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राष्ट्र पति रतिङ तिल्ड प्रतियोतििा सञ्ालि तिर्दे शतिका, २०७०

 प्रथम संिोधि : तमति २०७२/०८/२५
 र्ोश्ो संिोधि : तमति २०७४/१०/१२
 िेश्ो संिोधि :   तमति २०७५/१०/२१
 चौथो संिोधि :   तमति २०७९/०३/०५

प्रस्ाविाः संघीय प्रणाली अनरुुप  विद्ालय तहमा अधययनरत विद्ार्थी (खेलाडी) 
हरुलाई खेल कौशल प्रदश्शन गनने अिसर प्रदान गन्शका लागग आयोजना हनेु राष्ट्रपगत 
रगनङ शशलड प्रगतयोगगतालाई अनशुागसत, मया्शददत र वयिश्र्त बनाउन िाञ्छनीय 
भएकोले, 

नेपाल सरकार, यिुा तर्ा खेलकुद मन्त्ालयले यो गनदने शशका जारी गरेको 
्छ।

पररचे्र् - १
प्रारम्भिक

१. संतषिप्त िाम र प्रारभि: (१) यो गनदने शशकाको नाम “राष्ट्रपगत रगनङ शशलड 
प्रगतयोगगता सञ्ालन गनदने शशका, २०७0”  रहेको ्छ ।

 (२) यो गनदने शशका ्िीकृत भएको गमगतदेशख लाग ुहनेु्छ । 

२. पररभाषा :  विषय िा प्रसङ्गले अकको अर््श नलागेमा यस गनदने शशकामा;

(क)  “केन्द्र्तरीय (संघ्तरीय) राष्ट्रपगत रगनङ शशलड 
प्रगतयोगगता” भन्ाले प्रदेश्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ शशलड 
प्रगतयोगगताबाट ्छनौट भई समबशन्धित प्रदेशको खेलकुद 
पररषद् बाट गसफाररस भई आएका खेलाडीहरूबीच हनेु 
खेलकुद प्रगतयोगगतालाई सम्झन ुप्छ्श ।

(ख)  “शजलला्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ शशलड प्रगतयोगगता” भन्ाले 
प्रतयेक ्र्ानीय तह्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ शशलड 
प्रगतयोगगताबाट ्छनौट भई आएका सबै खेलका 
खेलाडीहरु बीच आ-आफनो समूहमा शजलला्तरमा हनेु 
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अन्तर ्र्ानीय तह खेलकुद प्रगतयोगगतालाई सम्झन ु
प्छ्श ।

(ग)   “शजलला खेलकुद विकास सगमगत” भन्ाले रावष्ट्रय 
खेलकुद शिकास ऐन, २०७७ को दफा २४ को 
उपदफा (३) बमोशजमको शजलला खेलकुद विकास 
सगमगतलाई सम्झन ुपद्श्छ ।

(घ)  “वटम गेम” भन्ाले दईु िा दईु भन्दा बढी खेलाडी 
सहभागी भई खेगलने खेललाई सम्झन ुप्छ्श।

(ङ) “पररषद्” भन्ाले रावष्ट्रय खेलकुद शिकास ऐन, २०७७ 
को दफा ३ बमोशजमको  रावष्ट्रय खेलकुद पररषद् 
सम्झन ुप्छ्श।

(च) “प्रदेश खेलकुद पररषद्” भन्ाले प्रदेश्तरमा खेलकुदको 
विकास, वि्तार र प्रिर््शन गरी खेलकुदको सञ्ालन तर्ा 
वयि्र्ापन गन्शका लागग प्रदेश काननुमा वयि्र्ा भए 
बमोशजम हनेु प्रदेश खेलकुद पररषद् िा बोड्श िा 
सगमगतलाई ब्ुझाउने्छ। 

(्छ) “प्रदेश्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ शशलड प्रगतयोगगता” भन्ाले 
शजलला्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ शशलड प्रगतयोगगताबाट 
्छनौट गरी समबशन्धित शजलला खेलकुद विकास 
सगमगतबाट गसफाररस भई आएका खेलाडीहरूबीच हनेु 
खेलकुद प्रगतयोगगतालाई सम्झन ुप्छ्श।

(ज)  “मन्त्ालय” भन्ाले  नेपाल सरकारकाे  यिुा तर्ा खेलकुद 
मन्त्ालय सम्झन ुप्छ्श।

(्झ) “राष्ट्रपगत रगनङ शशलड प्रगतयोगगता” भन्ाले चाल ुशैशषिक 
सत्मा कषिा १२ समम गनयगमत रुपमा अधययनरत १८ 
िष्श भन्दा मगुनका ्छात्/्छात्ाहरू बीच आ-आफनो 
समूहमा हनेु प्रगतयोगगतालाई सम्झन ुप्छ्श ।
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(ञ) “्र्ानीय तह ्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ शशलड प्रगतयोगगता” 
भन्ाले प्रतयेक चाल ु शैशषिक सत्मा कषिा १२ समम 
गनयगमत रुपमा अधययनरत १८ िष्श भन्दा मगुनका 
्छात्/्छात्ाहरू बीच आ-आफनो समूहमा समबशन्धित 
्र्ानीय तह्तरमा हनेु अन्तरविद्ालय खेलकुद 
प्रगतयोगगतालाई सम्झन ुप्छ्श ।

पररचे्र् -  २

सथािीय िह िथा तिल्ास्रीय राष्ट्र पति रतिङ तिल्ड प्रतियोतििा

३. सथािीय िह स्रीय राष्ट्र पति रतिङ्ग तिल्ड प्रतियोतििा व्यवसथापि िथा 
तिर्देिि सतमति : ्र्ानीय तहमा राष्ट्रपगत रगनङ्ग शशलड प्रगतयोगगता 
आयोजना, सञ्ालन तर्ा वयि्र्ापन गन्श देहायका सद्यहरु रहेको 
्र्ानीय राष्ट्रपगत रगनङ्ग शशलड प्रगतयोगगता वयि्र्ापन तर्ा गनदनेशन सगमगत 
गठन हनेु्छ : 

(क) समबशन्धित ्र्ानीय तहका प्रमखु िा गनजले  
तोकेको खेलकुद विकास सगमगतको अधयषि  - संयोजक

(ख)  प्रगतयोगगता सञ्ालन हनेु ्र्ानको ्र्ानीय  
तहको िडा अधयषि िा गनजले तोकेको सद्य   - सद्य 

(ग) समबशन्धित ्र्ानीय तहको खेलकुद/  
शशषिा महाशाखा/शाखा/ प्रमखु - सद्य

(घ)  समबशन्धित ्र्ानीय तहमा रहेको प्रहरी  
काया्शलयको प्रमखु - सद्य

(ङ)  शजलला खेलकुद विकास सगमगतका  
सद्यहरुमधयेबाट शजलला खेलकुद  
विकास सगमगतका अधयषिले तोकेको १ जना - सद्य

(च)  समबशन्धित ्र्ानीय तहमा रहेका सामदुावयक/  
सं्र्ागत विद्ालयहरुका शशषिकहरु मधयेबाट  
्र्ानीय तहको प्रमखुले कमतीमा २ जना  
मवहला शशषिक सवहत ४ जना  - सद्य
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(्छ) समबशन्धित ्र्ानीय तहमा बसोबास गनने पूि्श  
खेलाडीहरु/खेलप्रमेीहरु मधयेबाट संयोजकले  
तोकेको १ जना  - सद्य              

(ज) शजलला खेलकुद विकास सगमगतको काया्शलय  
प्रमखु िा गनजले तोकेको प्रशशषिक/प्रगतगनगधि   - सद्य

(्झ)  समिशन्धित खेल संघको प्रगतगनगधि १/१ जना    -सद्य

(ञ) प्रगतयोगगता सञ्ालन हनेु विद्ालयको  
प्रधिानाधयापक िा सं्र्ा प्रमखु  - सद्य-सशचि

