नेपाल सरकार
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोगििा सञ्चालि तिर्दे शिका, २०७०
प्रथम संिोधि २०७२/८/२५
र्दोश्रो संिोधि २०७४/१०/१२
नेपालको संववधान, ववद्यमान खेलकुद नीतत तथा खेलकुद ववकास ऐन एवं तनयमावलीको ममम र
भावना अनुरुप खेलकुदको समुचित ववकास तथा ववस्तारका लाचि प्रारम्भभक आधारको रुपमा रहे का
ववद्यालयहरुलाई केन्त्रववन्त्द ु बनाई खेलकुद प्रततभाको खोजी िदै प्रततभाको संरक्षण, संबर्द्मन र प्रबर्द्मन
िने, राष्ट्र तनमामण एवं ववकासमा खेलाडीहरुको भमू मकालाई सबल, सक्षम एवं प्रभावकारी बनाउन
स्थानीय, प्रदे श र संघस्तरीय ववमभन्त्न खेलकुद प्रततयोचिताहरु संिालन िरी उत्कृष्ट्ट अनुशामसत र
सक्षम खेलाडीहरु तयार पादै भववष्ट्यमा राम्ष्ट्रय तथा अन्त्तरामम्ष्ट्रय स्तरका प्रततयोचितामा सहभािी भै
राष्ट्रको छवव उच्ि बनाउन योिदान पु¥याउन सक्ने खेलाडी तयार िने एवं संघीय प्रणाली अनुरुप
ववद्यालयहरुको सहभाचितामा संिालन हुने खेलकुदका प्रततयोचिताहरुलाई अनुशामसत, मयामददत र
व्यवम्स्थत रुपले संिालन िने उदे श्यले राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड संिालन एवं व्यवस्थापन िनम नेपाल
सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यो "राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचिता संिालन तनदे मशका २०७०
जारी िरे को छ ।
पररच्छे द -१
प्रारम्भ
१. संक्षिप्ि िाम र प्रारम्भः

(१)

यो तनदे मशकाको नाम “राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचिता

सञ्िालन तनदे मशका, २०७०” रहे को छ ।
(२) यो तनदे मशका स्वीकृत भएको ममततदे खख लािू हुनेछ ।
२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्िले अको अथम नलािेमा यस तनदे मशकामा;
(क) “मन्त्रालय” भन्त्नाले खेलकुदसँि सभबम्न्त्धत ववषय हे ने संघीय मन्त्रालयलाई सभझनुपछम ।
(ख) “पररषद्” भन्त्नाले राम्ष्ट्रय खेलकुद पररषद्लाई सभझनुपछम ।
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(ि) “प्रदे श स्तरीय खेलकुद ववकास सममतत” भन्त्नाले पररषद् अन्त्तिमत िदित प्रदे श स्तरको खेलकुद
िततववचध संिालन िने तनकायलाई सभझनुपछम ।
(घ)

“म्जल्ला

खेलकुद

ववकास

सममतत” भन्त्नाले

पररषद्

अन्त्तिमतको

म्जल्ला स्तरीय

तनकायलाई

सभझनुपछम ।
(ङ) “राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचिता” भन्त्नाले प्रत्येक शैक्षक्षक सरमा १८ वषम भन्त्दा मुतनका कक्षा
१२ सभम तनयममत रुपमा अध्ययनरत छार/छाराहरूबीि आ–आफ्नो समूहमा हुने एथ्लेदटक्स,
भमलबल, कराँते, तेक्वान्त्दो, उसु र कबड्डी प्रततयोचितालाई सभझनुपछम । जुन प्रततयोचिता प्रतततनचध
सभाको तनवामिन क्षेरस्तर, म्जल्लास्तर, प्रदे शस्तर र केन्त्रस्तर(संघ) मा सञ्िालन हुनेछ ।
(ि) “तनवामिन क्षेरस्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचिता” भन्त्नाले प्रत्येक शैक्षक्षक सरमा १८ वषम
भन्त्दा मुतनका कक्षा १२ सभम तनयममत रुपमा अध्ययनरत छार/छाराहरू बीि आ–आफ्नो
समूहमा

सभबम्न्त्धत

प्रतततनचध

सभाको

तनवामिन

क्षेरमा

हुने

अन्त्तर

ववद्यालय

खेलकुद

प्रततयोचितालाई सभझनप
ु छम ।
(छ) “म्जल्ला स्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचिता” भन्त्नाले त्यसै िालु शैक्षक्षक सरमा १८ वषम
भन्त्दा मतु नका कक्षा १२ सभम तनयममत रुपमा अध्ययनरत छार/छाराहरू बीि आ–आफ्नो
समूहमा म्जल्लामभर हुने अन्त्तर ववद्यालय खेलकुद प्रततयोचितालाई सभझनुपछम ।
(ज) “प्रदे श स्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचिता” भन्त्नाले म्जल्लास्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड
प्रततयोचितामा सहभािी भई उत्कृष्ट्ट स्थान हामसल िरी सभबम्न्त्धत म्जल्ला खेलकुद ववकास
सममततबाट मसफाररस भई आएका खेलाडीहरूबीि सभबम्न्त्धत प्रदे शमा हुने खेलकुद प्रततयोचितालाई
सभझनुपछम ।
(झ) “केन्त्र स्तरीय (संघस्तरीय) राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचिता” भन्त्नाले प्रदे शस्तरीय राष्ट्रपतत
रतनङ मशल्ड प्रततयोचितामा सहभािी भई उत्कृष्ट्ट स्थान हामसल िरी सभबम्न्त्धत प्रदे शस्तरीय
खेलकुद ववकास सममततबाट मसफाररस भई आएका खेलाडीहरूबीि हुने खेलकुद प्रततयोचितालाई
सभझनुपछम ।
(ञ) “मासमल आटम खेल” भन्त्नाले कराते, तेक्वान्त्दो र उसु खेलहरुलाई सभझनु पछम ।
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(ट) “दटम िेम” भन्त्नाले भमलबल, कबड्डी र ररले दौड खेललाई सभझनु पछम ।
(ि) “मस्कट” भन्त्नाले प्रत्येक वषम आयोजना िररने राष्ट्रपतत रतनङ मशल्डका लाचि केन्त्र स्तरीय
राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचिता संिालन तथा व्यवस्थापन सममततको मसफाररसमा मन्त्रालयले
घोषणा िने प्रतीक चिन्त्हलाई जनाउँ छ ।
(ड) “लोिो” भन्त्नाले पररषद्को मसफाररसमा मन्त्रालयबाट स्वीकृत िरी लािू िररएको राष्ट्रपतत रतनङ
मशल्ड प्रततयोचिताको चिन्त्हलाई जनाउँ छ ।
पररच्छे द–२
जिल्ला िथा तिर्ााचि िेत्रस्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोगििा
३. प्रतियोगििाको आयोििा िथा व्यर्स्थापिः
(३.१) म्जल्ला स्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ्ि मशल्ड प्रततयोचिता सञ्िालन िनम म्जल्ला समन्त्वय सममततका
अध्यक्षको संयोजकत्वमा दे हायका सदस्यहरु रहे को म्जल्ला स्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ्ि मशल्ड
प्रततयोचिता व्यवस्थापन तथा तनदे शन सममतत ििन हुनेछ । यस सममततको तनदे शन अनुसार
म्जल्ला स्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचिताको आयोजना तथा सञ्िालन म्जल्ला खेलकुद
ववकास सममततबाट हुनेछ । आयोजक सममततमा सभबम्न्त्धत खेलका म्जल्ला संघका १/१ जना
प्रतततनचध समेत समावेश िराइनेछ ।
(क) म्जल्ला समन्त्वय सममततका अध्यक्ष

– संयोजक

(ख) प्रमुख म्जल्ला अचधकारी

– सदस्य

(ि) प्रततयोचिता संिालन हुने स्थानको स्थानीय तहको प्रमुख - सदस्य
(घ) म्जल्ला समन्त्वय अचधकारी

- सदस्य

(ङ) म्जल्ला मशक्षा अचधकारी

– सदस्य

(ि) म्जल्ला म्स्थत नेपाली सेनाको प्रमुख

– सदस्य

(छ) म्जल्ला प्रहरी कायामलयको प्रमख
ु

– सदस्य

(ज) म्जल्ला म्स्थत सशस्र प्रहरीको प्रमुख

– सदस्य
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(झ) म्जल्ला खेलकुद ववकास सममततका अध्यक्ष

– सदस्य

(ञ) प्रततयोचिता संिालन हुने ववद्यालयको प्रधानाध्यापक वा संस्थाको प्रमख
ु – सदस्य
(ट) म्जल्लाको सामुदातयक र संस्थाित ववद्यालयहरु मध्येबाट म्जल्ला खेलकुद ववकास
सममततले मनोनयन िरे को १/१ जना प्रधानाध्यापक

– सदस्य

(ि) सभबम्न्त्धत म्जल्लामा खेलकुदमा ववमशष्ट्ट योिदान पुयामएका व्यम्क्तहरु मध्येबाट म्जल्ला
खेलकुद ववकास सममततले मनोतनत िरे को कम्भतमा १ जना मदहला सदहत २ जना –
सदस्य
(ड) म्जल्ला खेलकुद ववकास सममततको कायामलय प्रमुख –सदस्य सचिव
(३.२) जिल्लास्िरीय राष्ट्रपति रतिङ्ि शिल्ड प्रतियोगििा व्यर्स्थापि िथा तिर्दे िि सशमतिको काम,
किाव्य र अगधकारहरः–
म्जल्ला स्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ्ि मशल्ड प्रततयोचिता व्यवस्थापन तथा अनुिमन

