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राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििा सञ्चालि तिरे्दशिका, २०७० 

 

  प्रथम संिोधिः तमति 2072/08/25 

र्दोश्रो संिोधिः तमति 2074/१०/१२ 

                         िेश्रो संिोधिः   तमति 207५/१०/२१ 

                                              चौथो संिोधि:   तमति २०७9/०३/०५ 

 

प्रस्िाविाः संघीय प्रणाली अिरुुप  ववद्यालय िहमा अध्ययिरि ववद्याथी (खेलाडी) हरुलाई खेलकौिल 
प्रर्दिशि ििे अवसर प्रर्दाि ििशका लाति आयोजिा हिुे राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििालाई अििुातसि, 
मयाशदर्दि र व्यवशस्थि बिाउि वाञ्छिीय भएकोले,  

िेपाल सरकार, यवुा िथा खेलकुर्द मन्त्रालयले यो तिरे्दशिका जारी िरेको छ। 

 

पररच्छेर्द - १ 

प्रारशभभक 

 

१. संशिप्त िाम र प्रारभभ: (१) यो तिरे्दशिकाको िाम “राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििा सञ्चालि 
तिरे्दशिका, २०७0”  रहेको छ । 

(२) यो तिरे्दशिका स्वीकृि भएको तमतिरे्दशख लाि ुहिुेछ ।  

२. पररभाषा :  ववषय वा प्रसङ्गले अको अथश िलािेमा यस तिरे्दशिकामा; 

(क) “केन्त्रस्िरीय (संघस्िरीय) राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििा” भन्नाले प्ररे्दिस्िरीय 
राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििाबाट छिौट भई सभबशन्त्धि प्ररे्दिको खेलकुर्द 
पररषद् बाट तसफाररस भई आएका खेलाडीहरूबीच हिुे खेलकुर्द प्रतियोतििालाई 
सभझि ुपछश । 

(ख) “शजल्लास्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििा” भन्नाले प्रत्येक स्थािीय िहस्िरीय 
राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििाबाट छिौट भई आएका सबै खेलका खेलाडीहरु 
बीच आ-आफ्िो समूहमा शजल्लास्िरमा हिुे अन्त्िर स्थािीय िह खेलकुर्द 
प्रतियोतििालाई सभझि ुपछश । 

(ि)  “शजल्ला खेलकुर्द ववकास सतमति” भन्नाले रावष्ट्रय खेलकुर्द तबकास ऐि, २०७७ 
को र्दफा २४ को उपर्दफा (३) बमोशजमको शजल्ला खेलकुर्द ववकास सतमतिलाई 
सभझि ुपर्दशछ । 
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(घ) “वटम िेम” भन्नाले र्दईु वा र्दईु भन्त्र्दा बढी खेलाडी सहभािी भई खेतलि ेखेललाई 
सभझि ुपछश। 

(ङ) “पररषद्” भन्नाले रावष्ट्रय खेलकुर्द तबकास ऐि, २०७७ को र्दफा ३ बमोशजमको  
रावष्ट्रय खेलकुर्द पररषद् सभझि ुपछश । 

(च) “प्ररे्दि खेलकुर्द पररषद्” भन्नाले प्ररे्दिस्िरमा खेलकुर्दको ववकास, ववस्िार र प्रवर्द्शि 
िरी खेलकुर्दको सञ्चालि िथा व्यवस्थापि ििशका लाति प्ररे्दि काििुमा व्यवस्था 
भए बमोशजम हिुे प्ररे्दि खेलकुर्द पररषद् वा बोडश वा सतमतिलाई बझुाउिेछ।  

(छ) “प्ररे्दिस्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििा” भन्नाले शजल्लास्िरीय राष्ट्रपति रतिङ 
शिल्ड प्रतियोतििाबाट छिौट िरी सभबशन्त्धि शजल्ला खेलकुर्द ववकास सतमतिबाट 
तसफाररस भई आएका खेलाडीहरूबीच हिुे खेलकुर्द प्रतियोतििालाई सभझि ुपछश। 

(ज) “मन्त्रालय” भन्नाले  िपेाल सरकार, यवुा िथा खेलकुर्द मन्त्रालय सभझि ुपछश। 

(झ) “राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििा” भन्नाले चाल ुिैशिक सरमा किा १२ सभम 
तियतमि रुपमा अध्ययिरि १८ वषश भन्त्र्दा मतुिका छार/छाराहरू बीच आ-आफ्िो 
समूहमा हिुे प्रतियोतििालाई सभझि ुपछश । 

(ञ) “स्थािीयिह स्िरीय राष्ट्रपति रतिङशिल्ड प्रतियोतििा” भन्नाले प्रत्येक चाल ुिैशिक 
सरमा किा १२ सभम तियतमि रुपमा अध्ययिरि १८ वषश भन्त्र्दा मतुिका 
छार/छाराहरू बीच आ-आफ्िो समूहमा सभबशन्त्धि स्थािीय िहस्िरमा हिुे 
अन्त्िरववद्यालय खेलकुर्द प्रतियोतििालाई सभझि ुपछश । 

पररच्छेर्द -  २ 

स्थािीय िह िथा शजल्लास्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििा 
 

३. स्थािीयिह स्िरीय राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििा व्यवस्थापि िथा तिरे्दिि सतमति : स्थािीय 
िहमा राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििा आयोजिा, सञ्चालि िथा व्यवस्थापि ििश रे्दहायका 
सर्दस्यहरु रहेको स्थािीय राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििा व्यवस्थापि िथा तिरे्दिि सतमति िठि 
हिुेछ :  

(क) सभवशन्त्धि स्थािीय िहका प्रमखु वा तिजले िोकेको खेलकुर्द  

ववकास सतमतिको अध्यि          - संयोजक 
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(ख)  प्रतियोतििा सञ्चालि हिुे स्थािको स्थािीय िहको वडा अध्यि वा  

तिजले िोकेको सर्दस्य           - सर्दस्य  

(ि) सभबशन्त्धि स्थािीय िहको खेलकुर्द/शििा महािाखा/िाखा/ प्रमखु - सर्दस्य  

(घ)  सभबशन्त्धि स्थािीय िहमा रहेको प्रहरी कायाशलयको प्रमखु       - सर्दस्य 

(ङ)  शजल्ला खेलकुर्द ववकास सतमतिका सर्दस्यहरुमध्येबाट शजल्ला  

 खेलकुर्द ववकास सतमतिका अध्यिले िोकेको १ जिा   - सर्दस्य 

(च)  सभबशन्त्धि स्थािीय िहमा रहेका सामरु्दावयक/संस्थािि ववद्यालयहरुका  

शििकहरु मध्येबाट स्थािीय िहको प्रमखुले कभिीमा २ जिा मवहला  

शििक सवहि ४ जिा        - सर्दस्य 

(छ) सभबशन्त्धि स्थािीय िहमा बसोबास ििे पूवश खेलाडीहरु/खेलप्रमेीहरु 

मध्येबाट संयोजकले िोकेको १ जिा      -  सर्दस्य               

(ज) शजल्ला खेलकुर्द ववकास सतमतिको कायाशलय प्रमखु वा  

तिजले िोकेको प्रशििक/प्रतितितध                      -  सर्दस्य 

(झ)  सभवशन्त्धि खेल संघको प्रतितितध १/१ जिा           -    सर्दस्य 

(ञ) प्रतियोतििा सञ्चालि हिुे ववद्यालयको प्रधािाध्यापक वा संस्था  

प्रमखु              - सर्दस्य-सशचव 

४. स्थािीय राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििा व्यवस्थापि िथा तिरे्दिि सतमतिको काम, किशव्य 
र अतधकार : स्थािीय राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििा व्यवस्थापि िथा तिरे्दिि सतमतिको 
काम, किशव्य र अतधकारहरु रे्दहाय बमोशजम हिुेछ :  

(क) स्थािीयिह स्िरीय  राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििा व्यवस्थापि िथा अििुमि 
ििे, 