४. सथािीय राष्ट्र पति रतिङ्ग तिल्ड प्रतियोतििा व्यवसथापि िथा तिर्देिि 
सतमतिको काम, कि्तव्य र अतधकार : ्र्ानीय राष्ट्रपगत रगनङ्ग शशलड 
प्रगतयोगगता वयि्र्ापन तर्ा गनदनेशन सगमगतको काम, कत्शवय र अगधिकारहरु 
देहाय बमोशजम हनेु्छ : 

(क) ्र्ानीय तह ्तरीय  राष्ट्रपगत रगनङ्ग शशलड प्रगतयोगगता 
वयि्र्ापन तर्ा अनगुमन गनने,

(ख)  ्र्ानीय तह ्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ्ग शशलड प्रगतयोगगता 
आयोजनाका लागग आिशयक पूिा्शधिारको विकास र 
वयि्र्ा गनने,

(ग)  ्र्ानीय तह ्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ्ग शशलड प्रगतयोगगता 
सञ्ालन गन्श केन्द्रबाट गनधिा्शररत तागलका अनसुार हनेु 
गरी गमगत तर्ा समय तोकी उपयकु्त ् र्ान ्छनौट गनने,

(घ)  समबशन्धित ्र्ानीय तहका समपूण्श विद्ालयहरुलाई 
प्रगतयोगगतामा भाग गलन प्रोतसाहन गनने, 

(ङ)  राष्ट्रपगत रगनङ्ग शशलड प्रगतयोगगता आयोजना समबन्धिमा 
शजलला खेलकुद विकास सगमगतसँग आिशयक समन्िय 
गनने, 

(च) सगमगतको बैठक समबन्धिी काय्शविगधि तयार गनने,
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(्छ)  प्रगतयोगगतालाई वयिश्र्त र मया्शददत बनाउनका लागग 
सरोकारिाला गनकायहरुसँग आिशयक समन्िय गनने,

(ज)  राष्ट्रपगत रगनङ शशलड प्रगतयोगगताको लागग समबशन्धित 
्र्ानीय तहमा विगनयोशजत रकमलाई अगधिकतम 
रुपमा सदपुयोग गनने गरी प्रगतयोगगता सञ्ालनको 
वयि्र्ा गमलाउने,

(्झ)  प्रगतयोगगता सञ्ालनका लागग आिशयक र्प आगर््शक 
श्ोत जटुाउन पहल गनने,

(ञ)  प्रगतयोगगता समबन्धिी उतपन् वििादको समाधिान गनने र 

(ट)  प्रगतयोगगता सञ्ालनका लागग आिशयक पनने प्राविगधिक, 
आगर््शक, प्रचारप्रसार लगायतका उपसगमगतहरु गठन 
गनने ।

५. तिल्ास्रीय राष्ट्र पति रतिङ्ग तिल्ड प्रतियोतििा व्यवसथापि िथा तिर्देिि 
सतमति : (१) शजलला ्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ्ग शशलड प्रगतयोगगता आयोजना, 
सञ्ालन तर्ा समन्िय गन्श देहायका सद्यहरु रहेको शजलला्तरीय राष्ट्रपगत 
रगनङ्ग शशलड प्रगतयोगगता वयि्र्ापन तर्ा गनदनेशन सगमगत गठन हनेु्छ : 

(क) शजलला खेलकुद विकास सगमगतका अधयषि   -  संयोजक

(ख) प्रगतयोगगता सञ्ालन हनेु ्र्ानको ्र्ानीय  
तहको प्रमखुले तोकेको प्रगतगनगधि  - सद्य

(ग) प्रमखु शजलला अगधिकारीले तोकेको प्रगतगनगधि      - सद्य 

(ङ) शशषिा विकास तर्ा समन्िय इकाइ प्रमखुले  
तोकेको प्रगतगनगधि - सद्य

(च) शजललाश्र्त नेपाली सेनाको प्रमखुले तोकेको  
प्रगतगनगधि  - सद्य

(्छ) शजलला प्रहरी काया्शलयको प्रमखुले तोकेको  
प्रगतगनगधि   - सद्य
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(ज) शजललाश्र्त सशस्त्र प्रहरीको प्रमखुले तोकेको  
प्रगतगनगधि    - सद्य

(्झ) प्रगतयोगगता सञ्ालन हनेु विद्ालयको  
प्रधिानाधयापक िा सं्र्ाको प्रमखु      - सद्य 

(ञ) शजललाको सामदुावयक र सं्र्ागत विद्ालयहरुका 
प्रधिानाधयापकहरु मधयेबाट शजलला खेलकुद  
विकास सगमगतले मनोनयन गरेका कमतीमा  
१ जना मवहला सवहत २ जना          - सद्य

(ट) समबशन्धित शजललामा खेलकुदमा विशशष्ट  
योगदान पयुा्शएका वयशक्तहरु मधयेबाट शजलला  
समन्िय सगमगतका प्रमखुले मनोगनत गरेको  
कमतीमा १ जना मवहला सवहत २ जना           - सद्य

(ठ) समबशन्धित खेल संघको प्रगतगनगधि १/१ जना   - सद्य

(ड) शजलला खेलकुद विकास सगमगतको  
काया्शलय प्रमखु       - सद्य-सशचि

६.  सल्ाकार सतमति : (१) प्रगतयोगगताको सञ्ालनमा समन्िय, सहयोग तर्ा 
सहजीकरण गन्श देहाय बमोशजमको सललाहकार सगमगत रहने्छ :

(क) शजलला समन्िय सगमगतका प्रमखु              -  संयोजक

(ख) प्रगतयोगगता सञ्ालन हनेु ्र्ानको ्र्ानीय  
तहको प्रमखु - सद्य

(ग) प्रमखु शजलला अगधिकारी   - सद्य 

(घ) शजलला समन्िय अगधिकारी  - सद्य 

(ङ) शशषिा विकास तर्ा समन्िय इकाइ प्रमखु   - सद्य

(च) शजललाश्र्त नेपाली सेनाको प्रमखु  - सद्य
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(्छ) शजलला प्रहरी काया्शलयको प्रमखु    - सद्य

(ज) शजललाश्र्त सशस्त्र प्रहरीको प्रमखु    - सद्य

(्झ) शजलला खेलकुद विकास सगमगतका अधयषि    - सद्य

(ञ) प्रगतयोगगता सञ्ालन हनेु विद्ालयको  
प्रधिानाधयापक िा सं्र्ाको प्रमखु - सद्य 

(ट) शजलला खेलकुद विकास सगमगतको  
काया्शलय प्रमखु      - सद्य-सशचि

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सगमगतको गनदनेशन अनसुार 
शजलला्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ शशलड प्रगतयोगगताको आयोजना, सञ्ालन 
तर्ा वयि्र्ापन शजलला खेलकुद विकास सगमगतबाट हनेु्छ ।

७. तिल्ास्रीय राष्ट्र पति रतिङ्ग तिल्ड प्रतियोतििा व्यवसथापि िथा तिर्देिि 

सतमतिको काम, कि्तव्य र अतधकार : शजलला्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ्ग शशलड 

प्रगतयोगगता वयि्र्ापन तर्ा गनदनेशन सगमगतका काम, कत्शवय र अगधिकारहरु 

देहाय बमोशजम हनेु्छन ्:

(क) शजलला्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ्ग शशलड प्रगतयोगगता 
वयिश्र्त एिं मया्शददत रुपमा  सञ्ालन गनने,

(ख) प्रगतयोगगताका लागग आिशयक स्ोत, साधिन तर्ा 
सामग्ीहरु वयि्र्ापन गनने,

(ग) प्रगतयोगगता सञ्ालनका लागग आिशयक पनने प्राविगधिक, 
आगर््शक, प्रचारप्रसार  लगायतका उपसगमगतहरु गठन 
गनने,

(घ)  प्रगतयोगगता सञ्ालन तर्ा वयि्र्ापनका लागग 
आिशयकता अनसुार ्र्ानीय तहहरु एिं 
सरोकारिालाहरुसँग समन्िय गनने,
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(ङ)  ्र्ानीय्तरबाट ्छनौट भएका खेलाडी (विद्ार्थीहरु) 
र विद्ालयहरु सहभागी गराई काय्शक्रम समपन् गनने,

