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रा��पित रिनङ िश�ड �ितयोिगता स�चालन िनद�िशका, २०७० 
 

�थम संशोधनः �म�त 2072/8/25 

दो�ो संशोधनः �म�त 2074/१०/१२ 

              ते�ो संशोधनः �म�त 207५/ १०   / २१ 

��तावनाः  

नेपालको सं�वधान, �व�मान खेलकुद नी�त तथा खेलकुद �वकास ऐन एवं �नयमावल�को मम� र भावना 

अन�ुप खेलकुदको समिुचत �वकास तथा �व�तारका ला�ग मूल आधारको �पमा रहेका 

�व�ालयह�लाई के���व�द ुबनाई खेलकुद ��तभाको खोजी गद� ��तभाको संर�ण, संब��न र �ब��न 

गन�, रा� �नमा�ण एवं �वकासमा खेलाडीह�को भ�ूमकालाई सबल, स�म एवं �भावकार� बनाउन 

�थानीय, �देश र संघ�तर�य �व�भ� खेलकुद ��तयो�गताह� स�ालन गर� उ�कृ� अनशुा�सत र स�म 

खेलाडीह� तयार पाद� भ�व�यमा रा��य तथा अ�तरा���य �तरका ��तयो�गतामा सहभागी भै रा�को 

छ�व उ�च बनाउन योगदान प¥ुयाउन स�न े खेलाडी तयार गन� एवं संघीय �णाल� अन�ुप 

�व�ालयह�को सहभा�गतामा स�ालन हनु े खेलकुदका ��तयो�गताह�लाई अनशुा�सत, मया��दत र 

�यवि�थत �पले स�ालन गन� उ�े�यले रा�प�त र�नङ िश�ड स�ालन एवं �यव�थापन गन� नेपाल 

सरकार, यवुा तथा खेलकुद म��ालयले यो "रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गता स�ालन �नद� िशका 

207०" जार� गरेको छ । 

 

प�र�छेद - १ 

�ार�भ 

 

१. संि�� नाम र �ार�भ: (१) यो �नद� िशकाको नाम “रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गता स�ालन 

�नद� िशका, २०७0”  रहेको छ । 

(२) यो �नद� िशका �वीकृत भएको �म�तदेिख लागू हनुेछ ।  

२. प�रभाषा :  �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस �नद� िशकामा; 

(क) “म��ालय” भ�ाले यवुा तथा खेलकुद म��ालयलाई स�झनपुछ� । 

(ख) “प�रष�” भ�ाले रा��य खेलकुद प�रष�लाई स�झनपुछ� । 

(ग) “�देश �तर�य खेलकुद �वकास स�म�त” भ�ाले प�रष� अ�तग�त ग�ठत �देश 

�तरको खेलकुद ग�त�व�ध स�ालन गन� �नकायलाई स�झनपुछ�। सो श�दले �देश 

खेलकुद प�रष� वा बोड� वा स�म�त गठन नभएस�मका ला�ग �देशमा रहेको �े�ीय 
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खेलकुद �वकास स�म�त वा  �देश �तरको ��तयो�गता स�ालन गन� प�रष�ले तोकेको 

स�म�त समेतलाई बझुाउनेछ ।  

(घ) “िज�ला खेलकुद �वकास स�म�त” भ�ाले प�रष� अ�तग�तको िज�ला �तर�य 

�नकायलाई स�झनपुछ� । 

(ङ) “रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गता” भ�ाले चाल ु शैि�क स�मा १८ वष� भ�दा 

म�ुनका क�ा १२ स�म �नय�मत �पमा अ�ययनरत छा�/छा�ाह� बीच आ-आ�नो 

समूहमा हनुे ए�ले�ट�स, भ�लबल, कराँते, ते�वा�दो, उस ु र कब�ी ��तयो�गतालाई 

स�झनपुछ� । जनु ��तयो�गता �थानीय तह �तर, िज�ला �तर, �देश �तर र के�� �तर 

(संघ) मा स�ालन हनुेछ । 

(च) �थानीय तह �तर�य रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गता” भ�ाले चाल ुशैि�क स�मा 

१८ वष� भ�दा म�ुनका क�ा १२ स�म �नय�मत �पमा अ�ययनरत छा�/छा�ाह� 

बीच आ-आ�नो समूहमा स�बि�धत �थानीय तह�तरमा हनुे अ�तर�व�ालय खेलकुद 

��तयो�गतालाई स�झनपुछ� । 

(छ) “िज�ला �तर�य रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गता” भ�ाले �यसै चाल ु शैि�क 

स�मा १८ वष� भ�दा म�ुनका क�ा १२ स�म �नय�मत�पमा अ�ययनरत 

छा�/छा�ाह�बीच आ-आ�नो समूहमा िज�ला�भ� हनुे अ�तर �व�ालय खेलकुद 

��तयो�गतालाई स�झनपुछ� । 

(ज) “�देश �तर�य रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गता” भ�ाले िज�ला �तर�य रा�प�त 

र�नङ िश�ड ��तयो�गतामा सहभागी भई उ�कृ� �थान हा�सल गर� स�बि�धत िज�ला 

खेलकुद �वकास स�म�तबाट �सफा�रस भई आएका खेलाडीह�बीच स�बि�धत �देशमा 

हनुे खेलकुद ��तयो�गतालाई स�झनपुछ� । 

(झ) “के�� �तर�य (संघ �तर�य) रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गता” भ�ाले �देश 

�तर�य रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गतामा सहभागी भई उ�कृ� �थान हा�सल गर� 

स�बि�धत �देश �तर�य खेलकुद �वकास स�म�तबाट �सफा�रस भई आएका 

खेलाडीह�बीच हनुे खेलकुद ��तयो�गतालाई स�झनपुछ� । 

(ञ) “मास�ल आट� खेल” भ�ाले कराते, ते�वा�दो र उस ुखेलह�लाई स�झन ुपछ� । 

(ट) “�टम गेम” भ�ाले भ�लबल, कब�ी र �रले दौड खेललाई स�झन ुपछ� । 
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(ठ) “म�कट” भ�ाले ��येक वष� आयोजना ग�रने रा�प�त र�नङ िश�डका ला�ग के�� 

�तर�य रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गता स�ालन तथा �यव�थापन स�म�तको 

�सफा�रसमा म��ालयले घोषणा गन� �तीक िच�हलाई जनाउँछ । 

(ड) “लोगो” भ�ाले प�रष�को �सफा�रसमा म��ालयबाट �वीकृत गर� लागू ग�रएको 

रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गताको िच�हलाई जनाउँछ । 

 

प�र�छेद -  २ 

�थानीय तह तथा िज�ला �तर�य रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गता 

 

