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राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा (पष्ट्रिलो संशोधन) सञ्चालन  तनदेशशका, २०७९ 

प्रस्िावना: स्थानीय ििदेशख खेल प्रतिभाको खोजी र पष्ट्रिचान िरी प्रतिभावान खेलाडी उत्पादन िने 
िथा खेलकुदको ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्िारका लाति प्रत्येक दईु वर्षमा चष्ट्रिय प्रणालीमा िरेक प्रदेशमा 
आयोजना िररने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा सञ्चालन िथा व्यवस्थापन प्रष्ट्रियालाई सरल, पारदशी 
र तमिव्ययी बनाई खेलकुदलाई मयाषददि, स्वच्छ, तनष्पक्ष र व्यवशस्थि रुपमा सञ्चालन िनष 
वाञ्छनीय भएकोले, 

  सशुासन (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले ददएको अतधकार 
प्रयोि िरी नेपाल सरकारले यो तनदेशशका बनाएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारशभभक 

1= संशक्षप्त नाम र प्रारभभः (१) यस तनदेशशकाको नाम “राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा सञ्चालन 
तनदेशशका, २०७९” रिेको छ ।  

(२) यो तनदेशशका नेपाल सरकारबाट स्वीकृि भएको तमतिदेशख प्रारभभ िनुेछ।  

2= पररभार्ाः ष्ट्रवर्य वा प्रसङ्गले अको अथष नलािेमा यस तनदेशशकामा,-  

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले राष्ट्रिय खेलकुद पररर्द्को अध्यक्ष सभझन ुपछष। 

(ख) “अनिुमन सतमति” भन्नाले दफा ६ बमोशजमको अनिुमन सतमति 
सभझन ुपछष। 

(ि) “कायषकारी सतमति” भन्नाले दफा ८ बमोशजमको कायषकारी सतमति 
सभझन ुपछष। 

(घ) “िैर आवासीय नेपाली संघ (एन.आर.एन.ए.) ष्ट्रटम” भन्नाले िैर 
आवासीय नेपाली खेलाडीिरूबीच छनौट भई आएको ष्ट्रटम सभझन ु
पछष। 

(ङ) “पररर्द्” भन्नाले राष्ट्रिय खेलकुद ष्ट्रवकास ऐन, २०७७ को दफा ३ 
बमोशजमको राष्ट्रिय खेलकुद पररर्द् सभझन ुपछष। 

(च) “प्रदेश खेलकुद तनकाय” भन्नाले प्रदेश कानून बमोशजम िठन भएको 
प्रदेशस्िरको खेलकुद पररर्द् वा त्यस्िो पररर्द् िठन नभएको 
प्रदेशको िकमा खेलकुद सभबन्धी ष्ट्रवर्य िेने प्रदेश मन्रालय वा 
तनकाय सभझन ुपछष। 

(छ) “प्रदेश खेलाडी छनौट सतमति” भन्नाले दफा ११ बमोशजमको प्रदेश 
खेलाडी छनौट सतमति सभझन ुपछष। 

(ज) “मन्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको यवुा िथा खेलकुद मन्रालय 
सभझन ुपछष। 

(झ) “मूल आयोजक सतमति” भन्नाले दफा ४ बमोशजमको मूल आयोजक 
सतमति सभझन ुपछष।  
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(ञ) “राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा” भन्नाले खेलकुदका ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रवधामा 
ष्ट्रवतभन्न खेलकुद ष्ट्रटमिरुबीच आवतधक रुपमा प्रतिस्पधाष िराउने िरी 
राष्ट्रियस्िरमा आयोजना िररन ेखेलकुद प्रतियोतििा सभझन ुपछष।  

(ट) “ष्ट्रवभािीय ष्ट्रटम” भन्नाले नेपानी सेना, नेपाल प्रिरी र सशस्त्र प्रिरी 
बल, नेपालका आ-आफ्नै तनकाय अन्ििषिको प्रतियोतििाबाट छनौट 
भई आउने खेलकुद ष्ट्रटम सभझन ुपछष।  

(ठ) “सदस्य” भन्नाले पररर्द्को सदस्य सभझन ुपछष । 

3= राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििाको आयोजना िथा प्रतियोतििामा समावेश िनुे खेलिरु: (१) 
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििाको आयोजना नेपाल सरकारको तनणषय बमोशजम पररर्द्ले 
िनेछ ।  

(२) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा आयोजना िनु ेप्रदेशको प्रदेश खेलकुद तनकाय 
त्यस्िो प्रतियोतििाको सिआयोजकको रुपमा रिनेछ ।  

(३) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा समावेश िनु ेखेलको छनौट पररर्द्ले िनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम खेलको छनौट िदाष ष्ट्रवििका राष्ट्रिय खेलकुद 
प्रतियोतििामा समावेश भएका खेलिरु मध्ये अष्ट्रफतसयल खेलिरुको उपलशधधको आधारमा 
अन्िराषष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा पदक प्राप्त िनष सक्ने सभभावना भएका मित्वपूणष 
खेलिरुलाई आधार मातननेछ।  

