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रा��य खेलकुद ��तयो�गता 

स�ालन �नद� िशका – २०७५ 

यवुा तथा खेलकुद म��ालयबाट  

�वीकृत �म�तः २०७५।०९ ।२६ 

��तावना: 

�थानीय �तरदेिख खेल ��तभाको खोजी र प�हचान गर� ��तभावान खेलाडी उ�पादन गन�, खेलकुदको 

�वकास तथा �व�तार गन� �योजनका ला�ग ��येक दईु वष�मा च��य �णाल�मा सात वटै �देशमा स�ालन 

हनेु रा��य खेलकुद ��तयो�गतालाई मया��दत तथा �यवि�थत बनाउन नेपाल सरकार, मि��प�रषद\+बाट �म�त 

२०७५।०९।१९ मा �ा� �वीकृ�त अनसुार  यवुा तथा खेलकुद म��ालयले यो �नद� िशका जार� गरेको 

छ ।  

प�र�छेद – १ 

�ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भ: 

(क) यस �नद� िशकाको नाम “रा��य खेलकुद ��तयो�गता स�ालन �नद� िशका – २०७५”  रहेको 

छ ।  

(ख) यो �नद� िशका �वीकृत भएप�छ लागू हनेुछ ।  

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

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

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

(ग) “सद�य–सिचव”भ�ाले रा��य खेलकुद प�रष�को सद�य सिचव स�झन ुपद�छ ।  

(घ) “सद�य”भ�ाले रा��य खेलकुद प�रष�को बोड� सद�य स�झन ुपद�छ ।  

(ङ) “काय�कार� स�म�त”भ�ाले रा��य खेलकुद ��तयो�गता स�ालन गन� प�रष��ारा ग�ठत 

काय�कार� स�म�तलाई स�झन ुपद�छ । 

(च) “उपस�म�त”भ�ाले रा��य खेलकुद ��तयो�गता स�ालन गन� प�रष��ारा ग�ठत �व�भ� 

उपस�म�तलाई स�झन ुपद�छ ।  

(छ) “�देश खेलकुद �वकास स�म�त”भ�ाले प�रष�अ�त�गत �देश �तरको �नकायलाई स�झन ु

पद�छ ।सो श�दले �देश खेलकुद �वकास स�म�त गठन नभएस�मका ला�ग �देशमा रहेको �े�ीय 

खेलकुद �वकास स�म�त वा  �देश �तरको ��तयो�गता स�ालन गन� प�रष�ले तोकेको स�म�त 

समेतलाई बझुाउनेछ । 

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

स�झन ुपद�छ ।  

(झ) “रा��य खेलकुद ��तयो�गता” भ�ाले खेलकुद प�रष��ारा आयोजना ग�रने िज�ला 

��तयो�गता र �देश ��तयो�गताबाट तयार ग�रएका �टमह�, �वभागीय �टमह� तथा गै� आवासीय 
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नेपाल� संघ (एन.आर.एन.ए.) �टमबीच तो�कएको �थानमा, तो�कएको खेलह� समावेश गर� ग�रने 

रा��य ��तयो�गतालाई स�झन ुपद�छ ।  

(ञ) “रा��य खेलकुद संघ” भ�ाले खेलकुद स�ब�धी ग�त�व�ध स�ालन गन� काननु बमोिजम दता� 

भई रा��य खेलकुद प�रषदबाट स�ब�धन �ा� गरेको खेलकुद संघलाई स�झन ुपद�छ ।  

(ट) “�वभागीय �टम” भ�ाले सरु�ा �नकायका आ–आ�नै �नकाय अ�तग�तको ��तयो�गताबाट 

छनौट भई आउने �टमलाई स�झन ुपद�छ ।  

(ठ) “गै� आवासीय नेपाल� संघ (एन.आर.एन.ए.) �टम” भ�ाले �वदेशमा रहेका नेपाल� खेलाडीह� 

बीच छनौट भइ� आएको �टमलाइ� स�झन ुपद�छ । 

३. उ��ेय: िज�ला, �देश तथा रा��य खेलकुद ��तयो�गता स�ालनका उ��ेयह� देहाय बमोिजम हनेुछन ्।  

(क) खेलकुदलाई जन�तरस�म खेल जागरण अ�भयानको �पमा स�ालन गन� ।  

(ख) िज�ला, �देश र रा��य ��तयो�गताको मा�यमबाट तहगत �पमा उ�कृ� खेलाडीह�को 

प�हचान र संर�ण गन� । 

(ग) ��तभाशाल� खेलाडीह�को छनौट गर� �थानीय�तरदेिख नै वै�ा�नक ढंगले �िश�ण स�ालन 

गन� ।  

(घ) देशका यवुा शि�लाई खेलकुद��त आक�ष�त गर� खेल सं�कृ�तको �वकास गन� । 

(ङ) अ�तरा���य ��तयो�गतामा नेपालले पदक �ा� गन� स�ने खेलाडी छनौट गन� ।  

(च) सबैका ला�ग खेलकुद, शाि�त �वकास र रा��य एकता कायम गन� ।  

(छ) िज�ला,�देश तथा रा��य �तरमा भौ�तक पूवा�धार �नमा�ण एवं मम�त स�भार गर� �िश�ण र 

��तयो�गता स�ालन गन� गराउने �यव�था �मलाउने ।  

 

प�र�छेद – २ 

काय��म स�ालन तथा �यव�थापन 
 

४. काय��म स�ालन तथा �यव�थापन: रा��य खेलकुद ��तयो�गताको काय��म स�ालन तथा 

�यव�थापनका ला�ग खेल छनौटका आधार,स�म�त तथा उपस�म�तह� देहाय अनसुार हनेुछन ्। 

 (१) छनौटका आधारह�: 

(क) �वगतका रा��य खेलकुद ��तयो�गतामा समावेश भएका खेलह�   

(ख) अ�तरा���य ��तयो�गतामा पदक �ा� खेल तथा स�भावना बोकेका खेलह� ।  

(२) मूल आयोजक स�म�त:  

रा��य खेलकुद ��तयो�गता स�ालन गन� माननीय यवुा तथा खेलकुद म��ीको 

अ�य�तामा रा��य योजना आयोगका यवुा तथा खेलकुद हेन� माननीय सद�य,संघीय 

संसदका खेलकुदसँग स�बि�धत स�म�तका सभाप�त एवं सद�यह�, ��तयो�गताका 

आयोजना �थलका स�बि�धत �देशका म�ुय म��ी, संघीय संसदका सद�यह�, �देश 

सामािजक �वकास म��ी, म��ालयका सिचव, �देश �मखु सिचव, �देश सभाका माननीय 
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साँसदह�, म��ालयका खेलकुद हेन� सहसिचव र �देश सामािजक �वकास (सिचव), 

��तयो�गता आयोजना हनेु स�बि�धत �देश सभाका खेलकुदसगँ स�बि�धत स�म�तका 

सभाप�त, आयोजना �थलका स�बि�धत �थानीय तहका �मखुह�, रा��य खेलकुद 

प�रष�का सद�यह�, खेलकुद �े�का �विश� �यि��वह�, नेपाल ओलि�पक क�मट�को 

अ�य�, उ�ोगी, �यापार�, स�बि�धत �शास�नक �मखुह�, गै� आवासीय नेपाल� संघ 

(एन.आर.एन.ए.) का अ�य�, नेपाल खेलकुद प�कार म�चका अ�य�, ��तयो�गतामा 

समावेश हनेु खेलका रा��य खेल संघका अ�य�ह� लगायत आव�यक �यि� वा सं�था 

सि�म�लत एउटा मूल आयोजक स�म�त रा��य खेलकुद प�रष�ले गठन गन�छ। आयोजक 

स�म�त मातहत रहने गर� �व�भ� स�म�त र उपस�म�त गठन ग�रनेछ ।  

(३) अनगुमन, �नर��ण तथा मू�या�न �वशेष स�म�त M माननीय यवुा तथा खेलकुद म��ीको 

अ�य�तामा देहायबमोिजम रा��य खेलकुद ��तयो�गता अनगुमन �नर��ण तथा मू�या�न �वशषे 

स�म�त गठन ग�रनेछ ।  

(क) म��ी, यवुा तथा खेलकुद             - अ�य� 

(ख) स�बि�धत �देशका म�ुय म��ी        - सद�य 

(ग) ��तयो�गता आयोजना हनेु स�बि�धत िज�लाका संघीय संसदका माननीय सद�यह�

              - सद�य 

(घ) संघीय संसदका खेलकुदसँग स�बि�धत स�म�तका सभाप�त     - सद�य 

(ङ) स�बि�धत �देशका सामािजक �वकास म��ी          - सद�य 

(च) सिचव, यवुा तथा खेलकुद म��ालय           - सद�य 

(छ) ��तयो�गता आयोजना हनेु स�बि�धत िज�लाका �देश सभाका माननीय सद�यह�

             - सद�य 

(ज)  स�बि�धत �देश सभाका खेलकुदसँग स�बि�धत स�म�तका सभाप�त     – सद�य 

(झ) उपा�य�, रा��य खेलकुद प�रष�         – सद�य 

(ञ) सहसिचव, यवुा तथा खेलकुद म��ालय        - सद�य 

(ट) ��तयो�गता आयोजना �थलका �थानीय तहका �मखुह�      - सद�य 

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

(४) काय�कार� स�म�त र यसका काम कत��यह� 

(अ) रा��य खेलकुद ��तयो�गता स�ालन गन� तप�सल बमोिजमको काय�कार� स�म�त गठन   

ग�रनेछ ।  

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

(ख) कोषा�य�, रा��य खेलकुद प�रष�       – सद�य 

(ग) सह– सिचव, यवुा तथा खेलकुद म��ालय      – सद�य 
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(घ) अ�धकृत ��त�न�ध, अथ� म��ालय         – सद�य 