३. ��तयो�गताको आयोजना तथा �यव�थापनः (१) �थानीय तह �तर�य रा�प�त र�न� िश�ड 

��तयो�गता आयोजना, स�ालन तथा सम�वय गन� स�बि�धत �थानीय तहको �मखुको 

संयोजक�वमा देहायका सद�यह� रहेको �थानीय तह �तर�य रा�प�त र�न� िश�ड ��तयो�गता 

�यव�थापन तथा �नद�शन स�मत गठन हनुेछ ।  

(क) स�वि�धत गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. का �मखु          - संयोजक 

(ख)  �मखु �शासक�य अ�धकृत          - सद�य 

(ग)  ��तयो�गता स�ालन हनुे �थानको �थानीय तहको वडा अ�य�       - सद�य  

(घ)  स�बि�धत �थानीय तहको िश�ा महाशाखा/शाखा �मखु   - सद�य  

(ङ)  स�बि�धत �थानीय तहमा रहेको �हर� काया�लयको �मखु       - सद�य 

(च)  िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तका सद�यह�म�येबाट िज�ला खेलकुद �वकास 

स�म�तका अ�य�ले तोकेको १ जना          - सद�य 

(छ)  स�बि�धत �थानीय तहमा रहेका सामदुा�यक/सं�थागत �व�ालयह�का िश�कह� 

म�येबाट क�तीमा २ जना म�हला िश�क पन� गर� ४ जना        - सद�य 

(ज) स�बि�धत �थानीय तहमा बसोबास गन� पूव� खेलाडीह�/खेल�मेीह�म�येबाट 

संयोजकले तोकेको १ जना                    

(झ) िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तको काया�लय �मखु वा �नजले तोकेको 

�िश�क/��त�न�ध                        -  सद�य 

(ञ)  स�वि�धत खेल सघको ��त�न�ध १/१ जना           -    सद�य 
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(ट) ��तयो�गता स�ालन हनुे �व�ालयको �धाना�यापक वा सं�था �मखु  - सद�य     

सिचव 

(२) �थानीय तह �तर�य रा�प�त र�न� िश�ड ��तयो�गता �यव�थापन तथा �नद�शन स�म�तको 

काम, कत��य र अ�धकारह� देहाय अनसुार हनुेछन ्।  

(क) �थानीय तह �तर�य  रा�प�त र�न� िश�ड ��तयो�गता �यव�थापन तथा 

अनगुमन गन� । 

(ख)  �थानीय तह �तर�य रा�प�त र�न� िश�ड ��तयो�गता आयोजनाका ला�ग 

आव�यक पूवा�धारको �वकास र �यव�थागन� । 

(ग)  �थानीय तह �तर�य रा�प�त र�न� िश�ड ��तयो�गता स�ालन गन� के��बाट 

�नधा��रत ता�लका अनसुार हनु े गर� �म�त तथा समय तोक� उपय�ु �थान छनौट 

गन�। 

(घ)  स�बि�धत �थानीय तहका स�पूण� �व�ालयह�लाई ��तयो�गतामा भाग �लन 

�ो�साहन गन� ।  

(ङ)  रा�प�त र�न� िश�ड ��तयो�गता आयोजना स�ब�धमा िज�ला खेलकुद �वकास 

स�म�तसँग आव�यक सम�वय गर� सो आयोजना स�ब�धमा �ववाद उ�प� भएको 

अव�थामा समाधान गन� । 

(च)  स�म�तको बैठक स�ब�धी काय��व�ध तयार गन� । 

(छ)  ��तयो�गतालाई �यवि�थत र मया��दत बनाउनका ला�ग सरोकारवाला 

�नकायह�सँग आव�यक सम�वय गन� । 

(ज)  रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गताको ला�ग स�बि�धत �थानीय तहमा 

�व�नयोिजत रकमलाई अ�धकतम �पमा सदपुयोग गन� गर� ��तयो�गता स�ालनको 

�यव�था �मलाउने । 

(झ)  ��तयो�गता स�ालनका ला�ग आव�यक थप आ�थ�क �ोत जटुाउन पहल गन� । 

(ञ)  ��तयो�गता स�ालनका ला�ग आव�यक पन� �ा�व�धक, आ�थ�क, �चार�सार 

ज�ता उपस�म�तह� गठन गन� । 
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(३)  िज�ला �तर�य रा�प�त र�न� िश�ड ��तयो�गता स�ालन गन� िज�ला सम�वय स�म�तका 

�मखुको संयोजक�वमा देहायका सद�यह� रहेको िज�ला �तर�य रा�प�त र�न� िश�ड ��तयो�गता 

�यव�थापन तथा �नद�शन स�म�त गठन हनुेछ । यस स�म�तको �नद�शन अनसुार िज�ला �तर�य 

रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गताको आयोजना तथा स�ालन िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तबाट 

हनुेछ ।  

(क) िज�ला सम�वय स�म�तका �मखु                -  संयोजक 

(ख) �मखु िज�ला अ�धकार�       - सद�य 

(ग) ��तयो�गता स�ालन हनुे �थानको �थानीय तहको �मखु   - सद�य  

(घ) िज�ला सम�वय अ�धकार�      - सद�य  

(ङ) िश�ा �वकास तथा सम�वय इकाइ �मखु                - सद�य 

(च) िज�ला ि�थत नेपाल� सेनाको �मखु        - सद�य 

(छ) िज�ला �हर� काया�लयको �मखु        - सद�य 

(ज) िज�ला ि�थत सश� �हर�को �मखु        - सद�य 

(झ) िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तका अ�य�       - सद�य 

(ञ) ��तयो�गता स�ालन हनुे �व�ालयको �धाना�यापक वा सं�थाको �मखु     - सद�य  

(ट) िज�लाको सामदुा�यक र सं�थागत �व�ालयह�का �धाना�यापकह�म�येबाट 

िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तले मनोनयन गरेको २ जना    - सद�य 

(ठ) स�बि�धत िज�लामा खेलकुदमा �विश� योगदान प�ु याएका �यि�ह� म�येबाट 

िज�ला सम�वय स�म�तका �मखुले मनो�नत गरेको क�तीमा १ जना म�हला 

स�हत २ जना         - सद�य 

(ड) स�बि�धत खेल सँघको ��त�न�ध १/१ जना       - सद�य 

(ढ) िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तको काया�लय �मखु    - सद�य सिचव 
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(४) िज�ला �तर�य आयोजक स�म�तको काम, कत��य र अ�धकारह� देहाय अनसुार हनुेछन ्। 