स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लाति "अष्ट्रफतसयल खेल" भन्नाले साउथ 
एशशयन खेलकुद र ओलशभपक खेलकुद सभझन ुपछष।  

(५)  उपदफा (४) मा उशललशखि खेलका अतिररक्त कायषकारी सतमतिले 
आवश्यक ठानकेा अन्य खेललाई राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा प्रदशषनी खेलको रुपमा 
समावशे िनष सष्ट्रकनछे। 

(६) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा प्रदेश खेलाडी छनौट सतमतिले छनौट िरेका 
खेलाडी वा ष्ट्रटम, िीन ष्ट्रवभािीय ष्ट्रटम, िैर आवासीय नेपाली संघको ष्ट्रटम र मूल आयोजक 
सतमतिले िोकेको ष्ट्रटमलाई सिभािी िराइनेछ।  

(७) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा समावेश खेल ईभेन््स र खेलाडीिरूको कोटा 
कायषकारी सतमतिले तनधाषरण िरे बमोशजम िनुेछ।  

(८) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा स्थलमा प्रभािफेरी िथा झााँकीको व्यवस्था 
उपदफा (२) बमोशजमको सिआयोजकले िनेछ।   

 

पररच्छेद-२ 

सतमति सभबन्धी व्यवस्था 

4= मूल आयोजक सतमतिः (१) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा आयोजना िनष, समन्वय िनष 
िथा त्यस सभबन्धी आवश्यक तनदेशन ददन देिाय बमोशजमको मूल आयोजक सतमति 
रिनेछः-  

क (क) नेपाल सरकारको यवुा िथा खेलकुद मन्री -अध्यक्ष 
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(ख) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा आयोजना िनुे प्रदेशको 
मखु्यमन्री 

-सदस्य 

(ि) संघीय संसद, प्रतितनतध सभा, शशक्षा िथा स्वास््य 
सतमतिका सभापति 

 

-सदस्य 

(घ) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा आयोजना िनुे स्थान 
रिेको शजललाबाट संघीय संसदमा प्रतितनतधत्व िने 
सदस्यिरु 

 

-सदस्य 

*(ङ) सािवटै प्रदेशका यवुा िथा खेलकुद मन्रालय िेने 
मन्री 

 

-सदस्य 

(च) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा आयोजना िनुे प्रदेशको 
प्रदेश सभाको खेलकुदसाँि सभबशन्धि सतमतिका 
सभापति 

 

-सदस्य 

(छ) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा आयोजना िनुे स्थान 
रिेको शजललाबाट सभबशन्धि प्रदेश सभामा प्रतितनतधत्व 
िने सदस्यिरु 

 

-सदस्य 

(ज) राष्ट्रिय योजना आयोिको यवुा िथा खेलकुद सभबन्धी 
ष्ट्रवर्य िेने सदस्य 

 

-सदस्य 

(झ) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा सञ्चालन िनु ेस्थान रिेको 
स्थानीय ििका प्रमखु वा अध्यक्ष 

 

-सदस्य 

(ञ) मन्रालयको सशचव -सदस्य 

(ट) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा आयोजना िनुे प्रदेशको 
प्रमखु सशचव    

 

-सदस्य 

(ठ) पररर्द्को उपाध्यक्ष -सदस्य 

(ड) प्रदेशको खेलकुद सभबन्धी ष्ट्रवर्य िेने मन्रालयको 
सशचव    

-सदस्य 

(ढ) नेपाल ओलशभपक कतमटीको अध्यक्ष -सदस्य 

(ण) पररर्द्का सदस्यिरू -सदस्य 

(ि) नेपाली सेनाको एकजना प्रतितनतध -सदस्य 

(थ) नेपाल प्रिरीको एकजना प्रतितनतध -सदस्य 

(द) सशस्त्र प्रिरी बल, नेपालको एकजना प्रतितनतध -सदस्य 

(ध) प्रदेश खेलकुद तनकायको प्रशासष्ट्रकय प्रमखु -सदस्य 

(न) नेपाल ओलशभपक संघका अध्यक्ष -सदस्य 

(प) राष्ट्रिय िथा अन्िराषष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष -सदस्य 

*   पष्ट्रिलो संशोधन  
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(फ) पररर्द् कमषचारी संघका अध्यक्ष -सदस्य 

(ब) नेपाल उद्योि वाशणज्य मिासंघका प्रतितनतध -सदस्य 

(भ) नेपाल िोटल व्यवसायी संघका प्रतितनतध -सदस्य 

(म) खेलकुद के्षरका ष्ट्रवशशष्ट व्यशक्तत्विरुमध्येबाट 
अध्यक्षले मनोनयन िरेका कभिीमा दईुजना मष्ट्रिला 
सष्ट्रिि पााँच जना                     

 

-सदस्य 

(य) िैर आवासीय नेपाली संघको अध्यक्ष -सदस्य 

(र) नेपाल खेलकुद परकार मञ्चको अध्यक्ष -सदस्य 

(ल) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा समावेश िनु े खेलका 
राष्ट्रिय खेल संघका अध्यक्षिरु 