(ख)  स्थािीयिह स्िरीय राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििा आयोजिाका लाति आवश्यक 
पूवाशधारको ववकास र व्यवस्था ििे, 
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(ि)  स्थािीयिह स्िरीय राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििा सञ्चालि ििश केन्त्रबाट 
तिधाशररि िातलका अिसुार हिुे िरी तमति िथा समय िोकी उपयकु्त स्थाि छिौट 
ििे, 

(घ)  सभबशन्त्धि स्थािीय िहका सभपूणश ववद्यालयहरुलाई प्रतियोतििामा भाि तलि 
प्रोत्साहि ििे,  

(ङ)  राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििा आयोजिा सभबन्त्धमा शजल्ला खेलकुर्द ववकास 
सतमतिसँि आवश्यक समन्त्वय ििे,  

(च)  सतमतिको बैठक सभबन्त्धी कायशववतध ियार ििे, 

(छ)  प्रतियोतििालाई व्यवशस्थि र मयाशदर्दि बिाउिका लाति सरोकारवाला 
तिकायहरुसँि आवश्यक समन्त्वय ििे, 

(ज)  राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििाको लाति सभबशन्त्धि स्थािीय िहमा ववतियोशजि 
रकमलाई अतधकिम रुपमा सर्दपुयोि ििे िरी प्रतियोतििा सञ्चालिको व्यवस्था 
तमलाउिे, 

(झ)  प्रतियोतििा सञ्चालिका लाति आवश्यक थप आतथशक श्रोि जटुाउि पहल ििे , 

(ञ)  प्रतियोतििा सभबन्त्धी उत्पन्न वववार्दको समाधाि ििे र  

(ट)  प्रतियोतििा सञ्चालिका लाति आवश्यक पिे प्राववतधक, आतथशक, प्रचारप्रसार 
लिायिका उपसतमतिहरु िठि ििे । 

५. शजल्लास्िरीय राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििा व्यवस्थापि िथा तिरे्दिि सतमति : (१) शजल्ला 
स्िरीयिह स्िरीय राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििा आयोजिा, सञ्चालि िथा समन्त्वय ििश 
रे्दहायका सर्दस्यहरु रहेको शजल्लास्िरीय राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििा व्यवस्थापि िथा 
तिरे्दिि सतमति िठि हिुछे :  

 (क) शजल्ला खेलकुर्द ववकास सतमतिका अध्यि         -  संयोजक 

(ख) प्रतियोतििा सञ्चालि हिुे स्थािको स्थािीय िहको प्रमखुले िोकेको  

प्रतितितध           - सर्दस्य 

(ि) प्रमखु शजल्ला अतधकारीले िोकेको प्रतितितध      - सर्दस्य  

(ङ) शििा ववकास िथा समन्त्वय इकाइ प्रमखुले िोकेको प्रतितितध           - सर्दस्य 



5 
 

(च) शजल्लाशस्थि िेपाली सेिाको प्रमखुले िोकेको प्रतितितध     - सर्दस्य 

(छ) शजल्ला प्रहरी कायाशलयको प्रमखुले िोकेको प्रतितितध     - सर्दस्य 

(ज) शजल्लाशस्थि सिस्त्र प्रहरीको प्रमखुले िोकेको प्रतितितध      - सर्दस्य 

(झ) प्रतियोतििा सञ्चालि हिुे ववद्यालयको प्रधािाध्यापक वा संस्थाको प्रमखु     - सर्दस्य  

(ञ) शजल्लाको सामरु्दावयक र संस्थािि ववद्यालयहरुका प्रधािाध्यापकहरु 

मध्येबाट शजल्ला खेलकुर्द ववकास सतमतिले मिोियि िरेका कभिीमा १ 

 जिा मवहला सवहि २ जिा                                  - सर्दस्य 

(ट) सभबशन्त्धि शजल्लामा खेलकुर्दमा ववशिष्ट योिर्दाि परु् याएका व्यशक्तहरु  

मध्येबाट शजल्ला समन्त्वय सतमतिका प्रमखुले मिोतिि िरेको कभिीमा १ 

 जिा मवहला सवहि २ जिा       - सर्दस्य 

(ठ) सभबशन्त्धि खेल संघको प्रतितितध १/१ जिा       - सर्दस्य 

(ड) शजल्ला खेलकुर्द ववकास सतमतिको कायाशलय प्रमखु    - सर्दस्य-सशचव 

 

६. सल्लाकार सतमति : (१) प्रतियोतििाको सञ्चालिमा समन्त्वय, सहयोि िथा सहजीकरण ििश रे्दहाय 
बमोशजमको सल्लाहकार सतमति रहिेछ : 

(क) शजल्ला समन्त्वय सतमतिका प्रमखु                 -  संयोजक 

(ख) प्रतियोतििा सञ्चालि हिुे स्थािको स्थािीय िहको प्रमखु     - सर्दस्य 

(ि) प्रमखु शजल्ला अतधकारी         - सर्दस्य  

(घ) शजल्ला समन्त्वय अतधकारी       - सर्दस्य  

(ङ) शििा ववकास िथा समन्त्वय इकाइ प्रमखु                - सर्दस्य 

(च) शजल्लाशस्थि िेपाली सेिाको प्रमखु        - सर्दस्य 

(छ) शजल्ला प्रहरी कायाशलयको प्रमखु        - सर्दस्य 

(ज) शजल्लाशस्थि सिस्त्र प्रहरीको प्रमखु        - सर्दस्य 

(झ) शजल्ला खेलकुर्द ववकास सतमतिका अध्यि       - सर्दस्य 

(ञ) प्रतियोतििा सञ्चालि हिुे ववद्यालयको प्रधािाध्यापक वा संस्थाको प्रमखु     - सर्दस्य  



6 
 

(ट) शजल्ला खेलकुर्द ववकास सतमतिको कायाशलय प्रमखु    - सर्दस्य-सशचव 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको सतमतिको तिरे्दिि अिसुार शजल्लास्िरीय राष्ट्रपति रतिङ 
शिल्ड प्रतियोतििाको आयोजिा, सञ्चालि िथा व्यवस्थापि शजल्ला खेलकुर्द ववकास सतमतिबाट 
हिुेछ । 

7. शजल्लास्िरीय राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििा व्यवस्थापि िथा तिरे्दिि सतमतिको काम, किशव्य 
र अतधकार : शजल्लास्िरीय राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििा व्यवस्थापि िथा तिरे्दिि सतमतिका 
काम, किशव्य र अतधकारहरु रे्दहाय बमोशजम हिुेछि ्: 

(क) शजल्लास्िरीय राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििा व्यवशस्थि एवं मयाशदर्दि रुपमा  
सञ्चालि ििे, 

(ख) प्रतियोतििाका लाति आवश्यक स्रोि, साधि िथा सामग्रीहरु व्यवस्थापि ििे, 

 (ि) प्रतियोतििा सञ्चालिका लाति आवश्यक पिे प्राववतधक, आतथशक, प्रचारप्रसार  
लिायिका उपसतमतिहरु िठि ििे, 

(घ)  प्रतियोतििा सञ्चालि िथा व्यवस्थापिका लाति आवश्यकिा अिसुार स्थािीय 
िहहरु एवं सरोकारवालाहरुसँि समन्त्वय ििे, 

(ङ)  स्थािीयस्िरबाट छिौट भएका खेलाडी (ववद्याथीहरु) र ववद्यालयहरु सहभािी िराई 
कायशक्रम सभपन्न ििे, 

(च)  शजल्लास्िरीय प्रतियोतििा सभपन्न िरी ववजयी खेलाडीहरुलाई तिधाशररि कोटा 
अिसुार छिौट िरी प्ररे्दिस्िरीय प्रतियोतििामा सहभािी िराउिे, 

(छ) केन्त्रस्िरीय र प्ररे्दिस्िरीय राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििा व्यवस्थापि िथा 
तिरे्दिि सतमतिले दर्दएको तिरे्दििहरुको पालिा ििे, िराउिे । 