(क)
िने ।
(ख)

तनवामिन क्षेर स्तरीय तथा म्जल्ला स्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ्ि मशल्ड प्रततयोचिता
आयोजनाका लाचि आवश्यक पूवामधारको ववकास र व्यवस्था िने ।

(ि) तनवामिन

क्षेर

स्तरीय

तथा

म्जल्ला

स्तरीय

राष्ट्रपतत

रतनङ्ि

मशल्ड

प्रततयोचिता

सञ्िालन िनम केन्त्रबाट तनधामररत तामलका अनुसार हुने िरी ममतत तथा समय तोकी
उपयुक्त स्थान छनौट िने ।
(घ) म्जल्लाम्स्थत सभपूणम ववद्यालयहरुलाई प्रततयोचितामा भाि मलन प्रोत्साहन िने ।
(ङ) राष्ट्रपतत रतनङ्ि मशल्ड प्रततयोचिता आयोजना सभबन्त्धमा म्जल्ला खेलकुद ववकास
सममततलाई आवश्यक तनदे शन ददने तथा सो आयोजना सभबन्त्धमा वववाद उत्पन्त्न
भएको अवस्थामा समाधान िने ।
(ि)

सममततको बैिक सभबन्त्धी कायमववचध सममतत आफैले तय िनेछ ।
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प्रततयोचितालाई

(छ)

व्यवम्स्थत

र

मयामददत

बनाउनका

लाचि

सरोकारवाला

तनकायहरुसंि आबश्यक समन्त्वय िने ।
राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचिताको लाचि सभबम्न्त्धत म्जल्लामा ववतनयोम्जत

(ज)

रकमलाई

अचधकतम

रुपमा

सदप
ु योि

िने

िरी

प्रततयोचिता

संिालनको

व्यवस्था

ममलाउने ।
प्रततयोचिता संिालनका लाचि आवश्यक थप आचथमक श्रोत जुटाउन पहल िने ।

(झ)

(३.३) जिल्ला/तिर्ााचि िेत्रस्िरीय आयोिक सशमतिको काम, किाव्य र अगधकारहरः–
(क) तनवामिन क्षेर तथा म्जल्ला स्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ्ि मशल्ड प्रततयोचिता व्यवम्स्थत एवं
मयामददत रुपमा सञ्िालन िने ।
(ख)

प्रततयोचिताका लाचि आवश्यक स्रोत, साधन तथा सामग्रीहरु व्यवस्थापन िने ।

(ि) प्रततयोचिता

सञ्िालनका

लाचि

आवश्यक

पने

प्राववचधक, आचथमक, प्रिारप्रसार

जस्ता

उपसममततहरु ििन िने ।
(घ) प्रततयोचिताका लाचि आवश्यकता अनुसार अन्त्य तनकायहरु तथा व्यम्क्तहरुसंि समन्त्वय
िने ।
(ङ) अचधकतम ् ववद्यालयहरु सहभािी िराई सफलता पूवक
म कायमक्रम सभपन्त्न िने ।
(ि) तनवामिन

क्षेर

तथा

म्जल्लास्तरीय

प्रततयोचिता

सभपन्त्न

िरी

ववजयी

खेलाडीहरुलाई

तनधामररत कोटा अनस
ु ार छनौट िरी प्रदे शस्तरीय प्रततयोचितामा सहभािी िराउने ।
(छ) म्जल्ला स्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ्ि मशल्ड प्रततयोचिता व्यवस्थापन तथा तनदे शन सममततले
ददएको तनदे शनहरु पालन िने, िराउने ।
(३.४) तिर्ााचि िेत्र स्िरीय प्रतियोगििा व्यर्स्थापि सशमतिः–
३.४.१) एक मार तनवामिन क्षेर भएका म्जल्लाहरुमा भने मसधै म्जल्ला स्तरीय प्रततयोचिता िनम
सककने छ।दईु वा दईु भन्त्दा बढी तनवामिन क्षेर भएका म्जल्लाहरुका हकमा दे हायका सदस्यहरु
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रहने िरी म्जल्ला खेलकुद ववकास सममततले आफ्नो सदस्यको संयोजकत्वमा प्रत्येक तनवामिन
क्षेरमा एक/एक वटा दे हाय बमोम्जमको आयोजक सममतत ििन िररने छ ।
(क) म्जल्ला खेलकुद ववकास सममततले तोकेको सममततको पदाचधकारी वा सदस्य – संयोजक
(ख) खेलकुद संिालन हुने स्थानको स्थानीय तहको प्रमख
ु वा प्रतततनचध – सदस्य
(ि) प्रततयोचिता संिालन हुने स्थानको स्थानीय तहमा कायमरत मशक्षा हे ने अचधकारी – सदस्य
(घ) सभबम्न्त्धत श्रोत केन्त्रका श्रोत व्यम्क्त – सदस्य
(ङ) सभबम्न्त्धत क्षेरको सरु क्षा तनकायको कायामलय प्रमख
ु /प्रतततनचध –सदस्य
(ि) सहभािी हुने ववद्यालयहरु मध्येबाट आयोजक सममततले मनोनयन िरे को २ मदहला सदहत
६ जना प्र.अ./मशक्षक – सदस्य
(छ) खेलकुद संिालन हुने स्थानको सभबम्न्त्धत वडाको वडाध्यक्ष – सदस्य
(ज)
३.४.२)

प्रततयोचिता आयोजना िने ववद्यालयको प्रधानाध्यापक - सदस्य सचिव

म्जल्ला स्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ्ि मशल्ड प्रततयोचिताका आयोजकले प्रतततनधी सभा तनवामिन
क्षेरस्तरीय

प्रततयोचिताहरु

सञ्िालन

िरी

दे हाय

बमोम्जमका

खेलाडी

तथा

टोलीलाई

म्जल्लास्तरीय प्रततयोचितामा सहभािी िराउनु पनेछ ।
दे हाय
२ तनवामिन क्षेर भएका म्जल्लाका लाचि प्रथम, द्ववतीय, तत
ु म
ृ ीय र ितथ
३ वा ४ तनवामिन क्षेर भएका म्जल्लाका लाचि प्रथम, द्ववतीय र तत
ृ ीय
५ वा ५ भन्त्दा बढी तनवामिन क्षेर भएका म्जल्लाका लाचि प्रथम र वर्द्तीय
३.४.३) दटम िेमको हकमा प्रत्येक ववद्यालयले प्रत्येक इभेन्त्टसमा एउटा मार दटम सहभािी िराउन
पाउनेछ । आयोजकले ववजयी हुने टोलीका खेलाडीलाई पररवतमन निरी सोही टोलीलाई
म्जल्लास्तरीय खेलकुद प्रततयोचितामा सहभािी िराउनु पनेछ ।
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४. प्रतियोगििा सञ्चालि प्रक्रिया
(१) तनवामिन क्षेर स्तरीय प्रततयोचितामा सहभािी हुन सभबम्न्त्धत ववद्यालयले अनस
ु ि
ू ी– १
बमोम्जमको फाराम खेलाडी ववद्याथीबाट भराई तोककएको समयमा आयोजकलाई उपलव्ध
िराउनु पनेछ ।
(२) तनवामिन क्षेर/म्जल्ला स्तरीय प्रततयोचिताका ववजयी खेलाडी र ववद्यालयहरूलाई प्रदान
िररने प्रमाणपरको ढाँिा क्रमशः अनुसूिी २ र ३ मा उल्लेख भए बमोम्जम हुनेछ ।
(३)

तनवामिन क्षेरस्तरीय प्रततयोचितामा संलग्न िररने खेलका इभेन्त्टहरू अनस
ु ि
ू ी–४ मा उल्लेख
िरे बमोम्जम हुनेछन ् ।

(४)

आयोजकले तनवामिन क्षेर स्तरीय लिायत सबै प्रततयोचिता मौसमको अनक
ु ू लतासमेत हे री
िालु आचथमक वषमको िैर मसान्त्तमभर सभपन्त्न िररसक्नुपनेछ । म्जल्लास्तरीय प्रततयोचिता
सभपन्त्न निरी प्रदे शस्तरीय प्रततयोचितामा सहभािी हुन पाइने छै न ।

(५)

तनवामिन क्षेर स्तरीय प्रततयोचिता आयोजकले प्रततयोचिता सञ्िालन हुने स्थान, ममतत र
सञ्िालन

हुने

खेलहरूको

वववरण

सदहतको

जानकारी

कम्भतमा

३०

ददन

अिावै

ववद्यालयहरूलाई उपलब्ध िराउनुपनेछ ।
(६)

म्जल्ला स्तरीय प्रततयोचितामा सहभािी हुन सभबम्न्त्धत तनवामिन क्षेरस्तरीय प्रततयोचिता
आयोजकले अनुसूिी–१ बमोम्जमको फाराम खेलाडी ववद्याथीबाट भराई तोककएको समयमा
आयोजकलाई उपलव्ध िराउनु पनेछ ।

(७)

तनवामिन क्षेर स्तरीय प्रततयोचिताको आयोजकले प्रततयोचिता सभपन्त्न भएको ममततले ७
ददन मभर खेलको नततजा सदहतको प्रितत प्रततवेदन अनुसूिी– ५ बमोम्जमको ढाँिामा
म्जल्ला खेलकुद ववकास सममततमा अतनवायम रूपमा पिाउनु पनेछ ।

(८)

