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                                राष्ट्रपति रतिङ तिल्ड प्रतियोतििा सञ्चालि तिरे्दतिका, २०७० 

 

प्रथम संशोधनः मममि 2072/8/25 

   दोश्रो संशोधनः मममि 2074/१०/१२ 

             िेश्रो संशोधनः मममि 207५/ १० /२१ 

 चौथो संशोधन मममिः-२०७६/०८/१३ 

प्रस्िावनाः  

नेपालको संववधान, ववद्यमान खेलकुद नीमि िथा खेलकुद ववकास ऐन एवं मनयमावलीको ममम र भावना 
अनरुुप खेलकुदको समचुचि ववकास िथा ववस्िारका लामि मूल आधारको रुपमा रहेका 
ववद्यालयहरुलाई केन्द्रववन्द्द ुबनाई खेलकुद प्रमिभाको खोजी िदै प्रमिभाको संरक्षण, संबर्द्मन र प्रबर्द्मन 
िने, राष्ट्र मनमामण एवं ववकासमा खेलाडीहरुको भमूमकालाई सबल, सक्षम एवं प्रभावकारी बनाउन 
स्थानीय, प्रदेश र संघस्िरीय ववमभन्न खेलकुद प्रमियोमििाहरु सञ्चालन िरी उत्कृष्ट अनशुामसि र सक्षम 
खेलाडीहरु ियार पादै भववष्यमा रावष्ट्रय िथा अन्द्िरामवष्ट्रय स्िरका प्रमियोमििामा सहभािी भै राष्ट्रको 
छवव उच्च बनाउन योिदान प¥ुयाउन सक्ने खेलाडी ियार िने एवं संघीय प्रणाली अनरुुप 
ववद्यालयहरुको सहभामििामा सञ्चालन हनु े खेलकुदका प्रमियोमििाहरुलाई अनशुामसि, मयामददि र 
व्यवचस्थि रुपले सञ्चालन िने उदे्दश्यले राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड सञ्चालन एवं व्यवस्थापन िनम नेपाल 
सरकार, यवुा िथा खेलकुद मन्द्रालयले यो "राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििा सञ्चालन मनदेचशका 
207०" जारी िरेको छ । 

 

पररच्छेद - १ 

प्रारम्भ 

 

१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो मनदेचशकाको नाम “राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििा सञ्चालन 
मनदेचशका, २०७0” (चौथो संशोधन) रहेको छ । 

(२) यो मनदेचशका स्वीकृि भएको मममिदेचख लािू हनुेछ ।  

२. पररभाषा :  ववषय वा प्रसङ्गले अको अथम नलािेमा यस मनदेचशकामा; 

(क) “मन्द्रालय” भन्नाले यवुा िथा खेलकुद मन्द्रालयलाई सम्झनपुछम । 

(ख) “पररषद्” भन्नाले रावष्ट्रय खेलकुद पररषद्लाई सम्झनपुछम । 

(ि) “प्रदेश स्िरीय खेलकुद ववकास समममि” भन्नाले पररषद् अन्द्ििमि िदिि प्रदेश 
स्िरको खेलकुद िमिववमध सञ्चालन िने मनकायलाई सम्झनपुछम। सो शब्दले प्रदेश 
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खेलकुद पररषद् वा बोडम वा समममि ििन नभएसम्मका लामि प्रदेशमा रहेको क्षेरीय 
खेलकुद ववकास समममि वा  प्रदेश स्िरको प्रमियोमििा सञ्चालन िनम पररषद्ले िोकेको 
समममि समेिलाई बझुाउनेछ ।  

(घ) “चजल्ला खेलकुद ववकास समममि” भन्नाले पररषद् अन्द्ििमिको चजल्ला स्िरीय 
मनकायलाई सम्झनपुछम । 

(ङ) “राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििा” भन्नाले चाल ु शैचक्षक सरमा १८ वषम भन्द्दा 
ममुनका कक्षा १२ सम्म मनयममि रुपमा अध्ययनरि छार/छाराहरू बीच आ-आफ्नो 
समूहमा हनुे एथ्लेविक्स, भमलबल, करााँिे, िेक्वान्द्दो, उस ु र कबड्डी प्रमियोमििालाई 
सम्झनपुछम । जनु प्रमियोमििा स्थानीय िह स्िर, चजल्ला स्िर, प्रदेश स्िर र केन्द्र स्िर 
(संघ) मा सञ्चालन हनुेछ । 

(च) स्थानीय िह स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििा” भन्नाले प्रत्येचाल ु शैचक्षक 
सरमा १८ वषम भन्द्दा ममुनका कक्षा १२ सम्म मनयममि रुपमा अध्ययनरि 
छार/छाराहरू बीच आ-आफ्नो समूहमा सम्बचन्द्धि स्थानीय िहस्िरमा हनुे 
अन्द्िरववद्यालय खेलकुद प्रमियोमििालाई सम्झनपुछम । 

(छ) “चजल्ला स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििा” भन्नाले प्रत्येक स्थानीय िहबाि 
छनौि भई आएका राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििामा समावेश सबै खेलका 
खेलामडहरु बीच आ-आफ्नो समहुमा चजल्ला स्िरमा हनुेअन्द्िर ववद्यालय खेलकुद 
प्रमियोमििालाई सम्झनपुछम । 

(ज) “प्रदेश स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििा” भन्नाले चजल्ला स्िरीय राष्ट्रपमि 
रमनङ चशल्ड प्रमियोमििामा सहभािी भई उत्कृष्ट स्थान हामसल िरी सम्बचन्द्धि चजल्ला 
खेलकुद ववकास समममिबाि मसफाररस भई आएका खेलाडीहरूबीच सम्बचन्द्धि प्रदेशमा 
हनुे खेलकुद प्रमियोमििालाई सम्झनपुछम । 

(झ) “केन्द्र स्िरीय (संघ स्िरीय) राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििा” भन्नाले प्रदेश 
स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििामा सहभािी भई उत्कृष्ट स्थान हामसल िरी 
सम्बचन्द्धि प्रदेश स्िरीय खेलकुद ववकास समममिबाि मसफाररस भई आएका 
खेलाडीहरूबीच हनुे खेलकुद प्रमियोमििालाई सम्झनपुछम । 

 
  चौथो संशोधन द्वारा संशोमधि 
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(ञ) “मासमल आिम खेल” भन्नाले करािे, िेक्वान्द्दो र उस ुखेलहरुलाई सम्झन ुपछम । 

(ि) “विम िेम” भन्नाले भमलबल, कबड्डी र ररले दौड खेललाई सम्झन ुपछम । 

(ि) “मस्कि” भन्नाले प्रत्येक वषम आयोजना िररने राष्ट्रपमि रमनङ चशल्डका लामि केन्द्र 
स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििा सञ्चालन िथा व्यवस्थापन समममिको 
मसफाररसमा मन्द्रालयले घोषणा िने प्रिीक चचन्द्हलाई जनाउाँछ । 

(ड) “लोिो” भन्नाले पररषद्को मसफाररसमा मन्द्रालयबाि स्वीकृि िरी लािू िररएको 
राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििाको चचन्द्हलाई जनाउाँछ । 

 

पररच्छेद -  २ 

स्थानीय िह िथा चजल्ला स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििा 
 

३. प्रमियोमििाको आयोजना िथा व्यवस्थापनः (१) स्थानीय िह स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ्ग चशल्ड 
प्रमियोमििा आयोजना, सञ्चालन िथा समन्द्वय िनम सम्बचन्द्धि स्थानीय िहको प्रमखुको 
संयोजकत्वमा देहायका सदस्यहरु रहेको स्थानीय िह स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ्ग चशल्ड प्रमियोमििा 
व्यवस्थापन िथा मनदेशन सममि ििन हनुेछ ।  

(क) सम्वचन्द्धि िा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. का प्रमखु          - संयोजक 

(ख)  प्रमखु प्रशासकीय अमधकृि          - सदस्य 

(ि)  प्रमियोमििा सञ्चालन हनुे स्थानको स्थानीय िहको वडा अध्यक्ष       - सदस्य  

(घ)  सम्बचन्द्धि स्थानीय िहको चशक्षा महाशाखा/शाखा प्रमखु   - सदस्य  

(ङ)  सम्बचन्द्धि स्थानीय िहमा रहेको प्रहरी कायामलयको प्रमखु       - सदस्य 

(च)  चजल्ला खेलकुद ववकास समममिका सदस्यहरुमध्येबाि चजल्ला खेलकुद ववकास 
समममिका अध्यक्षले िोकेको १ जना          - सदस्य 

(छ)  सम्बचन्द्धि स्थानीय िहमा रहेका सामदुावयक/संस्थािि ववद्यालयहरुका चशक्षकहरु 
मध्येबाि कम्िीमा २ जना मवहला चशक्षक पने िरी ४ जना        - सदस्य 