 8. शजल्लास्िरीय प्रतियोतििामा सहभािीिाको आधार :  (१) स्थािीय राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििा 
आयोजकले स्थािीयस्िरमा प्रतियोतििा सञ्चालि िरी रे्दहाय बमोशजमका आधारमा खेलाडीलाई 
िथा टोलीलाई शजल्लास्िरीय प्रतियोतििामा सहभािी िराउि ुपिेछ। 

(क)  ५ भन्त्र्दा कम स्थािीय िह भएमा प्रथम, दििीय र ििृीय   

(ख)    ५ वा सो भन्त्र्दा बढी स्थािीय िह भएमा प्रथम र  दििीय 
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(२) वटम िेममा प्रत्येक स्थािीय िहले प्रत्येक इभेन्त््समा एउटा मार वटम सहभािी 
िराउि पाउिेछ। 

9. प्रतियोतििा सञ्चालि प्रवक्रयाः (१) स्थािीय िहस्िरीय प्रतियोतििामा सहभािी हिु सभबशन्त्धि 
ववद्यालयले अिसूुची -१ बमोशजमको फाराम खेलाडी ववद्याथीबाट भराई िोवकएको समयमा 
आयोजकलाई उपलव्ध िराउि ुपिेछ । 

(२) स्थािीयस्िरीय /शजल्लास्िरीय प्रतियोतििाका ववजयी खेलाडीलाइश प्रर्दाि िररि े
प्रमाणपरको ढाँचा अिसूुची-२ बमोशजम हिुेछ । 

(३) स्थािीयस्िरीय /शजल्लास्िरीय प्रतियोतििाका ववजयी ववद्यालयहरूलाई प्रर्दाि िररिे 
प्रमाणपरको ढाँचा अिसूुची-३ बमोशजम हिुेछ । 

(४)  स्थािीय िहस्िरीय प्रतियोतििामा संलग्ि िररिे खेलका इभेन्त््सहरू अिसूुची -४ 
मा उल्लेख िरे बमोशजम हिुेछि ्।  

(५) आयोजकले स्थािीय िहको प्रतियोतििा सञ्चालि हिु ेस्थाि, तमति र सञ्चालि हिु े
खेलहरूको वववरण सवहिको जािकारी कशभिमा १५ दर्दि अिावै ववद्यालयहरूलाई उपलव्ध 
िराउिपुिेछ। 

(६) शजल्लास्िरीय प्रतियोतििामा सहभािी हिु सभबशन्त्धि स्थािीय िहले अिसूुची-१ 
बमोशजमको फाराम खेलाडी/ववद्याथीबाट भराई िोवकएको समयमा आयोजकलाई उपलव्ध िराउि ु
पिेछ। 

(७) आयोजकले स्थािीय प्रतियोतििा सभपन्न भएको तमतिले ७ दर्दि तभर खेलको ितिजा 
सवहिको प्रिति प्रतिवेर्दि अिसूुची -५ बमोशजमको ढाँचामा शजल्ला खेलकुर्द ववकास सतमतिमा 
अतिवायश रूपमा पठाउि ुपिेछ । 

(८) आयोजकले शजल्लास्िरीय प्रतियोतििा सभपन्न भएको तमतिले ७ दर्दि तभर खेलको 
ितिजा सवहिको प्रिति प्रतिवेर्दि अिसूुची-६ बमोशजमको ढाँचामा सावशजतिक िरी सभबशन्त्धि 
प्ररे्दि खेलकुर्द हेिे तिकाय र पररषद् मा पठाउि ुपिेछ । 

(९) स्थािीय प्रतियोतििामा सहभािी हिु आउँर्दा प्रत्येक ववद्यालयबाट र शजल्ला स्िरमा 
सहभािी हिु आउँर्दा प्रत्येक स्थािीय िहबाट वटम इभेन्त््सहरुमा एक-एक वटम र अन्त्य 
इभेन्त््समा बढीमा २/2 जिा खेलाडीहरूलाई सहभािी िराउि सवकिछे। एथ्लेवटक्स 
इभेन्त््सका प्रत्येक खेलाडीले बढीमा एक वफल्ड र्दईु ट्रयाक वा र्दईु वफल्ड एक ट्रयाक इभेन्त्टमा 
भाि तलि पाउिेछि।्  
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(१०) प्रत्येक ववद्यालयले भतलबल खेलिफश  बढीमा ९/९ जिासभम खेलाडी 
छार/छाराहरू, पठाउि सक्िेछि ्। 

(११) मासशल आटश खेलको हकमा स्थािीय िहले  प्रतियोतििा  आयोजिा िरी 
खेलाडीहरुको तसफाररस ििुश पिेछ । 

िर खेलाडीहरुको उपलब्धिा िथा खेलको प्रकृति अिसुार प्रतिस्पधाश िराउि सभभव 
िभएमा िौल समूह अिसुारका खेलाडीलाई छिौट िरी शजल्लाको प्रतिस्पधाशमा सो व्यहोराको 
तसफाररस सवहि सहभातििाका लाति पठाउि सक्िेछ ।   

(१२)आयोजकले प्रतियोतििाको टाइतसट सकेसभम कशभिमा ५०% (पचास प्रतििि) 

सहभािीहरु/प्रतितितधहरूको रोहवरमा ियार ििुश पिेछ  । 

(१३)आयोजकले प्रत्येक इभेन्त््सका ववजयी खेलाडीहरूलाई पर्दक िथा प्रमाणपर 
उपलब्ध िराउि ुपिेछ। सञ्चातलि प्रतियोतििाको पर्दक संख्याको आधारमा प्रथम हिुेलाई शिल्ड 
सवहि ििर्द परुस्कार र प्रमाणपर प्रर्दाि ििुश पिेछ । साथै दििीय र ििृीय हिुेहरुलाई ट्रफी, 
ििर्द परुस्कार  र प्रमाणपर प्रर्दाि ििुश पिेछ  । 

(१४) शजल्ला खेलकुर्द ववकास सतमतिले प्ररे्दिस्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििामा 
सहभािी हिु पठाउँर्दा सभबशन्त्धि खेलाडीलाई पोिाक र खेलकुर्दको झण्डाको व्यवस्था ििुश 
पिेछ।उक्त प्रतियोतििामा सहभािी हिुे खेलाडीको आिेजािे यािायाि खचश सभबशन्त्धि शजल्ला 
खेलकुर्द ववकास सतमतिले व्यहोिुश पिेछ । 

(१५) आयोजकले प्रतियोतििा सञ्चालि ििश स्थािीय स्िरमा  थप स्रोि जटुाउि सक्िेछ। 

(१६)शजल्ला स्िरीय राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििाको एथ्लेवटक्स प्रतियोतििामा ववजयी 
खेलाडीहरूलाई प्ररे्दि स्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििामा सहभािी िराउि ुपिेछ िथा 
भतलबल र कबड्डी खेलमा सहभािी हिुे खेलाडीहरूको छिौट खेल प्राववतधकहरुको परामिशमा 
उत्कृष्ट खेलाडीहरूमध्येबाट आयोजक सतमतिले तसफाररस िरे बमोशजम हिुेछ । 

(१७) काब ुबावहरको पररशस्थति पिश िई प्रतियोतििा स्थतिि ििुश परेमा आयोजकले 
सोको कारण सवहिको तिणशय र उक्त प्रतियोतििा पररशस्थति अिकूुल हिुासाथ पिुः सञ्चालि हिु े
व्यहोरा समेिको तलशखि जािकारी प्ररे्दि खेलकुर्द पररषद् र पररषद्लाई िराउि ुपिेछ। 