(ङ) रा��य खेलकुद प�रष�का सद�यह�म�येबाट प�रषदका अ�य�ले तोकेको क�तीमा 

दईु जना म�हला स�हत ५ जना               – सद�य 

(च) प�रष�को सद�यम�येबाट रा��य खेलकुद ��तयो�गता आयोजना हनेु स�बि�धत 

�देशका रा��य खेलकुद प�रषदमा ��त�न�ध�व गन� सद�यह�           – सद�य 

(छ) �वभागीय �टमका ��त�न�धह�                     – सद�य 

(ज) गै� आवासीय नेपाल� संघ (एन.आर.एन.ए.) अ�य� वा �नजले तोकेको ��त�न�ध        

- सद�य 

(झ) रा��य ��तयो�गता आयोजना हनेु स�बि�धत �देश खेलकुद प�रष�का अ�य�  

                – सद�य 

(ञ) अ�य�, नेपाल रा��य तथा अ�तरा���य खेलाडी संघ           – सद�य 

(ट) अ�य�, नेपाल ओलि�पयन संघ                 – सद�य 

(ठ) नेपाल ओलि�पक क�म�टका अ�य� वा ��त�न�ध               – सद�य 

(ड) अ�य�, रा��य खेलकुद प�रष� कम�चार� संघ            – सद�य 

(ढ) रा��य खेलकुद ��तयो�गता – २०७५ का सिचवालय �मखु            - सद�य सिचव 

साथै काय�कार� स�म�तका संयोजकले आव�यक ठानकेा महानभुावह�लाइ� आमि��त सद�यका 

�पमा सहभागी गराउन स�कनेछ ।  

(आ) काय�कार� स�म�तका काम, कत��यह� देहायबमोिजम हनेुछन ्। 

(क) रा��य खेलकुद ��तयो�गताका ला�ग �वीकृत भएको बजेटको प�र�ध�भ� रह� 

आव�यक काय� गन�/गराउन े।  

(ख) रा��य ��तयो�गता स�ालन तथा �यव�थापन गन� ।  

(ग) काय�कार� स�म�त अ�तग�त ग�ठत उपस�म�तह�लाई काया�देश �दने । 

(घ) उपस�म�तह�लाई काय�कार� स�म�तले तोके बमोिजमको काय� स�पादन �ववरण 

उपल�ध गराउने । 

(ङ) आ�थ�क ��याकलाप स�ालनका ला�ग आ�थ�क काय��व�ध तयार गर� सोह� अन�ुप 

आ�थ�क ��याकलापलाई �मत�ययी, पारदश� बनाई स�ालन गन� र उपस�म�त�ारा 

पेश भएको शीष�कगत ��ता�वत खच� �ववरण उपर �वीकृत �दान गन� ।  

(च) रा��य खेलकुद ��तयो�गता स�प� भएको डेढ म�हना �भ� रा��य खेलकुद 

��तयो�गतामा भएको खच� स�हतको �ग�त �ववरण रा��य खेलकुद प�रष� बाट 

अनमुोदन गराई यवुा तथा खेलकुद म��ालय सम� पेश गन� तथा साव�ज�नक�करण 

गन� ।  
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(छ) स�बि�धत सरकार� तथा गैरसरकार� �नकायह�सगँ आव�यक सम�वय र सहकाय� 

गर� ��तयो�गता स�प� गन� ।  

(ज) मूल आयोजक स�म�त र अनगुमन �नर��ण तथा मू�या�न �वशषे स�म�तको �नद�शन 

अनसुार काम गन�। 

(झ) �नम��णा ग�रएका अ�त �विश�÷�विश� अ�त�थह�का ला�ग �वागत स�कारको 

आव�यक  �यव�थापन गन� । 

(ञ) समावेश ग�रने खेल सं�या, खेलाडी कोटा, खेल �थल �नधा�रण गन�। 

(ट) रा��य ��तयो�गताका ला�ग आव�यक मेडल तथा �माण प�ह�को �यव�थापन 

गन�। 

(ठ)  खेलकुदमा सहभा�गता जनाउने खेलाडी, �िश�क, �टम �यव�थापक, �टम कोच, 

कम�चार�, पदा�धकार�ह�को �बमाको �यव�था गन� ।   

(५) उपस�म�तः 

(क) रा��य खेलकुद ��तयो�गता स�ालन गन� प�रष�को बैठकबाट काय�कार� स�म�तको अ�तग�त 

रहने गर� आव�यकता अनसुार �व�भ� उपस�म�तह� गठन गन� स�कनेछ । 

उपस�म�तह�लाई काय� �े� �नधा�रण गर� काममा लगाउन स�कनेछ । रा��य खेलकुद 

��तयो�गता तयार�का ला�ग ग�ठत उपस�म�तह� तप�सल बमोिजम रहने छन ्।  

तप�सल 

 (१) समारोह उपस�म�त 

 (२) �ा�व�धक उपस�म�त 

   (३) खेल�थल �यव�थापन उपस�म�त 

   (४) बसोबास �यव�थापन उपस�म�त 

   (५) अनशुासन उपस�म�त 

   (६) �वा��य उपस�म�त 

   (७) यातायात �यव�था उपस�म�त 

 (८) सरु�ा �ब�ध उपस�म�त 

 (९) �चार �सार उपस�म�त 

 (१०) खेल सामा�ी तथा पोशाक �यव�थान उपस�म�त 

 (११) �ोत प�रचालन उपस�म�त 

 (१२) अनगुमन उपस�म�त 

ख) �थानीय आयोजना �थलमा आव�यकतानसुार उपस�म�तको मातहतमा रहने गर� �थानीय 

�तरका उपस�म�तह� बनाई रा��य ��तयो�गता स�ालन गन� स�कनेछ ।  
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(ग) यसर� ग�ठत उपस�म�तह�को संयोजकमा आव�यकता अनसुार प�रष�को सद�य वा प�रष�ले 

तोकेको �यि�लाई छनौट गन� स�कनेछ ।  

 
 

प�र�छेद – ३ 

खेलाडी दता� तथा ��तयो�गताको �व�प  
  

५. ��तयो�गताको �व�प: �नय�मत एवं �वशेष �िश�णलाई �भावकार� तवरबाट स�ालन गर� रा��य 

खेलकुद प�रष��ारा �नधा�रण ग�रएको अव�ध�भ� िज�ला ��तयो�गता, सो ��तयो�गताबाट िज�ला  �टम 

तयार गर� �देश ��तयो�गता तथा �देश ��तयो�गताबाट �देशको �टम तयार गर� रा��य ��तयो�गता 

स�ालन गन� �यव�था �मलाइनेछ ।  

६. खेलाडी दता� स�ब�धी �यव�था : खेलाडी दता� स�ब�धी �यव�था देहायअनसुार हनेुछ ।  

(क) रा��य खेलकुद ��तयो�गतामा सहभागी हनेु खेलाडीह�को िज�ला दता�का ला�ग रा��य 

खेलकुद प�रष�ले तोकेको �म�त�भ� खेलाडी दता� फाराम �देश खेलकुद �वकास 

स�म�तमाफ� त ्स�पूण� िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तमा उपल�ध गराई खेलाडी दता� �कृया 

पूरा गर� �देश खेलकुद �वकास स�म�त�ारा तो�कएको समय�भ� खेलाडी दता� फाराम भर� 

प�रष� सम� उपल�ध गराउन ुपन�छ ।  

(ख) िज�लाबाट �देश ��तयो�गतामा सहभागी हनेु खेलाडीह�ले तीन ��त [१ (एक) ��त 

स�बि�धत िज�लालाई, १ (एक) ��त �देश खेलकुद �वकास स�म�तलाई र १ (एक) ��त 

रा��य खेलकुद प�रष�का ला�ग] खेलाडी दता� फाराम भनु�पन�छ । फाराममा पासपोट� 

साइजको फोटो अ�नवाय� टाँसी िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तमा पेश गन� र िज�ला 

खेलकुद �वकास स�म�तले एक ��त िज�लामै राखी बाँक� ��त �देश प�रष� र रा��य 

खेलकुद प�रषदमा उपल�ध गराउन ुपन�छ ।  

(ग) �देश ��तयो�गताबाट सोझै रा��य खेलकुद ��तयो�गतामा सहभागी हनेु खेलाडीह�का ला�ग 

तीन ��त[१ (एक) ��त स�बि�धत �देशलाइ�, एक ��त रा��य खेलकुद प�रष�, १ (एक) 