(ज) सम्बचन्द्धि स्थानीय िहमा बसोबास िने पूवम खेलाडीहरु/खेलप्रमेीहरुमध्येबाि 
संयोजकले िोकेको १ जना                    
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(झ) चजल्ला खेलकुद ववकास समममिको कायामलय प्रमखु वा मनजले िोकेको 
प्रचशक्षक/प्रमिमनमध                        -  सदस्य 

(ञ)  सम्वचन्द्धि खेल सघको प्रमिमनमध १/१ जना           -    सदस्य 

(ि) प्रमियोमििा सञ्चालन हनुे ववद्यालयको प्रधानाध्यापक वा संस्था प्रमखु  - सदस्य     
सचचव 

(२) स्थानीय िह स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ्ग चशल्ड प्रमियोमििा व्यवस्थापन िथा मनदेशन समममिको 
काम, किमव्य र अमधकारहरु देहाय अनसुार हनुेछन ्।  

(क) स्थानीय िह स्िरीय  राष्ट्रपमि रमनङ्ग चशल्ड प्रमियोमििा व्यवस्थापन िथा 
अनिुमन िने । 

(ख)  स्थानीय िह स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ्ग चशल्ड प्रमियोमििा आयोजनाका लामि 
आवश्यक पूवामधारको ववकास र व्यवस्था िने । 

(ि)  स्थानीय िह स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ्ग चशल्ड प्रमियोमििा सञ्चालन िनम केन्द्रबाि 
मनधामररि िामलका अनसुार हनु े िरी मममि िथा समय िोकी उपयकु्त स्थान छनौि 

िने। 

(घ)  सम्बचन्द्धि स्थानीय िहका सम्पूणम ववद्यालयहरुलाई प्रमियोमििामा भाि मलन 
प्रोत्साहन िने ।  

(ङ)  राष्ट्रपमि रमनङ्ग चशल्ड प्रमियोमििा आयोजना सम्बन्द्धमा चजल्ला खेलकुद ववकास 
समममिसाँि आवश्यक समन्द्वय िरी सो आयोजना सम्बन्द्धमा वववाद उत्पन्न भएको 
अवस्थामा समाधान िने । 

(च)  समममिको बैिक सम्बन्द्धी कायमववमध ियार िने । 

(छ)  प्रमियोमििालाई व्यवचस्थि र मयामददि बनाउनका लामि सरोकारवाला 
मनकायहरुसाँि आवश्यक समन्द्वय िने । 

(ज)  राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििाको लामि सम्बचन्द्धि स्थानीय िहमा 
ववमनयोचजि रकमलाई अमधकिम रुपमा सदपुयोि िने िरी प्रमियोमििा सञ्चालनको 
व्यवस्था ममलाउने । 

(झ)  प्रमियोमििा सञ्चालनका लामि आवश्यक थप आमथमक श्रोि जिुाउन पहल िने । 
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(ञ)  प्रमियोमििा सञ्चालनका लामि आवश्यक पने प्राववमधक, आमथमक, प्रचारप्रसार 
जस्िा उपसमममिहरु ििन िने । 

 

 

(३)  चजल्ला स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ्ग चशल्ड प्रमियोमििा सञ्चालन िनम चजल्ला समन्द्वय समममिका 
प्रमखुको संयोजकत्वमा देहायका सदस्यहरु रहेको चजल्ला स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ्ग चशल्ड प्रमियोमििा 
व्यवस्थापन िथा मनदेशन समममि ििन हनुेछ । यस समममिको मनदेशन अनसुार चजल्ला स्िरीय 
राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििाको आयोजना िथा सञ्चालन चजल्ला खेलकुद ववकास समममिबाि 
हनुेछ ।  

(क) चजल्ला समन्द्वय समममिका प्रमखु                -  संयोजक 

(ख) प्रमखु चजल्ला अमधकारी       - सदस्य 

(ि) प्रमियोमििा सञ्चालन हनुे स्थानको स्थानीय िहको प्रमखु   - सदस्य  

(घ) चजल्ला समन्द्वय अमधकारी      - सदस्य  

(ङ) चशक्षा ववकास िथा समन्द्वय इकाइ प्रमखु                - सदस्य 

(च) चजल्ला चस्थि नेपाली सेनाको प्रमखु        - सदस्य 

(छ) चजल्ला प्रहरी कायामलयको प्रमखु        - सदस्य 

(ज) चजल्ला चस्थि सशस्त्र प्रहरीको प्रमखु        - सदस्य 

(झ) चजल्ला खेलकुद ववकास समममिका अध्यक्ष       - सदस्य 

(ञ) प्रमियोमििा सञ्चालन हनुे ववद्यालयको प्रधानाध्यापक वा संस्थाको प्रमखु     - सदस्य  

(ि) चजल्लाको सामदुावयक र संस्थािि ववद्यालयहरुका प्रधानाध्यापकहरुमध्येबाि 
चजल्ला खेलकुद ववकास समममिले मनोनयन िरेको २ जना    - सदस्य 

(ि) सम्बचन्द्धि चजल्लामा खेलकुदमा ववचशष्ट योिदान परु् याएका व्यचक्तहरु मध्येबाि 
चजल्ला समन्द्वय समममिका प्रमखुले मनोमनि िरेको कम्िीमा १ जना मवहला 
सवहि २ जना         - सदस्य 

(ड) सम्बचन्द्धि खेल साँघको प्रमिमनमध १/१ जना       - सदस्य 

(ढ) चजल्ला खेलकुद ववकास समममिको कायामलय प्रमखु    - सदस्य सचचव 



6 
 

(४) चजल्ला स्िरीय आयोजक समममिको काम, किमव्य र अमधकारहरु देहाय अनसुार हनुेछन ्। 

(क) चजल्ला स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ्ग चशल्ड प्रमियोमििा व्यवचस्थि एवं मयामददि रुपमा 
सञ्चालन िने । 

(ख)  प्रमियोमििाका लामि आवश्यक स्रोि, साधन िथा सामग्रीहरु व्यवस्थापन िने । 

(ि)  प्रमियोमििा सञ्चालनका लामि आवश्यक पने प्राववमधक, आमथमक, प्रचारप्रसार 
जस्िा उपसमममिहरु ििन िने । 

(घ)  प्रमियोमििा सञ्चालन िथा व्यवस्थापनका लामि आवश्यकिा अनसुार स्थानीय 
िहहरु एवं सरोकारवालाहरुसाँि समन्द्वय िने । 

(ङ)  स्थानीय स्िरबाि छनोि भएका खेलाडी (ववद्याथीहरु) र ववद्यालयहरु सहभािी 
िराई सफलिा पूवमक कायमक्रम सम्पन्न िने । 

(च)  चजल्ला स्िरीय प्रमियोमििा सम्पन्न िरी ववजयी खेलाडीहरुलाई मनधामररि कोिा 
अनसुार छनौि िरी प्रदेश स्िरीय प्रमियोमििामा सहभािी िराउने । 

(छ) चजल्ला स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ्ग चशल्ड प्रमियोमििा व्यवस्थापन िथा मनदेशन 
समममिले ददएको मनदेशनहरुको पालना िने, िराउने । 

 (५) स्थानीय िह स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ्ग चशल्ड प्रमियोमििा आयोजकले स्थानीय स्िरमा 
प्रमियोमििा सञ्चालन िरी देहाय बमोचजमका खेलाडी िथा िोलीलाई चजल्ला स्िरीय 
प्रमियोमििामा सहभािी िराउन ुपनेछ । 

(क)  ५ विा भन्द्दा कम स्थानीय िह भएमा प्रथम, दद्विीय र ििृीय 

(ख)    ५ वा सो भन्द्दा बढी स्थानीय िह भएमा प्रथम र दद्विीय  

िर (क) र (ख) मा जे लेचखए िापमन विम िेमको हकमा प्रत्येक ववद्यालयले प्रत्येक 
इभेन्द्िसमा एउिा मार विम सहभािी िराउन पाउनेछ।आयोजकले ववजयी हनुे िोलीका 
खेलाडीलाई पररविमन निरी सोही िोलीलाई चजल्ला स्िरीय खेलकुद प्रमियोमििामा सहभािी 
िराउन ुपनेछ । 
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४. प्रमियोमििा सञ्चालन प्रवक्रयाः (१)  स्थानीय िह स्िरीय प्रमियोमििामा सहभािी हनु सम्बचन्द्धि 
ववद्यालयले अनसूुची १ बमोचजमको फाराम खेलाडी ववद्याथीबाि भराई िोवकएको समयमा 
आयोजकलाई उपलव्ध िराउन ुपनेछ । 

(२)  स्थानीय/चजल्ला स्िरीय प्रमियोमििाका ववजयी खेलाडी र ववद्यालयहरूलाई प्रदान िररने 
प्रमाणपरको ढााँचा क्रमशः अनसूुची २ र ३ मा उल्लेख भए बमोचजम हनुेछ । 

(३)  स्थानीय िह स्िरीय प्रमियोमििामा संलग्न िररने खेलका इभेन्द्िहरू अनसूुची  ४ मा 
उल्लेख िरे बमोचजम हनुेछन ्।  