 

-सदस्य 

(व) पररर्द्का सदस्य-सशचव -सदस्य सशचव 

(२) मूल आयोजक सतमतिको बैठक आवश्यकिा अनसुार वस्नेछ र त्यस्िो 
बैठक सभबन्धी कायषष्ट्रवतध सो सतमति आफैँ ले तनधाषरण िरे बमोशजम िनुेछ । 

5= मूल आयोजक सतमतिको काम, किषव्य र अतधकारः मूल आयोजक सतमतिको काम, 

किषव्य र अतधकार देिाय बमोशजम िनुेछः- 
(क) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििाको आयोजना िथा व्यवस्थापन िने 

िराउने, 
(ख)  मन्रालय िथा सभबशन्धि तनकायबीच समन्वय िने िराउने, 
(ि) अनिुमन सतमति, कायषकारी सतमति िथा यस तनदेशशका बमोशजम 

िठन भएका    उपसतमतिलाई आवश्यक तनदेशन ददने, 
(घ) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििाको आयोजना िने सभबन्धमा पररर्द् िथा 

प्रदेश खेलकुद तनकायले िनुष पने कामको शजभमवेारी िोक्ने िथा 
बााँडफााँड िने ।  

6= अनिुमन सतमतिः (१) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििाको अनिुमन िथा तनरीक्षण िनष देिाय 
बमोशजमको अनिुमन सतमति रिनेछः- 

क (क) पररर्द्को उपाध्यक्ष   -संयोजक  

(ख) मन्रालयको खेलकुद प्रतियोतििा शाखाको प्रमखु          -सदस्य 

(ि) प्रतियोतििा िनुे प्रदेशको प्रदेश खेलकुद तनकायको प्रशासष्ट्रकय 
प्रमखु       

 

-सदस्य 

(घ) आिामी राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा आयोजना िनु े प्रदेशको 
प्रदेश खेलकुद तनकायको प्रशासकीय प्रमखु 

 

-सदस्य 

(ङ) पररर्द्का सदस्यिरुमध्ये एकजना मष्ट्रिला सष्ट्रिि अध्यक्षले 
िोकेका दईु जना                                

 

-सदस्य 

(च) खेलकुद क्षरेका ष्ट्रवज्ञिरु िथा राष्ट्रिय खेल संघ मध्येबाट  
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अध्यक्षले मनोनयन िरेको कभिीमा एकजना मष्ट्रिला सष्ट्रिि िीन 
जना       

-सदस्य 

 (२) अनिुमन सतमतिको बैठक आवश्यकिा अनसुार वस्नेछ र त्यस्िो बैठक 
सभबन्धी कायषष्ट्रवतध सो सतमति आफैले तनधाषरण िरे बमोशजम िनुेछ । 

7= अनिुमन सतमतिको काम, किषव्य र अतधकारः अनिुमन सतमतिको काम, किषव्य र 
अतधकार देिाय बमोशजम िनुछेः- 

(क) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा र त्यस्िो प्रतियोतििामा समावेश भएका 
खेलको तनयतमि तनरीक्षण िथा अनिुमन िने, 

(ख) तनरीक्षण िथा अनिुमनका िममा खेलाडी िथा अष्ट्रफतसयलबाट 
प्राप्त सझुाव िथा िनुासो पररर्द् मा पेश िने , 

(ि) तनदेशशकाको पररतधतभर रिी कायषकारी सतमति िथा ष्ट्रवर्यिि 
उपसतमतिलाइष  आवश्यक तनदेशन ददने,  

(घ) तनरीक्षण िथा अनिुमन प्रतिवेदन पररर्द् मा पेश िने।   

8= कायषकारी सतमतिः (१) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििाको सञ्चालन िथा व्यवस्थापन िनष 
देिाय बमोशजमको कायषकारी सतमति रिनेछः- 

क (क) पररर्द्को सदस्य-सशचव   -संयोजक  

(ख) मन्रालयको खेलकुद मिाशाखा प्रमखु -सदस्य 

(ि) खेल आयोजना िनुे प्रदेशको प्रदेश खेलकुद तनकायको 
प्रशासकीय प्रमखु 

 

-सदस्य 

(घ) पररर्द्का सदस्यिरु मध्यबेाट अध्यक्षले मनोनयन िरेका 
कभिीमा एकजना मष्ट्रिला सष्ट्रिि दईुजना 

 

-सदस्य 

(ङ) पररर्द्का ष्ट्रवभािीय प्रमखुिरु -सदस्य 

(च) संयोजकले िोकेको पररर्द् को कमषचारी -सदस्य सशचव 

(२) कायषकारी सतमतिको बैठक आवश्यकिा अनसुार वस्नेछ र त्यस्िो बैठक 
सभबन्धी कायषष्ट्रवतध सो सतमति आफैले तनधाषरण िरे बमोशजम िनुेछ । 

(३) कायषकारी सतमतिले खेलकुद प्रतियोतििाको ियारी िथा व्यवस्थापनको 
लाति आवश्यकिा अनसुार कमषचारी रिन े िरी खेलकुद प्रतियोतििा सशचवालयको 
व्यवस्था िनष सक्नेछ। 