��त स�बि�धत खेल संघलाई] खेलाडी दता� फाराम भनु� पन�छ । फाराममा फोटो अ�नवाय� 

रहेको हनु ुपन�छ ।  

(घ) रा��य ��तयो�गतामा सहभागी हनेु खेलाडी र पदा�धकार�ह�को हकमा िज�ला, �देश वा 

संघको �सफा�रस प� अ�नवाय� �पमा फोटो स�हत पेश गनु�पन�छ । नामावल� स�हत फोटो 

समावेश नभएमा ��तयो�गता �थलमा �नजले पाउने कुनै प�न सेवा स�ुवधा र खेलाडी भ�ा 

उपल�ध गराइने छैन । खेलाडी दता� स�ब�धी �यव�था अनसूुिच-१ बमोिजम हनेुछ ।  

(ङ)   िज�ला ��तयो�गताः 

रा��य खेलकुद प�रष�ले िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तलाई उपल�ध गराएको खेलाडी 

दता� फाराम भर� िज�लामा दता� भएका खेलाडीह� सहभागी गराई िज�ला ��तयो�गताको 
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आयोजना गनु�पन�छ । उ� ��तयो�गतामा सहभागी भएका �टम गेमतफ�  �वजयी �टमका 

साथै िज�ला छनौट स�म�तले छनौट गरेका अ�य सहभागी �टमका ��तभाशाल� खेलाडीह� 

तथा �यि�गत ��त�पधा�तफ�  �थम �थान �ा� गन� �वजयी खेलाडीह� समेतलाई समावेश 

गर� उ�कृ��ताको आधारमा िज�ला �टम तयार गर� �देश ��तयो�गतामा सहभागी गराउन ु

पन�छ ।  

(च)   �देश ��तयो�गताः 

(१)  रा��य खेलकुद ��तयो�गतामा सहभागी हनेु खेलह�को चरणब� �पमा 

��तयो�गताह� गनु�पन�छ । िज�ला ��तयो�गताबाट �देश ��तयो�गता गनु�पन�छ । 

िज�ला ��तयो�गताबाट �देश ��तयो�गताका ला�ग सहभागी हनेु िज�ला �टमह�को 

बीचमा �देश �तर�य ��तयो�गता आयोजना ग�रनेछ । �देश ��तयो�गतामा सहभागी 

भएका �टम गेम तफ�  �वजयी �टमका साथै �देश छनौट स�म�तले छनौट गरेका 

अ�य सहभागी �टमका ��तभाशाल� खेलाडीह� तथा �यि�गत �पधा�तफ�  �थम 

�थान �ा�गन� �वजयी खेलाडीह� समेतलाई समावेश गर� उ�कृ�ताको आधारमा 

�देश �टम तयार गर� रा��य खेलकुद ��तयो�गतामा सहभागी गराइनेछ। 

(२)  �देश ��तयो�गता गन�का ला�ग ४ (चार) िज�ला अ�नवाय� �पमा सहभागी 

हनुपुन�छ।  

(३) क�तपय खेलह� केह� िज�लामा मा�ै �स�मत भएको हुँदा �य�ता खेलह�लाइ� 

ख�ुला �देश ��तयो�गता आयोजना गर� �देश �टम छनौट गन� स�कनेछ ।  

(छ) रा��य ��तयो�गताः 

(१) रा��य खेलकुद ��तयो�गतामा सात �देशका �टम, तीन �वभागीय �टम र गै� 

आवासीय नेपाल� संघ (एन.आर.एन.ए.) �टम गर� ज�मा एघार �टमस�मको 

सहभा�गता गराइ� रा��य खेलकुद ��तयो�गता स�ालन हनेुछ । तर गै� आवासीय 

नेपाल� संघ (एन.आर.एन.ए.) �टमको खेलाडी  �यि�गत इभे�टमा मा� सहभागी 

हनु पाउनेछ । यसर� गै� आवासीय नेपाल� संघ (एन.आर.एन.ए.) �टमको 

तफ� बाट सहभागी हनेु खेलाडी तथा �िश�क नेपालको �च�लत काननुले 

कारवाह�का ला�ग �सफा�रस नगरेको र सो स�ब�धी कसरु नगरेको हनुपुन�छ । 

(२) रा��य खेलकुद ��तयो�गता स�ालन गन�को ला�ग कि�तमा चार �टमको सहभा�गता 

हनुपुन�छ । �यि�गत ��त�पधा�तफ�  ��येक इभे�ट तथा तौल समूहको हकमा 

स�बि�धत खेलको अ�तरा���य तथा रा��य संघको �नयमानसुार हनेुछ । 

(३) �देश ��तयो�गता हनु नस�ने खेलह�को हकमा �देश छनौट माफ� त ्�टम तयार गर� 

ख�ुला रा��य ��तयो�गता आयोजना ग�रनेछ। 
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(४) रा��य खेलकुद ��तयो�गतामा प�रष�ले तोकेको खेलह� मा� समावेश 

 ग�रनेछ । 

(५) खेलको िज�ला, �देश र रा��य ��तयो�गताह� प�रष�ले तोकेको �म�तमा स�ालन 

ग�रनेछ ।  

प�र�छेद –  ४ 

�नर��ण तथा अनगुमन 
 

७. �नर��ण तथा अनगुमन स�म�तः ��तयो�गता स�ालन एवं �यव�थापनको अनगुमन तथा �नर��णका 

ला�ग देहाय अनसुारका स�म�तह� रहनेछन ्।  

(१)  िज�ला ��तयो�गता �नर��ण तथा अनगुमन स�म�तको गठन 

  (क) �देश खेलकुद �वकास स�म�तको �मखु      - संयोजक 

  (ख) स�बि�धत िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तका अ�य�     - सद�य 

  (ग) �देश खेलकुद �वकास स�म�तका सद�यह�म�ये  

    अ�य�ले तोकेको एक जना        -सद�य

 (घ) �देश खेलकुद �वकास स�म�तको काया�लय �मखु           - सद�य 

  (ङ) स�बि�धत �देश खेलकुद �वकास स�म�तको �िश�ण �मखु    - सद�य 

(२) �देश�तर�य खेलकुद ��तयो�गता �नर��ण तथा अनगुमन स�म�त 

  (क) रा��य खेलकुद प�रष�का उपा�य�      - संयोजक 

  (ख) रा��य खेलकुद प�रष�का स�बि�धत �देशका सद�यह�     - सद�य 

  (च) यवुा तथा खेलकुद म��ालयका अ�धकृत ��त�न�ध       - सद�य 

  (च) रा��य खेलकुद ��तयो�गता तयार� सिचवालयका �मखु     - सद�य 

  (च) प�रष�का ता�लम तथा �िश�ण �वभागका �मखु        - सद�य 

 (३)   स�म�तको काम, कत��य र िज�मेवार�ः 

(क) �नर��ण तथा अनगुमनकता�लाइ� आव�यक �ववरण उपल�ध गराउन ुस�बि�धत 

�नकायको कत��य हनेुछ ।  

(ख) �नर��ण तथा अनगुमनकता�ले आव�यक �नद�शन �दन स�नेछ । उ� �नद�शन 

पालना गनु� स�बि�धत पदा�धकार� तथा �नकायको िज�मेवार� हनेुछ ।  

(ग) �नर��ण तथा अनगुमनकता�ले �नर��ण तथा अनगुमन ��तवेदन स�बि�धत 

�नकायह�मा पेश गनु�पन�छ ।  

(घ) �नर��ण एवं अनगुमन स�म�तका संयोजक एवं सं�थाह�लाइ� रा��य खेलकुद 

प�रष�को �नयमानसुार स�ुवधा उपल�ध गराउने ।  
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प�र�छेद –  ५ 

 �नद�शन तथा खेलकुद �यव�थापन 

 

८. ��तयो�गता स�ब�धी �नद�शनह�ः खेलाडीह�को दता� तथा �सफा�रस स�ब�धी �यव�था देहाय अनसुार 