(४)  आयोजकले स्थानीय िह स्िरीय लिायि सबै प्रमियोमििा मौसमको अनकूुलिा समेि 
हेरी चाल ु आमथमक वषमको चैर मसान्द्िमभर सम्पन्न िररसक्न ु पनेछ । चजल्ला स्िरीय 
प्रमियोमििा सहभािी नभई निरी प्रदेश स्िरीय प्रमियोमििामा सहभािी हनु पाइने छैन । 

(५)  स्थानीय िह स्िरीय प्रमियोमििा आयोजकले प्रमियोमििा सञ्चालन हनुे स्थान, मममि र 
सञ्चालन हनुे खेलहरूको वववरण सवहिको जानकारी कचम्िमा १५ ददन अिावै 
ववद्यालयहरूलाई उपलव्ध िराउनपुनेछ । 

(६)  चजल्ला स्िरीय प्रमियोमििामा सहभािी हनु सम्बचन्द्धि स्थानीय िह स्िरीय प्रमियोमििा 
आयोजकले अनसूुची १ बमोचजमको फाराम खेलाडी ववद्याथीबाि भराई िोवकएको समयमा 
आयोजकलाई उपलव्ध िराउन ुपनेछ । 

(७)  स्थानीय िह स्िरीय प्रमियोमििाको आयोजकले प्रमियोमििा सम्पन्न भएको मममिले ७ 
ददन मभर खेलको नमिजा सवहिको प्रिमि प्रमिवेदन अनसूुची ५ बमोचजमको ढााँचामा चजल्ला 
खेलकुद ववकास समममिमा अमनवायम रूपमा पिाउन ुपनेछ । 

(८)  चजल्ला स्िरीय प्रमियोमििाको आयोजकले प्रमियोमििा सम्पन्न भएको मममिले ७ ददन 
मभर खेलको नमिजा सवहिको प्रिमि प्रमिवेदन अनसूुची ६ बमोचजमको ढााँचामा मन्द्रालय, 

पररषद् र सम्बचन्द्धि प्रदेश खेलकुद ववकास समममिमा अमनवायम रूपमा पिाउन ुपनेछ । 

(९)  प्रस्ििु प्रमियोमििा मनयममि प्रमियोमििा भएकाले अचघल्लो वषमको चशल्ड नै ववजयी 
ववद्यालयलाई रमनङ चशल्डको रूपमा उपलब्ध िराउने व्यवस्था िरी यसै क्रमलाई मनरन्द्िरिा 
ददइनेछ िर एउिै ववद्यालयले मनरन्द्िर रूपमा िीन पिकसम्म रमनङ चशल्ड चजिेमा सो चशल्ड 
उक्त ववद्यालयले सधैँको लामि राख्न पाउनेछ।आिामी प्रमियोमििाका लामि आयोजकले नयााँ 
चशल्ड बनाउन ुपनेछ । रमनङ चशल्ड हराएमा,नामसएमा वा मामसएमा चजम्मा मलएको मनकायले 
सामबक बमोचजमकै रमनङ चशल्ड ियार िरी सम्बचन्द्धि मनकायलाई उपलब्ध िराउन ुपनेछ । 
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राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििामा प्रयोि हनुे चशल्डको नमूना रावष्ट्रय खेलकुद पररषद्को 
मसफाररसमा मन्द्रालयले िोके बमोचजमको हनुेछ । 

(१०)  एथ्लेविक्स प्रमियोमििामा प्रत्येक ववद्यालयले ररले खेलका हकमा मवहला िथा परुुष 
ररलेको प्रत्येक इभेन्द्िमा १/१ समूह मार र अन्द्य प्रत्येक इभेन्द््समा बढीमा २ 
खेलाडीहरूलाई सहभािी िराउन सक्नेछ। प्रत्येक खेलाडीले बढीमा एक वफल्ड दईु ट्रयाक 
वा दईु वफल्ड एक ट्रयाकमा भाि मलन पाउनेछ।  

(११)  प्रत्येक ववद्यालयले भमलबल खेलिफम  बढीमा ९/९ जनासम्म खेलाडी छार/छाराहरू 
पिाउन सक्नेछन ्। 

(१२)  मासमल आिम खेलको हकमा स्थानीय िहले  प्रमियोमििा  आयोजना िरी खेलाडीहरुको 
मसफाररस िनम  पनेछ िर खेलाडीहरुको उपलब्धिा िथा खेलको प्रकृमि अनसुार प्रमिस्पधाम 
िराउन सम्भव नभएमा िौल समूह अनसुारका खेलाडीलाई छनौि िरी चजल्लाको प्रमिस्पधाममा 
सो व्यहोराको मसफाररस सवहि सहभामििाका लामि पिाउन सक्नेछ ।   

(१३) आयोजकले प्रमियोमििाको िाइमसि सकेसम्म कचम्िमा ५०% सहभािीहरुको 
प्रमिमनमधहरूको रोहवरमा मनमामण िनुम पनेछ  । 

(१४)  प्रमियोमििाको आयोजकले प्रत्येक इभेन्द््सका ववजयी खेलाडीहरूलाई पदक िथा 
प्रमाणपर उपलब्ध िराउन ु पनेछ। सञ्चामलि प्रमियोमििामा प्रथम हनुे स्थानीय िह/ 
ववद्यालयलाई चशल्ड सवहि निद, ट्रफी र प्रमाणपर प्रदान िनुम पनेछ । साथै दद्विीय र ििृीय 
हनुे स्थानीय िह/ववद्यालयहरुलाई ट्रफी, निद  र प्रमाणपर प्रदान िनुम पनेछ  । 

(१५)  चजल्ला खेलकुद ववकास समममिले प्रदेश स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििामा 
सहभािी हनु पिाउाँदा सम्बचन्द्धि खेलाडीलाई पोशाक र चजल्लाको झन्द्डाको व्यवस्था िनुम 
पनेछ। उक्त प्रमियोमििामा सहभािी हनुे खेलाडीको आिेजािे यािायाि खचम सम्बचन्द्धि चजल्ला 
खेलकुद ववकास समममिले व्यहोनुम पनेछ । 

(१६) आयोजकले प्रमियोमििा सञ्चालन िनम स्थानीय स्िरमा पमन थप स्रोि जिुाउन 
सक्नेछ। 

(१७) चजल्ला स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ्ग चशल्ड प्रमियोमििाको एथ्लेविक्स प्रमियोमििामा ववजयी 
खेलाडीहरूलाई नै प्रदेश स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििामा सहभािी िराउन ु पनेछ 
िथा भमलबल र कबड्डी खेलमा सहभािी हनुे खेलाडीहरूको छनौि भने उत्कृष्ट 
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खेलाडीहरूमध्येबाि खेल प्राववमधकहरुको परामशममा चजल्ला स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ्ग चशल्ड 
प्रमियोमििा आयोजक समममिले मसफाररस िरे बमोचजम हनुेछ । 

(१८) काब ुबावहरको ववशेष पररचस्थमि पनम िई प्रमियोमििा स्थमिि िनुम परेमा सोको कारण 
सवहिको मनणमय र उक्त प्रमियोमििा पररचस्थमि अनकूुल हनुासाथ पनुः सञ्चालन हनुे व्यहोरा 
समेिको मलचखि जानकारी प्रदेश स्िरीय खेलकुद ववकास समममि, पररषद् र मन्द्रालयलाई 
आयोजकले िराउन ुपनेछ। 

(१९) पूवामधार र बसोबासको व्यवस्थालाई समेि ववचार िरी इच्छुक ववद्यालयहरूका बीच वषै 
वपच्छे अलि-अलि स्थानमा आपसी समझदारीमा झन्द्डा हस्िान्द्िरण िररने प्रवक्रयाद्वारा 
प्रमियोमििा सञ्चालन िनम सवकनेछ । 

(२०) आयोजकले ववमनयोचजि रकमको खचमको वववरण लेखा पररक्षण िराई सोको प्रमिवेदन 
सो आ.व. समाप्त भएको िीन मवहनामभर प्रदेश स्िरीय खेलकुद ववकास समममि, पररषद् र 
मन्द्रालयमा अमनवायम रूपमा पिाउन ुपनेछ । 

 

 

पररच्छेद -   ३ 

प्रदेश स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििा 
 

५. प्रमियोमििाको आयोजना िथा व्यवस्थापनः (१) प्रदेश स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििाको 
आयोजना, सञ्चालन एवं व्यवस्थापन  पररच्छेद ३ को दफा ५ को उपदफा २ बमोचजमको 
सल्लाहकार समममिको सल्लाहमा     प्रदेश स्िरीय खेलकुद ववकास समममिबाि हनुेछ । प्रदेश स्िरीय 
प्रमियोमििा सञ्चालन भौमिक पूवामधार भएको सम्बचन्द्धि प्रदेश अन्द्ििमिको कुनै पमन चजल्लामा 
आलोपालो िरी िनम सवकनेछ। 