म्जल्ला स्तरीय प्रततयोचिताको आयोजकले प्रततयोचिता सभपन्त्न भएको ममततले ७ ददन मभर
खेलको नततजा सदहतको प्रितत प्रततवेदन अनुसूिी– ६ बमोम्जमको ढाँिामा मन्त्रालय,
पररषद् र सभबम्न्त्धत प्रदे श खेलकुद ववकास सममततमा अतनवायम रूपमा पिाउनु पनेछ ।
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(९)

प्रस्तुत प्रततयोचिता तनयममत प्रततयोचिता भएकाले अतघल्लो वषमको मशल्ड नै ववजयी
ववद्यालयलाई

रतनङ

मशल्डको

रूपमा

उपलब्ध

िराउने

व्यवस्था

िरी

यसै

क्रमलाई

तनरन्त्तरता ददइने छ, तर एउटै ववद्यालयले तनरन्त्तररूपमा तीन पटकसभम रतनङ मशल्ड
म्जतेमा सो मशल्ड उक्त ववद्यालयले सधैँको लाचि राख्न पाउनेछ । आिामी प्रततयोचिताका
लाचि आयोजकले नयाँ मशल्ड बनाउनु पनेछ । रतनङ मशल्ड हराएमा, नामसएमा वा
मामसएमा म्जभमा मलएको तनकायले साबबक बमोम्जमकै रतनङ मशल्ड तयार िरी सभबम्न्त्धत
तनकायलाई उपलब्ध िराउनु पनेछ । राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचितामा प्रयोि हुने
मशल्डको नमूना रा.खे.प.को मसफाररसमा मन्त्रालयले तोके बमोम्जमको हुनेछ ।
(१०) एथ्लेदटक्स प्रततयोचितामा प्रत्येक ववद्यालयले प्रत्येक इभेन्त््समा बढीमा २ खेलाडीहरूलाई
सहभािी िराउन सक्नेछ । प्रत्येक खेलाडीले बढीमा एक कफल्ड दईु रयाक वा दईु कफल्ड
एक रयाकमा भाि मलन पाउनेछ । ररले खेलको हकमा माचथको तनयम लािू हुने छै न र
एउटा ववद्यालयले मदहला तथा परू
ु ष ररलेको प्रत्येक इभेन्त्टमा १/१ समह
ू मार सहभािी
िराउन सक्नेछ।
(११) प्रत्येक ववद्यालयले भमलबल खेलतफम बढीमा ९/९ जनासभम खेलाडी छार/छाराहरू पिाउन
सक्नेछन ् ।
(१२) आयोजकले

प्रततयोचिताको

टाइमसट

सकेसभम

कम्भतमा

५

सहभािी

ववद्यालयका

प्रतततनचधहरूको रोहवरमा तनमामण िनप
ुम नेछ ।
(१३) म्जल्ला स्तरीय प्रततयोचिताको आयोजकले प्रत्येक इभेन्त््सका ववजयी खेलाडीहरूलाई पदक
तथा प्रमाणपर उपलब्ध िराउनु पनेछ । मासमल आटम र भमलबल तफम (छार/छारा) छुट्टा
छुट्टै प्रथम, द्ववतीय र तत
ुम नेछ । संिामलत
ृ ीय हुने ववद्यालयहरूलाई रफीको व्यवस्था िनप
प्रततयोचितामा प्रथम हुने ववद्यालयलाई मशल्ड सदहत निद रु १५,०००।— र प्रमाणपर
प्रदान िनप
ुम नेछ । द्ववतीय र तत
ृ ीय हुने ववद्यालयहरुलाई क्रमशः रू. १२,०००।— र रू.
९,०००।— का दरले निद पुरस्कार र प्रमाणपर प्रदान िनप
ुम नेछ ।
(१४) म्जल्ला खेलकुद ववकास सममततले प्रदे श स्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचितामा
सहभािी हुन पिाउँ दा सभबम्न्त्धत खेलाडीलाई पोशाक र म्जल्लाको झन्त्डाको व्यवस्था िनुम
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पनेछ । उक्त प्रततयोचितामा सहभािी हुने खेलाडीको आतेजाते यातायात खिम सभबम्न्त्धत
म्जल्ला खेलकुद ववकास सममततले व्यहोनप
ुम नेछ ।
(१५) आयोजकले प्रततयोचिता सञ्िालन िनम स्थानीयस्तरमा पतन थप स्रोत जुटाउन सक्नेछ ।
(१६) म्जल्लास्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ्ि मशल्ड प्रततयोचिताको एथ्लेदटक्स प्रततयोचितामा ववजयी
खेलाडीहरूलाई नै प्रदे श स्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचितामा सहभािी िराउनु
पनेछ तथा भमलबल र कबड्डी खेलमा सहभािी हुने खेलाडीहरूको छनौट भने उत्कृष्ट्ट
खेलाडीहरू मध्येबाट खेल प्राववचधकहरुको परामशममा म्जल्ला स्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ्ि मशल्ड
प्रततयोचिता आयोजक सममततले मसफाररस िरे बमोम्जम हुनेछ ।
(१७) काबुबादहरको ववशेष पररम्स्थतत पनम िई प्रततयोचिता स्थचित िनप
ुम रे मा सोको कारणसदहतको
तनणमय र उक्त प्रततयोचिता पररम्स्थतत अनुकूल हुनासाथ पुनः सञ्िालन हुने व्यहोरा
समेतको मलखखत जानकारी प्रदे श स्तरीय खेलकुद ववकास सममतत, पररषद् र मन्त्रालयलाई
आयोजकले िराउनु पनेछ।
(१८) पूवामधार र बसोबासको व्यवस्थालाई समेत वविार िरी इच्छुक ववद्यालयहरूका बीि वषै
वपच्छे अलि–अलि स्थानमा आपसी समझदारीमा झन्त्डा हस्तान्त्तरण िररने प्रकक्रयाद्वारा
प्रततयोचिता सञ्िालन िनम सककनेछ ।
(१९) आयोजकले ववतनयोम्जत रकमको खिमको वववरण लेखा पररक्षण िराई सोको प्रततवेदन सो
आ.ब. समाप्त भएको तीन मदहनामभर प्रदे शस्तरीय खेलकुद ववकास सममतत, पररषद् र
मन्त्रालयमा अतनवायम रूपमा पिाउनुपनेछ ।

पररच्छे द–३
प्रर्दे ि स्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोगििा
५. प्रतियोगििाको आयोििा िथा व्यर्स्थापिः
(१) प्रदे श स्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचिताको आयोजना, सञ्िालन एवं व्यवस्थापन
पररच्छे द ३ को तनयम ५ को उपतनयम २ बमोम्जमको सल्लाहकार सममततको सल्लाहमा
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प्रदे शस्तरीय खेलकुद ववकास सममततबाट हुनेछ । प्रदे श स्तरको प्रततयोचिता संिालन भौततक
पूवामधार भएको सभबम्न्त्धत प्रदे श अन्त्तिमतको कुनै पतन म्जल्लामा आलोपालो िरी िनम
सककनेछ ।
(२) प्रततयोचिताको सञ्िालनमा समन्त्वय र सहयोि िनम तनभनानस
ु ारको सल्लाहकार सममतत
रहनेछ । यस सममततको बैिकको आयोजना प्रदे शस्तरीय खेलकुद ववकास सममततले िनेछ ।
(क) सभबम्न्त्धत प्रदे शको खेलकुद हे ने मन्त्री – संयोजक
(ख) सभबम्न्त्धत प्रदे शको आन्त्तररक माममला सचिव – सदस्य
(ि) सभबम्न्त्धत प्रदे शको खेलकुद हे ने मन्त्रालयको सचिव – सदस्य
(घ) सभबम्न्त्धत प्रदे शको मशक्षा हे ने मन्त्रालयको सचिव – सदस्य
(ङ) सभबम्न्त्धत प्रदे शको खेलकुद हे ने मन्त्रालयको सहसचिव – सदस्य
(ि) नेपाली सेनाको प्रदे श प्रमुख – सदस्य
(छ) नेपाल प्रहरीको प्रदे श प्रमुख – सदस्य
(ज) सशस्र प्रहरीको प्रदे श प्रमुख – सदस्य
(झ) अध्यक्ष, प्रदे श स्तरीय खेलकुद ववकास सममतत – सदस्य सचिव
सममततको बैिकमा आवश्यकता अनुसार अन्त्य उपयूक्त व्यक्ती तथा संस्थाका प्रतततनधीहरुलाई
आमम्न्त्रत सदस्यको रुपमा तनमन्त्रणा िनम सककनेछ ।
३. प्रर्दे ि स्िरीय राष्ट्रपति रतिङ्ि शिल्ड प्रतियोगििा सल्लाहकार सशमतिको काम, किाव्य र
अगधकारहर तिम्िािुसार हुिेछि ् ।
(क) प्रदे श स्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ्ि मशल्ड प्रततयोचिता सञ्िालनका लाचि सहजीकरण िने ।
(ख) प्रदे श स्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ्ि मशल्ड प्रततयोचिता पूवामधारको ववकास र व्यवस्थाका
लाचि आवश्यक समन्त्वय िने।
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(ि) प्रदे श स्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ्ि मशल्ड प्रततयोचिता सञ्िालन िनम उपयुक्त स्थान र
समयको छनौट िने।
(घ) सभपूणम म्जल्लाहरुलाई प्रततयोचितामा भाि मलन प्रोत्साहन िने ।
(ङ)

प्रततयोचिता संिालनका लाचि आवश्यक थप आचथमक श्रोत जट
ु ाउन पहल िने ।

(ि) सममततको बैिकसभबन्त्धी कायमववचध सममतत आफैले तय िनेछ ।
६. प्रतियोगििा सञ्चालि प्रक्रियाः
(१)