9= कायषकारी सतमतिको काम,  किषव्य र अतधकारः कायषकारी सतमतिको काम,  किषव्य र 
अतधकार देिाय बमोशजम िनुछेः- 

(क) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििाका लाति स्वीकृि भएको बजेटको 
पररतधतभर रिी  आवश्यक कायष िने, िराउने, 

(ख) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा सञ्चालन िथा व्यवस्थापन िने,  

(ि) अध्यक्षसाँि परामशष िरी उपसतमतिका पदातधकारीिरु िोक्ने,   
(घ) उपसतमतििरुले सभपादन िनुष पने कायषिरु िोक्ने, 



6 
 

(ङ) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा सभपन्न भएको नधबे ददन तभर राष्ट्रिय 
खेलकुद प्रतियोतििामा भएको खचष सष्ट्रििको प्रिति ष्ट्रववरण पररर्द् 
माफष ि मन्रालय समक्ष पेश िने िथा सावषजतनक िने, 

(च) सभबशन्धि सरकारी िथा िैरसरकारी तनकायिरुसाँि आवश्यक 
समन्वय र सिकायष िरी प्रतियोतििा सभपन्न िने, 

(छ) तनमन्रणा िररएका अतिष्ट्रवशशष्ट िथा ष्ट्रवशशष्ट अतितथिरुको स्वािि 
सत्कारको आवश्यक व्यवस्थापन िने, 

(ज) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििाका लाति आवश्यक पदक िथा प्रमाण-
परिरुको व्यवस्थापन िने, 

(झ) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा सिभातििा जनाउने खेलाडी, प्रशशक्षक, 

ष्ट्रटम व्यवस्थापक, ष्ट्रटम कोच, कमषचारी र पदातधकारीिरूको त्यस्िो 
प्रतियोतििाको अवतधभरको लाति दघुषटना तबमा िने,  

(ञ) मन्रालयको समन्वयमा खेलकुदमा प्रतिबशन्धि और्तध सेवन एवं 
ष्ट्रवतध ष्ट्रवरुद्ध परीक्षण िने िराउने, 

(ट) मूल आयोजक सतमति र पररर्द्ले तनदेशन िरे बमोशजमका कामिरु 
िने। 

10= ष्ट्रवर्यिि उपसतमतिः (१) खेलकुदलाई व्यवशस्थि रुपमा सभपन्न िनषको लाति कायषकारी 
सतमतिले आवश्यकिा अनसुार देिाय बमोशजमका ष्ट्रवर्यिि उपसतमतििरु िठन िनष 
सक्नेछः-  

(क) समारोि उपसतमति, 
(ख) प्राष्ट्रवतधक उपसतमति, 
(ि) खेलस्थल व्यवस्थापन उपसतमति,  

(घ) बसोबास व्यवस्थापन उपसतमति, 
(ङ) अनशुासन उपसतमति, 
(च) स्वास््य उपसतमति, 
(छ) यािायाि व्यवस्था उपसतमति, 
(ज) सरुक्षा प्रबन्ध उपसतमति, 
(झ) प्रचार प्रसार उपसतमति, 
(ञ) खेल सामाग्री िथा पोशाक व्यवस्थापन उपसतमति, 
(ट) स्रोि पररचालन उपसतमति, 
(ठ) अनसुन्धान उपसतमति, 
(ड) स्वयंसेवक उपसतमति, 
(ढ) एन्टीडोष्ट्रपङ्ग उपसतमति। 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम िदठि उपसतमतिको बैठक आवश्यकिा अनसुार 
बस्नेछ र त्यस्िो बैठक सभबन्धी कायषष्ट्रवतध सभबशन्धि उपसतमति आफैले तनधाषरण िरे 
बमोशजम िनुेछ । 
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पररच्छेद-३ 

खेलाडी छनौट िथा खेलाडी दिाष सभबन्धी व्यवस्था 

11= प्रदेश खेलाडी छनौट सतमतिः (१) प्रदेश प्रतियोतििाबाट राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा 
सिभािी िनुे खेलाडीिरूको छनौट िनष प्रत्येक खेलको लाति देिाय बमोशजम प्रदेश 
खेलाडी छनौट सतमति िठन िररनेछः- 

क (क) प्रदेश खेलकुद पररर्द्को प्रशासकीय प्रमखु वा प्रदेश पररर्द् 
िठन नभएमा प्रदेशको खेलकुद िेने मन्रालयले िोकेको 
पदातधकारी 

 
 

-संयोजक  

(ख) प्रदेश खेलकुद तनकायको िातलम िथा प्रशशक्षण ष्ट्रवभाि प्रमखु 
वा तनजले िोकेको त्यस्िो ष्ट्रवभािको एकजना प्रशशक्षक 

 

-सदस्य 

(ि) सभबशन्धि खेल संघ वा प्राष्ट्रवतधक सतमतिको प्रमखु वा प्रदेश 
खेलकुद तनकायले िोकेको एकजना प्रतितनतध            

 