(१८) आयोजकले पूवाशधार र बसोबासको व्यवस्थालाई समेि ववचार िरी इच्छुक 
ववद्यालयहरूका बीच वषै वपच्छे अलि-अलि स्थािमा आपसी समझर्दारीमा झण्डा हस्िान्त्िरण 
िररिे प्रवक्रयािारा प्रतियोतििा सञ्चालि ििश सवकिेछ । 
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(१९) आयोजकले ववतियोशजि रकमको खचशको वववरण लेखा पररिण िराई सोको 
प्रतिवेर्दि सो आ.व. समाप्त भएको एक मवहिातभर प्ररे्दि खेलकुर्द पररषद् र पररषद् मा अतिवायश 
रूपमा पठाउि ुपिेछ । 

पररच्छेर्द -   ३ 

प्ररे्दिस्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििा 
 

१0. प्ररे्दिस्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििा आयोजक सतमति : प्ररे्दिस्िरीय राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड 
प्रतियोतििा आयोजिा, सञ्चालि िथा समन्त्वय ििश रे्दहायका सर्दस्यहरु रहेको प्ररे्दिस्िरीय राष्ट्रपति रतिङ्ग 
शिल्ड प्रतियोतििा आयोजक सतमति रहिेछ :  

(क) सभबशन्त्धि प्ररे्दिको खेलकुर्द पररषद्को कायशकारी प्रमखु वा सर्दस्य सशचव     - संयोजक 

(ख) सभबशन्त्धि प्ररे्दिको खेलकुर्द हेिे मन्त्रालयको खेलकुर्द महािाखा प्रमखु           - सर्दस्य 

(ि) सभबशन्त्धि प्ररे्दिका शििा ववकास तिरे्दििालयको अतधकृि प्रतितितध                 - सर्दस्य 

(घ) िपेाली सेिाको अतधकृि प्रतितितध               - सर्दस्य 

(ङ) िेपाल प्रहरीको अतधकृि प्रतितितध                          - सर्दस्य 

(च) सिस्त्र प्रहरीको अतधकृि प्रतितितध                      - सर्दस्य 

(छ) सभवशन्त्धि खेल संघको प्रतितितध १/१ जिा                           - सर्दस्य  

(ज) प्ररे्दिको खेलकुर्द हेिे कायाशलयको प्रमखु          -सर्दस्य सशचव 

११. सल्लाकार सतमति : (१) प्रतियोतििाको सञ्चालिमा समन्त्वय, सहयोि िथा सहजीकरण ििश रे्दहाय 
बमोशजमको सल्लाहकार सतमति रहिेछ : 

(क) सभबशन्त्धि प्ररे्दिको खेलकुर्द हेिे मन्त्री                 - संयोजक 

(ख) सभबशन्त्धि प्ररे्दिको खेलकुर्द हेिे सशचव         - सर्दस्य 

(ि) सभबशन्त्धि प्ररे्दिको आतथशक मातमला हेिे मन्त्रालयको सशचव  - सर्दस्य 

(घ) सभबशन्त्धि प्ररे्दिको  खेलकुर्द पररषद् को उपाध्यि       - सर्दस्य 

(ङ) सभबशन्त्धि प्ररे्दिका शििा ववकास तिरे्दििालय प्रमखु             - सर्दस्य 
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(च) सभबशन्त्धि प्ररे्दिको मन्त्रालयको खेलकुर्द हेिे महािाखा प्रमखु सर्दस्य-सशचव 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम सतमतिको बैठकको आयोजिा संयोजकको तिरे्दििमा सर्दस्य-
सशचवले ििेछ। 

(३) सतमतिको बैठकमा आवश्यकिा अिसुार अन्त्य व्यशक्त िथा संस्थाका प्रतितितधहरुलाई 
आमशन्त्रि सर्दस्यको रुपमा तिमन्त्रणा ििश सवकिेछ । 

१२. प्रतियोतििा सञ्चालि प्रवक्रयाः (१) शजल्ला खेलकुर्द ववकास सतमतिले प्ररे्दिस्िरीय प्रतियोतििामा 
सहभािी हिु छिौट भएका खेलाडीहरूबाट अिसूुची -१ बमोशजमको फारम भराई आयोजकलाई 
िोवकएको समयतभर उपलब्ध िराउि ुपिेछ ।  

(२)  प्रतियोतििाका ववजयी खेलाडीलाइश प्रर्दाि िररिे प्रमाण परको ढाँचा अिसूुची- २ 
बमोशजम हिुेछ । 

(३)  प्रतियोतििाका ववजयी शजल्लालाइश प्रर्दाि िररिे प्रमाण परको ढाँचा अिसूुची-३ 
बमोशजम हिुेछ । 

(४)  प्रतियोतििामा संलग्ि िररिे खेलका इभेन्त््सहरू अिसूुची-४ बमोशजम हिुेछि।् 

(५)  आयोजकले प्रतियोतििा सञ्चालि ििुश भन्त्र्दा १५ दर्दि अिावै प्रतियोतििा सञ्चालि 
हिुे स्थाि, तमति र सञ्चालि हिुे खेलको वववरण सवहिको जािकारी सभबशन्त्धि शजल्ला खेलकुर्द 
ववकास सतमतिहरूलाई पठाउि ुपिेछ । 

(६) आयोजकले प्रतियोतििा सभपन्न भएको तमतिले ७ दर्दि तभर खेल ितिजा सवहिको 
प्रिति प्रतिवेर्दि अिसूुची-७ बमोशजमको ढाँचामा सभबशन्त्ध प्ररे्दि खेलकुर्द हेिे मन्त्रालय र 
पररषद् मा पठाउि ुपिेछ । 

(७) प्रत्येक शजल्लाबाट वटम इभेन्त््सहरुमा एक-एक वटम र अन्त्य इभेन्त््समा बढीमा 
२/2 जिा खेलाडीहरूलाई सहभािी िराउि सवकिेछ।एथ्लेवटक्स इभेन्त्टका प्रत्येक खेलाडीले 
बढीमा एक वफल्ड र्दईु ट्रयाक वा र्दईु वफल्ड एक ट्रयाक इभेन्त्टमा भाि तलि पाउिेछि।्  

(८)  प्रत्येक शजल्लाबाट भतलबलिफश  बढीमा ९/९ जिा छार/छारा खेलाडीहरू र १ 
जिा प्रशििक, प्रत्येक खेलको १ जिा व्यवस्थापक, एथ्लेवटक्सिफश  बढीमा ११/११ जिा 
छार/छारा खेलाडीहरू र १ जिा प्रशििक, मासशल आटश खेलका प्रत्येक िौल समूहमा प्रथम 
हिुे छार/छारा खेलाडी र प्रत्येक खेलका १/१ जिा प्रशििक र कबड्डी खेल िफश  ९/९ जिा 
छार/छारा खेलाडी र १ जिा प्रशििक सहभािी हिु सक्िेछ। शजल्ला खेलकुर्द ववकास 
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सतमतिका अध्यि र कायाशलय प्रमखु वा तिजले िोकेको १ जिा कमशचारी िरी बढीमा जभमा 
१११ जिा सभमको टोली प्ररे्दिस्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििामा सहभािी हिु 
सक्िेछि।् 

(९)  आयोजकले प्रतियोतििाको खेल िातलका (टाइतसट) ियार ििुश पिेछ  । 

(१०) प्रतियोतििाको आयोजकले प्रत्येक इभेन्त््सका ववजयी खेलाडीहरूलाई पर्दक िथा 
प्रमाणपर उपलब्ध िराउि ुपिेछ।सञ्चातलि प्रतियोतििामा प्रथम हिुे शजल्लालाई शिल्ड सवहि 
ििर्द, ट्रफी र प्रमाणपर प्रर्दाि ििुश पिेछ। साथै दििीय र ििृीय हिु ेशजल्लालाई ट्रफी, ििर्द र 
प्रमाणपर प्रर्दाि ििुश पिेछ  । 

(११) केन्त्रस्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििामा सहभािी हिु जाँर्दा सभबशन्त्धि प्ररे्दि 
खेलकुर्द पररषद्ले खेलाडीहरूलाई पोिाक र प्ररे्दि खेलकुर्द झण्डाको व्यवस्था ििुश पिेछ। 