यस प्रततयोचितामा सहभािी हुन छनौट भएका ववद्याथीहरूलाई अनस
ु ि
ू ी– १ बमोम्जमको
फारम

भराई

सभबम्न्त्धत

म्जल्ला

खेलकुद

ववकास

सममततले

आयोजकलाई

तोककएको

समयमभर उपलव्ध िराउनु पनेछ ।
(२)

प्रततयोचिताका ववजयी खेलाडी र म्जल्लाहरूलाई प्रदान िररने प्रमाण परको ढाँिा क्रमशः
अनुसूिी २ र ३ मा उल्लेख भए बमोम्जम हुनेछ ।

(३)

प्रततयोचितामा संलग्न िररने खेलका इमेन्त््सहरू अनस
ु ि
ू ी– ४ मा उल्लेख िरे बमोम्जम
हुनेछन ्।

(४)

आयोजकले प्रततयोचिता सञ्िालन िनुम भन्त्दा १५ ददन अिावै प्रततयोचिता सञ्िालन हुने
स्थान, ममतत र सञ्िालन हुने खेलको वववरण सदहतको जानकारी सबै म्जल्ला खेलकुद
बबकास सममततहरूलाई पिाउनुपनेछ ।

(५)

प्रततयोचिता सभपन्त्न भएको ममततले ७ ददन मभर आयोजकले खेल नततजा सदहतको प्रितत
प्रततवेदन

अनुसूिी–

७

बमोम्जमको

ढाँिामा

मन्त्रालय

र

पररषदमा

अतनवायम

रूपमा

पिाउनुपनेछ ।
(७)

प्रस्तुत प्रततयोचिता तनयममत प्रततयोचिता भएकोले अतघल्लो वषमको मशल्ड नै ववजयी
म्जल्लालाई रतनङ मशल्डको रूपमा उपलब्ध िराउने व्यवस्था िरी यसै क्रमलाई तनरन्त्तरता
ददइने छ । तर एउटै म्जल्लाले तनरन्त्तररूपमा तीन पटकसभम रतनङ मशल्ड म्जतेमा सो
मशल्ड

उक्त

म्जल्लाले

सधैँको

लाचि
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राख्न

पाउनेछ।

आिामी

प्रततयोचिताका

लाचि

आयोजकले नयाँ मशल्ड बनाउनु
म्जभमा

मलएको

तनकायले

पनेछ । रतनङ मशल्ड हराएमा, नामसएमा वा मामसएमा

साबबक

बमोम्जमकै

रतनङ

मशल्ड

तयार

िरी

सभबम्न्त्धत

तनकायलाई उपलब्ध िराउनु पनेछ । प्रथम पटकको लाचि भने रतनङ मशल्ड आयोजकले नै
तयार िनप
ुम नेछ ।
(८)

एथ्लेदटक्स प्रततयोचितामा प्रत्येक म्जल्लाले प्रत्येक इभेन्त््समा बढीमा २ जना खेलाडीहरूलाई
सहभािी िराउन सक्नेछ । प्रत्येक खेलाडीले बदढमा एक कफल्ड दईु रयाक वा दईु कफल्ड
एक रयाकमा भाि मलन पाउनेछ । ररले खेलको हकमा माचथको तनयम लािू हुने छै न र
एउटा म्जल्लाले मदहला तथा पुरूष ररलेको प्रत्येक इभेन्त्टमा १/१ दटममार सहभािी िराउन
सक्नेछ।

(९)

प्रत्येक म्जल्लाबाट भमलबलतफम बढीमा ९/९ जना छार/छारा खेलाडीहरू, १ जना प्रमशक्षक,
एथ्लेदटक्सतफम बढीमा ९/९ जना छार/छारा खेलाडीहरू, १ जना प्रमशक्षक, मासमल आटम
खेलका प्रत्येक तौल समुहमा प्रथम हुने छार/छारा खेलाडी र प्रत्येक खेलका १/१ जना
प्रमशक्षक र कवड्डी खेल तफम ९/९ जना खेलाडी (छार/छारा) र १ जना प्रमशक्षक यस
प्रततयोचितामा सहभािी हुन सक्नेछ । म्जल्ला खेलकुद ववकास सममततका कायामलय प्रमख
ु
वा तनजले तोकेको १ जना कममिारी (टोली नेता) िरी बढीमा जभमा ८४ जना सभमको
टोली प्रदे श स्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचितामा सहभािी हुन सक्नेछन ् ।

(१०) आयोजकले प्रततयोचिताको खेल तामलका (टाइमसट) तनमामण िनप
ुम नेछ ।
(११) आयोजकले प्रत्येक इभेन्त््सका ववजयी खेलाडीहरूलाई पदक तथा प्रमाणपर उपलब्ध िराउनु
पनेछ । मासमल आटम , कबड्डी, भमलबल र एथलेदटक्सतफम (छार/छारा) छुट्टाछुट्टै प्रथम,
द्ववतीय र तत
ृ ीय हुने म्जल्लाहरूलाई रफीको व्यवस्था िनुम पनेछ । प्रततयोचितामा प्रथम
हुने म्जल्लालाई मशल्ड सदहत निद रु २०,०००।— र प्रमाणपर प्रदान िररनेछ भने द्ववतीय
र तत
ृ ीय हुने क्षेरलाई क्रमशः रू. १५,०००।— र रू. १०,०००।— निद पुरस्कार सदहत
प्रमाणपरको व्यवस्था िराउनु पनेछ ।
(१२) राम्ष्ट्रय राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचितामा सहभािी हुन जाँदा सभबम्न्त्धत प्रदे श स्तरीय
खेलकुद ववकास सममततले खेलाडीहरूलाई पोशाक र प्रदे शको झन्त्डाको व्यवस्था िनुम पनेछ ।
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(१३) आयोजकले प्रततयोचिता सञ्िालन िनम स्थानीयस्तरमा पतन थप स्रोत जुटाउन सक्नेछ ।
(१४) एथ्लेदटक्स र मासमल आटम खेलका प्रततयोचितामा ववजयी खेलाडीहरूलाई नै केन्त्रस्तरीय
राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचितामा सहभािी िराउनु पनेछ भने भमलबल र कबड्डी
खेलमा सहभािी हुने खेलाडीहरूको छनौट प्रदे शस्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचिताका
उत्कृष्ट्ट खेलाडीहरू मध्येबाट प्रदे शस्तरीय खेलकुद ववकास सममततले मसफाररस िरे बमोम्जम
हुनेछ ।
(१५) काबुबादहरको पररम्स्थतत पनम िई प्रततयोचिता स्थचित िनप
ुम रे मा सोको कारणसदहतको
तनणमय र उक्त प्रततयोचिता पररम्स्थतत अनुकूल हुनासाथ पुनः सञ्िालन हुने व्यहोरा
समेतको मलखखत जानकारी पररषद् र मन्त्रालयलाई आयोजकले िराउनप
ु नेछ ।
(१६) आयोजकले प्रदे श स्तरीय प्रततयोचितामा सहभािी हुन आउने टोली नेता तथा प्रत्येक
खेलका १/१ जना प्रमशक्षक र खेलाडीहरुलाई ४ ददनको दै तनक भत्ता वापतको रकम
तनयमानस
ु ार व्यवस्था िनप
ुम नेछ।
(१७) आयोजकले ववतनयोम्जत रकमबाट भएको खिमको लेखा पररक्षण िराई सोको प्रततवेदन
आ.ब. समाप्त भएको एक मदहना मभर राम्ष्ट्रय खेलकुद पररषद र मन्त्रालयमा पिाउनु
पनेछ ।
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पररच्छे द–४
केन्द्र स्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोगििा
७. प्रतियोगििाको आयोििा िथा व्यर्स्थापिः
(१) राम्ष्ट्रय राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचिताको आयोजना, सञ्िालन एवं व्यवस्थापन राम्ष्ट्रय
खेलकुद पररषदबाट सभबम्न्त्धत खेल संघलाई समेत पररिालन िरी िनुम पनेछ । यो प्रततयोचिता
प्रत्येक वषम केम्न्त्रय स्तरमा सञ्िालन िररनेछ । प्रततयोचिता संिालन भौततक पूवामधार भएको
कुनै पतन प्रदे शको केन्त्र भएको म्जल्लामा आलोपालो िरी िनम सककनेछ ।

(२) राम्ष्ट्रय राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचिताको आयोजना, व्यवस्थापन, सञ्िालन र समन्त्वय िनम
तथा

प्रत्येक

वषमका

लाचि

खेलको

प्रततक

चिन्त्ह

(मस्कट)