 हनेुछ । 

(क) खेलाडीह�ले आफूले भाग �लन चाहने खेलमा आ-आ�नो िज�लाको िज�ला खेलकुद �वकास 

स�म�तमा अ�नवाय� �पमा नाम दता� गराएर मा� सहभागी हनु पाउने छन ्। 

(ख) खेलाडी दता�को �नयम िज�ला, �देश र रा��य ��तयो�गताह�मा लागू हनेुछ । 

(ग) खेलाडी दता� स�ब�धी नमनुा अनसूुची १ मा �यव�था ग�रएको छ ।  

(घ) खेलाडी दता� फाराम भरेका कुनै प�न खेलाडीह�ले आ�नो िज�ला, �देशबाट आफूले दता� 

गरेको खेलमा मा� भाग �लन पाउनेछन ्।  

(ङ) कुनै प�न खेलाडीले एकभ�दा बढ� खेल तथा एकभ�दा बढ� िज�लाह�मा आ�नो नाम दता� 

गराएमा सो खेलाडीलाइ� रा��य ��तयो�गतामा भाग �लन �दइने छैन । साथै कुनै िज�लाले 

कुनै खेलाडीको झ�ुा फारम पेश ग�रएको �मािणत भएको ख�डमा स�बि�धत स�म�तलाइ� 

कारवाह� ग�रनेछ ।  

(च) खेलाडी दता� स�ब�धमा उ�प� हनेु कुनै प�न �ववादको �नण�य स�बि�धत संघ वा आयोजक 

स�म�तले नै गन�छ । सो स�भव नभएमा रा��य खेलकुद प�रष�ले गरेको �नण�य नै अि�तम 

हनेुछ ।  

(छ) सहभागी हनेु िज�लाका �टमह� ��तयो�गता स�ु हनेु �म�तभ�दा एक �दन अगावै अ�नवाय� 

�पमा ��तयो�गता हनेु �थलमा पगुी स�नपुन�छ । मना�सब कारण बाहेक ��तयो�गता 

ता�लका �कािशत भैसकेप�छ ��तयो�गता �थलमा नप�ुने �टमलाइ� ��तयो�गतामा समावेश 

गराइने छैन । सहभागी नभएको ख�डमा उनीह�लाइ� कुनै सह�ुलयत प�न �दान ग�रने 

छैन ।  

(ज) सहभागी हनेु िज�लाबाट ��त�न�ध�व गन� खेलाडी तथा अ�फ�सयलको नामावल� स�बि�धत 

िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तबाट ��तयो�गतामा समावेश ग�र�दने भ�े आव�यक 

�शास�नक ���या पूरा ग�रएको प�का साथ सहभागी �टमले अ�नवाय� �पमा आयोजक 

स�म�तमा पेश गनु�पन�छ ।  

(झ) �देश तथा रा��य ��तयो�गतामा रा��य संघका पदा�धकार�ह� आयोजना �थलमा दइु� �दन 

अगावै प�ुन ुपन�छ र रा��य ��तयो�गतामा जाँदा वढ�मा तीन जनालाइ� र �देश ��तयो�गतामा 
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जादँा बढ�मा दइु� जनालाइ� मा� आयोजक स�म�तबाट दै�नक तथा �मण भ�ा स�ुवधा 

उपल�ध गराइनेछ । ��तयो�गता �थलमा प�ुनासाथ स�बि�धत पदा�धकार�ह�ले 

आ�धका�रक प�का साथ आयोजक स�म�तसँग स�पक�  गर� ए��डेसन काड� �लनपुन�छ ।  

(ञ) िज�लाबाट रा��य ��तयो�गतामा सहभागी हनु जाने रा��य खेलाडीह�को सहभा�गताको 

�ममा पूव� �दान ग�रएको रा��य खेलाडी दता� नं. अ�नवाय� उ�लेख गनु� पन�छ । तर उ� 

दता� नं. उ�लेख नभइ� सहभागी भएको ख�डमा बुदँा (ज) मा उ�लेिखत �कृया पूरा गर� 

आउन ुपन�छ ।  

(ट) य�द कुनै सहभागी खेलाडीले अनशुासनह�न काय� गरेमा �नज खेलाडीलाइ� ��तयो�गता 

आयोजक स�म�त र स�बि�धत संघले �नल�बन स�हतको कारवाह� चलाउन स�नेछ र सोको 

जानकार� रा��य खेलकुद प�रष� मा �दन ुपन�छ ।  

(ठ) िज�ला तथा रा��य खेलाडी दता� प�हला नै भइसकेका खेलाडीह�म�ये कुनै खेलाडीले 

िज�ला प�रवत�न गनु�पन� आव�यकता परेको ख�डमा �य�ता खेलाडीह�ले पूव� कायम रहेको 

िज�ला खेलकुद स�म�तबाट दता� प�रवत�नका ला�ग सहम�त प� तथा नयाँ दता� कायम हनेु 

िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तको �वीकृती प� स�हत ��तयो�गता �थलमा दता� स�ब�धी 

काय� गन� इकाइमा �नवेदन पेश हनु आएको ख�डमा �य�ता खेलाडीको दता� प�रवत�न गन� 

स�कनेछ ।  

(ड) रा��य ��तयो�गतामा सहभागी हनु जाने ��येक खेलका टोल�मा बढ�मा दइु� जना �िश�क 

(म�हला खेलाडी हनेु खेलमा सकेस�म एक जना म�हला रहने गर�) र एक जना 

�यव�थापकको �यव�था ग�रनेछ र सोह� अनसुार स�ुवधा उपल�ध गराइनेछ । तर म�हला 

�टमका ला�ग थप एक जना �िश�क पठाउन बाधा पन� छैन ।  

(ढ) िज�ला ��तयो�गता नभएका िज�लाह�ले �देश ��तयो�गतामा सहभागी हनु पाउने छैन । 

महो�सवबाट खेलाडी छनौट गन� पाउने छैन ।  

(ण) रा��य खेलकुद प�रष�का कुनै प�न �िश�क वा सहायक �िश�क खेलाडी भइ� 

��तयो�गतामा सहभागी हनु चाहेमा �य�ता �िश�क वा सहायक �िश�कह�लाइ� �टम 

�िश�कको �पमा सहभागी गराइने छैन ।  

(त) रा��य संघका कुनै प�न पदा�धकार� खेलाडी भइ� सहभागी हनु पाउने छैनन ्।  

(थ) �िश�णमा सहभागी भएको �िश�कले मा� �टमको नेत�ृव गन� पाउनेछ ।  

(द) �वयंसेवक �िश�कको हकमा संघ र खेलकुद �वकास स�म�तले �मािणत गरेको       

हनुपुन�छ । 

(ध) िज�ला वा �देशमा खेलकुद �वकास स�म�त नभएको िज�ला वा �देशका हकमा रा��य 

खेलकुद प�रष�ले आयोजक स�म�त गठन गर� ��तयो�गता स�ालन गन� गराउन स�नेछ ।  
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(न) खेलाडी दता� फाराम उ�लेिखत �नयम अनसुार नै भराउन ु पन�छ । सोह� अनसुार 

खेलाडीह�लाइ� खेलाइनेछ ।  

(प) रा��य ��तयो�गतामा सहभागी हनेु खेलका �थायी एवं करार �िश�क नभएको ख�डमा �वयं 

सेवक �िश�कले �टमको नेत�ृव गन� पाउनेछ ।  

(फ) तो�कएको खेल भ�दा बढ� खेलमा सहभा�गता गराउन चाहेमा िज�ला खेलकुद �वकास 

स�म�त आफैले खच� �यहोन� गर� सहभा�गता गराउन स�नेछ । य�द �य�ता खेलमा 

सहभागी खेलाडीह�ले पदक �ा� गन� सकेको ख�डमा �नज खेलाडीह�लाइ� प�रष�ले खच� 

�यहोनु� पन�छ । 

९. आयोजना स�ालन एवं सम�वयः रा��य खेलकुद ��तयो�गताको तयार�का ला�ग ग�रने चरणब� 

(िज�ला, �देश र रा��य) ��तयो�गताह�को आयोजना, स�ालन र सम�वय देहायबमोिजम हनेुछ ।  

(क) िज�ला ��तयो�गताः  

आयोजना - िज�ला खेलकुद �वकास स�म�त 

स�ालन - �ा�व�धक स�म�त, िज�ला संघ, रा��य खेल संघ 

सम�वय - �देश खेलकुद �वकास स�म�त 

(ख) �देश ��तयो�गताः 

आयोजना - �देश खेलकुद �वकास स�म�त 

स�ालन - �ा�व�धक स�म�त, �देश संघ, रा��य खेल संघ 

सम�वय - रा��य खेलकुद प�रष� 

(ग) रा��य ��तयो�गताः 

आयोजना - रा��य खेलकुद प�रष� 

स�ालन - �ा�व�धक स�म�त, रा��य खेल संघ 

सम�वय - यवुा तथा खेलकुद म��ालय 

१०.  ��तयो�गता �थलको छनौट : ��तयो�गताका ला�ग �थान छनौट गदा� देहायअनसुार  गनु�पन�छ । 

(क) िज�ला�तर�य ��तयो�गता �थल छनौट गदा� िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तले स�बि�धत 

खेलको िज�ला संघ, िज�ला �िश�ण के�� तथा स�बि�धत खेलका �ा�व�धक राखी �देश 

प�रष�सँग सम�वय गर� खेल�थल छनौट गनु�पन�छ ।  

(ख) �देश ��तयो�गता �थल छनौट गदा� स�बि�धत �देश खेलकुद �वकास स�म�तले �देश 

खेलकुद �िश�ण के��, स�बि�धत खेलका �िश�क, स�बि�धत िज�ला, स�बि�धत �देश 

खेल संघ र रा��य खेलकुद प�रष�सगँ सम�वय राखी ��तयो�गता �थल छनौट गनु�पन�छ ।  

(ग) रा��य खेलकुद ��तयो�गतामा समावेश ग�रएका खेल एवं खेल इभे��सह� रा��य खेलकुद 

प�रष�ले तोकेको �थानमा स�ालन हनेुछ ।  

११. खेलाडी छनौट स�म�तः िज�ला तथा �देश ��तयो�गताबाट रा��य ��तयो�गतामा सहभागी हनेु �टम 