(२) प्रमियोमििाको सञ्चालनमा समन्द्वय, सहयोि िथा सहजीकरण िनम मनम्नानसुारको 
सल्लाहकार समममि रहनेछ। यस समममिको बैिकको आयोजना प्रदेश स्िरीय खेलकुद ववकास 
समममिले िनेछ। 

(क) सम्बचन्द्धि प्रदेशका सामाचजक ववकास मन्द्री                - संयोजक 

(ख) सम्बचन्द्धि प्रदेशका आन्द्िररक माममला िथा काननु मन्द्रालय सचचव   - सदस्य 

(ि) सम्बचन्द्धि प्रदेशका सामाचजक ववकास मन्द्रालय सचचव      - सदस्य 



10 
 

(घ) सम्बचन्द्धि प्रदेशका चशक्षा ववकास मनदेशनालय प्रमखु                                    - सदस्य 

(ङ) प्रदेश सामाचजक ववकास मन्द्रालयका खेलकुद महाशाखा प्रमखु                  - सदस्य 

(च) नेपाली सेनाको प्रमखु वा प्रमिमनमध       - सदस्य 

(छ) नेपाल प्रहरीको प्रमखु वा प्रमिमनमध            - सदस्य 

(ज) सशस्त्र प्रहरीको प्रमखु वा प्रमिमनमध       - सदस्य 

(झ) सम्वचन्द्धि खेल साँघको प्रमिमनमध १/१ जना         - सदस्य 

(ञ) अध्यक्ष वा प्रमिमनमध प्रदेश स्िरीय खेलकुद ववकास समममि          - सदस्य  

(ि) प्रदेशको खेलकुद हेने कायामलयको प्रमखु                  -सदस्य सचचव 

(३) समममिको बैिकमा आवश्यकिा अनसुार अन्द्य व्यचक्त िथा संस्थाका प्रमिमनमधहरुलाई 
आमचन्द्रि सदस्यको रुपमा मनमन्द्रणा िनम सवकनेछ । 

६. प्रमियोमििा सञ्चालन प्रवक्रयाः (१)  यस प्रमियोमििामा सहभािी हनु छनौि भएका ववद्याथीहरूलाई 
अनसूुची  १ बमोचजमको फारम भराई सम्बचन्द्धि चजल्ला खेलकुद ववकास समममिले आयोजकलाई 
िोवकएको समयमभर उपलब्ध िराउन ुपनेछ ।  

(२)  प्रमियोमििाका ववजयी खेलाडी र चजल्लाहरूलाई प्रदान िररने प्रमाण परको ढााँचा 
क्रमशः अनसूुची २ र ३ मा उल्लेख भए बमोचजम हनुेछ । 

(३)  प्रमियोमििामा संलग्न िररने खेलका इभेन्द््सहरू अनसूुची  ४ मा उल्लेख िरे बमोचजम 
हनुेछन।् 

(४)  आयोजकले प्रमियोमििा सञ्चालन िनुम भन्द्दा १५ ददन अिावै प्रमियोमििा सञ्चालन हनुे 
स्थान, मममि र सञ्चालन हनुे खेलको वववरण सवहिको जानकारी सबै चजल्ला खेलकुद ववकास 
समममिहरूलाई पिाउन ुपनेछ । 

(५)  प्रमियोमििा सम्पन्न भएको मममिले ७ ददन मभर आयोजकले खेल नमिजा सवहिको 
प्रिमि प्रमिवेदन अनसूुची ७ बमोचजमको ढााँचामा मन्द्रालय र पररषद् मा अमनवायम रूपमा पिाउन ु
पनेछ । 

 
 चौथो संशोधन द्वारा संशोमधि 
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(६)  प्रस्ििु प्रमियोमििा मनयममि प्रमियोमििा भएकोले अचघल्लो वषमको चशल्ड नै ववजयी 
चजल्लालाई रमनङ चशल्डको रूपमा उपलब्ध िराउने व्यवस्था िरी यसै क्रमलाई मनरन्द्िरिा 
ददइनेछ । िर एउिै चजल्लाले मनरन्द्िर रूपमा िीन पिकसम्म रमनङ चशल्ड चजिेमा सो चशल्ड 
उक्त चजल्लाले सधैँको लामि राख्न पाउनेछ । आिामी प्रमियोमििाका लामि आयोजकले नयााँ 
चशल्ड बनाउन ुपनेछ । रमनङ चशल्ड हराएमा, नामसएमा वा मामसएमा चजम्मा मलएको मनकायले 
सामबक बमोचजमकै रमनङ चशल्ड ियार िरी सम्बचन्द्धि मनकायलाई उपलब्ध िराउन ुपनेछ । 
प्रथम पिकको लामि भने रमनङ चशल्ड आयोजकले नै ियार िनुम पनेछ  । 

(७)  एथ्लेविक्स प्रमियोमििामा प्रत्येक चजल्लाले ररले खेलको हकमा मवहला िथा परुुषका 
प्रत्येक इभेन्द्िमा १/१ विम र अन्द्य प्रत्येक इभेन्द््समा बढीमा २ जना खेलाडीहरूलाई 
सहभािी िराउन सक्नेछ । प्रत्येक खेलाडीले बवढमा एक वफल्ड दईु ट्रयाक वा दईु वफल्ड 
एक ट्रयाकमा भाि मलन पाउनेछन ्।  

(८)  प्रत्येक चजल्लाबाि भमलबलिफम  बढीमा ९/९ जना छार/छारा खेलाडीहरू, १ जना 
प्रचशक्षक,एथ्लेविक्सिफम  बढीमा ११/११ जना छार/छारा खेलाडीहरू, १ जना प्रचशक्षक, 

मासमल आिम खेलका प्रत्येक िौल समहुमा प्रथम हनुे छार/छारा खेलाडी र प्रत्येक खेलका 
१/१ जना प्रचशक्षक र कबड्डी खेल िफम  ९/९ जना खेलाडी(छार/छारा) र १ जना प्रचशक्षक 
यस प्रमियोमििामा सहभािी हनु सक्नेछ । चजल्ला खेलकुद ववकास समममिका कायामलय प्रमखु 
वा मनजले िोकेको १ जना कममचारी (िोली नेिा) िरी बढीमा जम्मा ८८ जना सम्मको िोली 
प्रदेश स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििामा सहभािी हनु सक्नेछन ्। 

(९)   आयोजकले प्रमियोमििाको खेल िामलका (िाइमसि) मनमामण िनुम पनेछ  । 

(१०)   प्रमियोमििाको आयोजकले प्रत्येक इभेन्द््सका ववजयी खेलाडीहरूलाई पदक िथा 
प्रमाणपर उपलब्ध िराउन ु पनेछ । सञ्चामलि प्रमियोमििामा प्रथम हनु े चजल्ला 
िह/ववद्यालयलाई चशल्ड सवहि निद, ट्रफी र प्रमाणपर प्रदान िनुम पनेछ । साथै दद्विीय र 

ििृीय हनुे चजल्ला/ववद्यालयहरुलाई ट्रफी, निद  र प्रमाणपर प्रदान िनुम पनेछ  । 

(११)    राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििामा सहभािी हनु जााँदा सम्बचन्द्धि प्रदेश स्िरीय 
खेलकुद ववकास समममिले खेलाडीहरूलाई पोशाक र प्रदेशको झन्द्डाको व्यवस्था िनुम पनेछ । 

(१२)     आयोजकले प्रमियोमििा सञ्चालन िनम पमन थप स्रोि जिुाउन सक्नेछ ।  

(१३)   एथ्लेविक्स र मासमल आिम खेलका प्रमियोमििामा ववजयी खेलाडीहरूलाई नै केन्द्र 
स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििामा सहभािी िराउन ु पनेछ भने भमलबल र कबड्डी 
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खेलमा सहभािी हनुे खेलाडीहरूको छनौि प्रदेश स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििाका 
उत्कृष्ट खेलाडीहरू मध्येबाि प्रदेश स्िरीय खेलकुद ववकास समममिले मसफाररस िरे बमोचजम 
हनुेछ । 

(१४)   काबबुावहरको पररचस्थमि पनम िई प्रमियोमििा स्थमिि िनुमपरेमा सोको कारण सवहिको 
मनणमय र उक्त प्रमियोमििा पररचस्थमि अनकूुल हनुासाथ पनुः सञ्चालन हनुे व्यहोरा समेिको 
मलचखि जानकारी पररषद् र मन्द्रालयलाई आयोजकले िराउन ुपनेछ । 

(१५) आयोजकले प्रदेश स्िरीय प्रमियोमििामा सहभािी हनु आउने िोली नेिा िथा प्रत्येक 
खेलका १ /१ जना प्रचशक्षक र खेलाडीहरुलाई ४ ददनसम्मको दैमनक भत्ता वापिको रकम 
मनयमानसुार व्यवस्था िनुम पनेछ। 

(१६) आयोजकले ववमनयोचजि रकमबाि भएको खचमको लेखा पररक्षण िराई सोको प्रमिवेदन 
आ.व. समाप्त भएको एक मवहना मभर प्रदेशको सामाचजक ववकास मन्द्रालय, रावष्ट्रय खेलकुद 
पररषद् र मन्द्रालयमा पिाउनपुनेछ । 