(च)  शजलला्तरीय प्रगतयोगगता समपन् गरी विजयी 
खेलाडीहरुलाई गनधिा्शररत कोटा अनसुार ्छनौट गरी 
प्रदेश्तरीय प्रगतयोगगतामा सहभागी गराउने,

(्छ) केन्द्र्तरीय र प्रदेश्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ्ग शशलड 
प्रगतयोगगता वयि्र्ापन तर्ा गनदनेशन सगमगतले ददएको 
गनदनेशनहरुको पालना गनने, गराउने ।

८. तिल्ास्रीय प्रतियोतििामा सहभािीिाको आधार :  (१) ् र्ानीय राष्ट्रपगत 
रगनङ्ग शशलड प्रगतयोगगता आयोजकले ्र्ानीय्तरमा प्रगतयोगगता सञ्ालन 
गरी देहाय बमोशजमका आधिारमा खेलाडीलाई तर्ा टोलीलाई शजलला्तरीय 
प्रगतयोगगतामा सहभागी गराउन ुपनने्छ।

(क)  ५ भन्दा कम ्र्ानीय तह भएमा प्रर्म, दवितीय र ततृीय  

(ख)    ५ िा सो भन्दा बढी ् र्ानीय तह भएमा प्रर्म र  दवितीय

(२) वटम गेममा प्रतयेक ्र्ानीय तहले प्रतयेक इभेन््टसमा एउटा 
मात् वटम सहभागी गराउन पाउने्छ।

९. प्रतियोतििा सञ्ालि प्रतरियाः (१) ्र्ानीय तह्तरीय प्रगतयोगगतामा 
सहभागी हनु समबशन्धित विद्ालयले अनसूुची-१ बमोशजमको फाराम खेलाडी 
विद्ार्थीबाट भराई तोवकएको समयमा आयोजकलाई उपलवधि गराउन ु
पनने्छ।

(२) ्र्ानीय्तरीय /शजलला्तरीय प्रगतयोगगताका विजयी 
खेलाडीलाई प्रदान गररने प्रमाणपत्को ढाँचा अनसूुची-२ बमोशजम हनेु्छ।

(३) ्र्ानीय्तरीय /शजलला्तरीय प्रगतयोगगताका विजयी 
विद्ालयहरूलाई प्रदान गररने प्रमाणपत्को ढाँचा अनसूुची-३ बमोशजम 
हनेु्छ ।

(४) ्र्ानीय तह्तरीय प्रगतयोगगतामा संलगन गररने खेलका 
इभेन््टसहरू अनसूुची -४ मा उललेख गरे बमोशजम हनेु्छन ्। 
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(५) आयोजकले ् र्ानीय तहको प्रगतयोगगता सञ्ालन हनेु ् र्ान, 
गमगत र सञ्ालन हनेु खेलहरूको वििरण सवहतको जानकारी कशमतमा 
१५ ददन अगािै विद्ालयहरूलाई उपलवधि गराउन ुपनने्छ।

(६) शजलला्तरीय प्रगतयोगगतामा सहभागी हनु समबशन्धित 
्र्ानीय तहले अनसूुची-१ बमोशजमको फाराम खेलाडी/विद्ार्थीबाट भराई 
तोवकएको समयमा आयोजकलाई उपलवधि गराउन ुपनने्छ।

(७) आयोजकले ्र्ानीय प्रगतयोगगता समपन् भएको गमगतले ७ 
ददन गभत् खेलको नगतजा सवहतको प्रगगत प्रगतिेदन अनसूुची-५ बमोशजमको 
ढाँचामा शजलला खेलकुद विकास सगमगतमा अगनिाय्श रूपमा पठाउन ु
पनने्छ।

(८) आयोजकले शजलला्तरीय प्रगतयोगगता समपन् भएको गमगतले 
७ ददन गभत् खेलको नगतजा सवहतको प्रगगत प्रगतिेदन अनसूुची-६ 
बमोशजमको ढाँचामा साि्शजगनक गरी समबशन्धित प्रदेश खेलकुद हेनने गनकाय 
र पररषद् मा पठाउन ुपनने्छ ।

(९) ्र्ानीय प्रगतयोगगतामा सहभागी हनु आउँदा प्रतयेक 
विद्ालयबाट र शजलला ्तरमा सहभागी हनु आउँदा प्रतयेक ्र्ानीय 
तहबाट वटम इभेन््टसहरुमा एक-एक वटम र अन्य इभेन््टसमा बढीमा 
२/2 जना खेलाडीहरूलाई सहभागी गराउन सवकने्छ। एथलेवटकस 
इभेन््टसका प्रतयेक खेलाडीले बढीमा एक वफलड दईु ट्रयाक िा दईु 
वफलड एक ट्रयाक इभेन्टमा भाग गलन पाउने्छन।् 

(१०) प्रतयेक विद्ालयले भगलबल खेलतफ्श  बढीमा ९/९ 
जनासमम खेलाडी ्छात्/्छात्ाहरू पठाउन सकने्छन ्।

(११) मास्शल आट्श खेलको हकमा ्र्ानीय तहले  प्रगतयोगगता  
आयोजना गरी खेलाडीहरुको गसफाररस गनु्श पनने्छ ।

तर खेलाडीहरुको उपलबधिता तर्ा खेलको प्रकृगत अनसुार 
प्रगत्पधिा्श गराउन समभि नभएमा तौल समूह अनसुारका खेलाडीलाई 
्छनौट गरी शजललाको प्रगत्पधिा्शमा सो वयहोराको गसफाररस सवहत 
सहभागगताका लागग पठाउन सकने्छ ।  
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(१२) आयोजकले प्रगतयोगगताको टाइगसट सकेसमम कशमतमा 
५०% (पचास प्रगतशत) सहभागीहरु/प्रगतगनगधिहरूको रोहिरमा तयार गनु्श 
पनने्छ।

(१३) आयोजकले प्रतयेक इभेन््टसका विजयी खेलाडीहरूलाई 
पदक तर्ा प्रमाणपत् उपलबधि गराउन ुपनने्छ। सञ्ागलत प्रगतयोगगताको 
पदक संखयाको आधिारमा प्रर्म हनेुलाई शशलड सवहत नगद परु्कार र 
प्रमाणपत् प्रदान गनु्श पनने्छ । सारै् दवितीय र ततृीय हनेुहरुलाई ट्रफी, 
नगद परु्कार र प्रमाणपत् प्रदान गनु्श पनने्छ।

(१४) शजलला खेलकुद विकास सगमगतले प्रदेश्तरीय राष्ट्रपगत 
रगनङ शशलड प्रगतयोगगतामा सहभागी हनु पठाउँदा समबशन्धित खेलाडीलाई 
पोशाक र खेलकुदको ्झणडाको वयि्र्ा गनु्श पनने्छ।उक्त प्रगतयोगगतामा 
सहभागी हनेु खेलाडीको आतेजाते यातायात खच्श समबशन्धित शजलला 
खेलकुद विकास सगमगतले वयहोनु्श पनने्छ ।

(१५) आयोजकले प्रगतयोगगता सञ्ालन गन्श ्र्ानीय ्तरमा  
र्प स्ोत जटुाउन सकने्छ।

(१६)शजलला ्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ्ग शशलड प्रगतयोगगताको 
एथलेवटकस प्रगतयोगगतामा विजयी खेलाडीहरूलाई प्रदेश ्तरीय राष्ट्रपगत 
रगनङ शशलड प्रगतयोगगतामा सहभागी गराउन ुपनने्छ तर्ा भगलबल र कबड्ी 
खेलमा सहभागी हनेु खेलाडीहरूको ्छनौट खेल प्राविगधिकहरुको परामश्शमा 
उतकृष्ट खेलाडीहरूमधयेबाट आयोजक सगमगतले गसफाररस गरे बमोशजम 
हनेु्छ ।