गेमका खेलाडीह�को छनौट गन� ��येक खेलको ला�ग देहायबमोिजम छनौट स�म�त गठन ग�रनेछ 

र छनौट स�म�तले �नि�त आधारह� तयार गर� सोह� आधारमा खेलाडी छनौट गनु�पन�छ ।  
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(क) िज�ला�तर�य ��तयो�गताः िज�ला�तर�य छनौट स�म�त �न�नानसुार रहनेछ । 

(१) िज�ला खेलकुद �वकास स�म�त, अ�य�            - संयोजक 

(२) स�बि�धत खेलको �स�नयर �िश�क         - सद�य 

(३) स�बि�धत खेल संघ वा संघ नरहेको �थानमा �ा�व�धक स�म�त     - सद�य 

(४) स�बि�धत खेलका �िश�क          - सद�य 

(५) िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तका काया�लय �मखु        - सद�य सिचव 

(ख) �देश ��तयो�गताः �देश छनौट स�म�त �न�नानसुार रहनेछ । 

(१) �देश खेलकुद �वकास स�म�तका अ�य� वा �नजले तोकेको �यि� - संयोजक 

(२) �देश खेलकुद �वकास स�म�तको �िश�ण �मखु वा �नजले तोकेको �िश�क    

                  - सद�य 

(३) स�बि�धत खेल संघ वा �ा�व�धक स�म�तको �मखु वा ��त�न�ध     - सद�य 

(४) स�बि�धत खेलका �स�नयर �िश�क वा �िश�क        - सद�य 

(५) �देश खेलकुद �वकास स�म�तको काया�लय �मखु      - सद�य सिचव 

उपयु�� छनौट स�म�तको �सफा�रस स�हत �देश खेलकुद प�रष�ले रा��य खेलकुद प�रष� मा 

सहभागीह�को नामावल� पठाउन ुपन�छ ।  

(ग) ब�द �िश�णः 

�देश ��तयो�गताबाट छनौट भइ� आएका �टम गेमका खेलाडीह�लाइ� व�ढमा ७ (सात) �दनको 

ब�द �िश�णमा रािखनेछ । ब�द �िश�ण स�बि�धत �देशले �यव�थापन गन�छ । ब�द 

�िश�णमा �यस �देशका उ�कृ� �िश�कलाइ� रा� ने �यव�था �मलाइनेछ।  

१२. ��तयो�गतामा सहभा�गताः रा��य ��तयो�गताका खेलाडीह�लाइ� देहायअनसुार सहभागी गराइनेछ । 

(क) सातै �देशका �देश खेलकुद �वकास स�म�तका अ�य�, �िश�ण के�� �मखु, काया�लय 

�मखुलाइ� टोल� �मखु तथा उप-�मखुको �पमा सहभागी गराइनेछ ।  

(ख) िज�ला ��तयो�गता र �देश ��तयो�गता गराइ� िज�ला �टमले �देशमा र �देश �टमले रा��य 

��तयो�गताका ला�ग ��त�न�ध�व गन�छ ।  

(ग) �वभागीय �टमह�को स�ब�धमा �वभागको �सफा�रसका आधारमा खेलाडीह�लाइ� सहभागी 

गराइनेछ । 

(घ) गै� आवासीय नेपाल� संघ (एन.आर.एन.ए.) �टमको स�ब�धमा स�बि�धत �नकायको 

�सफा�रसको आधारमा खेलाडीह�लाइ� सहभागी गराइनछे ।  

१३. ��तयो�गता स�ालनः स�बि�धत खेलका रा��य संघह�ले अ�तरा���य खेलकुद महासंघ तथा रा��य 

संघको �नयमानसुार खेल स�ालन गनु�पन�छ ।  

१४. खेल सामा�ीको �यव�थाः (१) रा��य खेलकुद प�रष�को �ा�व�धक उपस�म�तले रा��य संघ र 

स�बि�धत खेलका म�ुय �िश�कह�सँग सम�वय गर� रा��य खेलकुद ��तयो�गताको तयार� (िज�ला, 
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�देश र रा��य) र ��तयो�गताको ला�ग आव�यक खेल सामा�ीह�को �यव�थाका ला�ग काय�कार� 

स�म�तमा पेश गनु�पन�छ । 

(२) काय�कार� स�म�तको �नण�य बमोिजम प�रष�ले खेल साम�ीको �यव�था गन�छ । 

१५. खेल पोशाकः 

(क) रा��य खेलकुद ��तयो�गताका ला�ग (झोला, �याकसटु, ज�ुा, मोजा, टावेल) उप स�म�तको 

�सफा�रसमा काय�कार� स�म�तको �नण�यअनसुार रा��य खेलकुद प�रष�ले खेल पोशाकको �यव�था 

गन� स�नेछ । 

(ख) खेल पोशाक स�बि�धत �देश र �वभागको छु�ा छु�ै रङमा तयार ग�रनेछ ।  

१६. खेल �थल �नधा�रणः रा��य खेलकुद प�रष�ले स�बि�धत �देश, �ा�व�धक उपस�म�त र रा��य संघको 

सम�वयमा खेल �थल �नधा�रण गन� स�नेछ । रा��य ��तयो�गता आयोजना नहनेु  िज�लाह�मा �देश 

��तयो�गताको आयोजना �थल रा� न �ाथ�मकता �दइनछे ।  

१७. �वयंसेवक प�रचालनः रा��य खेलकुद ��तयो�गता सफलता पूव�क स�प� गन�का ला�ग आव�यकता 

अनसुार �नि�त समायव�धका ला�ग �वयंसेवक प�रचालन गन� स�कनेछ । यसर� प�रचालन हनेु 

�वयंसेवकह�को पा�र��मकको हकमा आ�थ�क काय��व�ध अनसुार हनेुछ ।  

१८. रे��, जज (�नणा�यक) र जरु� �यव�थापनः स�बि�धत रा��य संघले खेलको �कृ�त अनसुार रे��, जज 

र जरु�को सं�या �नधा�रण गर� �ा�व�धक उपस�म�तले काय�कार� स�म�त सम� �वीकृ�तका ला�ग पेश 

गनु�पन�छ । यसर� पेश भएको रे��, जज र जरु�को सं�यालाइ� औिच�यताको आधारमा काय�कार� स�म�तले 

�वीकृ�त �दान गन� स�नेछ ।  

१९. खेलाडी कोटा �नधा�रणः रा��य खेलकुद ��तयो�गतामा समावेश भएका सबै खेलका खेलाडीह� सबै 

िज�लाह�मा उपल�धता नहनेु भएकाले स�बि�धत रा��य संघ र म�ुय �िश�कको �सफा�रसमा �ा� 

भएका िज�लागत कोटाह� अ�ययन गर� �ा�व�धक उपस�म�तको �सफा�रसका आधारमा काय�कार� 

स�म�तले खेलाडी सं�या स�हतको कोटा  �नधा�रण गन�छ ।  

 

प�र�छेद –  ६ 

आ�थ�क स�ुवधा तथा खच� स�ब�धी न�स�  

२०. आ�थ�क स�ुवधाः रा��य खेलकुद ��तयो�गतामा सहभागी हनेु अ�फ�सयल तथा खेलाडीह�को स�ुवधा 

अनसूुची  दईुमा उ�लेिखत आ�थ�क काय��व�ध अनसुार हनेुछ ।  

२१. खच� स�ब�धी न�स�ह�ः खच� स�ब�धी न�स�ह� अनसूुची तीन बमोिजम हनेुछ ।  
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प�र�छेद –  ७ 

�व�वध 

 

२२. सपथ �हणः रा��य ��तयो�गतामा सहभागी भएका रे��, जज, जरु� र खेलाडीह�ले तो�कए, 

बमोिजमको सपथ �हण �लनपुन�छ ।  

२३. आचारसं�हताः ��तयो�गता अव�धभर सहभागी खेलाडीह�, आचरण एवं अनशुासनमा रहे वा नरहेको 

हेन� िज�मेवार� िज�लाबाट �देशमा सहभागी हुँदा स�बि�धत िज�लाको टोल� नेता, �यव�थापक तथा 

अ�फ�सयलमा रहनेछ । �यसै गर� �देशबाट रा��य ��तयो�गतामा आउँदा �देश टोल� नेता,  �यव�थापक 

तथा अ�फ�सयलको रहनेछ । �देश तथा रा��य ��तयो�गताको मया�दामा आघात  प�ुने गर� अवा�छनीय 

��याकलापमा संल�न हनेु सहभागीमा�थ आयोजक स�म�त र स�बि�धत संघले कसरु अनसुारको 

कारवाह� गर� प�रष�लाइ� जानकार� गराउन ुपन�छ र त�स�ब�धमा रा��य  खेलकुद प�रष�को �नण�य 

