ्िालनको लाति तितनयोतजि 

बजेि अन्द्य प्रयोजनको लाति िा यो कायमतितधमा भएको व्यिस्था बातहर िएर खिम िनम पाइन ेछैन ।  

(२) प्रतियोतििाको लाति तितनयोतजि बजेि कायमक्रमसभबन्द्धी बैिक, खाजा, प्रिार प्रसार,खेल सामग्री, 

खेलमैदान मममि/तनमामण, प्रमाणपर, निद परुस्कार िथा पदक, प्रतियोतििा उद्घिान, सञ्िालन, समापन िथा 

तजल्ला स्िरीय प्रतियोतििामा सहभािी हुन जाँदा उपयोि िनम सतकनेछ । प्रतियोतििाको उद्घािन, समापन जस्िा 

कायमक्रम सञ्िालन िदाम तमिव्यतयिा अपनाउन ुपनेछ ।  

 

१०. लनिीिण तथा अनुगमनः  

(१)निर स्िरीय राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििाको तनरीक्षण िथा अनिुमन सभबतन्द्धि निरस्िरीय राष्ट्रपति 

रतनङ तशल्ड प्रतियोतििा व्यिस्थापन िथा तनदशेन सतमति र अन्द्य सभबतन्द्धितनकायबाि हुनेछ ।  

११. लोगोः राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििाको लोिो रा.खे.प.को तसफाररशमा मन्द्रालयले िोके 

बमोतजमको हुनेछ ।  

१२. बािा अड्काउ फुकाउनेः यस कायमतितधको कायामन्द्ियन सभबन्द्धमा कुनै समस्या आइपरेमा  निर स्िरीय 

राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतियोतििा व्यिस्थापन िथा तनदशेन सतमतिको तसफाररसमा अतन्द्िम तनणमय िने 

अतधकार निरकायमपातलकालाई हुनेछ ।  



१३. काययलिलिको संिोिनः कायमपातलकाल ेयस कायमतितधलाई आिश्यकिा अनसुार संशोधन िनम सक्नेछ 

।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुिुी-१ 

सहभागी हुन भनुयपने फािामको ढााँचा 

प्रलतयोलगतामा सहभागी हुन भनुयपने फािामको नमुना 

 

१ सहभािी तिद्याथीको नामः 

२ तिद्यालयको नाम/िेिानाः 

३अध्ययनरि कक्षाः                                            सेक्सनः                 रोल नं. 

४ जन्द्म तमतिः 

५ सहभािी हुने खेलः 

६ सहभािी हुने तिद्याथीको हस्िाक्षरः 

 

उल्लेतखि व्यहोरा तिक साँिो हो भतन प्रमातणि िने, 

 

तिद्यालयबाि छनौि भएमा  

प्रधानाध्यापकको  

नामः 

हस्िाक्षरः 

तमतिः 

मोबाइल नं. 

तिद्यालयको छापः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसुिुी-२ 

लिजयी खेलाडीलाई प्रर्दान गरिने प्रमाण पत्रको ढााँचा 

नेपाल सरकार यिुा िथा खेलकुद मन्द्रालयको ित्िािधान िथा रातष्ट्रय खेलकुद पररषदको संयोजकत्िमा 

निरस्िर प्रतियोतििा आयोजक सतमति िारा आयोतजि अन्द्िर तिद्यालय निरस्िरीय प्रतियोतििाको 

........तिद्यामा................. स्थान हातसल िनुम भएकोमा श्री.............................. तिद्यालय............ 

तजल्लाका श्री........................................  लाई सधन्द्यिाद यो प्रमाणपर प्रदान िररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसुिुी–# 
ljhoL ljBfnonfO{ k|bfg ul/g] k|df0fkqsf] 9Ffrf 

 

g]kfn ;/sf/, o'jf tyf v]ns'b dGqfnosf] tTjfjwfg tyf /fli6«o v]ns'b kl/ifb\sf] 

;+of]hsTjdf gu/ :t/Lo k|ltof]lutf cfof]hs ;ldlt u'nl/of gu/kflnsf4f/f cfof]lht cGt/ 

ljBfno gu/:t/Lo /fi6klt /lgª\ulzN8 k|ltof]lutfdf ============================= :yfg ========================== 

ug'{ePsf]df >L =========================================== ljBfno u'nl/of ========================== nfO{ ;–wGojfb of] 

k|df0fkq k|bfg ul/Psf] 5 . 

 
======================================   ======================================   ====================================== 
   b:tvt        b:tvt        b:tvt 
 
 
-k'gZr M k|ltof]lutf ;~rfng ubf{ ljt/0f ul/g] k|df0fkqdf cfof]hs jf cltly jf ljz]if 
cltly jf k|d'v cltly nufotsf dxfg'efjx?sf] dfq b:tvt x'g]5 ._ 
 
 
k|df0fLs/0f ldtLM@)&%÷!)÷)^ 

  
 

        cf¡ffn]  

                /fdrGb| kf}8]n  

                             k|d'v k|zf;sLo clws[t  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