(क) िज�ला �तर�य रा�प�त र�न� िश�ड ��तयो�गता �यवि�थत एवं मया��दत �पमा 

स�ालन गन� । 

(ख)  ��तयो�गताका ला�ग आव�यक �ोत, साधन तथा साम�ीह� �यव�थापन गन� । 

(ग)  ��तयो�गता स�ालनका ला�ग आव�यक पन� �ा�व�धक, आ�थ�क, �चार�सार 

ज�ता उपस�म�तह� गठन गन� । 

(घ)  ��तयो�गता स�ालन तथा �यव�थापनका ला�ग आव�यकता अनसुार �थानीय 

तहह� एवं सरोकारवालाह�सँग सम�वय गन� । 

(ङ)  �थानीय �तरबाट छनोट भएका खेलाडी (�व�ाथ�ह�) र �व�ालयह� सहभागी 

गराई सफलता पूव�क काय��म स�प� गन� । 

(च)  िज�ला �तर�य ��तयो�गता स�प� गर� �वजयी खेलाडीह�लाई �नधा��रत कोटा 

अनसुार छनौट गर� �देश �तर�य ��तयो�गतामा सहभागी गराउने । 

(छ) िज�ला �तर�य रा�प�त र�न� िश�ड ��तयो�गता �यव�थापन तथा �नद�शन 

स�म�तले �दएको �नद�शनह�को पालना गन�, गराउन े। 

 (५) �थानीय तह �तर�य रा�प�त र�न� िश�ड ��तयो�गता आयोजकले �थानीय �तरमा 

��तयो�गता स�ालन गर� देहाय बमोिजमका खेलाडी तथा टोल�लाई िज�ला �तर�य 

��तयो�गतामा सहभागी गराउन ुपन�छ । 

(क)  ५ वटा भ�दा कम �थानीय तह भएमा �थम, ��तीय र ततृीय 

(ख)    ५ वा सो भ�दा बढ� �थानीय तह भएमा �थम र ��तीय  

तर (क) र (ख) मा जे लेिखए ताप�न �टम गेमको हकमा ��येक �व�ालयले ��येक 

इभे�टसमा एउटा मा� �टम सहभागी गराउन पाउनेछ।आयोजकले �वजयी हनुे टोल�का 

खेलाडीलाई प�रवत�न नगर� सोह� टोल�लाई िज�ला �तर�य खेलकुद ��तयो�गतामा सहभागी 

गराउन ुपन�छ । 
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४. ��तयो�गता स�ालन ���याः (१)  �थानीय तह �तर�य ��तयो�गतामा सहभागी हनु स�बि�धत 

�व�ालयले अनसूुची १ बमोिजमको फाराम खेलाडी �व�ाथ�बाट भराई तो�कएको समयमा 

आयोजकलाई उपल�ध गराउन ुपन�छ । 

(२)  �थानीय/िज�ला �तर�य ��तयो�गताका �वजयी खेलाडी र �व�ालयह�लाई �दान ग�रने 

�माणप�को ढाँचा �मशः अनसूुची २ र ३ मा उ�लेख भए बमोिजम हनुेछ । 

(३)  �थानीय तह �तर�य ��तयो�गतामा संल�न ग�रने खेलका इभे�टह� अनसूुची  ४ मा 

उ�लेख गरे बमोिजम हनुेछन ्।  

(४)  आयोजकले �थानीय तह �तर�य लगायत सबै ��तयो�गता मौसमको अनकूुलता समेत 

हेर� चाल ु आ�थ�क वष�को चै� मसा�त�भ� स�प� ग�रस�न ु पन�छ । िज�ला �तर�य 

��तयो�गता सहभागी नभई नगर� �देश �तर�य ��तयो�गतामा सहभागी हनु पाइने छैन । 

(५)  �थानीय तह �तर�य ��तयो�गता आयोजकले ��तयो�गता स�ालन हनुे �थान, �म�त र 

स�ालन हनुे खेलह�को �ववरण स�हतको जानकार� कि�तमा १५ �दन अगावै 

�व�ालयह�लाई उपल�ध गराउनपुन�छ । 

(६)  िज�ला �तर�य ��तयो�गतामा सहभागी हनु स�बि�धत �थानीय तह �तर�य ��तयो�गता 

आयोजकले अनसूुची १ बमोिजमको फाराम खेलाडी �व�ाथ�बाट भराई तो�कएको समयमा 

आयोजकलाई उपल�ध गराउन ुपन�छ । 

(७)  �थानीय तह �तर�य ��तयो�गताको आयोजकले ��तयो�गता स�प� भएको �म�तले ७ 

�दन �भ� खेलको न�तजा स�हतको �ग�त ��तवेदन अनसूुची ५ बमोिजमको ढाँचामा िज�ला 

खेलकुद �वकास स�म�तमा अ�नवाय� �पमा पठाउन ुपन�छ । 

(८)  िज�ला �तर�य ��तयो�गताको आयोजकले ��तयो�गता स�प� भएको �म�तले ७ �दन 

�भ� खेलको न�तजा स�हतको �ग�त ��तवेदन अनसूुची ६ बमोिजमको ढाँचामा म��ालय, 

प�रष� र स�बि�धत �देश खेलकुद �वकास स�म�तमा अ�नवाय� �पमा पठाउन ुपन�छ । 

(९)  ��ततु ��तयो�गता �नय�मत ��तयो�गता भएकाले अिघ�लो वष�को िश�ड नै �वजयी 

�व�ालयलाई र�नङ िश�डको �पमा उपल�ध गराउने �यव�था गर� यसै �मलाई �नर�तरता 

�दइनछे तर एउटै �व�ालयले �नर�तर �पमा तीन पटकस�म र�नङ िश�ड िजतेमा सो िश�ड 

उ� �व�ालयले सध�को ला�ग रा� पाउनेछ।आगामी ��तयो�गताका ला�ग आयोजकले नया ँ

िश�ड बनाउन ुपन�छ । र�नङ िश�ड हराएमा,ना�सएमा वा मा�सएमा िज�मा �लएको �नकायले 

सा�बक बमोिजमकै र�नङ िश�ड तयार गर� स�बि�धत �नकायलाई उपल�ध गराउन ुपन�छ । 
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रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गतामा �योग हनुे िश�डको नमूना रा��य खेलकुद प�रष�को 