-सदस्य 

(घ) सभबशन्धि खेलका वररष्ठ प्रशशक्षक वा संयोजकले िोकेको 
एकजना प्रशशक्षक                                       

 

-सदस्य 

(ङ) प्रदेश खेलकुद तनकायको कायाषलय प्रमखु -सदस्य सशचव 

(२) प्रदेश खेलाडी छनौट सतमतिले तनशिि आधारिरू ियार िरी सोिी आधारमा 
खेलाडी छनौट िनुष पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको प्रदेश खेलाडी छनौट सतमतिको तसफाररस सष्ट्रिि 
प्रदेश खेलकुद तनकायले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा सिभािी िनुे खेलाडीिरुको 
नामावली सष्ट्रििको पर कायषकारी सतमतिले तनधाषरण िरेको समयतभर पररर्द् मा पठाउन ु
पनेछ।  

(४) बन्द प्रशशक्षणको व्यवस्थापन सभबशन्धि प्रदेशले िनेछ। बन्द प्रशशक्षण 
सञ्चालन िदाष उत्कृष्ट प्रशशक्षकलाई प्राथतमकिा ददन ुपनेछ । 

(५) पररर्द्ले यस दफा बमोशजम िनुे खेलाडी छनौट िथा बन्द प्रशशक्षणको 
अनिुमन िरी प्रदेश खेलाडी छनौट सतमतिलाई आवश्यक तनदेशन ददन सक्नछे।  

12= खेलाडी दिाष सभबन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै खेलाडी वा पदातधकारीलाई राष्ट्रिय खेलकुद 
प्रतियोतििामा सिभािी िराउनको लाति सभबशन्धि प्रदेशको प्रदेश खेलकुद तनकाय, 

सभबशन्धि ष्ट्रवभाि वा िैर आवासीय नेपाली संघले आफ्नो तसफाररसपर सष्ट्रिि त्यस्िो 
खेलाडीको नामावली र फोटो संलग्न िरी पररर्द् मा तनवदेन ददन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त नामावलीको आधारमा पररर्द्ले अनसूुची-१ 
बमोशजमको ढााँचामा खेलाडी दिाष िनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम दिाष नभएको खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद 
प्रतियोतििा स्थलमा यस तनदेशशका बमोशजमको सेवा सषु्ट्रवधा उपलधध िराइन ेछैन । 
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(४) प्रदेश प्रतियोतििा िनु नसक्ने खेलको िकमा प्रदेश खेलाडी छनौट सतमतिले 
तनशिि आधारमा खेलाडी छनौट िनेछ।  

 

पररच्छेद-४ 

प्रतियोतििामा पालना िनुष पने सामान्य तनयम 

13= राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा संचालनका तनयमः प्रतियोतििामा पालना िनुषपने सामान्य 
तनयमिरु देिाय बमोशजम िनुेछः- 

(क) दफा १२ बमोशजम खेलाडी दिाष फाराममा नाम समावेश भएका 
खेलाडीिरूलाई मार राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा सिभािी 
िराइनेछ।  

(ख) दफा १२ बमोशजमको खेलाडी दिाष फाराममा नाम समावेश भएको 
खेलाडीले प्रदेश वा ष्ट्रवभािबाट आफ्नो नाम दिाष भएको खेलमा 
मार भाि तलन पाउनेछ।  

(ि) कुनै पतन खेलाडीले एकभन्दा बढी खेल खेल िथा एकभन्दा बढी 
प्रदेश वा ष्ट्रवभािमा आफ्नो नाम दिाष िराएको भएमा त्यस्िो 
खेलाडीलाई प्रतियोतििामा भाि तलन ददइने छैन। 

(घ) कुनै खेलाडीले झटु्टा ष्ट्रववरण पेश िरी राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा 
भाि तलन ु िुाँदैन। त्यसरी झटु्टा ष्ट्रववरण पेश िरी त्यस्िो 
प्रतियोतििामा भाि तलएको प्रमाणीि भएमा सभबशन्धि 
तसफाररसकिाषलाई कारबािी िररनेछ। खेलाडी दिाष सभबन्धमा 
उत्पन्न िनुे कुनै पतन ष्ट्रववादको तनणषय सभबशन्धि संघ वा अनशुासन 
उपसतमतिले नै िनेछ। त्यसरी ष्ट्रववादको समाधान िनु नसकेमा 
कायषकारी सतमति वा पररर्द्ले िरेको तनणषय अशन्िम िनुछे ।  

(ङ) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा राष्ट्रिय संघका पदातधकारीिरू 
आयोजना स्थलमा त्यस्िो प्रतियोतििा सरुु िनुभुन्दा दईु ददन अिावै 
पगु्न ु पनेछ र त्यस्िो प्रतियोतििामा जााँदा बढीमा िीन जना 
पदातधकारीिरुलाई दैतनक िथा भ्रमण भत्ता सषु्ट्रवधा उपलधध 
िराइनेछ। त्यस्िो प्रतियोतििा स्थलमा पगु्नासाथ सभबशन्धि 
पदातधकारीिरूले आतधकाररक परका साथ आयोजक सतमतिसाँि 
सभपकष  िरी खेल पररचय-पर (एष्ट्रितडयसन काडष)  तलन ुपनेछ।  