मन्त्रालयमा

मसफाररस

िनम

तनभनानुसारको सञ्िालन तथा व्यवस्थापन सममतत रहनेछ ।
(क) सदस्य–सचिव, वा पररषद्ले तोकेको राम्ष्ट्रय खेलकुद पररषद्को बोडम सदस्य – संयोजक
(ख) उपसचिव, मन्त्रालय, खेलकुद प्रततयोचिता हे ने शाखा – सदस्य
(ि) उपसचिव, ववद्यालय मशक्षा शाखा, मशक्षा मन्त्रालय – सदस्य
(घ) प्रततयोचितामा समावेश हुने खेलहरुका राम्ष्ट्रय खेल संघका १/१ जना प्रतततनचध – सदस्य
(ङ) आयोम्जत खेलका प्रमुख प्रमशक्षक १/१ जना प्रतततनचध – सदस्य
(ि) राम्ष्ट्रय खेलकुद पररषद्, खेलकुद प्रततयोचिता ववभािका ववभािीय प्रमुख – सदस्य–सचिव
८. प्रतियोगििा सञ्चालि प्रक्रियाः
(१) प्रततयोचितामा सहभािी हुन छनौट भएका ववद्याथीहरूलाई अनुसूिी– १ बमोम्जमको फारम
भराई सो समेतको वववरण सभबम्न्त्धत प्रदे श खेलकुद ववकास सममततको कायामलय प्रमख
ु ले
मसफाररसका साथ आयोजकलाई तोककएको समय मभर उपलब्ध िराउनु पनेछ ।
(२) प्रततयोचिताका ववजयी खेलाडी र प्रदे शहरूलाई प्रदान िररने प्रमाण परको ढाँिा क्रमशः
अनस
ु ि
ू ी २ र ३ मा उल्लेख भए बमोम्जम हुनेछ ।
(३) प्रततयोचितामा संलग्न िररने खेलका इभेन्त््सहरू अनुसूिी– ४ मा उल्लेख िरे बमोम्जम
हुनेछन ् ।
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(४) आयोजकले प्रततयोचिता सञ्िालन िनुम भन्त्दा ३० ददन अिावै प्रततयोचिता सञ्िालन हुने
स्थान, ममतत र सञ्िालन हुने खेलहरूको वववरण सदहतको जानकारी सबै प्रदे श स्तरीय
खेलकुद ववकास सममततहरूलाई पिाउनुपनेछ ।
(५) प्रततयोचिता सभपन्त्न भएको ममततले ७ ददन मभर आयोजकले खेल नततजा सदहतको प्रितत
प्रततवेदन अनुसूिी–८ बमोम्जमको ढाँिामा मन्त्रालयमा पिाउनु पनेछ ।
(६) प्रततयोचिता वावषमक रुपमा आयोजना हुने तनयममत प्रततयोचिता भएकोले अतघल्लो वषमको
मशल्ड नै ववजयी प्रदे शलाई रतनङ मशल्डको रूपमा उपलब्ध िराउने व्यवस्था िरी यसै क्रमलाई
तनरन्त्तरता ददइने छ, तर एउटै प्रदे शले तनरन्त्तररूपमा तीन पटकसभम रतनङ मशल्ड म्जतेमा सो
मशल्ड उक्त प्रदे शले सधैँको लाचि राख्न पाउनेछ ।आिामी प्रततयोचिताका लाचि आयोजकले
नयाँ मशल्ड बनाउनु पनेछ । रतनङ मशल्ड हराएमा, नामसएमा वा मामसएमा म्जभमा मलएको
तनकायले साबबक बमोम्जमकै रतनङ मशल्ड तयार िरी सभबम्न्त्धत तनकायलाई उपलब्ध िराउनु
पनेछ । प्रथम पटकको रतनङ मशल्ड आयोजकले नै तयार िनुम पनेछ ।
(७) एथ्लेदटक्स प्रततयोचितामा प्रत्येक प्रदे शले प्रत्येक इमेन्त््स्मा बदढमा २ जना खेलाडीहरूलाई
सहभािी िराउन सक्नेछ । प्रत्येक खेलाडीले बढीमा एक कफल्ड दईु रयाक वा दईु कफल्ड एक
रयाकमा भाि मलन पाउनेछ । ररले खेलको हकमा माचथको तनयम लािू हुने छै न र एउटा
क्षेरले मदहला तथा परू
ु ष ररलेको प्रत्येक इभेन्त्टमा १/१ दटममार सहभािी िराउन सक्नेछ ।
(८)

प्रत्येक प्रदे शबाट भमलवलमा १८ (छार/छारा) खेलाडी, २ प्रमशक्षक, एथ्लेदटक्सतफम १८
(छार/छारा) खेलाडी, २ प्रमशक्षक, कवड्डीमा १८(छार/छारा) खेलाडी, २ प्रमशक्षक, माशमलआटम
तफम प्रत्येक तौल समह
ु का प्रथम र वर्द्तीय छार/छारा २/२ जनाको दरले ३६ खेलाडी र १/१
जना प्रमशक्षक र दटम नेता एक समेत िरी कुल जभमा १०२ जना सहभाचि हुने छन ् ।

(९)

आयोजकले प्रततयोचिताको टाइमसट तनमामण िनप
ुम नेछ ।

(१०)

मासमल आटम , भमलबल, एथलेदटक्स र कबड्डीतफम (छार/छारा) छुट्टाछुट्टै प्रथम, द्ववतीय र
तत
ृ ीय हुने प्रदे शहरूलाई रफीको व्यवस्था िररनेछ । प्रततयोचितामा प्रथम हुने प्रदे शलाई
शील्ड सदहत निद रु २५,०००।— र प्रमाणपर प्रदान िररनेछ भने द्ववतीय र तत
ृ ीय हुने
प्रदे शलाई क्रमशः रू.२०,०००।— र रू.१५,०००।— निद पुरस्कार सदहत प्रमाणपरको व्यवस्था
िररनेछ।
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(११)

यस प्रततयोचिताको व्यम्क्तित इभेन्त्टमा प्रथम हुने खेलाडीलाई रु ३,०००।—, द्ववतीय हुनेलाई
रू. २,०००।– र तत
ृ ीय हुनेलाई रू. १,०००।— निद पुरस्कार सदहत प्रमाणपरको व्यवस्था
आयोजकले िनप
ुम नेछ । दटम िेमको हकमा भने प्रथम हुने दटमका प्रत्येक खेलाडीलाई रू.
१,५००।—, द्ववतीय हुने प्रत्येक दटमका खेलाडीलाई रू. १,०००।— र तत
ृ ीय हुने दटमका
प्रत्येक खेलाडीलाई रू. ५००।— निद परु स्कार सदहत प्रमाणपर व्यवस्था िनप
ुम नेछ ।

(१२)

आयोजकले केन्त्रस्तरीय प्रततयोचितामा सहभािी हुन आउने प्रदे श स्तरीय खेलकुद ववकास
सममततका

टोलीलाई

रा.प.अनं.

प्रथम

श्रेणीको

कममिारी

सरहको

सवु वधाको

व्यवस्था

िनप
ुम नेछ । सुववधा ददँ दा प्रदे श नं. १, २, ३, ४ र ५ बाट प्रतततनचधत्व िने टोलीलाई ५
ददनको तथा प्रदे श नं. ६ र ७ बाट प्रतततनचधत्व िने टोलीलाई ५.5 ददनको दै तनक भ्रमण
भत्ता ददइने छ । यातायातको हकमा प्रदे श स्तरीय प्रततयोचिता संिालन भएको स्थान दे खख
केन्त्रस्तरको प्रततयोचिता संिालन भएको स्थानसभमको स्थलमािमको आतेजाते यातायात खिम
उपलब्ध

िराउनप
ु नेछ

।

तर

प्रततयोचिता

संिालन

हुने

सभवम्न्त्धत

प्रदे शको

हकमा

तनयमानुसार हुनेछ ।
(१३)

आयोजकले प्रततयोचिता सञ्िालन िनम थप स्रोत जट
ु ाउन सक्नेछ ।

(१४)

एथ्लेदटक्सतफमको केन्त्रस्तरीय प्रततयोचितामा राम्ष्ट्रय रे कडम तोड्ने प्रत्येक छार/छारालाई
जनही रू. १०,०००।– का दरले उत्कृष्ट्ट खेलाडी पुरस्कार प्रदान िररनेछ ।

(१५)

काबु बादहरको पररम्स्थतत पनम िई प्रततयोचिता स्थचित िनप
ुम रे मा सोको कारणसदहतको
तनणमय र उक्त प्रततयोचिता पररम्स्थतत अनुकूल हुनासाथ पुनः सञ्िालन हुने व्यहोरा
समेतको जानकारी मन्त्रालयलाई िराउनुपनेछ ।

(१६)

आयोजकले ववतनयोम्जत रकमको खिमको वववरण लेखा पररक्षण िराई सोको प्रततवेदन
आ.ब. समाप्त भएको एक मदहनामभर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पिाउनु पनेछ ।

(१७) भमलवलको हकमा ५ दटम वा सो भन्त्दा कम भएको खण्डमा मलि प्रणालीको राउण्ड रोववन
तररकाबाट खेलाउने र मलिको प्वाइन्त्टको आधारमा नततजा तनकाल्ने र ५ दटम भन्त्दा बढी
भएमा नकआउट प्रणाली अनस
ु ार खेल व्यवस्थापन िररने छ ।
(१८) राष्ट्रपतत रतनङ्ि मशल्ड प्रततयोचितामा तोककएको खेल तथा संख्यामा छार/छारा सहभाचिता
िराउने सामुदातयक ववद्यालयलाई खेल सामग्री व्यवस्थापन वापत सहभािी ववद्यालयहरुलाई
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तोककएको रकम प्रदान िररनेछ । सहभािी ववद्यालयहरुलाई म्ज.मश.का.को समन्त्वयमा
म्ज.खे.वव.स. माफमत रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था िररनेछ ।
पररच्छे द–५
मासाल आर्ा प्रतियोगििाको खेल सम्बजन्द्ध थप व्यर्स्था
९. प्रतियोगििाका लागि थप व्यर्स्थाः
(१)

मासमल

आटम

खेलको

हकमा

भने

तनवामिन

क्षेरस्तरीय

नभई

सोझै

म्जल्लास्तरीय

प्रततयोचितामा िराउनु पनेछ ।
(२)

प्रत्येक ववद्यालयले मासमल आटम खेलका प्रत्येक तौल समह
ु मा १/१ जना खेलाडी सहभािी
िराउन सक्नेछन ् ।