�सफा�रसमा म��ालयले तोके बमोिजमको हनुेछ । 

(१०)  ए�ले�ट�स ��तयो�गतामा ��येक �व�ालयले �रले खेलका हकमा म�हला तथा प�ुष 

�रलेको ��येक इभे�टमा १/१ समूह मा� र अ�य ��येक इभे��समा बढ�मा २ 

खेलाडीह�लाई सहभागी गराउन स�नेछ । ��येक खेलाडीले बढ�मा एक �फ�ड दईु �याक 

वा दईु �फ�ड एक �याकमा भाग �लन पाउनेछ ।  

(११)  ��येक �व�ालयले भ�लबल खेलतफ�  बढ�मा ९/९ जनास�म खेलाडी छा�/छा�ाह� 

पठाउन स�नेछन ्। 

(१२)  मास�ल आट� खेलको हकमा �थानीय तहले  ��तयो�गता  आयोजना गर� खेलाडीह�को 

�सफा�रस गन�  पन�छ तर खेलाडीह�को उपल�धता तथा खेलको �कृ�त अनसुार ��त�पधा� 

गराउन स�भव नभएमा तौल समूह अनसुारका खेलाडीलाई छनौट गर� िज�लाको ��त�पधा�मा 

सो �यहोराको �सफा�रस स�हत सहभा�गताका ला�ग पठाउन स�नेछ ।   

(१३) आयोजकले ��तयो�गताको टाइ�सट सकेस�म कि�तमा ५०% सहभागीह�को 

��त�न�धह�को रोहवरमा �नमा�ण गनु� पन�छ  । 

(१४)  ��तयो�गताको आयोजकले ��येक इभे��सका �वजयी खेलाडीह�लाई पदक तथा 

�माणप� उपल�ध गराउन ु पन�छ । स�ा�लत ��तयो�गतामा �थम हनु े �थानीय तह/ 

�व�ालयलाई िश�ड स�हत नगद, �फ� र �माणप� �दान गनु� पन�छ  । साथै ��तीय र 

ततृीय हनुे �थानीय तह/�व�ालयह�लाई �फ�, नगद  र �माणप� �दान गनु� पन�छ  । 

(१५)  िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तले �देश �तर�य रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गतामा 

सहभागी हनु पठाउँदा स�बि�धत खेलाडीलाई पोशाक र िज�लाको झ�डाको �यव�था गनु� 

पन�छ । उ� ��तयो�गतामा सहभागी हनुे खेलाडीको आतेजाते यातायात खच� स�बि�धत 

िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तले �यहोनु� पन�छ । 

(१६) आयोजकले ��तयो�गता स�ालन गन� �थानीय �तरमा प�न थप �ोत जटुाउन 

स�नेछ । 

(१७) िज�ला �तर�य रा�प�त र�न� िश�ड ��तयो�गताको ए�ले�ट�स ��तयो�गतामा �वजयी 

खेलाडीह�लाई नै �देश �तर�य रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गतामा सहभागी गराउन ु पन�छ 

तथा भ�लबल र कब�ी खेलमा सहभागी हनुे खेलाडीह�को छनौट भने उ�कृ� 
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खेलाडीह�म�येबाट खेल �ा�व�धकह�को परामश�मा िज�ला �तर�य रा�प�त र�न� िश�ड 

��तयो�गता आयोजक स�म�तले �सफा�रस गरे बमोिजम हनुेछ । 

(१८) काब ुबा�हरको �वशेष प�रि�थ�त पन� गई ��तयो�गता �थ�गत गनु� परेमा सोको कारण 

स�हतको �नण�य र उ� ��तयो�गता प�रि�थ�त अनकूुल हनुासाथ पनुः स�ालन हनुे �यहोरा 

समेतको �लिखत जानकार� �देश �तर�य खेलकुद �वकास स�म�त, प�रष� र म��ालयलाई 

आयोजकले गराउन ुपन�छ। 

(१९) पूवा�धार र बसोबासको �यव�थालाई समेत �वचार गर� इ�छुक �व�ालयह�का बीच वष� 

�प�छे अलग-अलग �थानमा आपसी समझदार�मा झ�डा ह�ता�तरण ग�रने ���या�ारा 

��तयो�गता स�ालन गन� स�कनेछ । 

(२०) आयोजकले �व�नयोिजत रकमको खच�को �ववरण लेखा प�र�ण गराई सोको ��तवेदन 

सो आ.व. समा� भएको तीन म�हना�भ� �देश �तर�य खेलकुद �वकास स�म�त, प�रष� र 

म��ालयमा अ�नवाय� �पमा पठाउन ुपन�छ । 

 

 

प�र�छेद -   ३ 

�देश �तर�य रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गता 

 

५. ��तयो�गताको आयोजना तथा �यव�थापनः (१) �देश �तर�य रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गताको 

आयोजना, स�ालन एवं �यव�थापन प�र�छेद ३ को दफा ५ को उपदफा २ बमोिजमको 

स�लाहकार स�म�तको स�लाहमा     �देश �तर�य खेलकुद �वकास स�म�तबाट हनुेछ । �देश �तर�य 

��तयो�गता स�ालन भौ�तक पूवा�धार भएको स�बि�धत �देश अ�तग�तको कुनै प�न िज�लामा 

आलोपालो गर� गन� स�कनेछ। 

(२) ��तयो�गताको स�ालनमा सम�वय, सहयोग तथा सहजीकरण गन� �न�नानसुारको 

स�लाहकार स�म�त रहनेछ । यस स�म�तको बैठकको आयोजना �देश �तर�य खेलकुद 

�वकास स�म�तले गन�छ । 

 

(क) स�बि�धत �देशका सामािजक �वकास म��ी                - संयोजक 

(ख) स�बि�धत �देशका आ�त�रक मा�मला तथा काननु म��ालय सिचव   - सद�य 
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(ग) स�बि�धत �देशका सामािजक �वकास म��ालय सिचव      - सद�य 

(घ) स�बि�धत �देशका िश�ा �वकास �नद�शनालय �मखु                                    - सद�य 

(ङ) �देश सामािजक �वकास म��ालयका खेलकुद महाशाखा �मखु                  - सद�य 

(च) नेपाल� सेनाको �देश �मखु         - सद�य 

(छ) नेपाल �हर�को �देश �मखु         - सद�य 

(ज) सश� �हर�को �देश �मखु         - सद�य 

(झ) स�वि�धत खेल सँघको ��त�न�ध १/१ जना         - सद�य 

(ञ) अ�य�, �े�ीय/�देश �तर�य खेलकुद �वकास स�म�त      - सद�य सिचव 

(३) स�म�तको बैठकमा आव�यकता अनसुार अ�य �यि� तथा सं�थाका ��त�न�धह�लाई 

आमि��त सद�यको �पमा �नम��णा गन� स�कनछे । 

६. ��तयो�गता स�ालन ���याः (१)  यस ��तयो�गतामा सहभागी हनु छनौट भएका �व�ाथ�ह�लाई 

अनसूुची  १ बमोिजमको फारम भराई स�बि�धत िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तले आयोजकलाई 