(च) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा सिभािी िनु े राष्ट्रिय ष्ट्रटमिरू 
प्रतियोतििा सरुू िनुे तमतिभन्दा एक ददन अिावै अतनवायष रूपमा 
प्रतियोतििा िनुे स्थलमा पतुि सक्न ुपनेछ। मनातसब कारण बािेक 
प्रतियोतििा िातलका प्रकाशशि भैसकेपतछ प्रतियोतििा स्थलमा नपगु्न े
ष्ट्रटमलाई प्रतियोतििामा समावेश िराइन े छैन र कुनै सषु्ट्रवधा पतन 
प्रदान िररने छैन।  
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(छ) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा सिभािी िनु जान े प्रत्येक खेलका 
ष्ट्रटममा एक जना प्रशशक्षक र एक जना व्यवस्थापकको व्यवस्था 
िररनेछ र सोिी अनसुार सषु्ट्रवधा उपलधध िराइनेछ। 

 

िर मष्ट्रिला खेलाडी िनुे खेलमा प्रशशक्षक र व्यवस्थापकमध्य े
कभिीमा एकजना मष्ट्रिला रिने व्यवस्था िनुष पनेछ। 

(ज) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा सिभािी िनुे खेलको स्थायी एवं 
करार प्रशशक्षक नभएको खण्डमा स्वयंसेवक प्रशशक्षकले ष्ट्रटमको 
नेितृ्व िनष पाउनेछ। 

 

पररच्छेद-५ 

खेलकुद आयोजना िथा व्यवस्थापन 

14= राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा: (१) राष्ट्रिय खेल संघले कायषकारी सतमति िथा सभबशन्धि 
प्रदेशसाँि समन्वय िरी राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििाको सञ्चालन िनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा सञ्चालन िदाष सभबशन्धि 
खेलका राष्ट्रिय संघिरूले अन्िराषष्ट्रिय खेलकुद मिासंघ िथा राष्ट्रिय संघको तनयमानसुार 
खेल सञ्चालन िनुष पनेछ। 

15= खेल सामाग्रीको व्यवस्थाः पररर्द्को प्राष्ट्रवतधक उपसतमतिले राष्ट्रिय संघ र सभबशन्धि 
खेलका मखु्य प्रशशक्षकिरुसाँि समन्वय िरी राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििाको ियारीको 
लाति आवश्यक खेल सामाग्रीिरूको व्यवस्थाका लाति कायषकारी सतमतिमा पेश िनुष 
पनेछ । 

16= खेल पोशाकः (१) पररर्द्ले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििाका लाति खेल पोशाक (झोला, 
ट्रयाकसटु, भेष्ट, जतु्ता, मोजा, टावेल) को व्यवस्था िनेछ। 

(२) खेल पोशाक सभबशन्धि प्रदेशको ष्ट्रटम र ष्ट्रवभातिय ष्ट्रटमको छुट्टाछुटै्ट रङमा 
ियार िररनछे िथा रंिको छनौट िदाष कायषकारी सतमतिले सभबशन्धि ष्ट्रटमको समन्वयमा 
िनेछ । 

17= खेल स्थल तनधाषरणः  पररर्द्ले सभबशन्धि प्रदेश, प्राष्ट्रवतधक उपसतमति र राष्ट्रिय संघको 
समन्वयमा खेल स्थल तनधाषरण िनेछ। 

18= स्वयंसेवक पररचालनः (१) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा सभपन्न िनष तनशिि समायवतधका 
लाति आवश्यकिा अनसुार स्वयंसेवक पररचालन िररनछे। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम यसरी पररचालन िनुे स्वयंसेवकिरूको लाति 
स्वीकृि बजेटको अधीनमा रिी मन्रालयले तनधाषरण िरे बमोशजमको पाररश्रतमक उपलव्ध 
िराइनेछ ।  

19= रेफ्री, जज (तनणाषयक) र जरुी व्यवस्थापनः (१) सभबशन्धि राष्ट्रिय खेल संघले खेलको 
प्रकृति अनसुार रेष्ट्रफ्र, जज र जरुीको संख्या तनधाषरण िरी प्राष्ट्रवतधक उपसतमति माफष ि 
स्वीकृतिका लाति कायषकारी सतमति समक्ष पेश िनुष पनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोशजम पेश भएको रेफ्री, जज र जरुीको संख्यालाई 
औशचत्यिाको आधारमा कायषकारी सतमतिले यथावि वा िेरफेर सष्ट्रिि स्वीकृति प्रदान िनष 
सक्नेछ। 

 
 
 

पररच्छेद-६ 

आतथषक व्यवस्थापन 

20= पाररश्रतमक, भत्ता एवं अन्य सषु्ट्रवधाः पररर्द्ले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा सिभािी िनु े
अष्ट्रफतसयल, खेलाडी, कमषचारी, ष्ट्रवज्ञ, प्राष्ट्रवतधक, प्रशशक्षक, व्यवस्थापक र तनणाषयकिरुलाई 
अथष मन्रालयको सिमतिमा मन्रालयले िोके बमोशजमको पाररश्रतमक, भत्ता एवं अन्य 
सषु्ट्रवधा उपलधध िराउनछे।  