(३)

मासमल आटम खेल प्रततयोचितामा ववजयी खेलाडीहरूलाई नै प्रदे श स्तरीय राम्ष्ट्रय राष्ट्रपतत
रतनङ मशल्ड प्रततयोचितामा सहभािी िराउनु पनेछ ।

(४)

प्रदे श स्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ्ि मशल्ड प्रततयोचितामा मासमल आटम खेलका प्रत्येक तौल
समह
ु मा प्रथम हुने छार/छारा खेलाडी र प्रत्येक खेलका १/१ जना प्रमशक्षक सहभािी हुन
सक्नेछ । त्यसै िरी राम्ष्ट्रय राष्ट्रपतत रतनङ्ि मशल्ड प्रततयोचितामा प्रत्येक तौल समुहमा
प्रथम र द्ववतीय हुने छार/छारा खेलाडी र प्रत्येक खेलका १/१ जना प्रमशक्षक सहभािी
हुन सक्नेछ ।

पररच्छे द - ६
संिमणकालीि व्यर्स्था
१०. संिमणकालीि अर्स्थामा प्रतियोगििा संचालि ििा िररएको व्यर्स्थाः
१. प्रदे श स्तरीय खेलकुद तनकाय ििन नहुन्त्जेलसभम प्रदे श स्तरीय खेलकुद तनकायको म्जभमेवारी
सभबम्न्त्धत प्रदे शको क्षेर मभर हाल कायम रहे को क्षेरीय खेलकुद ववकास सममततले सभपादन
िने ।
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२. हाल

थप

भएका

म्जल्लाहरु

रुकुम

पूवम

र

नवलपरासी

पम्श्िम

(नवलपुरतफम)

म्जल्लाको

प्रततयोचिता संिालन िनमका लाचि सोही म्जल्ला रहे को प्रदे शको नम्जकको म्जल्ला खेलकुद
ववकास सममततले म्जल्ला स्तरीय प्रततयोचिता संिालन िनमको लाचि राम्ष्ट्रय खेलकुद पररषद्को
मसफाररसमा मन्त्रालयले म्जभमेवारी तोकी पिाउनेछ।
३. हाल राम्ष्ट्रय खेलकुद पररषद् अन्त्तिमतको प्रदे शस्तरको खेलकुद हे ने कुनै पतन तनकाय नरहे का
प्रदे शहरुको हकमा राम्ष्ट्रय खेलकुद पररषदको मसफाररसमा मन्त्रालयले सोही प्रदे श अन्त्तिमतको
उपयक्
ु त

कुनै

म्जल्ला

खेलकुद

ववकास

सममततलाई

वा अको

कुनै

उपयक्
ु त

तनणमय

िरी

प्रदे शस्तरको तनकायले प्रदे श स्तरीय प्रततयोचिता संिालन िने िरी म्जभमेवारी तोकी पिाउनेछ
।
४. तनवामिन क्षेर, म्जल्ला, प्रदे श र केन्त्रीय स्तरको प्रततयोचिता संिालनका क्रममा कुनै समस्या
आई परे मा राम्ष्ट्रय खेलकुद पररषद्को मसफाररशमा मन्त्रालयले तनणमय िरे बमोम्जम हुनेछ ।

पररच्छे द–७
वर्वर्ध
११. राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचिता दहमाली म्जल्लाहरुमा िैर, पहाडी, तराई तथा उपत्यकामा
माघ/फाल्िण
मदहना मभर सभपन्त्न िरी प्रदे शस्तर र केन्त्रस्तर (संघस्तर)मा वैशाख मदहनामा
ु
सभपन्त्न िररसक्नु पनेछ ।
१२. मूल्याङ्किका आधारहरः
(१) राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचितामा समावेश भएका सभपूणम खेल/ववधा तथा प्रत्येक
इभेन्त््सहरुको (व्यम्क्तित तथा सामुदहक स्पधामतफम) प्रथम स्थान हामसल िनेलाई स्वणम,
द्ववतीय स्थान हामसल िनेलाई रजत र तत
ृ ीय स्थान हामसल िनेलाई कास्य पदक र
प्रमाणपर ददइनेछ। समग्रमा प्रथम स्थान, दितीय स्थान र तत
ृ ीय स्थानको तनणमय िदाम
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स्वणम, रजत र कास्य पदक संख्याको आधारमा क्रमशः स्थान तनधामरण िररनेछ ।तर कुनै
ववद्यालयले प्राप्त िरे का पदकका प्रकारहरुको सख्या समान रहे मा दटम खेललाई छु्याउने
आधार बनाउनु पनेछ । दटम खेलको समेत समान रहे मा बढी खेलाडी आवश्यक हुने
दटमका आधारमा स्थान तनधामरण िररने र सोबाट समेत नछुदट्टएमा िोलाप्रथाबाट छु्याउनु
पनेछ ।
साथै प्रततयोचिता

संिालनका क्रममा तनणामयकबाट भएको तनणमयमा

चित्तनबुझी

कुनै

प्रततयोचिले आयोजक वा संिालन िने सममतत समक्ष मलखखत रुपमा उजरु ी िरे मा जाँिबझ
ु
िरी उपयुक्त तनणमय िनम सक्नेछ । उजुरी िने प्रकृया प्रततयोचिता संिालन िने सममततले
तनधामरण िरे बमोम्जम हुनेछ ।

१३. खेलकुर्द प्रतियोगििामा सहभािी हुिे वर्द्याथी सम्बन्द्धी वर्िेष व्यर्स्थाः
१)

यस तनदे मशकामा जुनसुकै कुरा लेखखएको भएता पतन त्यस शैक्षक्षक सरको माध्यममक
ववद्यालयको कक्षा १२ सभम तनयममत रूपमा अध्ययनरत रहे का ववद्याथीहरू मार यस
तनदे मशका बमोम्जम सञ्िालन हुने खेलकुद प्रततयोचिताहरूमा सहभािी हुन सक्नेछन ् ।

२)

प्रततयोचितामा सहभािी खेलाडी/ववद्याथीहरुले एक खेल ववधामा मार सहभािी हुन पाउनेछ
।

३)

अन्त्तराम्ष्ट्रय स्तरको प्रततयोचिता सहभािी भैसकेको खेलाडीलाई यस प्रततयोचितामा सहभािी
िराईने छै न ।

४)

िैर ववद्याथी तथा १८ वषम भन्त्दा बढी उमेर समह
ू का ववद्याथीले यो प्रततयोचितामा भाि
मलन पाउने छै न । यदद कसैले भाि मलई प्रततयोचितामा पदक प्राप्त िरे को खण्डमा
त्यस्तो पदक खोस्ने र तनकतम प्रततस्पधी खेलाडीलाई प्रदान िररने तथा मापदण्ड बादहरका
खेलाडी सहभािी िराउने ववद्यालय र ववद्यालयका प्रधानध्यापकलाई आयोजक सममततले
उचित दे खेको अनश
ु ासन सभबन्त्धी कारवाही िने वा कारवाहीका लाचि सभबम्न्त्धत तनकायमा
लेखी पिाउन सक्नेछ ।
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५)

सहभािी ववद्याथीको उमेरको ववषयमा कुनै वववादमा भएमा नािररकताको प्रमाण-पर प्राप्त
निरे को ववद्याथीको हकमा कक्षा ८ को म्जल्ला स्तरीय पररक्षाको प्रमाणपरमा उल्लेखखत
जन्त्मममततलाई आधार मातननेछ ।

१४. आगथाक पिः
(१) रकम ववतनयोजनका आधारहरुः
(क) म्जल्लास्तरीय प्रततयोचिताका लाचि प्रत्येक म्जल्लालाई रु २ लाखमा नघटाई बजेट
ववतनयोजन हुनेछ ।मासमल आटम का खेल आयोजना हुने म्जल्लाहरुलाई स्रोतले भ्याएसभम
थप १ खेल बराबर ६५ हजारका दरले वजेट ववतनयोजन हुनेछ ।
(ख) तनवामिन क्षेरस्तरीय प्रततयोचिताका लाचि १ तनवामिनक्षेर बराबर रु ४० हजारमा
नघटाई वजेट ववतनयोजन हुनेछ ।
(२) यस तनदे मशकाले समेटेका खेलकुद प्रततयोचिताका लाचि मन्त्रालयले उपलब्ध िराएको बजेट
सोही शीषमकमा मार प्रिमलत आचथमक ऐन, तनयमको पररचध मभर रही खिम िनप
ुम ने दातयत्व
आयोजकको

हुनेछ ।

प्रततयोचिता

सञ्िालन

िनम नसक्ने

आयोजकले

प्राप्त

तनकासा

रकमलाई तनयमानुसार किज िनप
ुम नेछ ।
१५. वर्तियोजिि रकमको खचाका आधारहरः
(१)

खेल प्रततयोचिता सञ्िालनका लाचि ववतनयोम्जत बजेट खिम िदाम आयोजकले नेपाल
सरकारको प्रिमलत आचथमक ऐन, तनयमको पररचधमभर रही खिम िनप
ुम नेछ । साथै, खेल
प्रततयोचिता

सञ्िालनको

लाचि

ववतनयोम्जत

बजेट

अन्त्य

प्रयोजनको

लाचि

वा

यो

तनदे मशकामा भएको व्यवस्था बादहर िएर खिम िनम पाइने छै न ।
(२) प्रततयोचिताको लाचि ववतनयोम्जत बजेट कायमक्रमसभबन्त्धी बैिक खाजा, प्रिार प्रसार खेल
सामग्री,