(१७) काब ुबावहरको पररश्र्गत पन्श गई प्रगतयोगगता ्र्गगत 
गनु्श परेमा आयोजकले सोको कारण सवहतको गनण्शय र उक्त प्रगतयोगगता 
पररश्र्गत अनकूुल हनुासार् पनुः सञ्ालन हनेु वयहोरा समेतको गलशखत 
जानकारी प्रदेश खेलकुद पररषद् र पररषदलाई गराउन ुपनने्छ।

(१८) आयोजकले पूिा्शधिार र बसोबासको वयि्र्ालाई समेत 
विचार गरी इच्ुछक विद्ालयहरूका बीच िषषै वपच्ेछ अलग-अलग ् र्ानमा 
आपसी सम्झदारीमा ्झणडा ह्तान्तरण गररने प्रवक्रयाविारा प्रगतयोगगता 
सञ्ालन गन्श सवकने्छ ।
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(१९) आयोजकले विगनयोशजत रकमको खच्शको वििरण लेखा 
पररषिण गराई सोको प्रगतिेदन सो आ.ि. समाप्त भएको एक मवहनागभत् 
प्रदेश खेलकुद पररषद् र पररषद् मा अगनिाय्श रूपमा पठाउन ुपनने्छ ।

पररचे्र् -   ३
प्ररे्िस्रीय राष्ट्र पति रतिङ तिल्ड प्रतियोतििा

१0. प्ररे्िस्रीय राष्ट्र पति रतिङ तिल्ड प्रतियोतििा आयोिक सतमति : 
प्रदेश्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ्ग शशलड प्रगतयोगगता आयोजना, सञ्ालन तर्ा 
समन्िय गन्श देहायका सद्यहरु रहेको प्रदेश्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ्ग शशलड 
प्रगतयोगगता आयोजक सगमगत रहने्छ : 

(क)  समबशन्धित प्रदेशको खेलकुद पररषदको  
काय्शकारी प्रमखु िा सद्य सशचि  - संयोजक

(ख)  समबशन्धित प्रदेशको खेलकुद हेनने  
मन्त्ालयको खेलकुद महाशाखा प्रमखु  -सद्य

(ग) समबशन्धित प्रदेशका शशषिा विकास  
गनदनेशनालयको अगधिकृत प्रगतगनगधि - सद्य

(घ)  नेपाली सेनाको अगधिकृत प्रगतगनगधि         - सद्य

(ङ)  नेपाल प्रहरीको अगधिकृत प्रगतगनगधि             - सद्य

(च)  सशस्त्र प्रहरीको अगधिकृत प्रगतगनगधि                  - सद्य

(्छ)  समिशन्धित खेल संघको प्रगतगनगधि १/१ जना         - सद्य 

(ज)   प्रदेशको खेलकुद हेनने काया्शलयको प्रमखु  -सद्य सशचि

११.  सल्ाकार सतमति : (१) प्रगतयोगगताको सञ्ालनमा समन्िय, सहयोग तर्ा 
सहजीकरण गन्श देहाय बमोशजमको सललाहकार सगमगत रहने्छ :

(क) समबशन्धित प्रदेशको खेलकुद हेनने मन्त्ी - संयोजक
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(ख)  समबशन्धित प्रदेशको खेलकुद हेनने सशचि   - सद्य

(ग)  समबशन्धित प्रदेशको आगर््शक मागमला हेनने  
मन्त्ालयको सशचि  -सद्य

(घ) समबशन्धित प्रदेशको  खेलकुद पररषदको  
उपाधयषि     - सद्य

(ङ)  समबशन्धित प्रदेशका शशषिा विकास गनदनेशनालय  
प्रमखु             - सद्य

(च) समबशन्धित प्रदेशको मन्त्ालयको खेलकुद  
हेनने महाशाखा प्रमखु  - सद्य-सशचि

(२) उपदफा (१) बमोशजम सगमगतको बैठकको आयोजना 
संयोजकको गनदनेशनमा सद्य-सशचिले गनने्छ।

(३) सगमगतको बैठकमा आिशयकता अनसुार अन्य वयशक्त तर्ा 
सं्र्ाका प्रगतगनगधिहरुलाई आमशन्त्त सद्यको रुपमा गनमन्त्णा गन्श 
सवकने्छ ।

१२. प्रतियोतििा सञ्ालि प्रतरियाः (१) शजलला खेलकुद विकास सगमगतले 
प्रदेश्तरीय प्रगतयोगगतामा सहभागी हनु ्छनौट भएका खेलाडीहरूबाट 
अनसूुची-१ बमोशजमको फारम भराई आयोजकलाई तोवकएको समयगभत् 
उपलबधि गराउन ुपनने्छ । 

(२) प्रगतयोगगताका विजयी खेलाडीलाई प्रदान गररने प्रमाण 
पत्को ढाँचा अनसूुची- २ बमोशजम हनेु्छ ।

(३) प्रगतयोगगताका विजयी शजललालाई प्रदान गररने प्रमाण 
पत्को ढाँचा अनसूुची-३ बमोशजम हनेु्छ ।

(४) प्रगतयोगगतामा संलगन गररने खेलका इभेन््टसहरू  
अनसूुची-४ बमोशजम हनेु्छन।्

(५) आयोजकले प्रगतयोगगता सञ्ालन गनु्श भन्दा १५ ददन 
अगािै प्रगतयोगगता सञ्ालन हनेु ्र्ान, गमगत र सञ्ालन हनेु खेलको 
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वििरण सवहतको जानकारी समबशन्धित शजलला खेलकुद विकास 
सगमगतहरूलाई पठाउन ुपनने्छ ।

(६) आयोजकले प्रगतयोगगता समपन् भएको गमगतले ७ ददन गभत् 
खेल नगतजा सवहतको प्रगगत प्रगतिेदन अनसूुची-७ बमोशजमको ढाँचामा 
समबशन्धित प्रदेश खेलकुद हेनने मन्त्ालय र पररषद् मा पठाउन ुपनने्छ ।

(७) प्रतयेक शजललाबाट वटम इभेन््टसहरुमा एक-एक वटम र 
अन्य इभेन््टसमा बढीमा २/2 जना खेलाडीहरूलाई सहभागी गराउन 
सवकने्छ।एथलेवटकस इभेन्टका प्रतयेक खेलाडीले बढीमा एक वफलड दईु 
ट्रयाक िा दईु वफलड एक ट्रयाक इभेन्टमा भाग गलन पाउने्छन।् 

(८) प्रतयेक शजललाबाट भगलबलतफ्श  बढीमा ९/९ जना ्छात्/
्छात्ा खेलाडीहरू र १ जना प्रशशषिक, प्रतयेक खेलको १ जना वयि्र्ापक, 
एथलेवटकसतफ्श  बढीमा ११/११ जना ्छात्/्छात्ा खेलाडीहरू र १ जना 
प्रशशषिक, मास्शल आट्श खेलका प्रतयेक तौल समूहमा प्रर्म हनेु ्छात्/
्छात्ा खेलाडी र प्रतयेक खेलका १/१ जना प्रशशषिक र कबड्ी खेल तफ्श  
९/९ जना ्छात्/्छात्ा खेलाडी र १ जना प्रशशषिक सहभागी हनु 
सकने्छ। शजलला खेलकुद विकास सगमगतका अधयषि र काया्शलय प्रमखु 
िा गनजले तोकेको १ जना कम्शचारी गरी बढीमा जममा ९० जना सममको 
टोली प्रदेश्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ शशलड प्रगतयोगगतामा सहभागी हनु 
सकने्छन।्

(९)  आयोजकले प्रगतयोगगताको खेल तागलका (टाइगसट) तयार 
गनु्श पनने्छ  ।

(१०) प्रगतयोगगताको आयोजकले प्रतयेक इभेन््टसका विजयी 
खेलाडीहरूलाई पदक तर्ा प्रमाणपत् उपलबधि गराउन ुपनने्छ।सञ्ागलत 
प्रगतयोगगतामा प्रर्म हनेु शजललालाई शशलड सवहत नगद, ट्रफी र प्रमाणपत् 
प्रदान गनु्श पनने्छ। सारै् दवितीय र ततृीय हनेु शजललालाई ट्रफी, नगद र 
प्रमाणपत् प्रदान गनु्श पनने्छ  ।