पररच्छेद - ४ 

केन्द्र स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििा 
 

७. प्रमियोमििाको आयोजना िथा व्यवस्थापनः (१)  राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििाको आयोजना, 
सञ्चालन एवं व्यवस्थापन रावष्ट्रय खेलकुद पररषद् बाि सम्बचन्द्धि खेल संघलाई समेि पररचालन 
िरी िनुम पनेछ । यो प्रमियोमििा प्रत्येक वषम केन्द्रीय स्िरमा सञ्चालन िररनेछ । प्रमियोमििा 
सञ्चालन भौमिक पूवामधार भएको कुनै पमन प्रदेशमा आलोपालो िरी िनम सवकनेछ । 

(२)  राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििाको आयोजना, व्यवस्थापन, सञ्चालन र समन्द्वय िनम िथा 
प्रत्येक वषमका लामि खेलको प्रिीक चचन्द्ह (मस्कि) मन्द्रालयमा मसफाररस िनम मनम्नानसुारको 
सञ्चालन िथा व्यवस्थापन समममि रहनेछ । 

(क) सदस्य  सचचव,  रावष्ट्रय खेलकुद पररषद्                            - संयोजक 

(ख) उपसचचव,  मन्द्रालय, खेलकुद प्रमियोमििा शाखा           - सदस्य 

(ि) उपसचचव,  ववद्यालय चशक्षा शाखा,  चशक्षा ववज्ञान िथा प्रववमध मन्द्रालय    - सदस्य 

(घ) समावेश हनुे खेलहरुका रावष्ट्रय खेल संघका १/१ जना प्रमिमनमध         - सदस्य 

 
 चौथो संशोधन द्वारा संशोमधि 
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(ङ) आयोचजि खेलका प्रमखु प्रचशक्षक १/१ जना प्रमिमनमध    - सदस्य 

(च) रावष्ट्रय खेलकुद पररषद्, खेलकुद प्रमियोमििा ववभािका ववभािीय प्रमखु - सदस्य         
सचचव 

८. प्रमियोमििा सञ्चालन प्रवक्रयाः (१)  प्रमियोमििामा सहभािी हनु छनौि भएका ववद्याथीहरूलाई 
अनसूुची १ बमोचजमको फारम भराई सोसमेिको वववरण सम्बचन्द्धि प्रदेश खेलकुद ववकास 
समममिको कायामलय प्रमखुले मसफाररसका साथ आयोजकलाई िोवकएको समय मभर उपलब्ध 
िराउन ुपनेछ । 

(२)  प्रमियोमििाका ववजयी खेलाडी र प्रदेशहरूलाई प्रदान िररने प्रमाण परको ढााँचा क्रमशः 
अनसूुची २ र ३ मा उल्लेख भए बमोचजम हनुेछ । 

(३)  प्रमियोमििामा संलग्न िररने खेलका इभेन्द््सहरू अनसूुची  ४ मा उल्लेख िरे बमोचजम 
हनुेछन।् 

(४)  आयोजकले प्रमियोमििा सञ्चालन िनुम भन्द्दा १५ ददन अिावै प्रमियोमििा सञ्चालन हनुे 
स्थान, मममि र सञ्चालन हनुे खेलहरूको वववरण सवहिको जानकारी सबै प्रदेश स्िरीय खेलकुद 
ववकास समममिहरूलाई पिाउन ुपनेछ । 

(५)  प्रमियोमििा सम्पन्न भएको मममिले ७ ददन मभर आयोजकले खेल नमिजा सवहिको 
प्रिमि प्रमिवेदन अनसूुची ८ बमोचजमको ढााँचामा मन्द्रालयमा पिाउन ुपनेछ । 

(६)  प्रमियोमििा वावषमक रुपमा आयोजना हनुे मनयममि प्रमियोमििा भएकोले अचघल्लो वषमको 
चशल्ड नै ववजयी प्रदेशलाई रमनङ चशल्डको रूपमा उपलब्ध िराउने व्यवस्था िरी यसै 
क्रमलाई मनरन्द्िरिा ददइन ेछ, िर एउिै प्रदेशले मनरन्द्िर रूपमा िीन पिकसम्म रमनङ चशल्ड 
चजिेमा सो चशल्ड उक्त प्रदेशले सधैँको लामि राख्न पाउनेछ ।आिामी प्रमियोमििाका लामि 
आयोजकले नयााँ चशल्ड बनाउन ुपनेछ । रमनङ चशल्ड हराएमा, नामसएमा वा मामसएमा चजम्मा 
मलएको मनकायले सामबक बमोचजमकै रमनङ चशल्ड ियार िरी सम्बचन्द्धि मनकायलाई उपलब्ध 
िराउन ुपनेछ । प्रथम पिकको रमनङ चशल्ड आयोजकले नै ियार िनुम पनेछ । 

(७)  एथ्लेविक्स प्रमियोमििामा प्रत्येक चजल्लाले ररले खेलको हकमा मवहला िथा परुुषका 
प्रत्येक इभेन्द्िमा १/१ विम र अन्द्य प्रत्येक इभेन्द््समा बढीमा २ जना खेलाडीहरूलाई 
सहभािी िराउन सक्नेछ । प्रत्येक खेलाडीले बढीमा एक वफल्ड दईु ट्रयाक वा दईु वफल्ड 
एक ट्रयाकमा भाि मलन पाउनेछन ्।  
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(८)  प्रत्येक प्रदेशबाि भमलबलमा १८ (छार/छारा) खेलाडी, २ प्रचशक्षक, एथ्लेविक्सिफम  
२२ (छार/छारा) खेलाडी, २ प्रचशक्षक, कबड्डीमा १८ (छार/छारा) खेलाडी, २ प्रचशक्षक, 

माशमलआिम िफम  प्रत्येक िौल समूहका प्रथम र दद्विीय छार/छारा २/२ जनाको दरले ३६ 
खेलाडी र १/१ जना प्रचशक्षक र विम नेिा एक समेि िरी कूल जम्मा १०६ जना सम्म 
सहभािी हनु सक्नेछन ्। 

(९)   आयोजकले प्रमियोमििाको िामलका (िाइमसि) मनमामण िनुम पनेछ । 

(१०) प्रमियोमििाको आयोजकले प्रत्येक इभेन्द््सका ववजयी खेलाडीहरूलाई पदक िथा 
प्रमाणपर उपलब्ध िराउन ु पनेछ । सञ्चामलि प्रमियोमििामा प्रथम हनु े प्रदेश/ववद्यालयलाई 
चशल्ड सवहि निद, ट्रफी र प्रमाणपर प्रदान िनुम पनेछ।साथै दद्विीय र ििृीय हनु े
प्रदेश/ववद्यालयहरुलाई ट्रफी, निद र प्रमाणपर प्रदान िनुम पनेछ । 

(११) यस प्रमियोमििाको व्यचक्तिि इभेन्द्िमा प्रथम हनुे खेलाडीलाई रु.५,०००।-, दद्विीय 
हनुेलाई रू.४,०००।- र ििृीय हनुेलाई रू.३,०००।- निद परुस्कार सवहि प्रमाणपरको 
व्यवस्था आयोजकले िनुम पनेछ  । विम िेमको हकमा भने प्रथम हनु े विमका प्रत्येक 
खेलाडीलाई रू.२,५००।-, दद्विीय हनु े प्रत्येक विमका खेलाडीलाई रू.२,०००।- र ििृीय 
हनुे विमका प्रत्येक खेलाडीलाई रू.१५००।- निद परुस्कार सवहि प्रमाणपर व्यवस्था िनुम 
पनेछ  । 

(१२) आयोजकले केन्द्र स्िरीय प्रमियोमििामा सहभािी हनु आउने प्रदेश स्िरीय खेलकुद 
ववकास समममिका िोलीलाई रा.प.अनं. प्रथम शे्रणीको कममचारी सरहको सवुवधाको व्यवस्था 
िनुम पनेछ  । सवुवधा ददाँदा प्रदेश नं. १, २, ३, िण्डकी र ५ बाि प्रमिमनमधत्व िने िोलीलाई 
४.२५ ददनको िथा कणामली र सदुरु पचिम प्रदेशबाि प्रमिमनमधत्व िने िोलीलाई सोही प्रदेशमा 
प्रमियोमििा सञ्चालन हनु े अवस्थामा बाहेक ५.२5 ददनको दैमनक भ्रमण भत्ता ददइनेछ । 
यािायािको हकमा प्रदेश स्िरीय प्रमियोमििा सञ्चालन भएको स्थानदेचख केन्द्रस्िरको 
प्रमियोमििा सञ्चालन भएको स्थानसम्मको स्थल मािमको आिेजािे यािायाि खचम उपलब्ध 
िराउन ुपनेछ। िर प्रमियोमििा सञ्चालन हनुे सम्बचन्द्धि प्रदेशको हकमा मनयमानसुार हनुेछ । 