तो�कएको समय�भ� उपल�ध गराउन ुपन�छ ।  

(२)  ��तयो�गताका �वजयी खेलाडी र िज�लाह�लाई �दान ग�रने �माण प�को ढाँचा 

�मशः अनसूुची २ र ३ मा उ�लेख भए बमोिजम हनुेछ । 

(३)  ��तयो�गतामा संल�न ग�रने खेलका इभे��सह� अनसूुची  ४ मा उ�लेख गरे बमोिजम 

हनुेछन।् 

(४)  आयोजकले ��तयो�गता स�ालन गनु� भ�दा १५ �दन अगावै ��तयो�गता स�ालन हनुे 

�थान, �म�त र स�ालन हनुे खेलको �ववरण स�हतको जानकार� सबै िज�ला खेलकुद �वकास 

स�म�तह�लाई पठाउन ुपन�छ । 

(५)  ��तयो�गता स�प� भएको �म�तले ७ �दन �भ� आयोजकले खेल न�तजा स�हतको 

�ग�त ��तवेदन अनसूुची ७ बमोिजमको ढाँचामा म��ालय र प�रष� मा अ�नवाय� �पमा पठाउन ु

पन�छ । 

(६)  ��ततु ��तयो�गता �नय�मत ��तयो�गता भएकोले अिघ�लो वष�को िश�ड नै �वजयी 

िज�लालाई र�नङ िश�डको �पमा उपल�ध गराउने �यव�था गर� यसै �मलाई �नर�तरता 
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�दइनछे । तर एउटै िज�लाले �नर�तर �पमा तीन पटकस�म र�नङ िश�ड िजतेमा सो िश�ड 

उ� िज�लाले सध�को ला�ग रा� पाउनेछ । आगामी ��तयो�गताका ला�ग आयोजकले नया ँ

िश�ड बनाउन ुपन�छ । र�नङ िश�ड हराएमा, ना�सएमा वा मा�सएमा िज�मा �लएको �नकायले 

सा�बक बमोिजमकै र�नङ िश�ड तयार गर� स�बि�धत �नकायलाई उपल�ध गराउन ुपन�छ । 

�थम पटकको ला�ग भने र�नङ िश�ड आयोजकले नै तयार गनु� पन�छ  । 

(७)  ए�ले�ट�स ��तयो�गतामा ��येक िज�लाले �रले खेलको हकमा म�हला तथा प�ुषका 

��येक इभे�टमा १/१ �टम र अ�य ��येक इभे��समा बढ�मा २ जना खेलाडीह�लाई 

सहभागी गराउन स�नेछ । ��येक खेलाडीले ब�ढमा एक �फ�ड दईु �याक वा दईु �फ�ड 

एक �याकमा भाग �लन पाउनेछन ्।  

(८)  ��येक िज�लाबाट भ�लबलतफ�  बढ�मा ९/९ जना छा�/छा�ा खेलाडीह�, १ जना 

�िश�क,ए�ले�ट�सतफ�  बढ�मा ११/११ जना छा�/छा�ा खेलाडीह�, १ जना �िश�क, 

मास�ल आट� खेलका ��येक तौल समहुमा �थम हनुे छा�/छा�ा खेलाडी र ��येक खेलका 

१/१ जना �िश�क र कब�ी खेल तफ�  ९/९ जना खेलाडी(छा�/छा�ा) र १ जना �िश�क 

यस ��तयो�गतामा सहभागी हनु स�नेछ । िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तका काया�लय �मखु 

वा �नजले तोकेको १ जना कम�चार� (टोल� नेता) गर� बढ�मा ज�मा ८८ जना स�मको टोल� 

�देश �तर�य रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गतामा सहभागी हनु स�नेछन ्। 

(९)   आयोजकले ��तयो�गताको खेल ता�लका (टाइ�सट) �नमा�ण गनु� पन�छ  । 

(१०)   ��तयो�गताको आयोजकले ��येक इभे��सका �वजयी खेलाडीह�लाई पदक तथा 

�माणप� उपल�ध गराउन ु पन�छ । स�ा�लत ��तयो�गतामा �थम हनुे िज�ला 

तह/�व�ालयलाई िश�ड स�हत नगद, �फ� र �माणप� �दान गनु� पन�छ । साथै ��तीय र 

ततृीय हनुे िज�ला/�व�ालयह�लाई �फ�, नगद  र �माणप� �दान गनु� पन�छ  । 

(११)    रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गतामा सहभागी हनु जाँदा स�बि�धत �देश �तर�य 

खेलकुद �वकास स�म�तले खेलाडीह�लाई पोशाक र �देशको झ�डाको �यव�था गनु� पन�छ । 

(१२)     आयोजकले ��तयो�गता स�ालन गन� प�न थप �ोत जटुाउन स�नेछ ।  

(१३)   ए�ले�ट�स र मास�ल आट� खेलका ��तयो�गतामा �वजयी खेलाडीह�लाई नै के�� 

�तर�य रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गतामा सहभागी गराउन ु पन�छ भने भ�लबल र कब�ी 

खेलमा सहभागी हनु े खेलाडीह�को छनौट �देश �तर�य रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गताका 



12 

 

उ�कृ� खेलाडीह� म�येबाट �देश �तर�य खेलकुद �वकास स�म�तले �सफा�रस गरे बमोिजम 

हनुेछ । 

(१४)   काबबुा�हरको प�रि�थ�त पन� गई ��तयो�गता �थ�गत गनु�परेमा सोको कारण स�हतको 

�नण�य र उ� ��तयो�गता प�रि�थ�त अनकूुल हनुासाथ पनुः स�ालन हनुे �यहोरा समेतको 

�लिखत जानकार� प�रष� र म��ालयलाई आयोजकले गराउन ुपन�छ । 

(१५) आयोजकले �देश �तर�य ��तयो�गतामा सहभागी हनु आउने टोल� नेता तथा ��येक 

खेलका १/१ जना �िश�क र खेलाडीह�लाई ४ �दनस�मको दै�नक भ�ा वापतको रकम 

�नयमानसुार �यव�था गनु� पन�छ। 

(१६) आयोजकले �व�नयोिजत रकमबाट भएको खच�को लेखा प�र�ण गराई सोको ��तवेदन 

आ.व. समा� भएको एक म�हना �भ� रा��य खेलकुद प�रष� र म��ालयमा पठाउनपुन�छ । 

प�र�छेद - ४ 

के�� �तर�य रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गता 

 

७. ��तयो�गताको आयोजना तथा �यव�थापनः (१)  रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गताको आयोजना, 

स�ालन एवं �यव�थापन रा��य खेलकुद प�रष� बाट स�बि�धत खेल संघलाई समेत प�रचालन 

गर� गनु� पन�छ । यो ��तयो�गता ��येक वष� के���य �तरमा स�ालन ग�रनेछ । ��तयो�गता 

स�ालन भौ�तक पूवा�धार भएको कुनै प�न �देशमा आलोपालो गर� गन� स�कनेछ । 

(२)  रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गताको आयोजना, �यव�थापन, स�ालन र सम�वय गन� तथा 