21= आवश्यक सामग्री खररद: राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििाका लाति आवश्यक पने खेल 
सामग्री, वस्ि,ु परामशष सेवा खररद िने िथा भाडा तलने सभबन्धी व्यवस्था सावषजतनक खररद 
ऐन, २०६३ िथा सावषजतनक खररद तनयमावली, २०६४ बमोशजम िनुेछ ।  

 

पररच्छेद-७ 

ष्ट्रवष्ट्रवध 

22= शपथ ग्रिणः राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा सिभािी िनु ेरेफ्री, जज, जरुी र खेलाडीिरूले 
अनसूुची-२ बमोशजम शपथ ग्रिण िनुष पनेछ। 

23= आचारसंष्ट्रििा पालना निनेलाई कारबािी: प्रदेश िथा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििाको 
मयाषदामा आघाि पगु्न ेिरी अवाञ्छनीय ष्ट्रियाकलापमा संलग्न िनुे सिभािीलाई प्रचतलि 
कानून बमोशजम कारबािी िनुेछ।  

24= राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििाबाट अलि िनु नपाउनेः राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा 
सिभािी ष्ट्रटम एवं खेलाडीिरू प्रतियोतििा अवतधभर प्रतियोतििाबाट अलि िनु पाउन े
छैनन।्  

िर ष्ट्रवशेर् कारणवश त्यस्िो प्रतियोतििाबाट अलि िनु ु पने बाध्यात्मक शस्थति 
उत्पन्न भएमा कायषकारी सतमतिको पूवष स्वीकृति तलई त्यस्िो प्रतियोतििाबाट अलि िनु 
सष्ट्रकनछे। 

25= राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा स्थिनको अवस्थाः मौसमको िडबडी, ष्ट्रवपद वा कुन ै
आकशस्मक घटनाका कारणबाट राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििाको कुन ैखेल स्थतिि भएमा 
कायषकारी सतमतिले पररर्द् िथा सभबशन्धि खेल संघसाँि समन्वय िरी सो प्रतियोतििा 
पनुः सञ्चालन िने स्थान, समय र तमति िोकी त्यस्िो खेल सञ्चालन िनष सक्नेछ । 

26= झण्डाको व्यवस्थाः (१) कायषकारी सतमतिले प्रदेशिि रूपमा िोके बमोशजमको झण्डा 
सभबशन्धि प्रदेश खेलकुद तनकायले ियार िनुष पनेछ । 
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(२) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा सिभािी िनुे खेलाडी सष्ट्रििको ष्ट्रटमलाई 
उपदफा (१)  बमोशजम ियार िररएको झण्डा सष्ट्रिि सिभािी िराउन ुपनेछ।  

27= पदक िथा परुस्कारः राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििामा ष्ट्रवजयी खेलाडीिरूको लाति पररर्द्ले 
निद परुस्कार, पदक र प्रमाणपरको व्यवस्था िनेछ । 

28= प्रतिक शचन्ि (लोिो): पररर्द्ले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििाका लाति प्रिीक शचन्ि (लोिो) 
ियार िरी प्रयोिमा लयाउन सक्नेछ। त्यस्िो प्रिीक शचन्िमा सभबशन्धि प्रदेशको पष्ट्रिचान 
समेि झलकन ेस्पष्ट संकेि प्रयोि िनष सष्ट्रकनेछ । 

29= मस्कटः पररर्द्ले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििाका लाति प्रदेशिि रूपमा पाइन ेलोकष्ट्रप्रय 
जनावरलाई मस्कटको रूपमा प्रयोिमा लयाउनछे । 

30= खेलकुद िीिः पररर्द्ले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििाका लाति खेलकुद िीि ियार िरी 
प्रयोिमा लयाउनछे। 

31= प्रतिवदेनः सिभािी प्रदेश िथा ष्ट्रवभािीय ष्ट्रटम र िैर आवासीय नेपाली संघको ष्ट्रटमले 
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा सष्ट्रकएको पैंतिस ददनतभर त्यस्िो प्रतियोतििामा सिभािी 
खेलाडी र अन्य पदातधकारीिरु, प्राप्त पदक, खेलकुदबाट प्राप्त उपलशधधको ष्ट्रववरण र 
आिामी ददनमा िनुे खेलकुद प्रतियोतििाका लाति सधुार िनुष पने सझुाव सष्ट्रििको 
प्रतिवदेन पररर्द् मा पेश िनुष पनेछ। 

32= झण्डा िस्िान्िरणः खेलकुद समापनका अवसरमा आयोजकले आिामी राष्ट्रिय खेलकुद 
प्रतियोतििामा आयोजना िनुे प्रदेशलाई राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोतििा सञ्चालन िनष 
शजभमेवारी िस्िान्िरण िनष झण्डा िस्िान्िरणको व्यवस्था तमलाउनेछ। 
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अनसूुची-१ 

खेलाडी दिाष फाराम 

(दफा १२ को उपदफा (२) साँि सभबशन्धि) 
 

राष्ट्रिय/ष्ट्रवभािीय 

खेलाडी दिाष नं. : .....................दिाष तमति : ........................ 