(१२) आयोजकले प्रतियोतििा सञ्चालि ििश थप स्रोि जटुाउि सक्िेछ।  

(१३) एथ्लेवटक्स र मासशल आटश खेलका प्रतियोतििामा ववजयी खेलाडीहरूलाई 
केन्त्रस्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििामा सहभािी िराउि ुपिेछ । खेलमा सहभािी हिु े
खेलाडीहरूको छिौट प्ररे्दि खेलकुर्द पररषद्ले प्ररे्दिस्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििाका 
उत्कृष्ट खेलाडीहरूमध्येबाट तसफाररस िरे बमोशजम हिुेछ । 

(१४) काब ुबावहरको पररशस्थति पिश िई प्रतियोतििा स्थतिि ििुशपरेमा आयोजकले सोको 
कारण सवहिको तिणशय र उक्त प्रतियोतििा पररशस्थति अिकूुल हिुासाथ पिुः सञ्चालि हिुे व्यहोरा 
समेिको तलशखि जािकारी पररषद्लाई िराउि ुपिेछ । 

(१५) आयोजकले प्ररे्दिस्िरीय प्रतियोतििामा सहभािी हिु आउिे टोली िेिा िथा प्रत्येक 
खेलका १ /१ जिा प्रशििक र खेलाडी सवहिको टोलीलाई कशभिमा ४ दर्दिसभम टोली िेिा र 
प्रशििकलाई र खेलाडीलाई प्रचतलि कािूि बमोशजमको रै्दतिक भत्ता वापिको रकम व्यवस्था 
ििुशपिेछ। 

(१६) आयोजकले कायश सभपन्न प्रतिवेर्दि आ.व. समाप्त भएको एक मवहिा तभर प्ररे्दिको 
खेलकुर्द हेिे मन्त्रालय र रावष्ट्रय खेलकुर्द पररषद् मा पठाउिपुिेछ । 
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पररच्छेर्द - ४ 

केन्त्रस्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििा 
 

१३. प्रतियोतििाको आयोजिा िथा व्यवस्थापिः (१) राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििाको आयोजिा, 
व्यवस्थापि, सञ्चालि र समन्त्वय ििश रे्दहायका सर्दस्यहरु रहेको सञ्चालि िथा व्यवस्थापि सतमति 
रहिेछ :  

(क) सर्दस्य  सशचव,  रावष्ट्रय खेलकुर्द पररषद्      -  संयोजक 

(ख) प्रतियोतििा आयोजिा हिुे प्ररे्दिको सर्दस्य सशचव    - सर्दस्य 

(ि) उपसशचव,  मन्त्रालय, खेलकुर्द प्रतियोतििा िाखा       - सर्दस्य 

(घ) प्रमखु, प्रिासि ववभाि, रावष्ट्रय खेलकुर्द पररषद्    - सर्दस्य  

(ङ) सभबशन्त्धि खेलहरुका प्रमखु प्रशििक १/१ जिा        - सर्दस्य 

(च) रावष्ट्रय खेलकुर्द पररषद्, खेलकुर्द प्रतियोतििा ववभािका  

ववभािीय प्रमखु        - सर्दस्य   सशचव 

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (ख) को सर्दस्यको हकमा प्ररे्दि खेलकुर्द पररषद्  िठि 
िभइश सर्दस्य सशचव िभएको अवस्थामा प्ररे्दि खेलकुर्द हेिे मन्त्रालयले िोके बमोशजम हिुेछ । 

(३) राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििाको आयोजिा, सञ्चालि एवं व्यवस्थापिमा रावष्ट्रय 
खेलकुर्द पररषद् बाट सभबशन्त्धि खेल संघलाई समेि पररचालि िरी ििुश पिेछ।  

१४. प्रतियोतििा सञ्चालि प्रवक्रयाः (१) प्रतियोतििामा सहभािी हिु छिौट भएका खेलाडीहरूलाई 
अिसूुची-१ बमोशजमको फारम भराई वववरण सभबशन्त्धि प्ररे्दि खेलकुर्द पररषद्ले तसफाररसका साथ 
आयोजकलाई िोवकएको समय तभर उपलब्ध िराउि ुपिेछ।  

(२) प्रतियोतििाका ववजयी खेलाडीलाइश प्रर्दाि िररिे प्रमाण परको ढाँचा अिसूुची-२ 
बमोशजम हिुेछ । 

(३) प्रतियोतििाका ववजयी प्ररे्दिहरूलाई प्रर्दाि िररिे प्रमाण परको ढाँचा अिसूुची-३ 
मा उल्लेख भए बमोशजम हिुेछ । 

(४) प्रतियोतििामा संलग्ि िररिे खेलका इभेन्त््सहरू अिसूुची -४ बमोशजम हिुेछि।् 
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(५) आयोजकले प्रतियोतििा सञ्चालि ििुश भन्त्र्दा १५ दर्दि अिावै प्रतियोतििा सञ्चालि 
हिुे स्थाि, तमति र सञ्चालि हिुे खेलहरूको वववरण सवहिको जािकारी सबै प्ररे्दि खेलकुर्द 
पररषद्हरूलाई पठाउि ुपिेछ । 

(६) प्रतियोतििा सभपन्न भएको तमतिले ७ दर्दि तभर आयोजकले खेल ितिजा सवहिको 
प्रिति प्रतिवेर्दि अिसूुची-८ बमोशजमको ढाँचामा मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ । 

(७) प्रत्येक प्ररे्दिबाट वटम इभेन्त््सहरुमा एक-एक वटम र अन्त्य इभेन्त््समा बढीमा 
२/2 जिा खेलाडीहरूलाई सहभािी िराउि सक्िेछ।एथ्लेवटक्स इभेन्त्टका प्रत्येक खेलाडीले 
बढीमा एक वफल्ड र्दईु ट्रयाक वा र्दईु वफल्ड एक ट्रयाक इभेन्त्टमा भाि तलि पाउिेछि ्। 

(८) प्रत्येक प्ररे्दिबाट भतलबलमा ९/९ (छार/छारा) खेलाडी, २ प्रशििक, 

एथ्लेवटक्सिफश  ११/११ (छार/छारा) खेलाडी, २ प्रशििक, कबड्डीमा 9/9 (छार/छारा) 
खेलाडी, २ प्रशििक, मािशलआटश िफश  प्रत्येक िौल समूहका प्रथम र दििीय छार/छारा २/२ 
जिाको र्दरले ३६ खेलाडी र १/१ जिा प्रशििक र प्रत्येक खेलका १/१ जिा व्यवस्थापक र 
टोली िेिा एक जिा समेि िरी बढीमा १११ जिासभम सहभािी हिु सक्िेछि।् 

(९) आयोजकले प्रतियोतििाको िातलका (टाइतसट) ियार ििुश पिेछ । 

(१०) प्रतियोतििाको आयोजकले प्रत्येक इभेन्त््सका ववजयी खेलाडीहरूलाई पर्दक िथा 
प्रमाणपर उपलब्ध िराउि ुपिेछ ।सञ्चातलि प्रतियोतििामा प्रथम हिुे प्ररे्दिलाई शिल्ड सवहि 
ििर्द, ट्रफी र प्रमाणपर प्रर्दाि ििुश पिेछ।साथै दििीय र ििृीय हिुे प्ररे्दिलाई ट्रफी, ििर्द र 
प्रमाणपर प्रर्दाि ििुश पिेछ । 

(११) आयोजकले व्यशक्तिि इभेन्त््समा प्रथम, दििीय  र ििृीय हिुेलाई ििर्द परुस्कार 
सवहि प्रमाणपरको व्यवस्था ििुश पिेछ । वटम िेमको हकमा  प्रथम, दििीय र ििृीय हिुे 
वटमका प्रत्येक खेलाडीलाई  ििर्द परुस्कार सवहि प्रमाणपरको व्यवस्था ििुश पिेछ। 