��येक वष�का ला�ग खेलको �तीक िच�ह (म�कट) म��ालयमा �सफा�रस गन� �न�नानसुारको 

स�ालन तथा �यव�थापन स�म�त रहनेछ । 

(क) सद�य  सिचव,  रा��य खेलकुद प�रष�                            - संयोजक 

(ख) उपसिचव,  म��ालय, खेलकुद ��तयो�गता शाखा           - सद�य 

(ग) उपसिचव,  �व�ालय िश�ा शाखा,  िश�ा �व�ान तथा ��व�ध म��ालय    - सद�य 

(घ) समावेश हनुे खेलह�का रा��य खेल संघका १/१ जना ��त�न�ध         - सद�य 

(ङ) आयोिजत खेलका �मखु �िश�क १/१ जना ��त�न�ध    - सद�य 

(च) रा��य खेलकुद प�रष�, खेलकुद ��तयो�गता �वभागका �वभागीय �मखु - सद�य         

सिचव 
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८. ��तयो�गता स�ालन ���याः (१)  ��तयो�गतामा सहभागी हनु छनौट भएका �व�ाथ�ह�लाई 

अनसूुची १ बमोिजमको फारम भराई सोसमेतको �ववरण स�बि�धत �देश खेलकुद �वकास 

स�म�तको काया�लय �मखुले �सफा�रसका साथ आयोजकलाई तो�कएको समय �भ� उपल�ध 

गराउन ुपन�छ । 

(२)  ��तयो�गताका �वजयी खेलाडी र �देशह�लाई �दान ग�रने �माण प�को ढाँचा �मशः 

अनसूुची २ र ३ मा उ�लेख भए बमोिजम हनुेछ । 

(३)  ��तयो�गतामा संल�न ग�रने खेलका इभे��सह� अनसूुची  ४ मा उ�लेख गरे बमोिजम 

हनुेछन।् 

(४)  आयोजकले ��तयो�गता स�ालन गनु� भ�दा १५ �दन अगावै ��तयो�गता स�ालन हनुे 

�थान, �म�त र स�ालन हनुे खेलह�को �ववरण स�हतको जानकार� सबै �देश �तर�य खेलकुद 

�वकास स�म�तह�लाई पठाउन ुपन�छ । 

(५)  ��तयो�गता स�प� भएको �म�तले ७ �दन �भ� आयोजकले खेल न�तजा स�हतको 

�ग�त ��तवेदन अनसूुची ८ बमोिजमको ढाँचामा म��ालयमा पठाउन ुपन�छ । 

(६)  ��तयो�गता वा�ष�क �पमा आयोजना हनुे �नय�मत ��तयो�गता भएकोले अिघ�लो वष�को 

िश�ड नै �वजयी �देशलाई र�नङ िश�डको �पमा उपल�ध गराउने �यव�था गर� यसै 

�मलाई �नर�तरता �दइन ेछ, तर एउटै �देशले �नर�तर �पमा तीन पटकस�म र�नङ िश�ड 

िजतेमा सो िश�ड उ� �देशले सध�को ला�ग रा� पाउनेछ ।आगामी ��तयो�गताका ला�ग 

आयोजकले नयाँ िश�ड बनाउन ुपन�छ । र�नङ िश�ड हराएमा, ना�सएमा वा मा�सएमा िज�मा 

�लएको �नकायले सा�बक बमोिजमकै र�नङ िश�ड तयार गर� स�बि�धत �नकायलाई उपल�ध 

गराउन ुपन�छ । �थम पटकको र�नङ िश�ड आयोजकले नै तयार गनु� पन�छ । 

(७)  ए�ले�ट�स ��तयो�गतामा ��येक िज�लाले �रले खेलको हकमा म�हला तथा प�ुषका 

��येक इभे�टमा १/१ �टम र अ�य ��येक इभे��समा बढ�मा २ जना खेलाडीह�लाई 

सहभागी गराउन स�नेछ । ��येक खेलाडीले बढ�मा एक �फ�ड दईु �याक वा दईु �फ�ड 

एक �याकमा भाग �लन पाउनेछन ्।  

(८)  ��येक �देशबाट भ�लबलमा १८ (छा�/छा�ा) खेलाडी, २ �िश�क, ए�ले�ट�सतफ�  

२२ (छा�/छा�ा) खेलाडी, २ �िश�क, कब�ीमा १८ (छा�/छा�ा) खेलाडी, २ �िश�क, 

माश�लआट� तफ�  ��येक तौल समूहका �थम र ��तीय छा�/छा�ा २/२ जनाको दरले ३६ 

खेलाडी र १/१ जना �िश�क र �टम नेता एक समेत गर� कूल ज�मा १०६ जना स�म 

सहभागी हनु स�नछेन ्। 
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(९)   आयोजकले ��तयो�गताको ता�लका (टाइ�सट) �नमा�ण गनु� पन�छ । 