अि�तम हनेुछ ।  

२४. ��तयो�गताबाट अलग हनु नपाउनेः �देश तथा रा��य ��तयो�गतामा सहभागी �टम एवं खेलाडीह� 

��तयो�गता अव�धभर ��तयो�गताबाट अलग हनु पाउने छैनन ्। तर �वशेष कारणवश ��तयो�गताबाट 

अलग हनुपुन� बा�या�मक ि�थ�त भएमा आयोजकको पूव� �वीकृ�त �लई ��तयो�गताबाट बा�ह�रन 

स�नेछन ्।  

२५. ��तयो�गता �थ�गतको अव�थाः कुनै ��तयो�गता वा खेल मौसमको गडबडी वा कुनै आकि�मक 

घटनाका कारणबाट खेल �थ�गत भएमा सो ��तयो�गता रा��य खेलकुद प�रष� तथा स�बि�धत खेल 

संघसँग स�लाह गर� आयोजक स�म�तले �नधा�रण गरेको �थान, समय र �म�तमा ग�रनेछ ।  

२६. झ�डाको �यव�थाः रा��य खेलकुद प�रष�ले �देशगत �पमा तोके बमोिजमको झ�डा स�बि�धत 

�देशले तयार गनु�पन�छ ।  

२७. परु�कार स�ब�धी  �यव�थाः (१) �देश र रा��य ��तयो�गतामा �वजयी खेलाडीह�को ला�ग रा��य 

खेलकुद प�रष�ले पदक र �माणप�को �यव�था गन�छ ।  

(२) �टम गेमको हकमा िज�ला तथा �देश �टममा सहभागी भई छनौट भएका खेलाडीह�लाइ� मा� 

पदक तथा �माणप� उपल�ध गराइनेछ ।  

२८. �तीक िच�ह (लोगो): रा��य खेलकुद प�रष�ले रा��य खेलकुद ��तयो�गताका ला�ग �तीक िच�ह 

(लोगो) तयार गर� �योगमा �याउन स�नेछ । तर �तीक िच�हमा स�बि�धत �देशको प�हचान समेत 

झ�कने �प� संकेत भएको हनु ुपन�छ ।  

२९. म�कटः रा��य खेलकुद प�रष�ले रा��य खेलकुद ��तयो�गताका ला�ग �देशगत �पमा पाइन े

लोक��य जनावर वा प�छ� म�ये जनु लोक��य छ, �यसलाइ� म�कटको �पमा �योगमा �याउन स�नेछ।  
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३०. खेलकुद गीतः रा��य खेलकुद प�रष�ले रा��य �तरको खेलकुद गीत तयार गर� �योगमा �याउन 

स�नेछ ।  

३१. सझुाव स�हतको ��तवेदन पेश गन�ः आयोजक स�म�त तथा सहभागी �देशह�ले ��तयो�गता स�कएको 

प�ताल�स (४५) �दन�भ� सझुाव स�हतको ��तवेदन रा��य खेलकुद प�रष�लाइ� उपल�ध गराउन ुपन�छ ।  

३२. �नद� िशका स�ब�धी अि�तम �नण�यः यस �नद� िशकामा उ�लेख नभएका र �नद� िशकामा �प� �या�या 

हनु नसकेका �वषयव�तहु�को स�दभ�मा प�रष�ले गरेको �नण�य नै अि�तम �नण�य मा�ननेछ ।  

३३. �नद� िशका संशोधनः म��ालयले रा��य खेलकुद ��तयो�गता स�ालन �नद� िशका, २०७५ लाइ� 

समयानकुुल संशोधन गन� स�नेछ तर आ�थ�क दा�य�व थप हनेु स�ब�धमा �नण�य �लनपूुव� अथ�म��ालयको 

सहम�त अ�नवाय� �पमा �लनपुन�छ । 
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अनसूुिच : १ 

खेलाडी दता� फाराम 

 (दफा  ६ को (ग) सँग स�बि�धत) 

................... िज�ला/�देश /रा��य/�वभाग 

खेलाडी दता� नं. : ...........................    दता� �म�त : ...................... 

�देश: ............................     िज�ला/�वभागीय : ............................ 

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

�ल�: .......................... ...............   उचाइ : .............................................. 

तौल : ............................... ज�म �म�त : ...............................  नाग�रकता : ................... 

पेशा: .............................. ..............शैि�क यो�यता : ...................................................... 

अ�ययन गरेको �व�ालय/ �व��व�ालयको नाम : ................................................................... 

खेलको नाम : ............................................. इभे�ट : ...................................................... 

खेल स�ु गरेको �म�त : ........................................................... 

�िश�कको नाम : .............................................................. 

हालस�म सहभागी ��तयो�गताको नाम: 

१.........................................................२.............................................................. 

हाल स�मको उ�चतम उपल�धी: 

१) ...........................................................२........................................................... 

�थायी ठेगाना:  

�देश ............... िज�ला ............................ न.पा./गा.पा....................................... वडा नं. 

..................... स�पक�  नं. ........................ .मोवाइ�ल नं. ........................................ 

बाब ुवा आमाको नाम: ................................................ पेशा : ......................................... 

िज�ला खे.�व.स./�देश/�वभागीय र गैर आवासीय नेपाल� संघ (एन.आर.एन.ए. ) काया�लयले �मािणत 

गन�(िज�लाको हकमा काया�लय �मखु/अ�य�,�देशको हकमा �मखु/ अ�य� र �वभागीय �टमको हकमा 

�वभागीय �मखु/ एन.आर.एन.को स�बि�धत �नकाय) 

(क) नाम ..........          (ख) नाम  .........                 (ग) नाम............ 

  पद:     पद:     पद: 

 ह�ता�र:   ह�ता�र:    ह�ता�र: 

 �म�त:                    �म�त:                         �म�त: 

 काया�लयको छाप       काया�लयको छाप                   काया�लयको छाप  
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�नयमह�ः 

१. खेलाडीह�को �थायी बसोबास भएको िज�लाबाट खेलाडी दता� फाराम भर� िज�लामा दता� भएप�छ 

मा� िज�ला/�देश ��तयो�गतामा सहभागी हनु पाउनेछ ।  

२. कुनै खेलाडी एक िज�लाबाट अक� िज�लामा गइ� खेल खे�न चाहेमा बसाइ सराइको �माणप� 

पेश गर� बसाइ सराइ भएको िज�लाबाट खेलाडी दता� फाराम भर� िज�लामा दता� भएप�छ मा� 

उ� िज�लाबाट ��तयो�गतामा सहभागी हनु पाउनेछ ।  

३. आफू काय�रत िज�ला/आ�नो अ�भभावक कुनै िज�लामा काय�रत भएमा आफूले ��तयो�गतामा 

सहभागी हनु चाहेमा स�बि�धत िज�लाबाट कागजात �मािणत गर� सहभागी हनु पाउनेछ ।  

४. �वभागीय �टमह�को स�व�धमा �वभागको �सफा�रसको आधारमा खेलाडीह�लाइ� सहभागी 

गराइनेछ।  

५. गैर आवासीय नेपाल� संघ (एन.आर.एन.ए.) �टमको हकमा स�बि�धत �नकायको �सफा�रसको 

आधारमा खेलाडीह�लाइ� सहभागी गराइनेछ ।  

६. रा��य खेलकुद नी�त, �नयम र �नद�शनलाइ� पूण� पालना गद� खेलाडीह�ले सहभागी हनेु जनुसकैु 

�िश�ण तथा ��तयो�गतामा खेलकुदको उ�च आद�श अन�ुप अनशुा�सत भई खेल खे�ने ��त�ा 

गनु�पन�छ ।  

७. ��तयो�गताको समयमा कुनै खेलाडी ग�भीर �पले घाइते भएमा �यसका ला�ग ला�ने उपचार खच� 

प�रष�ले �यहोन� छ ।  

८. खेलकुदको मम� र आद�श ��तकूल हनेु गर� खेलाडीह�ले कुनै प�न ��याकलाप गरेमा रा��य 

खेलकुद प�रष�ले �नयमानसुार द�ड/सजाय एवं कारवाह� गन�छ ।  

मा�थ लेिखएका स�पूण� �यहोरा �ठक साचँो हो । झठुा ठहरेमा �नयम कानून अनसुार सहुँला बझुाउँला । 

 

खेलाडीको नाम र ठेगाना : 

खेलाडीको ह�ता�र : 

�म�त :  
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 अनसूुिच : २ 

आ�थ�क काय��व�ध(दफा २१ सँग स�बि�धत) 

प�र�छेद एक 

रकम �नकासा तथा खच� 

 