(१२) आयोजकले प्ररे्दिबाट सहभािी हिु आउिे टोलीलाई रा.प.अिं प्रथम शे्रणी सरहको 
सवुवधाको व्यवस्था ििुश पिेछ।यािायािको हकमा प्ररे्दि स्िरीय प्रतियोतििा सञ्चालि भएको 
स्थािरे्दशख केन्त्रस्िरको प्रतियोतििा सञ्चालि भएको स्थािसभमको स्थल मािशको आिेजािे 
यािायाि खचश उपलब्ध िराउि ुपिेछ। िर प्रतियोतििा सञ्चालि हिुे सभबशन्त्धि प्ररे्दिको हकमा 
तियमािसुार हिुेछ । 

(१३) आयोजकले प्रतियोतििा सञ्चालि ििश थप स्रोि जटुाउि सक्िेछ ।  

(१४) एथ्लेवटक्सिफश को केन्त्र स्िरीय प्रतियोतििामा रावष्ट्रय रेकडश िोड्िे प्रत्येक 
छार/छारालाई ििर्द परुस्कार सवहि उत्कृष्ट खेलाडीको प्रमाण-पर प्रर्दाि िररिेछ । 
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(१५) काब ुबावहरको पररशस्थति पिश िई प्रतियोतििा स्थतिि ििुश परेमा आयोजकले सो 
को कारण सवहिको तिणशय र उक्त प्रतियोतििा पररशस्थति अिकूुल हिुासाथ पिुः सञ्चालि हिु े
व्यहोरा समेिको जािकारी मन्त्रालयलाई िराउि ुपिेछ । 

 

पररच्छेर्द - ५ 

                                 ववववध 

 

१५. शिल्ड सभबन्त्धी व्यवस्था :  (१) राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड  प्रतियोतििामा अशघल्लो वषशको शिल्ड 
ववजयीलाई रतिङ शिल्डको रूपमा उपलब्ध िराउिे व्यवस्था िरी यसै क्रमलाई तिरन्त्िरिा 
दर्दइिेछ। 

 िर लिािार िीि पटकसभम रतिङ शिल्ड प्रतियोतििामा ववजयी हिुेले सो शिल्ड सधैँको 
लाति राख्न पाउिेछ।  

(२) उपर्दफा (१) को प्रतिबन्त्धात्मक वाक्यांि बमोशजम भएमा आयोजकले ियाँ शिल्डको 
व्यवस्था ििुशपिेछ। 

(३) रतिङ शिल्ड हराएमा, िातसएमा वा मातसएमा शजभमा तलएको तिकायले सातबक 
बमोशजमकै रतिङ शिल्ड ियार िरी सभबशन्त्धि तिकायलाई उपलब्ध िराउि ुपिेछ।  

 

१६. मूल्याङ्किका आधारहरूः (१) राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििामा समावेि भएका सभपूणश खेल/ववधा 
िथा प्रत्येक इभेन्त््सहरुको (व्यशक्तिि िथा सामूवहक स्पधाशिफश ) प्रथम स्थाि हातसल ििेलाई 
स्वणश, दििीय स्थाि हातसल ििेलाई रजि र ििृीय स्थाि हातसल ििेलाई कास्य पर्दक र प्रमाणपर 
दर्दइिेछ। समग्रमा प्रथम, दििीय र ििृीय स्थािको तिणशय िर्दाश स्वणश, रजि र कास्य पर्दक 
संख्याको आधारमा क्रमिः स्थाि तिधाशरण िररिेछ ।  

   िर उपर्दफा १ मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भएिा पति समग्रमा प्रथम, दििीय र ििृीय 
स्थािको तिणशय िर्दाश अिसूुची-४ को बुरँ्दा िं ५ मा समावेि िररएको ऐशच्छक खेलहरुको अङ्क 
िणिा िररिे छैि ।  

    (२) प्रतियोतििा सञ्चालिका क्रममा तिणाशयकबाट भएको तिणशयमा शचत्त िबझुी कुि ै
प्रतियोिीले आयोजक वा सञ्चालि ििे सतमति समि अिसूुची -9 बमोशजमको ढाँचामा उजरुी 
िरेमा सभबशन्त्धि आयोजक वा सतमतिले जाँचबझु िरी उपयकु्त तिणशय ििश सक्िेछ।  
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१७. ऐशच्छक खेल सभबन्त्धी व्यवस्था :  अिसूुची-४ को बुरँ्दा िं ५ मा समावेि ऐशच्छक खेलको हकमा 
सहभािी सभपूणश वटमको सञ् चालि एवं अन्त्य खचश आयोजकले िेपाल सरकारलाई अतिररक्त 
व्ययभार िपिे िरी ििुश पिेछ ।  

१८. खेलकुर्द प्रतियोतििामा ववद्याथी सहभािी िहिु ेअवस्था : रे्दहाय बमोशजमको अवस्था भएमा ववद्याथी 
खेलकुर्द प्रतियोतििामा सहभािी हिु सक्िेछैिि ्:  

  (क) अन्त्िरावष्ट्रयस्िरको प्रतियोतििामा पर्दक ववजेिा खेलाडी । 

(ख) प्रतियोतििामा मापर्दण्ड ववपररिका खेलाडीले पर्दक प्राप्त िरेको खण्डमा त्यस्िो पर्दक खोस्ि े
र तिकटिम ्प्रतिस्पधी खेलाडीलाई सो पर्दक प्रर्दाि िररिेछ।मापर्दण्ड बावहरका खेलाडी सहभािी 
िराउिे तिकायलाई आयोजक सतमतिले अििुासिको कारवाही स्वरुप बाँकी सबै इभेन्त्टमा सहभािी 
िराउिे छैि ।वटम िेमको हकमा पति सोवह तियम लाि ुहिुेछ । 

१९. जन्त्मर्दिाश प्रमाण-पर पेि ििुशपिे : स्थािीय प्रतियोतििामा सहभािी हिुका लाति सहभािी 
खेलाडीहरुले जन्त्म र्दिाशको प्रमाण-पर अतिवायश रुपमा पेि ििुशपिेछ ।मातथल्लो िहको 
प्रतियोतििामा सहभािी हिु छिौट भएका खेलाडीहरुको हकमा फारामसँि जन्त्म र्दिाश प्रमाण-
परको छाँयाँ प्रति संलग्ि ििुशपिेछ ।  

२०. बीमा सभबन्त्धी व्यवस्था : (१) केन्त्रस्िरमा राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििामा सहभािी हिु आउि े
टोलीको खेल अवतध भरको सामवुहक र्दघुशटिा बीमाको व्यवस्था आयोजकले ििुशपिेछ । 

   (२) स्थािीय िह र प्ररे्दिस्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििामा आयोजकले खेल 
अवतधभर सहभािी हिुे टोलीको सामवुहक र्दघुशटिा बीमाको व्यवस्था ििुशपिेछ ।  

२१. बाधा अड्काउ फुकाउिेः यस तिरे्दशिकाको कायाशन्त्वयि सभबन्त्धमा कुिै बाधा आइपरेमा रावष्ट्रय 
खेलकुर्द पररषद्को तसफाररसमा मन्त्रालयले फुकाउिछे । 

२२. तिरे्दशिकाको संिोधिः मन्त्रालयले यस तिरे्दशिकालाई आवश्यकिा अिसुार संिोधि ििश सक्िेछ। 

२३. खारेजी र बचाउः (१) “राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड िथा ववद्यालय खेलकुर्द प्रतियोतििा सञ्चालि तिरे्दशिका, 
२०६८” खारेज िररएको छ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम भए िरेका काम कारवाहीहरू यसै तिरे्दशिका बमोशजम भए 
िरेको मातििेछ । 
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  अिसूुची-१ 

सहभािी हिु भिुशपिे फारामको ढाचँा 

(र्दफा ९ को उपर्दफा (१) र (६), र्दफा १२ को उपर्दफा (१), र्दफा १४ को उपर्दफा (१) सँि सभबशन्त्धि) 

प्रतियोतििामा सहभािी हिु भिुशपिे फारमको िमूिा  

१. सहभािी ववद्याथीको िाम :  

२. ववद्यालयको िाम / ठेिािा : 