(११) केन्द्र्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ शशलड प्रगतयोगगतामा सहभागी 
हनु जाँदा समबशन्धित प्रदेश खेलकुद पररषदले खेलाडीहरूलाई पोशाक र 
प्रदेश खेलकुद ्झणडाको वयि्र्ा गनु्श पनने्छ।
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(१२) आयोजकले प्रगतयोगगता सञ्ालन गन्श र्प स्ोत जटुाउन 
सकने्छ। 

(१३) एथलेवटकस र मास्शल आट्श खेलका प्रगतयोगगतामा विजयी 
खेलाडीहरूलाई केन्द्र्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ शशलड प्रगतयोगगतामा सहभागी 
गराउन ु पनने्छ । खेलमा सहभागी हनेु खेलाडीहरूको ्छनौट प्रदेश 
खेलकुद पररषदले प्रदेश ्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ शशलड प्रगतयोगगताका 
उतकृष्ट खेलाडीहरू मधयेबाट गसफाररस गरे बमोशजम हनेु्छ ।

(१४) काब ुबावहरको पररश्र्गत पन्श गई प्रगतयोगगता ्र्गगत 
गनु्शपरेमा आयोजकले सोको कारण सवहतको गनण्शय र उक्त प्रगतयोगगता 
पररश्र्गत अनकूुल हनुासार् पनुः सञ्ालन हनेु वयहोरा समेतको गलशखत 
जानकारी पररषदलाई गराउन ुपनने्छ ।

(१५) आयोजकले प्रदेश ्तरीय प्रगतयोगगतामा सहभागी हनु 
आउने टोली नेता तर्ा प्रतयेक खेलका १/१ जना प्रशशषिक र खेलाडी 
सवहतको टोलीलाई कशमतमा ४ ददनसमम टोली नेता र प्रशशषिकलाई र 
खेलाडीलाई प्रचगलत कानून बमोशजमको दैगनक भत्ा िापतको रकम 
वयि्र्ा गनु्श पनने्छ।

(१६) आयोजकले काय्श समपन् प्रगतिेदन आ.ि. समाप्त भएको 
एक मवहना गभत् प्रदेशको खेलकुद हेनने मन्त्ालय र रावष्ट्रय खेलकुद 
पररषद् मा पठाउन ुपनने्छ ।

पररचे्र् - ४
केन्द्रस्रीय राष्ट्र पति रतिङ तिल्ड प्रतियोतििा

१३. प्रतियोतििाको आयोििा िथा व्यवसथापिः (१) राष्ट्रपगत रगनङ शशलड 
प्रगतयोगगताको आयोजना, वयि्र्ापन, सञ्ालन र समन्िय गन्श देहायका 
सद्यहरु रहेको सञ्ालन तर्ा वयि्र्ापन सगमगत रहने्छ : 

(क) सद्य  सशचि,  रावष्ट्रय खेलकुद पररषद्   -  संयोजक

(ख) प्रगतयोगगता आयोजना हनेु प्रदेशको सद्य सशचि - सद्य
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(ग) उपसशचि,  मन्त्ालय, खेलकुद प्रगतयोगगता शाखा  - सद्य

(घ) प्रमखु, प्रशासन विभाग, रावष्ट्रय खेलकुद  
पररषद्  - सद्य 

(ङ)  समबशन्धित खेलहरुका प्रमखु प्रशशषिक 
१/१ जना - सद्य

(च) रावष्ट्रय खेलकुद पररषद्, खेलकुद प्रगतयोगगता  
विभागका विभागीय प्रमखु  - सद्य   सशचि

(२) उपदफा (१) को खणड (ख) को सद्यको हकमा प्रदेश 
खेलकुद पररषद् गठन नभई सद्य सशचि नभएको अि्र्ामा प्रदेश 
खेलकुद हेनने मन्त्ालयले तोके बमोशजम हनेु्छ ।

(३) राष्ट्रपगत रगनङ शशलड प्रगतयोगगताको आयोजना, सञ्ालन एिं 
वयि्र्ापनमा रावष्ट्रय खेलकुद पररषद् बाट समबशन्धित खेल संघलाई समेत 
पररचालन गरी गनु्श पनने्छ। 

१४. प्रतियोतििा सञ्ालि प्रतरियाः (१) प्रगतयोगगतामा सहभागी हनु ्छनौट 
भएका खेलाडीहरूलाई अनसूुची-१ बमोशजमको फारम भराई वििरण 
समबशन्धित प्रदेश खेलकुद पररषदले गसफाररसका सार् आयोजकलाई 
तोवकएको समय गभत् उपलबधि गराउन ुपनने्छ। 

(२) प्रगतयोगगताका विजयी खेलाडीलाई प्रदान गररने प्रमाण 
पत्को ढाँचा अनसूुची-२ बमोशजम हनेु्छ ।

(३) प्रगतयोगगताका विजयी प्रदेशहरूलाई प्रदान गररने प्रमाण 
पत्को ढाँचा अनसूुची-३ मा उललेख भए बमोशजम हनेु्छ ।

(४) प्रगतयोगगतामा संलगन गररने खेलका इभेन््टसहरू  
अनसूुची -४ बमोशजम हनेु्छन।्

(५) आयोजकले प्रगतयोगगता सञ्ालन गनु्श भन्दा १५ ददन 
अगािै प्रगतयोगगता सञ्ालन हनेु ्र्ान, गमगत र सञ्ालन हनेु खेलहरूको 
वििरण सवहतको जानकारी सबै प्रदेश खेलकुद पररषदहरूलाई पठाउन ु
पनने्छ ।
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(६) प्रगतयोगगता समपन् भएको गमगतले ७ ददन गभत् आयोजकले 
खेल नगतजा सवहतको प्रगगत प्रगतिेदन अनसूुची-८ बमोशजमको ढाँचामा 
मन्त्ालयमा पठाउन ुपनने्छ ।

(७) प्रतयेक प्रदेशबाट वटम इभेन््टसहरुमा एक-एक वटम र 
अन्य इभेन््टसमा बढीमा २/2 जना खेलाडीहरूलाई सहभागी गराउन 
सकने्छ।एथलेवटकस इभेन्टका प्रतयेक खेलाडीले बढीमा एक वफलड दईु 
ट्रयाक िा दईु वफलड एक ट्रयाक इभेन्टमा भाग गलन पाउने्छन ्।

(८) प्रतयेक प्रदेशबाट भगलबलमा ९/९ (्छात्/्छात्ा) खेलाडी, 
२ प्रशशषिक, एथलेवटकसतफ्श  ११/११ (्छात्/्छात्ा) खेलाडी, २ प्रशशषिक, 
कबड्ीमा 9/9 (्छात्/्छात्ा) खेलाडी, २ प्रशशषिक, माश्शलआट्श तफ्श  
प्रतयेक तौल समूहका प्रर्म र दवितीय ्छात्/्छात्ा २/२ जनाको दरले 
३६ खेलाडी र १/१ जना प्रशशषिक र प्रतयेक खेलका १/१ जना 
वयि्र्ापक र टोली नेता एक जना समेत गरी बढीमा १११ जनासमम 
सहभागी हनु सकने्छन।्

(९) आयोजकले प्रगतयोगगताको तागलका (टाइगसट) तयार गनु्श 
पनने्छ ।

(१०) प्रगतयोगगताको आयोजकले प्रतयेक इभेन््टसका विजयी 
खेलाडीहरूलाई पदक तर्ा प्रमाणपत् उपलबधि गराउन ुपनने्छ ।सञ्ागलत 
प्रगतयोगगतामा प्रर्म हनेु प्रदेशलाई शशलड सवहत नगद, ट्रफी र प्रमाणपत् 
प्रदान गनु्श पनने्छ।सारै् दवितीय र ततृीय हनेु प्रदेशलाई ट्रफी, नगद र 
प्रमाणपत् प्रदान गनु्श पनने्छ ।