१. रकम �नकासा तथा खच� स�ब�धी �यव�थाः रकम �नकासा तथा खच� स�ब�धी �यव�था 

देहायबमोिजम हनेुछ ।  

(१) ��तयो�गतामा स�ालन गदा� �वीकृत बजेटको प�र�ध�भ� रह� गनु�पन�छ ।  

(२) ��तयो�गताका सहभागीह�को दै�नक भ�ा र �नणा�यक भ�ा तथा अ�य शीष�कह�मा रकम 

खच� गनु� पदा� देहायअनसुार गनु�पन�छ । 

(क) िज�ला र �देश खेलकुद ��तयो�गताको हकमा �देश खेलकुद �वकास स�म�त, िज�ला 

खेलकुद �वकास स�म�त वा स�म�तले अ�धकार ��यायोजन गरेको �यि�को �वीकृती 

�लइ खच� गनु�पन�छ ।  

(ख) रा��य खेलकुद ��तयो�गताको हकमा रा��य खेलकुद प�रष�का सद�य सिचव वा 

�नजले अ�धकार ��यायोजन गरेको �यि��ारा �वीकृ�त �लई खच� गनु�पन�छ ।  

(ग) �देश खेलकुद ��तयो�गता स�ालन गन�का ला�ग चा�हने �वीकृत बजेट नेपाल 

सरकारले �देश खेलकुद �वकास स�म�तलाइ� र प�रष�ले स�बि�धत �देश खेलकुद 

प�रष� मा उपल�ध गराउन ुपन�छ । �देश खेलकुद �वकास स�म�तमाफ� त ्स�बि�धत 

आयोजक िज�लालाइ� उ� रकम उपल�ध गराउन प�न स�नेछ ।  

(घ)  रा��य खेलकुद ��तयो�गतामा सहभागी हनेु खेलाडी, �िश�क र �यव�थापकह�का 

ला�ग मा� रा��य खेलकुद प�रष� बाट  झोला, �याकसटु, जस� सेट, ज�ुा, मोजा, 

टावेल उपल�ध गराइनेछ ।  

(ङ)  �देश खेलकुद ��तयो�गताको ला�ग छपाइ तथा �ा�व�धक कागजात आ�दको �यव�था 

स�बि�धत �देश खेलकुद �वकास स�म�तले गनु�पन�छ र �वीकृत बजेट �भ�बाट सो 

वापतको रकम उपल�ध गराइनेछ ।  

(च)  रा��य ��तयो�गताका ला�ग �नकासा भएको रकमको �हसाब �कताबको �बल भरपाइ 

��तयो�गता समा� भएको ३५ (प�तीस) �दन�भ� स�बि�धत स�म�तले रा��य खेलकुद 

प�रष� मा पेश गनु�पन�छ ।फ�य�ट गन� र गराउने िज�मा रा��य ��तयो�गताका ला�ग 

ग�ठत उपस�म�त, िज�ला तथा �देश खेलकुद �वकास स�म�तका अ�य� र सिचवको 

हनेुछ ।  

(३) �स�ा�ततः ��तयो�गताको स�ालन बजेट शीष�क �भ� रह� खच� गनु� गराउन ुपन�छ । तर 

कुनै कारणवश कुनै शीष�कमा बजेट नपगु भइ� खच� नगर� नहनेु अव�था आइपरेमा दै�नक तथा 



19 

 

�मण भ�ा बाहेक अ�य शीष�कमा भएको वचत रकमबाट रा��य खेलकुद प�रष�को �वीकृ�त �लइ� 

रकमा�तर गर� खच� गन� स�कनेछ ।  

(४) रा��य खेलकुद ��तयो�गता अव�ध�भ� कुनै आकि�मक घ�ना भइ� ��तयो�गताका ला�ग 

छुटयाइएको रकम नपगु भै काय� गन� नस�कने अव�था परेमा ��तयो�गता आयोजक स�म�तले 

�नण�य गर� रा��य खेलकुद प�रष� मा रकमका ला�ग अनरुोध गनु�पन�छ ।  

(५) �नणा�यकह�लाइ� दै�नक भ�ा एवं अ�य भ�ा �दँदा तीन सद�यीय �ा�व�धक स�म�त गठन गर� 

(�ा�व�धक स�म�त, ��त�न�ध, �मखु �िश�क, काया�लय �मखु) स�म�तको �सफा�रसमा 

देहायअनसुारका आधारमा �दइनेछ । 

(क) रा��य खेलकुद ��तयो�गतामा �देश खेलकुद �वकास स�म�तले पठाएको प�को 

आधारमा �दइनेछ ।  

(ख) खेलाडी तथा �टममा समावेश भइ� आउने �टम मेनेजर, �टम कोचको हकमा �देश 

��तयो�गतामा स�बि�धत िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तको �सफा�रसमा �दइनेछ ।  

(६) दै�नक �मण भ�ा सहभागी �टमका खेलाडी, �िश�क र �यव�थापकको द�तखत गराइ� 

स�बि�धत �यव�थापकमाफ� त ्उपल�ध गराइनछे ।  

(७) ��तयो�गताको �चार �सारका ला�ग ग�रने पो�र, प��लेट, �यानर, माइ�क�, �कट, �याच 

आ�दको रकमका ला�ग �यव�थापन र समारोहको बजेटले अपगु भएमा स�बि�धत आयोजक 

स�म�तले आ�त�रक �ोतको �यव�था गनु�पन�छ । �टकटको �यव�था गरेको भए सोबाट खच� 

गनु�पन�छ । 

   प�र�छेद - दईु 

भ�ा तथा अ�य स�ुवधा 

२.    भ�ा तथा अ�य स�ुवधा स�ब�धी �यव�थाः रा��य खेलकुद प�रष� बाट �नधा��रत ��तयो�गतामा 

सहभागी हनेु खेलाडी, �िश�क, �टम मेनेजर, �नणा�यक र अ�य अ�फ�सयल तथा 

पदा�धकार�ह�लाइ� आ�थ�क न�स� अनसुारको दै�नक तथा �मण भ�ा तथा स�ुवधा उपल�ध 

गराइनेछ । उ� न�स� अनसुार �देश तथा रा��य ��तयो�गतामा सहभागी हनेुह�लाइ� स�ुवधा 

उपल�ध गराइने तर िज�ला ��तयो�गतामा सहभागी हनेुह�को हकमा िज�लाले नै �यव�था 

गनु�पन�छ ।  

 (क)  रा��य खेलकुदको �िश�ण एवं ��तयो�गताको अनगुमन गन�लाइ� रा��य खेलकुद प�रष�को 

आ�थ�क �नयमानसुार दै�नक भ�ा �दइनेछ ।  

 (ख)  आ�थ�क न�स� अनसुारको खाना तथा बसोबास खच� �थानीय सहभागीह�लाइ� ��तयो�गता 

स�ु हनुभु�दा एक �दन अगा�ड देिख आ�नो �टमको ��तयो�गता अव�धस�म मा� �दइनेछ । 

अक� िज�लाबाट आउने सहभागीह�लाइ� बाटोको ला�ग ला�ने �दन खाना तथा बसोबास खच� 

�दइनेछ ।  
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 ग)  आ�थ�क न�स� अनसुारको दै�नक भ�ामा कुनै �थान �वशेषमा �दइने थप स�ुवधा �दइने छैन। 

३. �मण खच�ः �मण खच� उपल�ध गराउँदा देहायअनसुार उपल�ध गराइनेछ । 

(क) रा��य खेलकुद ��तयो�गता, �देश खेलकुद ��तयो�गता तथा ब�द �िश�णमा सहभागी हनेु 

सबै सहभागीह�लाइ� �मण खच� वापत (�वशेष प�रि�थ�त वा �वशेष �वीकृ�त भएको 

अव�थामा बाहेक) सबैलाइ� बस भाडा बापतको रकम उपल�ध गराइनेछ ।  

(ख) �हंडेर आउन सम�या पन� र यातायातको स�ुवधा नपगेुका दगु�म िज�लाका सहभागीह�लाइ� 

�टकट पेश नगरेमा वा पैदल आएको ख�डमा �नजह�ले हवाइजहाज �योग गदा� पाउने 

�च�लत हवाइजहाज भाडा दर बराबरको रकममा नना�ने गर� �मण खच� मा� �दइनछे। 

(ग) �मण भ�ामा कोषको भ�ा थप वा ��तशत थप �दइन ेछैन ।  

४. �नणा�यक भ�ाः (१) �नणा�यक भ�ा आ�थ�क न�स� अनसुार उपल�ध गराइनेछ । 

(२) कुनै प�न �नणा�यकले एकै �दनमा एकभ�दा वढ� खेलको �नणा�यक भई काम गरे ताप�न एक 

�दन नै मानी �नणा�यक भ�ा �दइनेछ ।  

५. कुनै प�न सहभागीलाइ� दोहोरो पन� गर� दै�नक तथा �मण भ�ा �दइने छैन ।  

६. रा��य खेलकुद ��तयो�गता स�प� गन� चा�हने ख�रद तथा �नमा�णस�ब�धी काय� साव�ज�नक ख�रद ऐन 

�नयम बमोिजम नै गनु�पन�छ ।  

७. रा��य खेलकुद ��तयो�गताको ला�ग ग�ठत �व�भ� उप– स�म�तका पदा�धकार�का नाममा पे�क� �दइ 