३. अध्ययिरि किा : 

४. जन्त्म तमति : 

५. सहभािी हिुे खेल : 

६. सहभािी हिुे ववद्याथीको हस्िािर : 

उल्लेशखि व्यहोरा दठक साँचो हो भति प्रमाशणि ििे,  

ववद्यालयबाट छिौट 
भएमा  

स्थािीय िहबाट छिौट 
भएमा  

शजल्लाबाट छिौट 
भएमा  

प्ररे्दिबाट छिौट भएमा  

प्रधािाध्यापकको  व्यवस्थापि िथा तिरे्दिि 
सतमतिको संयोजक वा 
सर्दस्य सशचव  

शजल्ला खेलकुर्द ववकास 
सतमतिको कायाशलय 
प्रमखुको  

प्ररे्दि खेलकुर्द ववकास 
सतमतिको कायाशलय 
प्रमखुको  

िाम : िाम : िाम : िाम : 
हस्िािर : हस्िािर : हस्िािर : हस्िािर : 
तमति : तमति : तमति : तमति : 
मोबाइल/ फोि िं: मोबाइल/ फोि िं: मोबाइल/ फोि िं: मोबाइल/ फोि िं: 
ववद्यालयको छाप : कायाशलयको छाप : कायाशलयको छाप : कायाशलयको छाप : 

 

खेलाडीको जन्त्म र्दिाशको प्रमाणपर अतिवायश रुपमा संलग्ि ििुशपिेछ ।  
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अिसूुची -२ 

ववजयी खेलाडीलाई प्रर्दाि िररिे प्रमाण- परको ढाचँा 

(र्दफा ९ को उपर्दफा (२), र्दफा १२ को उपर्दफा (२), र्दफा १४ को उपर्दफा (२) सँि सभबशन्त्धि) 

 

िेपाल सरकार, यवुा िथा खेलकुर्द मन्त्रालयको ित्वावधाि िथा रावष्ट्रय खेलकुर्द 

पररषद्कोसंयोजकत्वमा केन्त्र स्िरीय÷प्ररे्दि खेलकुर्द पररषद्÷शजल्ला स्िरीय खेलकुर्द ववकास 

सतमति÷स्थािीयिह स्िरीय प्रतियोतििा आयोजक सतमतििारा आयोशजि अन्त्िर ववद्यालय स्थािीय 

िह स्िरीय÷शजल्ला स्िरीय÷ प्ररे्दि स्िरीय÷केन्त्र स्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड 

प्रतियोतििाको................................................. ववधामा...................... स्थाि हातसल 

ििुश भएकोमा श्री ..................................................... ववद्यालय ........................... 

ि.पा÷िा.पा ................. शजल्लाका श्री ........................ लाई सधन्त्यवार्द यो प्रमाणपर 

प्रर्दाि िररएको छ । 

 

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

र्दस्िखि    र्दस्िखि              र्दस्िखि 
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अिसूुची -३ 

ववजयी ववद्यालय÷शजल्ला÷प्ररे्दिलाई प्रर्दाि िररिे प्रमाणपरको ढाचँा 

 (र्दफा ९ को उपर्दफा (३), र्दफा १२ को उपर्दफा (३), र्दफा १४ को उपर्दफा (३) सँि सभबशन्त्धि) 

 

िेपाल सरकार, यवुा िथा खेलकुर्द मन्त्रालयको ित्वावधाि िथा रावष्ट्रय खेलकुर्द पररषद्को 

संयोजकत्वमा ............... केन्त्र स्िरीय÷प्ररे्दि÷शजल्ला÷ स्थािीय िह स्िरीय प्रतियोतििा आयोजक 

सतमति .............. िारा आयोशजि अन्त्िर ववद्यालयरस्थािीय िह स्िरीय÷शजल्ला स्िरीय÷प्ररे्दि 

स्िरीय÷ केन्त्रीय .............. राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििामा 

........................................... स्थाि हातसल ििुश भएकोमा श्री 

........................................................... ववद्यालय ............. ि.पा.÷िा.पा. .............. 

शजल्ला .................... प्ररे्दि ........................... लाई धन्त्यवार्द सवहि यो प्रमाणपर प्रर्दाि 

िररएको छ । 

 

 

 

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

  र्दस्िखि      र्दस्िखि       र्दस्िखि 

 

 

(पिुश्च: – प्रतियोतििा सञ्चालि िर्दाश वविरण िररिे प्रमाणपरमा आयोजक वा अतितथ वा वविेष 

अतितथ वा प्रमखु अतितथ लिायिका महािभुावहरुको मार र्दस्िखि हिुेछ ।) 

  



19 
 

अिसूुची - ४ 

राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििामा समावेि िररएका खेलहरूको वववरण 

(र्दफा ९ को उपर्दफा (४), र्दफा १२ को उपर्दफा (४) र र्दफा १४ को उपर्दफा (४) सँि सभबशन्त्धि) 

 
 

१.भतलबल : 

छारः 
छाराः 
२. कबड्डी :  
छारः 
छाराः 
३. एथ्लेवटक्स : 

क. र्दौड (ट्रयाक) िफश :  

छार: १०० तम., २०० तम., ४०० तम., ८०० तम., १५०० तम., ३००० तम., ४×१०० तम. 
ररले, ४×४०० तम. ररले । 

छारा: १०० तम., २०० तम., ४०० तम., ८०० तम., १५०० तम., ३००० तम., ४×१०० तम. 
ररले, ४×४०० तम. ररले । 

ख. उफ्रिे र फ्याँक्िे (वफल्ड) िफश : 
छार: हाइजभप, लङजभप, तरपलजभप, ज्याभतलङ थ्रो ८०० ग्राम, सटफुट १२ पाउन्त्ड । 

छारा : हाइजभप, लङजभप, तरपलजभप, ज्याभतलङ थ्रो ६०० ग्राम र सटफुट ८ पाउन्त्ड । 

४. मासशल आटश िफश : 
क. कराँिे  

छार: U —४२ केजी, U —४७ केजी, U —५२ केजी, कािा एकल 

छारा: U —४० केजी, U —४५ केजी, U —५० केजी, कािा एकल 

ख. िेक्वान्त्र्दो 
छार : U  —४५ केजी, U —४८ केजी, र U —५१ केजी 
छारा : U —४२ केजी, U —४४ केजी, र U  —४६ केजी 
ि. उस ु

छार : Chang Quan, Nan Quan, and TaijiQuan 

छारा : Chang Quan, Nan Quan, and TaijiQuan 
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५. मातथ बुरँ्दा िं १, २, ३, ४, बाहेकका तिभि खेलहरु ऐशच्छक खेलका रुपमा खेलाउि 
सवकिेछ । 
 

क. फुटबल 

छारः 
छाराः 

ख. रग्वी 
छारः 
छाराः 
ि. ब्याडतमन्त्टि 

छारः 
छाराः 
घ. टेवल टेतिस 

छारः 
छाराः 
ङ. वक्रकेट 

छारः 
छाराः 
च. ITF िेक्वान्त्र्दो 
छार : U  —४५ केजी, U —४८ केजी, र U —५१ केजी 
छारा : U —४२ केजी, U —४४ केजी, र U  —४६ केजी 
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अिसूुची-५ 

प्रिति प्रतिवेर्दि ढाचँा 
(र्दफा ९ को उपर्दफा (७) सँि सभबशन्त्धि) 

                                        तमति M 

श्री............................ 
 

ववषय:  प्रिति प्रतिवेर्दि पेि िररएको । 

स्थािीय िह स्िरीय राष्ट्रपति रतिङ्गशिल्ड प्रतियोतििा सञ्चालि िथा व्यवस्थापि सतमतििारा................ 
शजल्लामा सञ्चातलि स्थािीय िह स्िरीय राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििा सभपन्न िरी सोको प्रिति 
प्रतिवेर्दि रे्दहाय बमोशजम भएको व्यहोरा अिरुोध छ ।  
 

प्रतियोतििा सञ्चालि तमति ..........................रे्दशख ............................सभम  
स्थाि...................... शजल्ला ...................... ि.पा /िा.वव.स ............................. वडा िं. 
........................... 
 