खेलमैदान

मममत/तनमामण, प्रमाणपर, निद

पुरस्कार

तथा

पदक, प्रततयोचिता

उद्घाटन, सञ्िालन, समापन तथा क्षेर/केन्त्रस्तरीय प्रततयोचितामा सहभािी हुन जाँदा
उपयोि िनम सककनेछ । प्रततयोचिताको उद्घाटन, समापन जस्ता कायमक्रम सञ्िालन िदाम
ममतव्यतयता अपनाउनु पनेछ ।
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(३) तनवामिन

क्षेरस्तरीय

प्रततयोचिता

आयोजकले

ववतनयोम्जत

रकमको

खिमको

वववरण

प्रततयोचिता सभपन्त्न भए लित्तै प्रितत वववरणसाथ संलग्न िरी म्जल्लास्तरीय राष्ट्रपतत
रतनङ्ि मशल्ड प्रततयोचिता आयोजक सममततलाई पेश िनुम पनेछ । म्जल्ला खेलकुद ववकास
सममततले यस कायमक्रमका लाचि ववतनयोम्जत रकमको लेखा परीक्षण प्रततवेदन आ.ब. को
अन्त्त्यमा प्रदे श खेलकुद ववकास सममतत, राम्ष्ट्रय खेलकुद पररषद् र यव
ु ा तथा खेलकुद
मन्त्रालयमा पिाउनु पनेछ ।
१६. प्रस्िार् पेि ििप
ुा िेः
१. यस तनदे मशका अनुसार कायमक्रम आयोजना र सञ्िालन िनम आयोजकले आयोजनाको
ममतत, स्थान, मशषमकित अनम
ु ातनत बजेट, सञ्िालन ववचध, समावेश िररने खेल तथा
सभभाववत सहभािी ववद्यालयको संख्या खल
ु ाई दे हायका कािजात सदहत राम्ष्ट्रय खेलकुद
पररषद् माफमत मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश िनप
ुम नेछ ।
क. व्यवस्थापन तथा तनदे शन सममततको तनणमयको छायाँप्रतत
ख. म्जल्ला खेलकुद ववकास सममततको तनणमय
ि. ित आ.व.को लेखा पररक्षण प्रततवेदनको छायाँप्रतत
१७. तिरीिण िथा अिि
ु मिः
(१)

तनवामिन

क्षेरस्तरीय

राष्ट्रपतत

रतनङ

मशल्ड

प्रततयोचिताको

तनरीक्षण

तथा

अनुिमन

सभबम्न्त्धत म्जल्लास्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ्ि मशल्ड प्रततयोचिता व्यवस्थापन तथा तनदे शन
सममतत र म्जल्ला खेलकुद ववकास सममततबाट हुनेछ ।
(२) म्जल्लास्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचिताको तनरीक्षण तथा अनि
ु मन रा.खे.प.
मातहतको सभबम्न्त्धत प्रादे मशक तनकाय, पररषद् र मन्त्रालयबाट हुनेछ ।
(३) प्रदे शस्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचिताको तनरीक्षण तथा अनुिमन पररषद् र
मन्त्रालयबाट हुनेछ ।
(४) केन्त्रस्तरीय राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचिताको तनरीक्षण तथा अनुिमन मन्त्रालयबाट
हुनेछ।
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१८. लोिोः राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड प्रततयोचिताको लोिो रा.खे.प.को मसफाररशमा मन्त्रालयले तोके
बमोम्जमको हुनेछ ।
१९. बाधा अड्काउ फुकाउिेः यस तनदे मशकाको कायामन्त्वयन सभबन्त्धमा कुनै समस्या आइपरे मा राम्ष्ट्रय
खेलकुद पररषद्को मसफाररसमा सो सभबन्त्धी तनणमय िने अम्न्त्तम अचधकार मन्त्रालयमा रहनेछ ।
२०. तिर्दे शिकाको संिोधिः मन्त्रालयले यस तनदे मशकालाई आवश्यकता अनस
ु ार संशोधन िनम सक्नेछ ।
२१. खारे िी र बचाउः “राष्ट्रपतत रतनङ मशल्ड तथा ववद्यालय खेलकुद प्रततयोचिता सञ्िालन
तनदे मशका, २०६८” खारे ज िररएको छ । उक्त तनदे मशका बमोम्जम भए िरे का काम कारवाहीहरू
यसै तनदे मशका बमोम्जम भए िरे को मातननेछ ।
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cg';'rL – !
;xefuL x'g eg'{kg]{ kmf/fdsf] 9Ffrf
-lgod $ sf] pklgod -!_ / pklgod -^_, ^ sf] pklgod -!_ / * sf] pklgod -!_ ;Fu ;DalGwt_

k|ltof]lutfdf ;xefuL x'g eg'{kg]{ kmf/dsf] gd'gf
-!_ ;xefuL ljBfyL{sf] gfd M
-@_ ljBfnosf] gfd÷7]ufgf M
-#_ cWoog/t sIff M
-$_ hGd ldlt M
-%_ ;xefuL x'g] v]n M
-^_ ;xefuL x'g] ljBfyL{sf] x:tfIf/ M

pNn]lvt Joxf]/f l7s ;Ffrf] xf] elg k|dfl0ft ug]{,

ljBfnoaf6 5gf}6
ePdf
k|wfgfWofkssf]

lgjf{rg If]qaf6 5gf}6
ePdf
cfof]hs ljBfnosf]
k|=c=sf]

lhNnfaf6 5gf}6 ePdf
lhNnf v]ns'b ljsf;
;ldltsf] sfof{no k|d'vsf]

k|b]zaf6 5gf}6 ePdf

gfd M

gfd M

gfd M

k|b]z v]ns'b ljsf;
;ldltsf] sfof{no
k|d'vsf]
gfd M

x:tfIf/ M

x:tfIf/ M

x:tfIf/ M

x:tfIf/ M

ldlt M

ldlt M

ldlt M

ldlt M

df]afOn÷kmf]g g+= M

df]afOn÷kmf]g g+= M

df]afOn÷kmf]g g+= M

df]afOn÷kmf]g g+= M

ljBfnosf] 5fk M

ljBfnosf] 5fk M

sfof{nosf] 5fk M

sfof{nosf] 5fk M
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cg';"rL –@
ljhoL v]nf8LnfO{ k|bfg ul/g] k|df0f kqsf] 9fFrf
-lgod $ sf] pklgod -@_, ^ sf] pklgod -@_, * sf] pklgod -@_ / !) sf] pklgod -#_ ;Fu ;DalGwt_

g]kfn ;/sf/, o'jf tyf v]ns'b dGqfnosf] tTjfjwfg tyf /fli6«o v]ns'b kl/ifb\sf]
;+of]hsTjdf s]Gb|:t/Lo÷k|b]z v]ns'b ljsf; ;ldlt÷ lhNnf v]ns'b ljsf; ;ldlt÷lgjf{rg If]q:t/
k|ltof]lutf
cfof]hs
;ldlt
åf/f
cfof]lht
cGt/
ljBfno
lgjf{rg
If]q:t/Lo÷lhNnf:t/Lo÷k|b]z:t/Lo÷s]Gb|Lo============== k|ltof]lutfsf] =========== ljwfdf ================= :yfg xfl;n
ug'{ ePsf]df >L=================================== ljBfno ================= lhNnfsf >L === ============= === ===nfO{
;wGojfb of] k|df0fkq k|bfg ul/Psf] 5 .

===========================
b:tvt

===========================
b:tvt

=========================
b:tvt
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cg';"rL – #
ljhoL ljBfno÷lhNnf÷k|b]znfO{ k|bfg ul/g] k|df0fkqsf] 9fFrf
-lgod $ sf] pklgod -@_, ^ sf] pklgod -@_, * sf] pklgod -@_ / !) sf] pklgod -#_ ;Fu ;DalGwt_

g]kfn ;/sf/, o'jf tyf v]ns'b dGqfnosf] tTjfjwfg tyf /fli6«o v]ns'b kl/ifb\sf]
;+of]hsTjdf===============s]Gb|:t/Lo÷k|b]z v]ns'b ljsf; ;ldlt÷ lhNnf v]ns'b ljsf; ;ldlt÷lgjf{rg If]q:t/
k|ltof]lutf cfof]hs ;ldlt ============== åf/f cfof]lht cGt/ ljBfno lgjf{rg If]q÷lhNnf:t/Lo÷cGt/ lhNnf
k|b]z:t/Lo÷cGt/ k|b]z /fi6«JofkL =============================== k|ltof]lutfdf =============================================
:yfg
xfl;n
ug'{
ePsf]df
>L =================== ===================== ljBfno÷lhNnf÷k|b]z ================================== nfO{ ;wGojfb of]
k|df0fkq k|bfg ul/Psf] 5 .
==================

==================

==================

b:tvt

b:tvt

b:tvt

-k'gZrM 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 ._
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cg';"rL – $
/fi6«klt /lgª lzN8 k|ltof]lutfdf ;dfj]z ul/Psf v]nx¿sf] ljj/0f
-lgod $ sf] pklgod -#_, ^ sf] pklgod -#_ / * sf] pklgod -#_ ;Fu ;DalGwt_