(१३) आयोजकले प्रमियोमििा सञ्चालन िनम थप स्रोि जिुाउन सक्नेछ ।  

(१४)  एथ्लेविक्सिफम को केन्द्र स्िरीय प्रमियोमििामा रावष्ट्रय रेकडम िोड्न े प्रत्येक 
छार/छारालाई जनही रू.१०,०००।-    का दरले उत्कृष्ट खेलाडी परुस्कार प्रदान िररनेछ । 

(१५)  काबबुावहरको पररचस्थमि पनम िई प्रमियोमििा स्थमिि िनुम परेमा सोको कारण 
सवहिको मनणमय र उक्त प्रमियोमििा पररचस्थमि अनकूुल हनुासाथ पनुः सञ्चालन हनुे व्यहोरा 
समेिको जानकारी मन्द्रालयलाई िराउन ुपनेछ । 
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(१६) आयोजकले ववमनयोचजि रकमको खचमको वववरण लेखा पररक्षण िराई सोको प्रमिवेदन 
आ.व. समाप्त भएको एक मवहनामभर यवुा िथा खेलकुद मन्द्रालयमा पिाउन ुपनेछ । 

(१७) भमलबलको हकमा ७ विम वा सो भन्द्दा कम भएको खण्डमा मलि प्रणालीको राउण्ड 
रोववन िररकाबाि खेलाउने र मलिको प्वाइन्द्िको आधारमा नमिजा मनकाल्न ेर ७ विम भन्द्दा 
बढी भएमा नकआउि प्रणाली अनसुार खेल व्यवस्थापन िररनेछ । 

(१८)  राष्ट्रपमि रमनङ्ग चशल्ड प्रमियोमििामा िोवकएको खेल िथा संख्यामा छार/छारा 
सहभामििा िराउने सामदुावयक ववद्यालयलाई खेल सामग्री व्यवस्थापन वापि सहभािी 
ववद्यालयहरुलाई िोवकएको रकम प्रदान िररनेछ । ................................................... 

पररच्छेद - ५ 

संक्रमणकालीन व्यवस्था 
 

९. संक्रमण कालीन अवस्थामा प्रमियोमििा सञ्चालन िनम िररएको व्यवस्थाः (१) प्रदेश स्िरीय 
खेलकुद मनकाय ििन नहनु्द्जेलसम्म प्रदेश स्िरीय खेलकुद मनकायको चजम्मेवारी सम्बचन्द्धि 
प्रदेशको क्षेर मभर हाल कायम रहेको क्षेरीय खेलकुद ववकास समममिले सम्पादन िनेछ । 

(२) थप भएका चजल्लाको प्रमियोमििा सञ्चालन िनमका लामि सोही चजल्ला रहेको प्रदेशको 
नचजकको चजल्ला खेलकुद ववकास समममिले चजल्ला स्िरीय प्रमियोमििा सञ्चालन िनमको लामि 
रावष्ट्रय खेलकुद पररषद्को मसफाररसमा मन्द्रालयले चजम्मेवारी िोकी पिाउनेछ । 

(३) रावष्ट्रय खेलकुद पररषद् अन्द्ििमिको प्रदेश स्िरको खेलकुद हेने कुन ै पमन मनकाय नरहेका 
प्रदेशहरुको हकमा रावष्ट्रय खेलकुद पररषद्को मसफाररसमा मन्द्रालयले सोही प्रदेश अन्द्ििमिको 
उपयकु्त कुनै चजल्ला खेलकुद ववकास समममिलाई वा अको कुनै उपयकु्त मनणमय िरी प्रदेश स्िरको 
मनकायले प्रदेश स्िरीय प्रमियोमििा सञ्चालन िने िरी चजम्मेवारी िोकी पिाउनेछ। 

(४) स्थानीय स्िर, चजल्ला, प्रदेश र केन्द्र स्िरको प्रमियोमििा सञ्चालनका क्रममा कुनै समस्या 
आई परेमा रावष्ट्रय खेलकुद पररषद्को मसफाररसमा मन्द्रालयले मनणमय िरे बमोचजम हनुेछ । 

 

 पररच्छेद - ६ 

                                 ववववध 

 

 
 चौथो संशोधन द्वारा संशोमधि 
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१०. प्रमियोमििा सम्पन्न िने अवमधः  राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििा वहमाली चजल्लाहरुमा चैर र 
पहाडी, िराई िथा उपत्यकामा माघ/फाल्िणु मवहना मभर सम्पन्न िरी प्रदेशस्िर र केन्द्रस्िरमा 
वैशाख मवहनामा सम्पन्न िररसक्न ुपनेछ । 

११. मूल्याङ्कनका आधारहरूः (१) राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििामा समावेश भएका सम्पूणम 
खेल/ववधा िथा प्रत्येक इभेन्द््सहरुको (व्यचक्तिि िथा सामूवहक स्पधामिफम ) प्रथम स्थान हामसल 
िनेलाई स्वणम, दद्विीय स्थान हामसल िनेलाई रजि र ििृीय स्थान हामसल िनेलाई कास्य पदक 
र प्रमाणपर ददइनेछ। समग्रमा प्रथम स्थान, दद्विीय स्थान र ििृीय स्थानको मनणमय िदाम स्वणम, 
रजि र कास्य पदक संख्याको आधारमा क्रमशः स्थान मनधामरण िररनेछ । िर कुनै ववद्यालयले 
प्राप्त िरेका पदकका प्रकारहरुको संख्या समान रहेमा विम खेललाई छुट्याउने आधार बनाउन ु
पनेछ । विम खेलको समेि समान रहेमा बढी खेलाडी आवश्यक हनुे विमका आधारमा स्थान 
मनधामरण िररनेछ र सोबाि समेि नछुविएमा िोला प्रथाबाि छुट्याउन ुपनेछ । 

 (२) साथै प्रमियोमििा सञ्चालनका क्रममा मनणामयकबाि भएको मनणमयमा चचत्त नबझुी कुनै 
प्रमियोिीले आयोजक वा सञ्चालन िने समममि समक्ष मलचखि रुपमा प्रमियोमििा सञ्चालन िने 
समममिले िोके वमोचजमको ढााँचामा उजरुी िरेमा जााँचबझु िरी उपयकु्त मनणमय िनम सक्नेछ ।  

१२. खेलकुद प्रमियोमििामा सहभािी हनुे ववद्याथी सम्बन्द्धी ववशेष व्यवस्थाः (१) यस मनदेचशकामा 
जनुसकैु कुरा लेचखएको भए िापमन चाल ु शैचक्षक सरको माध्यममक ववद्यालयको कक्षा १२ 
सम्म मनयममि रूपमा अध्ययनरि रहेका ववद्याथीहरूमार यस मनदेचशका बमोचजम सञ्चालन हनुे 
खेलकुद प्रमियोमििाहरूमा सहभािी हनु सक्नेछन ्। 

(२)  प्रमियोमििामा सहभािी खेलाडी/ववद्याथीहरुले एक खेल ववधामा मार सहभािी हनु 
पाउनेछ। 

(३)  अन्द्िरावष्ट्रय स्िरको प्रमियोमििा सहभािी भैसकेको खेलाडीलाई यस प्रमियोमििामा 
सहभािी िराइने छैन । 

(४) िैर ववद्याथी िथा १८ वषम भन्द्दा बढी उमेर समूहका ववद्याथीले यो प्रमियोमििामा भाि 
मलन पाउने छैन । यदद कसैले भाि मलई प्रमियोमििामा पदक प्राप्त िरेको खण्डमा त्यस्िो 
पदक खोस्ने र मनकिम प्रमिस्पधी खेलाडीलाई प्रदान िररने िथा मापदण्ड बावहरका खेलाडी 
सहभािी िराउने ववद्यालय र ववद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई आयोजक समममिले उचचि देखेको 
अनशुासन सम्बन्द्धी कारवाही िने वा कारवाहीका लामि सम्बचन्द्धि मनकायमा लेखी पिाउन 
सक्नेछ । 
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(५)  सहभािी ववद्याथीको उमेरको ववषयमा कुनै वववादमा भएमा नािररकिाको प्रमाण-पर प्राप्त 
निरेको ववद्याथीको हकमा कक्षा ८ को अचन्द्िम परीक्षाको प्रमाणपरमा उल्लेचखि जन्द्म 
मममिलाई आधार मामननेछ । 

 

१३. आमथमक पक्षः (१) रकम ववमनयोजनका आधारहरु देहाय अनसुार हनुेछन ्। 

      साववकको पररच्छेद ६ को दफा १३ उपदफा १ को (क) हिाई देहायको “क” कायम िने 

     (क) चजल्ला स्िरीय प्रमियोमििाका लामि चजल्लामा रहेका स्थानीय िहहरुलाई आधार बनाई 
प्रदेशमा रहेको चजल्ला प्रमियोमििाको लामि छु् याएको सशिम अनदुान बाि बजेि ववमनयोजन 
िनुम पनेछ।  