(११) आयोजकले वयशक्तगत इभेन््टसमा प्रर्म, दवितीय  र ततृीय 
हनेुलाई नगद परु्कार सवहत प्रमाणपत्को वयि्र्ा गनु्श पनने्छ । वटम 
गेमको हकमा  प्रर्म, दवितीय र ततृीय हनेु वटमका प्रतयेक खेलाडीलाई  
नगद परु्कार सवहत प्रमाणपत्को वयि्र्ा गनु्श पनने्छ।

(१२) आयोजकले प्रदेशबाट सहभागी हनु आउने टोलीलाई 
रा.प.अनं प्रर्म शे्णी सरहको सवुिधिाको वयि्र्ा गनु्श पनने्छ।यातायातको 
हकमा प्रदेश ्तरीय प्रगतयोगगता सञ्ालन भएको ्र्ानदेशख केन्द्र्तरको 
प्रगतयोगगता सञ्ालन भएको ् र्ानसममको ् र्ल माग्शको आतेजाते यातायात 
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खच्श उपलबधि गराउन ुपनने्छ। तर प्रगतयोगगता सञ्ालन हनेु समबशन्धित 
प्रदेशको हकमा गनयमानसुार हनेु्छ ।

(१३) आयोजकले प्रगतयोगगता सञ्ालन गन्श र्प स्ोत जटुाउन 
सकने्छ । 

(१४) एथलेवटकसतफ्श को केन्द्र ्तरीय प्रगतयोगगतामा रावष्ट्रय 
रेकड्श तोडने प्रतयेक ्छात्/्छात्ालाई नगद परु्कार सवहत उतकृष्ट 
खेलाडीको प्रमाण-पत् प्रदान गररने्छ ।

(१५)  काब ुबावहरको पररश्र्गत पन्श गई प्रगतयोगगता ्र्गगत 
गनु्श परेमा आयोजकले सो को कारण सवहतको गनण्शय र उक्त प्रगतयोगगता 
पररश्र्गत अनकूुल हनुासार् पनुः सञ्ालन हनेु वयहोरा समेतको जानकारी 
मन्त्ालयलाई गराउन ुपनने्छ ।

पररचे्र् - ५
तवतवध

१५. तिल्ड सम्बन्ी व्यवसथा :  (१) राष्ट्रपगत रगनङ शशलड  प्रगतयोगगतामा अशघललो 
िष्शको शशलड विजयीलाई रगनङ शशलडको रूपमा उपलबधि गराउने वयि्र्ा 
गरी यसै क्रमलाई गनरन्तरता ददइने्छ।

 तर लगातार तीन पटकसमम रगनङ शशलड प्रगतयोगगतामा विजयी 
हनेुले सो शशलड सधिैँको लागग राख्न पाउने्छ। 

(२) उपदफा (१) को प्रगतबन्धिातमक िाकयांश बमोशजम भएमा 
आयोजकले नयाँ शशलडको वयि्र्ा गनु्शपनने्छ।

(३) रगनङ शशलड हराएमा, नागसएमा िा मागसएमा शजममा गलएको 
गनकायले सागबक बमोशजमकै रगनङ शशलड तयार गरी समबशन्धित 
गनकायलाई उपलबधि गराउन ुपनने्छ। 

१६. मूल्ाङ्किका आधारहरः (१) राष्ट्रपगत रगनङ शशलड प्रगतयोगगतामा समािेश 
भएका समपूण्श खेल/विधिा तर्ा प्रतयेक इभेन््टसहरुको (वयशक्तगत तर्ा 
सामूवहक ् पधिा्शतफ्श ) प्रर्म ् र्ान हागसल गननेलाई ् िण्श, दवितीय ् र्ान हागसल 
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गननेलाई रजत र ततृीय ्र्ान हागसल गननेलाई का्य पदक र प्रमाणपत् 
ददइने्छ। समग्मा प्रर्म, दवितीय र ततृीय ्र्ानको गनण्शय गदा्श ्िण्श, रजत 
र का्य पदक संखयाको आधिारमा क्रमशः ्र्ान गनधिा्शरण गररने्छ । 

तर उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पगन 
समग्मा प्रर्म, दवितीय र ततृीय ्र्ानको गनण्शय गदा्श अनसूुची-४ को बुदँा 
नं ५ मा समािेश गररएको ऐशच्छक खेलहरुको अङ्क गणना गररने ्ैछन । 

(२) प्रगतयोगगता सञ्ालनका क्रममा गनणा्शयकबाट भएको 
गनण्शयमा शचत् नब्ुझी कुनै प्रगतयोगीले आयोजक िा सञ्ालन गनने सगमगत 
समषि अनसूुची -9 बमोशजमको ढाँचामा उजरुी गरेमा समबशन्धित आयोजक 
िा सगमगतले जाँचब्ुझ गरी उपयकु्त गनण्शय गन्श सकने्छ। 

१७. ऐम्च्क खेल सम्बन्ी व्यवसथा :  अनसूुची-४ को बुदँा नं ५ मा समािेश 
ऐशच्छक खेलको हकमा सहभागी समपूण्श वटमको सञ्ालन एिं अन्य खच्श 
आयोजकले नेपाल सरकारलाई अगतररक्त वययभार नपनने गरी गनु्श पनने्छ । 

१८. खेलकुर् प्रतियोतििामा तवद्ाथथी सहभािी िहुिे अवसथा : देहाय बमोशजमको 
अि्र्ा भएमा विद्ार्थी खेलकुद प्रगतयोगगतामा सहभागी हनु सकने ्ैछनन ्: 

(क) अन्तरावष्ट्रय्तरको प्रगतयोगगतामा पदक विजेता खेलाडी ।

(ख) प्रगतयोगगतामा मापदणड विपररतका खेलाडीले पदक प्राप्त 
गरेको खणडमा तय्तो पदक खो्ने र गनकटतम ्प्रगत्पधिथी खेलाडीलाई 
सो पदक प्रदान गररने्छ।मापदणड बावहरका खेलाडी सहभागी गराउने 
गनकायलाई आयोजक सगमगतले अनशुासनको कारिाही ्िरुप बाँकी सबै 
इभेन्टमा सहभागी गराउने ्ैछन ।वटम गेमको हकमा पगन सोवह गनयम 
लाग ुहनेु्छ।

१९. िन्मर्िा्त प्रमाण-पत्र पेि ििु्तपिदे : ्र्ानीय प्रगतयोगगतामा सहभागी हनुका 
लागग सहभागी खेलाडीहरुले जन्म दता्शको प्रमाण-पत् अगनिाय्श रुपमा पेश 
गनु्श पनने्छ ।मागर्ललो तहको प्रगतयोगगतामा सहभागी हनु ्छनौट भएका 
खेलाडीहरुको हकमा फारामसँग जन्म दता्श प्रमाण-पत्को ्छाँयाँ प्रगत संलगन 
गनु्श पनने्छ । 
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२०. बीमा सम्बन्ी व्यवसथा : (१) केन्द्र्तरमा राष्ट्रपगत रगनङ शशलड 
प्रगतयोगगतामा सहभागी हनु आउने टोलीको खेल अिगधि भरको सामूशहक 
दघु्शटना बीमाको वयि्र्ा आयोजकले गनु्श पनने्छ ।

(२) ्र्ानीय तह र प्रदेश्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ शशलड 
प्रगतयोगगतामा आयोजकले खेल अिगधिभर सहभागी हनेु टोलीको सामूशहक 
दघु्शटना बीमाको वयि्र्ा गनु्श पनने्छ । 

२१. बाधा अड्काउ फुकाउिेः यस गनदने शशकाको काया्शन्ियन समबन्धिमा कुनै 
बाधिा आइपरेमा रावष्ट्रय खेलकुद पररषदको गसफाररसमा मन्त्ालयले 
फुकाउने्छ ।

२२. तिर्देतिकाको संिोधिः मन्त्ालयले यस गनदने शशकालाई आिशयकता अनसुार 
संशोधिन गन्श सकने्छ।