प्रमखु अतितथ: 

क. सभबशन्त्धि स्थािीय िह स्िरीय प्रतियोतििाका सहभािीहरुको वववरण  
स्थािीय िहको 
िाम  

जभमा 
ववद्यालय 
संख्या  

सहभािी 
ववद्यालयको 
िाम, ठेिािा  

ववद्यालयको प्रकार 
सामरु्दावयक/संस्थािि 

सहभािी ववद्याथी संख्या  

    छार छारा  जभमा  
       

       

जभमा        

ख. ववतभन्न खेल ववधामा प्रथम स्थाि हातँसल ििे ववद्याथी िथा ववद्यालयको वववरण 

खेल ववधा  सहभािी वा टोली 
संख्या  

ववजयी ववद्यालयको िाम  ववजयी ववद्याथीको िाम  

    
    
    
    
प्रथम हिुे ववद्यालयको िाम, ठेिािा  
दितिय हिुे ववद्यालयको िाम, ठेिािा  
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अिसूुची – ६ 

प्रिति प्रतिवेर्दि ढाचँा 
(र्दफा ९ को उपर्दफा (८) सँि सभबशन्त्धि) 

 

तमति : 

श्री ........................................... । 

 

 

ववषय : प्रिति प्रतिवेर्दि पेि िररएको । 

 

शजल्ला स्िरीय राष्ट्रपति रतिङ्ग शिल्ड प्रतियोतििा सञ्चालि िथा व्यवस्थापि सतमतििारा ..................... शजल्लामा 
सञ्चातलि शजल्ला स्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििा सभपन्न िरी सोको प्रिति प्रतिवरे्दि रे्दहाय बमोशजम 
भएको व्यहोरा अिरुोध छ । 

 

प्रतियोतििा सञ्चालि तमति: ...................................... रे्दशख ....................................................सभम 

स्थाि :................................. शजल्ला ................ ि.पा.÷िा.वव.स. ...................    वडा िं. ........... 
प्रमखु अतितथ: 

क. सभबशन्त्धि शजल्लास्िरीय प्रतियोतििाका सहभािीहरुको वववरण 

स्थािीय 
िहहरु 

जभमा 
ववद्यालय 
संख्या 
 

सहभािी 
ववद्यालयको िाम, 
ठेिािा  

ववद्यालयको प्रकासर  
सामरु्दायीक/संस्थािि  

सहभािी ववद्याथी संख्या  

 छार  छारा जभमा 

   

 

    

   

 

    

   

 

    

जभमा        

 

ख. ववतभन्न खेल ववधामा प्रथम स्थाि हातँसल ििे ववद्याथी िथा ववद्यालयको वववरण  
खेल ववधा सहभािी वा टोली संख्या  ववजयी ववद्यालयको िाम  ववजयी ववद्याथीको िाम  
  

 

  

  

 

  

  

 

  

प्रथम हिुे ववद्यालयको िाम, ठेिािा: 
दितिय हिुे ववद्यालयको िाम, ठेिािा:  
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अिसूुची-७ 

प्रिति प्रतिवेर्दि ढाचँा  
(र्दफा १२ को उपर्दफा (६) सँि सभबशन्त्धि) 

 

तमति M 

 

श्री................................।  

 

ववषय: प्रिति प्रतिवेर्दि पेि िररएको । 

 

प्ररे्दि खेलकुर्द ववकास सतमतििारा सञ्चातलि ........... प्ररे्दि स्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििा 
सभपन्न िरी सोको प्रिति प्रतिवेर्दि रे्दहाय बमोशजम भएको व्यहोरा अिरुोध छ । 

 

प्रतियोतििा सञ्चालि तमति : ........................................ रे्दशख ............................................ 
सभम 

स्थाि: ................ शजल्ला ................    ि.पा.÷िा.वव.स. ...................       वडा िं. 
........... 
प्ररमखु अतितथ : 

क. सभबशन्त्धि प्ररे्दि स्िरीय प्रतियोतििाका सहभािीहरुको वववरण: 

जभमा 
शजल्ला  

सहभािी 
शजल्ला  

सहभािी ववद्यालय  सहभािी ववद्याथी 
सामरु्दावयक  संस्थािि जभमा सामरु्दावयक 

िफश  
संस्थािििफश  कूल 

छारा जभमा छारा जभमा  छारा जभमा 
           

           

           

           

 

ख. ववतभन्न खेल ववधामा प्रथम स्थाि हातँसल ििे ववद्याथी िथा ववद्यालयको वववरण  
खेल ववधा  सहभािी वा टोली संख्या  ववजयी शजल्लाको िाम ववजयी ववद्याथीको 

िाम  
    

    

    

प्रथम हिुे ववद्यालयको िाम, ठेिािा: 
दितिय हिुे ववद्यालयको िाम, ठेिािा:  
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अिसूुची -८ 

प्रिति प्रतिवेर्दि ढाचँा 
(र्दफा १४ को उपर्दफा (६) सँि सभबशन्त्धि) 

 

तमति : 

श्री यवुा िथा खेलकुर्द मन्त्रालय,  

काठमाडौं । 

 

ववषय : प्रिति प्रतिवेर्दि पेि िररएको । 

 

रावष्ट्रय खेलकुर्द पररषद्िारा आयोशजि केन्त्र स्िरीय राष्ट्रपति रतिङ शिल्ड प्रतियोतििा सभपन्न िरी सोको प्रिति 
प्रतिवरे्दि रे्दहाय बमोशजम भएको व्यहोरा अिरुोध छ । 

प्रतियोतििा सञ्चालि तमति: ........................................... रे्दशख ..................................... सभम 

स्थाि: ................ शजल्ला ................ ि.पा.÷िा.वव.स. ...................    वडा िं. ........... 
प्रमखु अतितथ: 

क. केन्त्र स्िरीय प्रतियोतििाका सहभािीहरुको वववरण 

क्र.स सहभािी 
प्ररे्दिको िाम  
 

प्रतितितध संख्या 
 

सहभािी ववद्याथी संख्या 
छार छारा  जभमा  

  

 

    

  

 

    

जभमा       

 

ख. ववतभन्न खेल ववधामा प्रथम स्थाि हातँसल ििे ववद्याथी िथा ववद्यालयको वववरण  

खेल ववधा  सहभािी वा टोली संख्या  ववजयी प्ररे्दिको िाम  ववजयी ववद्याथीको 
िाम  

    

    

प्रथम हिुे ववद्यालयको िाम, ठेिािा: 
दितिय हिुे ववद्यालयको िाम, ठेिािा:  

 

ि. रावष्ट्रय रेकडश कायम भएको भए सोको वववरण  
क्र.स+= िाम, थर  

 

खेलको िाम  ववद्यालयको 
ठेिािा  

शजल्ला  ियाँ रेकडश कैवफयि 
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अिसूुची-९ 
(र्दफा १६ को उपर्दफा (२) सँि सभवशन्त्धि) 

 
 

श्री केन्त्र/प्ररे्दि/शजल्ला/स्थािीय राष्ट्रपति रतिङ्गशिल्ड प्रतियोतििा सञ्चालि सतमति/आयोजक ज्यू, 

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

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

 
 

ववषय: उजरुी सभवन्त्धमा । 

 
 

महोर्दय 

 
 

प्रस्ििु ववषयमा मलाई .........................................खेल/इभेन्त्ट सञ्चालिको क्रममा उक्त खेल/इभेन्त्टको 
तिणशयमा िपिील बमोशजमका ववषय/बुरँ्दामा शचत्त िबझेुकोले उक्त तिणशयमातथ आवश्यक जाँचबझु िरी उपयकु्त 
तिणशय िररदर्दि ुहिु अिरुोध छ । 

िपिील 

१. 
२. 
३. 

   तिवेर्दक 

खेलाडीको िाम: 

   र्दस्िखि: 

                           तमति: 

          
 