(ख) स्थानीय िह स्िरीय प्रमियोमििाका लामि १ स्थानीय िह बराबर रु १ लाख बजेि 
ववमनयोजन भएको ससिम अनदुानबाि व्यवस्थापन िनुम पनेछ । 

(२) यस मनदेचशकाले समेिेका खेलकुद प्रमियोमििाका लामि मन्द्रालयले उपलब्ध िराएको 
बजेि सोही शीषमकमा मार प्रचमलि आमथमक ऐन, मनयमको पररमध मभर रही खचम िनुमपने दावयत्व 
आयोजकको हनुेछ ।प्रमियोमििा सञ्चालन िनम नसक्ने आयोजकले प्राप्त मनकासा रकमलाई 
मनयमानसुार विज िनुम पनेछ  । 

१४. ववमनयोचजि रकमको खचमका आधारहरूः (१) खेल प्रमियोमििा सञ्चालनका लामि ववमनयोचजि 
 बजेि खचम िदाम आयोजकले नेपाल सरकारको प्रचमलि आमथमक ऐन, मनयमको पररमधमभर रही 
 खचम िनुम पनेछ। साथै, खेल प्रमियोमििा सञ्चालनको लामि ववमनयोचजि बजेि अन्द्य 
 प्रयोजनको लामि वा यो मनदेचशकामा भएको व्यवस्था बावहर िएर खचम िनम पाइने छैन । 

 (२) प्रमियोमििाको लामि ववमनयोचजि बजेि कायमक्रम सम्बन्द्धी बैिक खाजा, प्रचार प्रसार खेल 
 सामग्री, खेलमैदान मममि/मनमामण, प्रमाणपर, निद परुस्कार िथा पदक, प्रमियोमििा उद्घघािन, 

 सञ्चालन, समापन र प्रदेश/केन्द्र स्िरीय प्रमियोमििामा सहभािी हनु जााँदा उपयोि िनम 
 सवकनेछ । प्रमियोमििाको उद्घघािन, समापन जस्िा कायमक्रम सञ्चालन िदाम ममिव्यवयिा 
 अपनाउन ुपनेछ । 

(३) स्थानीय िह स्िरीय प्रमियोमििा आयोजकले ववमनयोचजि रकमको खचमको वववरण 
प्रमियोमििा सम्पन्न भए लितै्त प्रिमि वववरणसाथ संलग्न िरी चजल्ला स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ्ग 

 
 चौथो संशोधन द्वारा संशोमधि 
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चशल्ड प्रमियोमििा आयोजक समममिलाई पेश िनुम पनेछ । चजल्ला खेलकुद ववकास समममिले 
यस कायमक्रमका लामि ववमनयोचजि रकमको लेखा परीक्षण प्रमिवेदन आ.व. को अन्द्त्यमा 
प्रदेश खेलकुद ववकास समममि, रावष्ट्रय खेलकुद पररषद् र यवुा िथा खेलकुद मन्द्रालयमा 
पिाउन ुपनेछ । 

१५. प्रस्िाव पेश िनुमपनेः  यस मनदेचशका अनसुार कायमक्रम आयोजना र सञ्चालन िनम आयोजकले 
 आयोजनाको मममि, स्थान, शीषमकिि अनमुामनि बजेि, सञ्चालन ववमध, समावेश िररने खेल िथा 
 सम्भाववि सहभािी ववद्यालयको संख्या खलुाई देहायका कािजाि सवहि चजल्लाले सम्बचन्द्धि 

      प्रदेशको सामाचजक ववकास मन्द्रालयमा प्रस्िाव पेश िनुम पनेछ।सोको जानकारी सम्बचन्द्धि 

      प्रदेशको खेलकुद पररषद र खेलकुद ववकास समममिलाई ददनपुनेछ।  

(क) व्यवस्थापन िथा मनदेशन समममिको मनणमयको छायााँप्रमि 

(ख) चजल्ला खेलकुद ववकास समममिको मनणमय 

(ि) िि आ.व.को लेखा पररक्षण प्रमिवेदनको छायााँप्रमि 

१६. मनरीक्षण िथा अनिुमनः (१) स्थानीय िह स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििाको मनरीक्षण 
िथा अनिुमन सम्बचन्द्धि चजल्ला स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ्ग चशल्ड प्रमियोमििा व्यवस्थापन िथा 
मनदेशन समममि र चजल्ला खेलकुद ववकास समममिबाि हनुेछ । 

(२) चजल्ला स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििाको मनरीक्षण िथा अनिुमन रावष्ट्रय 
खेलकुद पररषद् मािहिको सम्बचन्द्धि प्रादेचशक मनकाय,  पररषद् र मन्द्रालयबाि हनुेछ । 

(३) प्रदेश स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििाको मनरीक्षण िथा अनिुमन पररषद् र 
मन्द्रालयबाि हनुेछ । 

(४) केन्द्र स्िरीय राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििाको मनरीक्षण िथा अनिुमन मन्द्रालयबाि 
हनुेछ। 

 

१७. लोिोः राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड प्रमियोमििाको लोिो रावष्ट्रय खेलकुद पररषद्को मसफाररसमा 
मन्द्रालयले िोके बमोचजमको हनुेछ । 

१८. बाधा अड्काउ फुकाउनेः यस मनदेचशकाको कायामन्द्वयन सम्बन्द्धमा कुनै समस्या आइपरेमा 
रावष्ट्रय खेलकुद पररषद्को मसफाररसमा सो सम्बन्द्धी मनणमय िने अचन्द्िम अमधकार मन्द्रालयमा 
रहनेछ । 

 
 चौथो संशोधन द्वारा संशोमधि 
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१९. मनदेचशकाको संशोधनः मन्द्रालयले यस मनदेचशकालाई आवश्यकिा अनसुार संशोधन िनम सक्नेछ । 

२०. खारेजी र बचाउः “राष्ट्रपमि रमनङ चशल्ड िथा ववद्यालय खेलकुद प्रमियोमििा सञ्चालन मनदेचशका, 
२०६८” खारेज िररएको छ । उक्त मनदेचशका बमोचजम भए िरेका काम कारवाहीहरू यसै 
मनदेचशका बमोचजम भए िरेको मामननेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

cg';"rL – ! 

;xefuL x'g eg'{kg]{ kmf/fdsf] 9Ffrf 

-bkmf $ sf] pkbkmf -!_ / pkbkmf -^_, bkmf ^ sf] pkbkmf -!_ / bkmf * sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

 

k|ltof]lutfdf ;xefuL x'g eg'{kg]{ kmf/dsf] gd'gf 

-!_  ;xefuL ljBfyL{sf] gfd M 

-@_  ljBfnosf] gfd÷7]ufgf M 

-#_  cWoog/t sIff M 

-$_  hGd ldlt M 

-%_  ;xefuL x'g] v]n M 

-^_  ;xefuL x'g] ljBfyL{sf] x:tfIf/ M 

 

pNn]lvt Joxf]/f l7s ;Ffrf] xf] elg k|dfl0ft ug]{, 

ljBfnoaf6 5gf}6 

ePdf 

:yfgLo txaf6 5gf}6 

ePdf 

lhNnfaf6 5gf}6 ePdf 

 

k|b]zaf6 5gf}6 ePdf 

k|wfgfWofkssf] Joj:yfkg tyf 

lgb]{zg ;ldltsf] 

;+of]hs jf ;b:o 

;lrj 

lhNnf v]ns'b ljsf; 

;ldltsf] sfof{no k|d'vsf] 

k|b]z v]ns'b ljsf; 

;ldltsf] sfof{no 

k|d'vsf] 

gfd M gfd M gfd M gfd M 
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x:tfIf/ M x:tfIf/ M x:tfIf/ M x:tfIf/ M 

ldlt M ldlt M ldlt M ldlt M 

df]afOn÷kmf]g g+= M df]afOn÷kmf]g g+= M df]afOn÷kmf]g g+= M df]afOn÷kmf]g g+= M 

ljBfnosf] 5fk M sfof{nosf] 5fk M sfof{nosf] 5fk M sfof{nosf] 5fk M 
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cg';"rL – @ 

ljhoL v]nf8LnfO{ k|bfg ul/g] k|df0f kqsf] 9fFrf 

-bkmf $ sf] pkbkmf -@_, ^ sf] pkbkmf -@_,/ bkmf * sf] pkbkmf -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

 

 

g]kfn ;/sf/, o'jf tyf v]ns'b dGqfnosf] tTjfjwfg tyf /fli6«o v]ns'b kl/ifb\sf] 

;+of]hsTjdf s]Gb| :t/Lo÷k|b]z :t/Lo v]ns'b ljsf; ;ldlt÷lhNnf :t/Lo v]ns'b ljsf; 

;ldlt÷:yfgLo tx :t/Lo k|ltof]lutf cfof]hs ;ldltåf/f cfof]lht cGt/ ljBfno :yfgLo tx 
:t/Lo÷lhNnf :t/Lo÷k|b]z :t/Lo÷s]Gb| :t/Lo /fi6«klt /lgª lzN8 k|ltof]lutfsf] =========== ljwfdf 

============================= :yfg xfl;n ug'{ ePsf]df >L ===================================================== ljBfno 

=========================== g=kf÷uf=kf ================= lhNnfsf >L ======================== nfO{ ;wGojfb of] 

k|df0fkq k|bfg ul/Psf] 5 . 