स�बि�धत उप– स�म�तले तो�कएको काय� गन� गराउन स�कनेछ ।  

८. यसर� काममा ख�टने �यि� र कम�चार�ह�का ला�ग काय� �ववरण स�हत सद�य सिचवबाट पूव� 

�वीकृ�त �लन ुपन�छ ।  

९. �देश ��तयो�गताको ला�ग काय�कार� स�म�तबाट �वीकृत बजेट स�बि�धत �देशमा पठाइनछे ।  

१०. रा��य ��तयो�गतामा सहभागी हनेु खेलाडी, �िश�क तथा �यव�थापकह�को स�ुवधा स�बि�धत 

�देश खेलकुद �वकास स�म�त तथा �वभागीय टोल�को हकमा स�बि�धत �वभाग माफ� त ् उपल�ध 

गराइनछे भने �नणा�यकह�को स�ुवधा स�बि�धत खेलको रा��य संघमाफ� त ्उपल�ध गराइनेछ।  

११. रा��य खेलकुद ��तयो�गतामा सहभागी हनेु स�पूण� खेलाडी तथा अ�फ�सयलह�को ��तयो�गता 

अव�धभरका ला�ग दघु�टना �बमा ग�रनेछ ।  
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अनसूुिच - ३ 

खच�का न�स�ह� (दफा २२ सँग स�बि�धत) 
 

१) �िश�क प�रचालन अ�तग�त एक िज�लाबाट अक� िज�लामा खेलाडीह�लाइ� �िश�ण �दन जादँा ��त 

�यि� ��त �दन �.७००।–  खाना बसोबास वापत उपल�ध गराउने ।  

२) िज�ला छनौट ��तयो�गताका ला�ग सहभागीह�को खाना बसोबास तथा आवतजावत लगायत स�पूण� 

खच�को �यव�थापनका �न�म� सात� रा��य खेलकुद – २०७३ मा �व�नयोिजत रकम बराबरको 

खेलाडी छनौट र खेल सामा�ीका �न�म� रकम �व�नयोजन ग�रनेछ । 

३) �देश ��तयो�गताका ला�ग ��येक �देशलाइ� खेल सामा�ी �यव�थाका ला�ग �. ५,००,०००।–  र 

समारोह �यव�थापनका ला�ग �. ३,००,०००।–  का दरले उपल�ध गराउने । 

४) रा��य ��तयो�गताका ला�ग स�बि�धत खेल संघह�लाइ� उपल�ध गराउने �वीकृत बजेटको प�र�ध�भ� 

रह� क��ा�ट गेमका ला�ग �याट र अ�य खेलह�का ला�ग खेल सामा�ी ख�रद गर� उपल�ध 

गराउने । 

५) �वभागीय �टमह�लाइ� खेल सामा�ी तथा रा��य ��तयो�गतामा सहभागी हनेु �टमको तयार�का ला�ग 

एकम�ु �.५ लाखका दरले उपल�ध गराइने छ ।  

६) �देश ��तयो�गतामा सहभागी हनेु खेलाडी, �िश�क, �यव�थापक, अ�फ�सयल र �नणा�यकह�लाइ� 

खाना बसोबास वापत ��त�यि� ��त�दन �. १०००।–  का दरले उपल�ध गराइनेछ ।  

७) �देश ��तयो�गता प�ात ् रा��य ��तयो�गताको ब�द �िश�णमा समावेश हनेु खेलाडी, �िश�क, 

�यव�थापकलाइ� खाना तथा बसोबास वापत ��त�दन �. १०००।– का दरले उपल�ध गराइनेछ । 

८) रा��य ��तयो�गतामा सहभागी हनेु खेलाडी, �िश�क, �यव�थापक, अ�फ�सयल, �नणा�यकह�लाइ� 

खाना बसोबास तथा पकेट खच� वापत ��त�यि� ��त�दन �.१४००।–  का दरले उपल�ध गराइन े

छ ।  

९) रा��य ��तयो�गतामा सहभागी हनु आउने रा��य ��तयो�गता आयोजना गन� िज�ला बाहेकका खेलाडी, 

�िश�क, �यव�थापक, अ�फ�सयलह�लाइ� स�बि�धत खेलको ��तयो�गता समा� भएको �दनको 

भो�लप�ट स�मको ला�ग तो�कएको स�ुवधा उपल�ध गराइनेछ । तर ��तयो�गता आयोजना गन� 

िज�लाह�को हकमा यो �यव�था लाग ुहनेुछैन ।  

१०) �देश तथा रा��य ��तयो�गतामा सहभागी हनेु खेलाडी, �िश�क, �यव�थापक, �नणा�यकह�लाइ� �मण 

खच� वापत दगु�म  �हमाल� बस नपगेुको िज�ला बाहेक अ�यलाइ� बस भाडा वापतको रकम र दगु�म 

�हमाल� िज�लाका सहभागीलाइ� हवाइ भाडा उपल�ध गराइनेछ।  

११) रा��य खेलकुद ��तयो�गतामा �नणा�यक भइ� काम गन�लाइ� �नणा�यक भइ� काम गरेको �दनको खाना 

बसोबास र �मण खच�का अ�त�र� अ�तरा��य �नणा�यकलाइ� �.६००, रा��य �नणा�यकलाइ� �. 

५००, सहयोगी �नणा�यकलाइ� �.४०० �नणा�यक भ�ा १५ ��तशत कर क�ा गर� उपल�ध 

गराइनछे । 
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१२) �िश�ण, ��तयो�गता, खेल �थल र अ�य खेलसगँ स�बि�धत काया�लयको काममा ख�टने तथा 

अनगुमन �नर��णमा जाने पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�लाइ� �वीकृत �मण आदेशका आधारमा 

आ�थ�क �नयमानसुार पाउने दै�नक तथा �मण खच� उपल�ध गराइनछे । �मण अव�ध ७ �दन भ�दा 

बढ� भएमा खाना बसोबास वापत रा��य ��तयो�गतामा सहभागी हनेु खेलाडी सरह उपल�ध गराइनछे 

।  

१३) रा��य खेलकुद ��तयो�गताका ला�ग ग�ठत काय�कार� स�म�तका पदा�धकार�, सद�यह� र 

उपस�म�तको वैठक भ�ा वापत नेपाल सरकार तोके सरहको रकम उपल�ध गराइनछे ।  

१४) रा��य ��तयो�गताको दौरान काया�लय समय अ�त�र� ३ (तीन) घ�टा भ�दा बढ� र साव�ज�नक 

�बदामा काममा ख�टने पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�लाइ� खाना, खाजा, पारवहन वापत ��त �यि� 

��त�दन �.६००।–  का दरले ख�टएको औिच�य प�ु� गर� उपल�ध गराइनेछ ।  

१५) रा��य ��तयो�गतामा सहभागी हनेु खेलाडी, �िश�क, अ�फ�सयल र �यव�थापकह�लाइ� �याकसटु, 

ज�ुा, मोजा, जस�, टावेल स�हतको झोला ��त�यि� �.४५००।–  का दरले नब�ने गर� उपल�ध 

गराउने ।  

१६) रा��य खेलकुद प�रष�का पदा�धकार� तथा काय�कार� स�म�तका पदा�धकार�ह�लाइ� ��त�यि� 

�.९०००।–  मा नब�ने गर� कोट, पाइ�ट र सट� उपल�ध गराइनेछ ।  

१७) �नणा�यकह�लाइ� ��त�यि� �.५००।–  नब�ने गर� जस� उपल�ध गराइनेछ ।  

१८) रा��य ��तयो�गतामा �वण� पदक �ा� गन� �यि�गत इभे�टका खेलाडीलाइ� जनह� �.१५०००।–  

र �टम गे�सका खेलाडीह�लाइ� जनह� �.७०००।- का दरले परु�कार उपल�ध गराइनछे । 

१९) रा��य खेलकुद २०७५ मा रेकड� �ेक गन� खेलाडीलाइ� ��त खेलाडी �.२५,०००।- उपल�ध 

गराइनछे ।   

२०) िज�ला, �े� र रा��य खेलकुद ��तयो�गताका �न�म� ख�रद गनु�पन� सामा�ीह� साव�ज�नक ख�रद ऐन 

२०६३ बमोिजम ख�रद ग�रनेछ ।  

२१) रा��य ��तयो�गतामा सहभागी हनेु �यि�गत तफ� का खेलाडीह�लाइ� स�बि�धत �टमको खेल समा� 

नहुदँा स�मको स�ुवधा उपल�ध गराउनेछ भने सामू�हक �पधा�तफ�  खेल समा� भएको भो�ल प�ट 

स�मको स�ुवधा उपल�ध गराइनेछ ।  

२२) �िश�ण ��तयो�गताका ला�ग िज�ला, �देश तथा रा��य ��तयो�गता आयोजना�थलमा �िश�क तथा 

कम�चार� आव�यक भएको �यहोरा िज�मेवार पदा�धकार�बाट �नण�य गराई ��तयो�गता समा� भएको 

भो�लप�ट �वतः ह�ने गर� बढ�मा १२५ जना कम�चार�, �िश�कलाइ� �वयंसेवकको �पमा काममा 

लगाउन स�कनेछ । �नजलाइ� काम गरेको �दनको ला�ग खाना, खाजा वापत ��त �दन �.६००।–  

उपल�ध गराइनछे ।   

 

 