२३. खारेिी र बचाउः (१) “राष्ट्रपगत रगनङ शशलड तर्ा विद्ालय खेलकुद 
प्रगतयोगगता सञ्ालन गनदने शशका, २०६८” खारेज गररएको ्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम भए गरेका काम कारिाहीहरू यसै 
गनदने शशका बमोशजम भए गरेको मागनने्छ ।
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अिुसूची-१

(र्फा ९ को उपर्फा (१) र (६), र्फा १२ को उपर्फा (१), र्फा १४ को उपर्फा (१) सँि 
सम्बम्न्ि)

सहभािी हुि भिु्तपिदे फारामको ढाँचा

प्रतियोतििामा सहभािी हुि भिु्तपिदे फारामको िमूिा 

1. सहभागी विद्ार्थीको नाम : 

2. विद्ालयको नाम / ठेगाना :

3. अधययनरत कषिा :

4. जन्म गमगत :

5. सहभागी हनेु खेल :

6. सहभागी हनेु विद्ार्थीको ह्ताषिर :

उललेशखत वयहोरा दठक साँचो हो भगन प्रमाशणत गनने, 

विद्ालयबाट ्छनौट 

भएमा 

्र्ानीय तहबाट 

्छनौट भएमा 

शजललाबाट ्छनौट 

भएमा 

प्रदेशबाट ्छनौट 

भएमा 

प्रधिानाधयापकको वयि्र्ापन तर्ा 

गनदनेशन सगमगतको 

संयोजक िा सद्य 

सशचि 

शजलला खेलकुद 

विकास सगमगतको 

काया्शलय प्रमखुको 

प्रदेश खेलकुद 

विकास सगमगतको 

काया्शलय प्रमखुको 

नाम : नाम : नाम : नाम :

ह्ताषिर : ह्ताषिर : ह्ताषिर : ह्ताषिर :

गमगत : गमगत : गमगत : गमगत :

मोबाइल/ फोन नं: मोबाइल/ फोन नं: मोबाइल/ फोन नं: मोबाइल/ फोन नं:

विद्ालयको ्छाप : काया्शलयको ्छाप : काया्शलयको ्छाप : काया्शलयको ्छाप :

खेलाडीको जन्म दता्शको प्रमाणपत् अगनिाय्श रुपमा संलगन गनु्श पनने्छ । 
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अिुसूची -२

(र्फा ९ को उपर्फा (२), र्फा १२ को उपर्फा (२), र्फा १४ को उपर्फा (२) सँि सम्बम्न्ि)

तवियी खेलाडीलाई प्रर्ाि िररिे प्रमाण- पत्रको ढाँचा

नेपाल सरकार, यिुा तर्ा खेलकुद मन्त्ालयको ततिािधिान तर्ा रावष्ट्रय खेलकुद 

पररषदको संयोजकतिमा केन्द्र ्तरीय÷प्रदेश खेलकुद पररषद्÷शजलला ्तरीय 

खेलकुद विकास सगमगत÷्र्ानीयतह ्तरीय प्रगतयोगगता आयोजक सगमगतविारा 

आयोशजत अन्तर विद्ालय ् र्ानीय तह ् तरीय÷शजलला ् तरीय÷ प्रदेश ् तरीय÷केन्द्र 

्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ शशलड प्रगतयोगगताको................................................. 

विधिामा...................... ्र्ान हागसल गनु्श भएकोमा श्ी ............................

......................... विद्ालय ........................... न.पा÷गा.पा ................. 

शजललाका श्ी ........................ लाई सधिन्यिाद यो प्रमाणपत् प्रदान गररएको 

्छ ।

....................
द्तखत

....................
द्तखत

....................
द्तखत
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अिुसूची -३

(र्फा ९ को उपर्फा (३), र्फा १२ को उपर्फा (३), र्फा १४ को उपर्फा (३) सँि सम्बम्न्ि)

तवियी तवद्ालय÷तिल्ा÷प्ररे्िलाई प्रर्ाि िररिे प्रमाणपत्रको ढाँचा

नेपाल सरकार, यिुा तर्ा खेलकुद मन्त्ालयको ततिािधिान तर्ा रावष्ट्रय खेलकुद 

पररषदको संयोजकतिमा ............... केन्द्र ्तरीय÷प्रदेश÷शजलला÷ ्र्ानीय तह 

्तरीय प्रगतयोगगता आयोजक सगमगत .............. विारा आयोशजत अन्तर विद्ालय 

र ्र्ानीय तह ्तरीय÷शजलला ्तरीय÷प्रदेश ्तरीय÷ केन्द्रीय .............. राष्ट्रपगत 

रगनङ शशलड प्रगतयोगगतामा ........................................... ्र्ान हागसल गनु्श 

भएकोमा श्ी ........................................................... विद्ालय ............. 

न.पा.÷गा.पा. .............. शजलला .................... प्रदेश ........................... 

लाई धिन्यिाद सवहत यो प्रमाणपत् प्रदान गररएको ्छ ।

....................
द्तखत

....................
द्तखत

....................
द्तखत

(पनुश्च: – प्रगतयोगगता सञ्ालन गदा्श वितरण गररने प्रमाणपत्मा आयोजक िा 
अगतगर् िा विशेष अगतगर् िा प्रमखु अगतगर् लगायतका महानभुािहरुको मात् 
द्तखत हनेु्छ ।)
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अिुसूची - ४

(र्फा ९ को उपर्फा (४), र्फा १२ को उपर्फा (४) र र्फा १४ को उपर्फा (४) सँि सम्बम्न्ि)

राष्ट्र पति रतिङ तिल्ड प्रतियोतििामा समावेि िररएका खेलहरको तववरण

१. भगलबल :

 ्छात्ः
 ्छात्ाः

२. कबड्ी : 
 ्छात्ः
 ्छात्ाः

३. एथलेवटकस :

 क. दौड (ट्रयाक) तफ्श : 
 ्छात्: १०० गम., २०० गम., ४०० गम., ८०० गम., १५०० गम., ३००० 

गम., ४×१०० गम. ररले, ४×४०० गम. ररले ।
 ्छात्ा: १०० गम., २०० गम., ४०० गम., ८०० गम., १५०० गम., ३००० 

गम., ४×१०० गम. ररले, ४×४०० गम. ररले ।
 ख. उफ्रने र फयाँकने (वफलड) तफ्श :
 ्छात्: हाइजमप, लङजमप, गत्पलजमप, जयाभगलङ थ्ो ८०० ग्ाम, सटफुट 

१२ पाउन्ड ।
 ्छात्ा : हाइजमप, लङजमप, गत्पलजमप, जयाभगलङ थ्ो ६०० ग्ाम र सटफुट 

८ पाउन्ड ।

४. मास्शल आट्श तफ्श :
 क. कराँते 
 ्छात्: U —४२ केजी, U —४७ केजी, U —५२ केजी, काता एकल
 ्छात्ा: U —४० केजी, U —४५ केजी, U —५० केजी, काता एकल
 ख. तेकिान्दो
 ्छात् : U  —४५ केजी, U —४८ केजी, र U —५१ केजी
 ्छात्ा : U —४२ केजी, U —४४ केजी, र U  —४६ केजी
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ग. उसु
 ्छात् : Chang Quan, Nan Quan, and TaijiQuan

 ्छात्ा : Chang Quan, Nan Quan, and TaijiQuan

५. मागर् बुदँा नं १, २, ३, ४, बाहेकका गनमन खेलहरु ऐशच्छक 
खेलका रुपमा खेलाउन सवकने्छ ।

 क. फुटबल
 ्छात्ः
 ्छात्ाः

 ख. रगिी
 ्छात्ः
 ्छात्ाः

 ग. बयाडगमन्टन
 ्छात्ः
 ्छात्ाः

 घ. टेिल टेगनस
 ्छात्ः
 ्छात्ाः
 ङ. वक्रकेट
 ्छात्ः
 ्छात्ाः

च.	 ITF तेकिान्दो
 ्छात् : U  —४५ केजी, U —४८ केजी, र U —५१ केजी
 ्छात्ा : U —४२ केजी, U —४४ केजी, र U  —४६ केजी
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अिुसूची-५
(र्फा ९ को उपर्फा (७) सँि सम्बम्न्ि)

प्रिति प्रतिवेर्ि ढाँचा
                                       

गमगत M

श्ी............................