!= elnan M
5fqM
5fqfM
@= sa8\8L M
5fqM
5fqfM
#= Py\n]l6S; M
s= bf}8 -6«ofs_ tkm{ M
5fq M !)) ld=, @)) ld=, $)) ld=, *)) ld=, !%)) ld=, #))) ld=, $×!)) ld= l/n],
$×$)) ld= l/n] .
5fqf M !)) ld=, @)) ld=, $)) ld=, *)) ld=, !%)) ld=, #))) ld=, $×!)) ld= l/n],
$×$)) ld= l/n] .
v= pk|mg] / ˆofFSg] -lkmN8_ tkm{ M
5fq M xfOhDk, nªhDk, lqknhDk, Hofelnª y|f] *)) u|fd, ;6km'6 !@ kfpG8 .
5fqf M xfOhDk, nªhDk, lqknhDk, Hofelnª y|f] ^)) u|fd / ;6km'6 * kfpG8 .
df;{n cf6{ tkm{ M
$= s/fFt] -l;t]l/of_
5fq M u—$@ s]hL, u—$& s]hL, u—%@ s]hL, sftf Psn
5fqf M u—$) s]hL, u—$% s]hL, u—%) s]hL, sftf Psn
%= t]SjfGbf]
5fq M u—$%s]hL, u—$* s]hL, / u—%! s]hL
5fqf M u—$@ s]hL, u—$$ s]hL, / u—$^ s]hL
^= p;'
5fq M Chang Quan, Nan Quan, and Taiji Quan
5fqf M Chang Quan, Nan Quan, and Taiji Quan
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cg';"rL – %
k|ult k|ltj]bg 9fFrf
-lgod $ sf] pklgod -&_ ;Fu ;DalGwt_

ldlt M
>L ===========================================.
ljifo M k|ult k|ltj]bg k]z ul/Psf] .
lgjf{rg If]q:t/Lo /fi6«klt /lgË lzN8 k|ltof]lutf ;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldltåf/f ======= lhNnfsf]
lgjf{rg If]q g+======= df ;~rflnt lgjf{rg If]q:t/Lo /fi6«klt /lgª lzN8 k|ltof]lutf ;DkGg u/L ;f]sf] k|ult
k|ltj]bg b]xfo adf]lhd ePsf] Joxf]/f cg'/f]w 5 .
k|ltof]lutf
;~rfng
ldlt
M
===========================
b]lv
===================
;Dd
:yfg M ================ lhNnf ================ g=kf=÷uf=lj=;= =================== j8f g+= ===========
k||d'v cltly M
s= ;DalGwt lgjf{rg If]q:t/Lo k|ltof]lutfsf ;xefuLx?sf] ljj/0f
lgjf{rg
If]q g+=

hDdf
ljBfno
;+Vof

;xefuL
ljBfnosf]
gfd, 7]ufgf

ljBfnosf] k|sf/ ;fd'bfoLs÷;+:yfut

;xefuL ljBfyL{ ;+Vof
5fq

5fqf

hDdf
v= ljleGg v]n ljwfdf k|yd :yfg xfl;n ug]{ ljBfyL{ tyf ljBfnosf] ljj/0f
v]n ljwf
;xefuL jf 6f]nL
ljhoL ljBfnosf] gfd
;+Vof

k|yd x'g] ljBfnosf] gfd, 7]ufgfM
låtLo x'g] ljBfnosf] gfd, 7]ufgfM
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ljhoL ljBfyL{sf]
gfd

hDdf

cg';"rL – ^
k|ult k|ltj]bg 9fFrf
-lgod $ sf] pklgod -*_ ;Fu ;DalGwt_

ldlt M
>L ===========================================.
ljifo M k|ult k|ltj]bg k]z ul/Psf] .
lhNNff:t/Lo /fi6«klt /lgË lzN8 k|ltof]lutf ;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldltåf/f ========== lhNnfdf
;~rflnt lhNnf :t/Lo /fi6«klt /lgª lzN8 k|ltof]lutf ;DkGg u/L ;f]sf] k|ult k|ltj]bg b]xfo adf]lhd ePsf]
Joxf]/f cg'/f]w 5 .
k|ltof]lutf
;~rfng
ldlt
M
===========================
b]lv
===================
;Dd
:yfg M ================ lhNnf ================ g=kf=÷uf=lj=;= =================== j8f g+= ===========
k||d'v cltly M
s= ;DalGwt lhNnf :t/Lo k|ltof]lutfsf ;xefuLx?sf] ljj/0f
lgjf{rg
If]q g+=

hDdf
ljBfno
;+Vof

;xefuL
ljBfnosf]
gfd, 7]ufgf

ljBfnosf] k|sf/ ;fd'bfoLs÷;+:yfut

;xefuL ljBfyL{ ;+Vof
5fq

5fqf

hDdf
v= ljleGg v]n ljwfdf k|yd :yfg xfl;n ug]{ ljBfyL{ tyf ljBfnosf] ljj/0f
v]n ljwf
;xefuL jf 6f]nL
ljhoL ljBfnosf] gfd
;+Vof

k|yd x'g] ljBfnosf] gfd, 7]ufgfM
låtLo x'g] ljBfnosf] gfd, 7]ufgfM
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ljhoL ljBfyL{sf]
gfd

hDdf

cg';"rL – &
k|ult k|ltj]bg 9fFrf
lgod ^ sf] pklgod -^_ ;Fu ;DalGwt
ldlt M
>L ===========================================.
ljifo M k|ult k|ltj]bg k]z ul/Psf] .
k|b]z v]ns'b ljsf; ;ldlt åf/f ;~rflnt =========== k|b]z :t/Lo /fi6«klt /lgª lzN8 k|ltof]lutf
;DkGg u/L ;f]sf] k|ult k|ltj]bg b]xfo adf]lhd ePsf] Joxf]/f cg'/f]w 5 .
k|ltof]lutf
;~rfng
ldlt
M
===========================
b]lv
===================
;Dd
:yfg M ================ lhNnf ================ g=kf=÷uf=lj=;= =================== j8f g+= ===========
k||d'v cltly M
s= ;DalGwt k|b]z :t/Lo k|ltof]lutfsf ;xefuLx?sf] ljj/0f
lhNnf
;+Vof

;xefuL
lhNnf ;+Vof

;xefuL
ljBfnosf]
;+Vof

ljBfnosf] k|sf/ ;fd'bfoLs÷;+:yfut

;xefuL ljBfyL{ ;+Vof
5fq

5fqf

hDdf
v= ljleGg v]n ljwfdf k|yd :yfg xfl;n ug]{ ljBfyL{ tyf ljBfnosf] ljj/0f
v]n ljwf
;xefuL jf 6f]nL
ljhoL lhNnfsf] gfd
;+Vof

k|yd x'g] ljBfnosf] gfd, 7]ufgfM
låtLo x'g] ljBfnosf] gfd, 7]ufgfM
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ljhoL ljBfyL{sf]
gfd

hDdf

cg';"rL – *
k|ult k|ltj]bg 9fFrf
-lgod * sf] pklgod -^_ ;Fu ;DalGwt_

ldlt M
>L o'jf tyf v]ns'b dGqfno
sf7df08f}+ .
ljifo M k|ult k|ltj]bg k]z ul/Psf] .
/fli6«o v]ns'b kl/ifb\åf/f cfof]lht s]Gb| :t/Lo /fi6«klt /lgª lzN8 k|ltof]lutf ;DkGg u/L ;f]sf] k|ult
k|ltj]bg b]xfo adf]lhd ePsf] Joxf]/f cg'/f]w 5 .
k|ltof]lutf
;~rfng
ldlt
M
===========================
b]lv
===================
:yfg M ================ lhNnf ================ g=kf=÷uf=lj=;= =================== j8f g+= ===========
k||d'v cltly M
s= s]Gb|Lo k|ltof]lutfsf ;xefuLx?sf] ljj/0f
qm=;+=

;xefuL
k|b]zsf] gfd

k|ltlglw ;+Vof
5fq

;xefuL ljBfyL{ ;+Vof
5fqf

hDdf

hDdf
v= ljleGg v]n ljwfdf k|yd :yfg xfl;n ug]{ ljBfyL{ tyf ljBfnosf] ljj/0f
v]n ljwf
;xefuL jf 6f]nL
ljhoL k|b]zsf] gfd
;+Vof

k|yd x'g] ljBfnosf] gfd, 7]ufgfM
låtLo x'g] ljBfnosf] gfd, 7]ufgfM
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ljhoL ljBfyL{sf]
gfd

;Dd

u= /fli6«o /]s8{ sfod ePsf] eP ;f]sf] ljj/0f
qm=;+=

gfd, y/

v]nsf] gfd

ljBfnosf] 7]ufgf

lhNnf

gofF /]s8{

s}lkmot

cg';"rL – (
k|ult k|ltj]bg 9fFrf
-lgod !) sf] pklgod -%_ ;Fu ;DalGwt_

ldlt M
>L ===========================================.
ljifo M k|ult k|ltj]bg k]z ul/Psf] .
===== ==== === åf/f ;~rflnt === === === :t/Lo ljBfno:t/Lo km'6an÷ lqms]6 k|ltof]lutf ;DkGg
u/L ;f]sf] k|ult k|ltj]bg b]xfo adf]lhd ePsf] Joxf]/f cg'/f]w 5 .
k|ltof]lutf
;~rfng
ldlt
M
===========================
b]lv
===================
:yfg M ================ lhNnf ================ g=kf=÷uf=lj=;= =================== j8f g+= ===========
!= ;xefuL ljBfno ;+Vof
@= ;xefuL ljBfyL{ ;+Vof
s_ 5fq
v_ 5fqf
#= ljhoL ljBfnox¿sf] ljj/0f
gfd M
7]ufgf M
:yfg M k|yd÷ låtLo ÷ t[tLo

-gf]6M o; lgb]{lzsfwww.moys.gov.np df ;d]t x]g{ ;lsg]5_

31

;Dd