प्रदेश : ...................... शजलला/ष्ट्रवभािीय : ............................ 

खेलाडीको नाम : ............................................................... 

तलङ्ग:...............उचाइ:...........................िौल:.............जन्मतमति:...................... 

नािररिा........ 

पेशा : .....................  

शैशक्षक योग्यिा : ................................. 

अध्ययन िरेको ष्ट्रवद्यालय/ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयको नामः................. 

खेलको नाम :.....................  

इभेन्ट : ................................. 

खेल सरुू िरेको तमति : ..................................... 

प्रशशक्षकको नाम : .............................................................. 

िालसभम सिभािी प्रतियोतििाको नामः 

१. 

२. 

िालसभमको उच्चिम उपलशधध: 

१. 

२.  

प्रदेश ............... शजलला ............... न.पा.िा.पा............ वडा नं. ....... सभपकष  नं. 
........मोवाईल नं.  

बाब ुवा आमाको नामः ........................... पेशा : ............................. 

प्रदेश/ष्ट्रवभािीय (शजललाको िकमा कायाषलय प्रमखु/अध्यक्ष, प्रदेशको िकमा प्रमखु/अध्यक्ष र 
ष्ट्रवभािीय ष्ट्रटमको िकमा ष्ट्रवभािीय प्रमखु 

(क) नाम ..........       (ख) नाम  .........        (ि) नाम ............ 
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     पदः        पदः       पदः 

     िस्िाक्षरः       िस्िाक्षरः       िस्िाक्षरः 

     तमतिः                  तमतिः                    तमतिः 

    कायाषलयको छाप            कायाषलयको छाप             कायाषलयको छाप  

तनयमिरूः 

१. ष्ट्रवभािीय ष्ट्रटमिरूको सभवन्धमा ष्ट्रवभािको तसफाररसको आधारमा खेलाडीिरूलाई सिभािी  

िराइनेछ। 

२. राष्ट्रिय खेलकुद नीति, तनयम र तनदेशनलाई पूणष पालना िदै खेलाडीिरुले सिभािी िनुे 
जनुसकैु प्रशशक्षण िथा प्रतियोतििामा खेलकुदको उच्च आदषश अनरुूप अनशुातसि भई 
खेल खेलने प्रतिज्ञा िनुष पनेछ। 

३. प्रतियोतििाको समयमा कुन ै खेलाडी िभभीर रूपले घाइिे भएमा त्यसका लाति लाग्ने 
उपचार खचष पररर्द्ले व्यिोनेछ। 

४. खेलकुदको ममष र आदषश प्रतिकूल िनुे िरी खेलाडीिरुले कुनै पतन ष्ट्रियाकलाप िरेमा 
पररर्द्ले कानून बमोशजम कारवािी िनेछ। 

 

मातथ लेशखएका सभपूणष व्यिोरा दठक सााँचो िो । झठुा ठिरेमा तनयम कानून अनसुार 
सिुाँला बझुाउाँला। 

 

खेलाडीको नाम र ठेिाना: 

खेलाडीको दस्िखि: 

तमति:  
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अनसूुची-२ 

शपथ ग्रिणको नमूना 

(दफा २२ साँि सभबशन्धि) 

१. खेलाडीको शपथ ग्रिणः- 

म -------------- ईश्वरको नाममा शपथ तलन्छु ष्ट्रक --------------- प्रदेशको --------------- 
शिरमा आयोशजि ---------- राष्ट्रिय खेलमा समावेश ------------ खेलका प्रतियोतििािरुमा 
राष्ट्रिय िथा अन्िराषष्ट्रिय तनयमिरुको पालना िदै खेलकुदको उच्च आदशष अनरुुप अनशुातसि िथा 
मयाषददि भइष खेल खेलनछुे।  

         शपथ ग्रिण िने 
खेलाडीको 

         दस्िखि: 
……………………………. 

         नाम : 

…………………………………. 

         पद : 

………………………………….. 

         तमति : 

……………………………….. 

२. रेफ्री, जज र जरुीको शपथ ग्रिणः- 

  

म ------------------ ईश्वरको नाममा शपथ तलन्छु ष्ट्रक ------------- प्रदेशको ----------- 
शिरमा आयोशजि ---------- राष्ट्रिय खेलमा समावेश ----------------- खेल/सभपूणष खेलका 
प्रतियोतििािरुमा राष्ट्रिय िथा अन्िराषष्ट्रिय तनयमिरुको पालना िदै खेलकुदको उच्च आदशष 
अनरुुप तनष्पक्ष भइष खेल खेलाउनछुे। 

शपथ ग्रिण िने 
पदातधकारीको 

         दस्िखि: 
……………………………. 

         नाम : 

…………………………………. 

         पद : 

………………………………….. 

         तमति : 

……………………………….. 