तवषय:  प्रिति प्रतिवेर्ि पेि िररएको ।
्र्ानीय तह ्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ्गशशलड प्रगतयोगगता सञ्ालन तर्ा वयि्र्ापन 
सगमगतविारा................ शजललामा सञ्ागलत ्र्ानीय तह ्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ्ग 
शशलड प्रगतयोगगता समपन् गरी सोको प्रगगत प्रगतिेदन देहाय बमोशजम भएको 
वयहोरा अनरुोधि ्छ । 

प्रगतयोगगता सञ्ालन गमगत ..........................देशख ............................समम  
्र्ान...................... शजलला ...................... न.पा /गा.वि.स 
............................. िडा नं. ...........................

प्रमखु अगतगर्:
1. सम्बम्न्ि सथािीय िह स्रीय प्रतियोतििाका सहभािीहरुको तववरण 

्र्ानीय 
तहको 
नाम 

जममा 
विद्ालय 
संखया 

सहभागी 
विद्ालयको 
नाम, ठेगाना 

विद्ालयको प्रकार 
सामदुावयक/
सं्र्ागत

सहभागी विद्ार्थी संखया 

्छात् ्छात्ा जममा 

जममा 

2. तवतभन्न खेल तवधामा प्रथम सथाि हाँतसल ििदे तवद्ाथथी िथा तवद्ालयको तववरण

खेल विधिा सहभागी िा टोली 
संखया 

विजयी विद्ालयको 
नाम 

विजयी विद्ार्थीको 
नाम 

प्रर्म हनेु विद्ालयको नाम, ठेगाना 

दविगतय हनेु विद्ालयको नाम, ठेगाना 
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अिुसूची – ६
(र्फा ९ को उपर्फा (८) सँि सम्बम्न्ि)

प्रिति प्रतिवेर्ि ढाँचा

गमगत M

श्ी ........................................... ।

तवषय : प्रिति प्रतिवेर्ि पेि िररएको ।

शजलला ्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ्ग शशलड प्रगतयोगगता सञ्ालन तर्ा वयि्र्ापन सगमगतविारा 
..................... शजललामा सञ्ागलत शजलला ्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ शशलड प्रगतयोगगता 
समपन् गरी सोको प्रगगत प्रगतिेदन देहाय बमोशजम भएको वयहोरा अनरुोधि ्छ ।

प्रगतयोगगता सञ्ालन गमगत: ......................... देशख ......................................समम
्र्ान :................................. शजलला ................ न.पा.÷गा.वि.स. ...............    
िडा नं. ...........
प्रमखु अगतगर्:

1. सम्बम्न्ि तिल्ास्रीय प्रतियोतििाका सहभािीहरुको तववरण

्र्ानीय 
तहहरु

जममा 
विद्ालय 
संखया

सहभागी 
विद्ालयको नाम, 

ठेगाना 

विद्ालयको प्रकासर 
सामदुायीक/सं्र्ागत 

सहभागी विद्ार्थी संखया 

्छात् ्छात्ा जममा

जममा 

2. तवतभन्न खेल तवधामा प्रथम सथाि हाँतसल ििदे तवद्ाथथी िथा तवद्ालयको तववरण 

खेल विधिा सहभागी िा टोली संखया विजयी विद्ालयको नाम विजयी विद्ार्थीको नाम 

प्रर्म हनेु विद्ालयको नाम, ठेगाना:

दविगतय हनेु विद्ालयको नाम, ठेगाना: 
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अिुसूची-७
(र्फा १२ को उपर्फा (६) सँि सम्बम्न्ि)

प्रिति प्रतिवेर्ि ढाँचा 

गमगत M

श्ी................................।  

तवषय: प्रिति प्रतिवेर्ि पेि िररएको ।

प्रदेश खेलकुद विकास सगमगतविारा सञ्ागलत ........... प्रदेश ्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ शशलड 
प्रगतयोगगता समपन् गरी सोको प्रगगत प्रगतिेदन देहाय बमोशजम भएको वयहोरा अनरुोधि ्छ।

प्रगतयोगगता सञ्ालन गमगत: ......................... देशख ......................................समम
्र्ान :................................. शजलला ................ न.पा.÷गा.वि.स. ...............    
िडा नं. ...........
प्रमखु अगतगर् :

1. सम्बम्न्ि प्ररे्ि स्रीय प्रतियोतििाका सहभािीहरुको तववरण:

जममा 
शजलला 

सहभागी 
शजलला 

सहभागी विद्ालय सहभागी विद्ार्थी

सामदुावयक सं्र्ागत जममा
सामदुावयक 

तफ्श सं्र्ागततफ्श कूल

्छात्ा जममा ्छात्ा जममा ्छात्ा जममा

2. तवतभन्न खेल तवधामा प्रथम सथाि हाँतसल ििदे तवद्ाथथी िथा तवद्ालयको तववरण 

खेल विधिा सहभागी िा टोली 
संखया 

विजयी शजललाको 
नाम

विजयी विद्ार्थीको 
नाम 

प्रर्म हनेु विद्ालयको नाम, ठेगाना:

दविगतय हनेु विद्ालयको नाम, ठेगाना: 
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अिुसूची -८
(र्फा १४ को उपर्फा (६) सँि सम्बम्न्ि)

प्रिति प्रतिवेर्ि ढाँचा

गमगत :

श्ी यिुा तर्ा खेलकुद मन्त्ालय, 

काठमाडौं ।

तवषय : प्रिति प्रतिवेर्ि पेि िररएको ।

रावष्ट्रय खेलकुद पररषदविारा आयोशजत केन्द्र ्तरीय राष्ट्रपगत रगनङ शशलड प्रगतयोगगता समपन् 
गरी सोको प्रगगत प्रगतिेदन देहाय बमोशजम भएको वयहोरा अनरुोधि ्छ ।
प्रगतयोगगता सञ्ालन गमगत: ................................... देशख ........................... समम
्र्ान: ................ शजलला ................ न.पा.÷गा.वि.स. .................िडा नं. .........
प्रमखु अगतगर्:

१. केन्द्र स्रीय प्रतियोतििाका सहभािीहरुको तववरण

क्र.स सहभागी प्रदेशको नाम प्रगतगनगधि संखया सहभागी विद्ार्थी संखया

्छात् ्छात्ा जममा 

जममा 

२. तवतभन्न खेल तवधामा प्रथम सथाि हाँतसल ििदे तवद्ाथथी िथा तवद्ालयको तववरण 

खेल विधिा सहभागी िा टोली संखया विजयी प्रदेशको नाम विजयी विद्ार्थीको नाम 

प्रर्म हनेु विद्ालयको नाम, ठेगाना:

दविगतय हनेु विद्ालयको नाम, ठेगाना: 

३. रातष्ट्र य रेकड्त कायम भएको भए सोको तववरण 

क्र.स += नाम, र्र खेलको नाम विद्ालयको ठेगाना शजलला नयाँ रेकड्श कैवफयत
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अिुसूची-९
(र्फा १६ को उपर्फा (२) सँि सम्वम्न्ि)

श्ी केन्द्र/प्रदेश/शजलला/्र्ानीय राष्ट्रपगत रगनङ्गशशलड प्रगतयोगगता सञ्ालन सगमगत/
आयोजक जयू,

......................................................................

............................................................................ ।

तवषय: उिुरी सम्वन्मा ।

महोदय

प्र्ततु विषयमा मलाई .........................................खेल/इभेन्ट सञ्ालनको क्रममा 

उक्त खेल/इभेन्टको गनण्शयमा तपशील बमोशजमका विषय/बुदँामा शचत् नब्ेुझकोले उक्त 

गनण्शयमागर् आिशयक जाँचब्ुझ गरी उपयकु्त गनण्शय गररददन ुहनु अनरुोधि ्छ ।

तपशील

१.

२.

३.

गनिेदक

खेलाडीको नाम:

द्तखत:

गमगत:
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