(१०) ��तयो�गताको आयोजकले ��येक इभे��सका �वजयी खेलाडीह�लाई पदक तथा 

�माणप� उपल�ध गराउन ु पन�छ । स�ा�लत ��तयो�गतामा �थम हनुे �देश/�व�ालयलाई 

िश�ड स�हत नगद, �फ� र �माणप� �दान गनु� पन�छ।साथै ��तीय र ततृीय हनु े

�देश/�व�ालयह�लाई �फ�, नगद र �माणप� �दान गनु� पन�छ । 

(११) यस ��तयो�गताको �यि�गत इभे�टमा �थम हनुे खेलाडीलाई �.५,०००।-, ��तीय 

हनुेलाई �.४,०००।- र ततृीय हनुेलाई �.३,०००।- नगद परु�कार स�हत �माणप�को 

�यव�था आयोजकले गनु� पन�छ  । �टम गेमको हकमा भने �थम हनु े �टमका ��येक 

खेलाडीलाई �.२,५००।-, ��तीय हनु े ��येक �टमका खेलाडीलाई �.२,०००।- र ततृीय 

हनुे �टमका ��येक खेलाडीलाई �.१५००।- नगद परु�कार स�हत �माणप� �यव�था गनु� 

पन�छ  । 

(१२) आयोजकले के�� �तर�य ��तयो�गतामा सहभागी हनु आउने �देश �तर�य खेलकुद 

�वकास स�म�तका टोल�लाई रा.प.अनं. �थम �ेणीको कम�चार� सरहको स�ुवधाको �यव�था 

गनु� पन�छ  । स�ुवधा �दँदा �देश नं. १, २, ३, ग�डक� र ५ बाट ��त�न�ध�व गन� टोल�लाई 

४.२५ �दनको तथा कणा�ल� र सदुरु पि�म �देशबाट ��त�न�ध�व गन� टोल�लाई सोह� �देशमा 

��तयो�गता स�ालन हनु े अव�थामा बाहेक ५.२5 �दनको दै�नक �मण भ�ा �दइनछे । 

यातायातको हकमा �देश �तर�य ��तयो�गता स�ालन भएको �थानदेिख के���तरको 

��तयो�गता स�ालन भएको �थानस�मको �थल माग�को आतेजाते यातायात खच� उपल�ध 

गराउन ुपन�छ। तर ��तयो�गता स�ालन हनुे स�बि�धत �देशको हकमा �नयमानसुार हनुेछ । 

(१३) आयोजकले ��तयो�गता स�ालन गन� थप �ोत जटुाउन स�नेछ ।  

(१४)  ए�ले�ट�सतफ� को के�� �तर�य ��तयो�गतामा रा��य रेकड� तो�न े ��येक 

छा�/छा�ालाई जनह� �.१०,०००।-    का दरले उ�कृ� खेलाडी परु�कार �दान ग�रनेछ । 

(१५)  काबबुा�हरको प�रि�थ�त पन� गई ��तयो�गता �थ�गत गनु� परेमा सोको कारण 

स�हतको �नण�य र उ� ��तयो�गता प�रि�थ�त अनकूुल हनुासाथ पनुः स�ालन हनुे �यहोरा 

समेतको जानकार� म��ालयलाई गराउन ुपन�छ । 

(१६) आयोजकले �व�नयोिजत रकमको खच�को �ववरण लेखा प�र�ण गराई सोको ��तवेदन 

आ.व. समा� भएको एक म�हना�भ� यवुा तथा खेलकुद म��ालयमा पठाउन ुपन�छ । 

(१७) भ�लबलको हकमा ७ �टम वा सो भ�दा कम भएको ख�डमा �लग �णाल�को राउ�ड 

रो�वन त�रकाबाट खेलाउने र �लगको �वाइ�टको आधारमा न�तजा �नका�न ेर ७ �टम भ�दा 

बढ� भएमा नकआउट �णाल� अनसुार खेल �यव�थापन ग�रनेछ । 
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(१८)  रा�प�त र�न� िश�ड ��तयो�गतामा तो�कएको खेल तथा सं�यामा छा�/छा�ा 

सहभा�गता गराउन े सामदुा�यक �व�ालयलाई खेल साम�ी �यव�थापन वापत सहभागी 

�व�ालयह�लाई तो�कएको रकम �दान ग�रनेछ । सहभागी �व�ालयह�लाई िश�ा �वकास 

तथा सम�वय इकाइको सम�वयमा िज�ला खेलकुद �वकास स�म�त माफ� त ्रकम उपल�ध हनुे 

�यव�था ग�रनेछ । 

 

प�र�छेद - ५ 

सं�मणकाल�न �यव�था 

 

९. सं�मण काल�न अव�थामा ��तयो�गता स�ालन गन� ग�रएको �यव�थाः (१) �देश �तर�य खेलकुद 

�नकाय गठन नह�ुजेलस�म �देश �तर�य खेलकुद �नकायको िज�मेवार� स�बि�धत �देशको �े� 

�भ� हाल कायम रहेको ��ेीय खेलकुद �वकास स�म�तले स�पादन गन�छ । 

(२) थप भएका िज�लाको ��तयो�गता स�ालन गन�का ला�ग सोह� िज�ला रहेको �देशको 

निजकको िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तले िज�ला �तर�य ��तयो�गता स�ालन गन�को ला�ग 

रा��य खेलकुद प�रष�को �सफा�रसमा म��ालयले िज�मेवार� तोक� पठाउनेछ । 

(३) रा��य खेलकुद प�रष� अ�तग�तको �देश �तरको खेलकुद हेन� कुनै प�न �नकाय नरहेका 

�देशह�को हकमा रा��य खेलकुद प�रष�को �सफा�रसमा म��ालयले सोह� �देश अ�तग�तको 

उपय�ु कुनै िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तलाई वा अक� कुनै उपय�ु �नण�य गर� �देश �तरको 

�नकायले �देश �तर�य ��तयो�गता स�ालन गन� गर� िज�मेवार� तोक� पठाउनेछ। 

(४) �थानीय �तर, िज�ला, �देश र के�� �तरको ��तयो�गता स�ालनका �ममा कुनै सम�या 

आई परेमा रा��य खेलकुद प�रष�को �सफा�रसमा म��ालयले �नण�य गरे बमोिजम हनुेछ । 

 

 प�र�छेद - ६ 

                                 �व�वध 

 

१०. ��तयो�गता स�प� गन� अव�धः  रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गता �हमाल� िज�लाह�मा चै� र 

पहाडी, तराई तथा उप�यकामा माघ/फा�गणु म�हना �भ� स�प� गर� �देश�तर र के���तरमा 

वैशाख म�हनामा स�प� ग�रस�न ुपन�छ । 
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११. मू�या�नका आधारह�ः (१) रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गतामा समावेश भएका स�पूण� 

खेल/�वधा तथा ��येक इभे��सह�को (�यि�गत तथा सामू�हक �पधा�तफ� ) �थम �थान हा�सल 

गन�लाई �वण�, ��तीय �थान हा�सल गन�लाई रजत र ततृीय �थान हा�सल गन�लाई का�य पदक 

र �माणप� �दइनेछ। सम�मा �थम �थान, ��तीय �थान र ततृीय �थानको �नण�य गदा� �वण�, 

रजत र का�य पदक सं�याको आधारमा �मशः �थान �नधा�रण ग�रनेछ । तर कुनै �व�ालयले 

�ा� गरेका पदकका �कारह�को सं�या समान रहेमा �टम खेललाई छु�ाउने आधार बनाउन ु

पन�छ । �टम खेलको समेत समान रहेमा बढ� खेलाडी आव�यक हनुे �टमका आधारमा �थान 

�नधा�रण ग�रनेछ र सोबाट समेत नछु��एमा गोला �थाबाट छु�ाउन ुपन�छ । 

 (२) साथै ��तयो�गता स�ालनका �ममा �नणा�यकबाट भएको �नण�यमा िच� नबझुी कुनै 

��तयोगीले आयोजक वा स�ालन गन� स�म�त सम� �लिखत �पमा ��तयो�गता स�ालन गन� 

स�म�तले तोके वमोिजमको ढाँचामा उजरु� गरेमा जाँचबझु गर� उपय�ु �नण�य गन� स�नेछ ।  

१२. खेलकुद ��तयो�गतामा सहभागी हनु े �व�ाथ� स�ब�धी �वशेष �यव�थाः (१) यस �नद� िशकामा 

जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न चाल ु शैि�क स�को मा�य�मक �व�ालयको क�ा १२ 

स�म �नय�मत �पमा अ�ययनरत रहेका �व�ाथ�ह�मा� यस �नद� िशका बमोिजम स�ालन हनुे 

खेलकुद ��तयो�गताह�मा सहभागी हनु स�नेछन ्। 

(२)  ��तयो�गतामा सहभागी खेलाडी/�व�ाथ�ह�ले एक खेल �वधामा मा� सहभागी हनु 

पाउनेछ। 

(३)  अ�तरा��य �तरको ��तयो�गता सहभागी भैसकेको खेलाडीलाई यस ��तयो�गतामा 

सहभागी गराइने छैन । 

(४) गैर �व�ाथ� तथा १८ वष� भ�दा बढ� उमेर समूहका �व�ाथ�ले यो ��तयो�गतामा भाग 

�लन पाउने छैन । य�द कसैले भाग �लई ��तयो�गतामा पदक �ा� गरेको ख�डमा �य�तो 

पदक खो�ने र �नकतम ��त�पध� खेलाडीलाई �दान ग�रने तथा मापद�ड बा�हरका खेलाडी 

सहभागी गराउने �व�ालय र �व�ालयका �धाना�यापकलाई आयोजक स�म�तले उिचत देखेको 

अनशुासन स�ब�धी कारवाह� गन� वा कारवाह�का ला�ग स�बि�धत �नकायमा लेखी पठाउन 

स�नेछ । 

(५)  सहभागी �व�ाथ�को उमेरको �वषयमा कुनै �ववादमा भएमा नाग�रकताको �माण-प� �ा� 

नगरेको �व�ाथ�को हकमा क�ा ८ को अि�तम पर��ाको �माणप�मा उ�लेिखत ज�म 

�म�तलाई आधार मा�ननेछ । 
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१३. आ�थ�क प�ः (१) रकम �व�नयोजनका आधारह� देहाय अनसुार हनुेछन ्। 

(क) िज�ला �तर�य ��तयो�गताका ला�ग ��येक िज�लालाई � २ लाखमा नघटाई बजेट 

�व�नयोजन हनुेछ ।मास�ल आट�का खेल आयोजना हनुे िज�लाह�लाई �ोतले �याएस�म थप १ 

खेल बराबर ६५ हजारका दरले वजेट �व�नयोजन हनुेछ । 

(ख) �थानीय तह �तर�य ��तयो�गताका ला�ग १ �थानीय तह बराबर � १ लाख बजेट 

�व�नयोजन भएको ससत� अनदुानबाट �यव�थापन गनु� पन�छ । 

(२) यस �नद� िशकाले समेटेका खेलकुद ��तयो�गताका ला�ग म��ालयले उपल�ध गराएको 

बजेट सोह� शीष�कमा मा� �च�लत आ�थ�क ऐन, �नयमको प�र�ध �भ� रह� खच� गनु�पन� दा�य�व 

आयोजकको हनुेछ ।��तयो�गता स�ालन गन� नस�ने आयोजकले �ा� �नकासा रकमलाई 

�नयमानसुार ��ज गनु� पन�छ  । 

१४. �व�नयोिजत रकमको खच�का आधारह�ः (१) खेल ��तयो�गता स�ालनका ला�ग �व�नयोिजत 

 बजेट खच� गदा� आयोजकले नेपाल सरकारको �च�लत आ�थ�क ऐन, �नयमको प�र�ध�भ� रह� 

 खच� गनु� पन�छ  । साथै, खेल ��तयो�गता स�ालनको ला�ग �व�नयोिजत बजेट अ�य 

 �योजनको ला�ग वा यो �नद� िशकामा भएको �यव�था बा�हर गएर खच� गन� पाइने छैन । 

 (२) ��तयो�गताको ला�ग �व�नयोिजत बजेट काय��म स�ब�धी बैठक खाजा, �चार �सार खेल 

 साम�ी, खेलमैदान मम�त/�नमा�ण, �माणप�, नगद परु�कार तथा पदक, ��तयो�गता उ�घाटन, 

 स�ालन, समापन र �देश/के�� �तर�य ��तयो�गतामा सहभागी हनु जाँदा उपयोग गन� 

 स�कनेछ । ��तयो�गताको उ�घाटन, समापन ज�ता काय��म स�ालन गदा� �मत�य�यता 

 अपनाउन ुपन�छ । 

(३) �थानीय तह �तर�य ��तयो�गता आयोजकले �व�नयोिजत रकमको खच�को �ववरण 

��तयो�गता स�प� भए लग�ै �ग�त �ववरणसाथ संल�न गर� िज�ला �तर�य रा�प�त र�न� 

िश�ड ��तयो�गता आयोजक स�म�तलाई पेश गनु� पन�छ । िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तले 

यस काय��मका ला�ग �व�नयोिजत रकमको लेखा पर��ण ��तवेदन आ.व. को अ��यमा 

�देश खेलकुद �वकास स�म�त, रा��य खेलकुद प�रष� र यवुा तथा खेलकुद म��ालयमा 

पठाउन ुपन�छ । 

१५. ��ताव पेश गनु�पन�ः  यस �नद� िशका अनसुार काय��म आयोजना र स�ालन गन� आयोजकले 

 आयोजनाको �म�त, �थान, शीष�कगत अनमुा�नत बजेट, स�ालन �व�ध, समावेश ग�रने खेल तथा 

 स�भा�वत सहभागी �व�ालयको सं�या खलुाई देहायका कागजात स�हत रा��य खेलकुद प�रष�  

 माफ� त म��ालयमा ��ताव पेश गनु� पन�छ। 
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(क) �यव�थापन तथा �नद�शन स�म�तको �नण�यको छायाँ��त 

(ख) िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तको �नण�य 

(ग) गत आ.व.को लेखा प�र�ण ��तवेदनको छायाँ��त 

१६. �नर��ण तथा अनगुमनः (१) �थानीय तह �तर�य रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गताको �नर��ण 

तथा अनगुमन स�बि�धत िज�ला �तर�य रा�प�त र�न� िश�ड ��तयो�गता �यव�थापन तथा 

�नद�शन स�म�त र िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तबाट हनुेछ । 

(२) िज�ला �तर�य रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गताको �नर��ण तथा अनगुमन रा��य 

खेलकुद प�रष� मातहतको स�बि�धत �ादेिशक �नकाय,  प�रष� र म��ालयबाट हनुेछ । 

(३) �देश �तर�य रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गताको �नर��ण तथा अनगुमन प�रष� र 

म��ालयबाट हनुेछ । 

(४) के�� �तर�य रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गताको �नर��ण तथा अनगुमन म��ालयबाट 

हनुेछ। 

 

१७. लोगोः रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गताको लोगो रा��य खेलकुद प�रष�को �सफा�रसमा 

म��ालयले तोके बमोिजमको हनुेछ । 

१८. बाधा अ�काउ फुकाउनेः यस �नद� िशकाको काया��वयन स�ब�धमा कुनै सम�या आइपरेमा रा��य 

खेलकुद प�रष�को �सफा�रसमा सो स�ब�धी �नण�य गन� अि�तम अ�धकार म��ालयमा रहनेछ । 

१९. �नद� िशकाको संशोधनः म��ालयले यस �नद� िशकालाई आव�यकता अनसुार संशोधन गन� स�नेछ । 

२०. खारेजी र बचाउः “रा�प�त र�नङ िश�ड तथा �व�ालय खेलकुद ��तयो�गता स�ालन �नद� िशका, 

२०६८” खारेज ग�रएको छ । उ� �नद� िशका बमोिजम भए गरेका काम कारवाह�ह� यसै 

�नद� िशका बमोिजम भए गरेको मा�ननेछ । 