 

 ===========================   ===========================          ========================= 

b:tvt        b:tvt              b:tvt 
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cg';"rL – # 

ljhoL ljBfno÷lhNnf÷k|b]znfO{ k|bfg ul/g] k|df0fkqsf] 9fFrf 

-bkmf $ sf] pkbkmf -@_, bkmf ^ sf] pkbkmf -@_ / bkmf * sf] pkbkmf -@_;Fu ;DalGwt_ 

 

g]kfn ;/sf/, o'jf tyf v]ns'b dGqfnosf] tTjfjwfg tyf /fli6«o v]ns'b kl/ifb\sf] 

;+of]hsTjdf =============== s]Gb| :t/Lo÷k|b]z÷lhNnf÷ :yfgLo tx :t/Lo k|ltof]lutf cfof]hs ;ldlt 

============== åf/f cfof]lht cGt/ ljBfno/:yfgLo tx :t/Lo÷lhNnf :t/Lo÷k|b]z :t/Lo÷ s]Gb|Lo 

============== /fi6«klt /lgª lzN8 k|ltof]lutfdf =============================== :yfg xfl;n ug'{ ePsf]df >L 

======================================== ljBfno ============= g=kf=÷uf=kf= ============== lhNnf ==================== k|b]z 

=========================== nfO{ wGojfb ;lxt of] k|df0fkq k|bfg ul/Psf] 5 . 

 

==================    ==================    ================== 

  b:tvt      b:tvt       b:tvt 

 

 

 

 

-k'gZr M– k|ltof]lutf ;~rfng ubf{ ljt/0f ul/g] k|df0fkqdf cfof]hs jf cltly jf ljz]if cltly 
jf k|d'v cltly nufotsf dxfg'efjx?sf] dfq b:tvt x'g]5 ._  
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cg';"rL – $ 

/fi6«klt /lgª lzN8 k|ltof]lutfdf ;dfj]z ul/Psf v]nx¿sf] ljj/0f 

-bkmf $ sf] pkbkmf -#_, ^ sf] pkbkmf -#_ / bkmf * sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt_ 

 

 

!= elnan M 

5fqM 

5fqfM 

@= sa8\8L M  

5fqM 

5fqfM 

#= Py\n]l6S; M 

s= bf}8 -6«ofs_ tkm{ M 

5fq M !)) ld=, @)) ld=, $)) ld=, *)) ld=, !%)) ld=, #))) ld=, $×!)) ld= 

l/n], $×$)) ld= l/n] . 

5fqf M !)) ld=, @)) ld=, $)) ld=, *)) ld=, !%)) ld=, #))) ld=, $×!)) ld= 

l/n], $×$)) ld= l/n] . 

v= pk|mg] / ˆofFSg] -lkmN8_ tkm{ M 

5fq M xfOhDk, nªhDk, lqknhDk, Hofelnª y|f] *)) u|fd, ;6km'6 !@ kfpG8 . 

5fqf M xfOhDk, nªhDk, lqknhDk, Hofelnª y|f] ^)) u|fd / ;6km'6 * kfpG8 . 

$=df;{n cf6{ tkm{ M 

s= s/fFt] -l;t]l/of_ 

5fq M u—$@ s]hL, u—$& s]hL, u—%@ s]hL, sftf Psn 

5fqf M u—$) s]hL, u—$% s]hL, u—%) s]hL, sftf Psn 

v= t]SjfGbf] 

5fq M u—$%s]hL, u—$* s]hL, / u—%! s]hL 

5fqf M u—$@ s]hL, u—$$ s]hL, / u—$^ s]hL 

u= p;' 

5fq M Chang Quan, Nan Quan, and TaijiQuan 

5fqf M Chang Quan, Nan Quan, and TaijiQuan 
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cg';"rL – % 

k|ult k|ltj]bg 9fFrf 

-bkmf $ sf] pkbkmf -&_ ;Fu ;DalGwt_ 

 

                                             ldlt M 

>L =========================================== . 

 

ljifo M k|ult k|ltj]bg k]z ul/Psf] . 

 

:yfgLo tx :t/Lo /fi6«klt /lgË lzN8 k|ltof]lutf ;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldltåf/f ======= 

lhNnfdf ;~rflnt :yfgLo tx :t/Lo /fi6«klt /lgª lzN8 k|ltof]lutf ;DkGg u/L ;f]sf] k|ult 
k|ltj]bg b]xfo adf]lhd ePsf] Joxf]/f cg'/f]w 5 . 

k|ltof]lutf ;~rfng ldltM =========================== b]lv ========================== ;Dd 

:yfg M ================ lhNnf ================     g=kf=÷uf=lj=;= =================== j8f g+= =========== 

k||d'v cltly M 

s= ;DalGwt :yfgLo tx :t/Lo k|ltof]lutfsf ;xefuLx?sf] ljj/0f  

:yfgLo 
txsf] 

gfd 

hDdf 
ljBfno 

;+Vof 

 

;xefuL 
ljBfnosf] 

gfd, 7]ufgf 

 

ljBfnosf] k|sf/ 

;fd'bflos÷;+:yfut 

;xefuL ljBfyL{ ;+Vof 

 5fq 5fqf hDdf 

       

       

       

hDdf       

 

v= ljleGg v]n ljwfdf k|yd :yfg xfl;n ug]{ ljBfyL{ tyf ljBfnosf] ljj/0f 

v]n ljwf ;xefuL jf 6f]nL 

;+Vof 

 

ljhoL ljBfnosf] gfd ljhoL ljBfyL{sf] 

gfd 

 

    

    

    

k|yd x'g] ljBfnosf] gfd, 7]ufgfM 

låtLo x'g] ljBfnosf] gfd, 7]ufgfM 
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cg';"rL – ^ 

k|ult k|ltj]bg 9fFrf 

-bkmf $ sf] pkbkmf -*_ ;Fu ;DalGwt_ 

 

ldlt M 

>L =========================================== . 

 

ljifo M k|ult k|ltj]bg k]z ul/Psf] . 

 

lhNNff :t/Lo /fi6«klt /lgË lzN8 k|ltof]lutf ;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldltåf/f ========== lhNnfdf 

;~rflnt lhNnf :t/Lo /fi6«klt /lgª lzN8 k|ltof]lutf ;DkGg u/L ;f]sf] k|ult k|ltj]bg b]xfo 
adf]lhd ePsf] Joxf]/f cg'/f]w 5 . 

 

k|ltof]lutf ;~rfng ldlt M =========================== b]lv ===================      ;Dd 

:yfg M ================ lhNnf ================ g=kf=÷uf=lj=;= ===================    j8f g+= =========== 

k||d'v cltly M 

s= ;DalGwt lhNnf:t/Lo k|ltof]lutfsf ;xefuLx?sf] ljj/0f  

स्थानीय 
तहहरु 

hDdf 
ljBfno 

;+Vof 

 

;xefuL 
ljBfnosf] 

gfd, 7]ufgf 

 

ljBfnosf] k|sf/ 

;fd'bfoLs÷;+:yfut 

;xefuL ljBfyL{ ;+Vof 

 5fq 5fqf hDdf 

       

       

       

hDdf       

 

v= ljleGg v]n ljwfdf k|yd :yfg xfl;n ug]{ ljBfyL{ tyf ljBfnosf] ljj/0f 

v]n ljwf ;xefuL jf 6f]nL 

;+Vof 

 

ljhoL ljBfnosf] gfd ljhoL ljBfyL{sf] 

gfd 

 

    

    

    

k|yd x'g] ljBfnosf] gfd, 7]ufgfM 

låtLo x'g] ljBfnosf] gfd, 7]ufgfM 
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cg';"rL – & 

k|ult k|ltj]bg 9fFrf 

(bkmf ^ sf] pkbkmf -%_ ;Fu ;DalGwt) 
 

ldlt M 

 

>L =========================================== . 

 

ljifo M k|ult k|ltj]bg k]z ul/Psf] . 

 

k|b]z v]ns'b ljsf; ;ldltåf/f ;~rflnt =========== k|b]z :t/Lo /fi6«klt /lgª lzN8 k|ltof]lutf ;DkGg 

u/L ;f]sf] k|ult k|ltj]bg b]xfo adf]lhd ePsf] Joxf]/f cg'/f]w 5 . 

 

k|ltof]lutf ;~rfng ldlt M =========================== b]lv =================== ;Dd 

:yfg M ================ lhNnf ================    g=kf=÷uf=lj=;= ===================       j8f g+= =========== 

k||d'v cltly M 

s= ;DalGwt k|b]z :t/Lo k|ltof]lutfsf ;xefuLx?sf] ljj/0fM 

hDdf 

lhNnf 

;xefuL 

lhNnf 

;xefuL ljBfno ;xefuL ljBfyL{ 

;fd'bflos ;+:yfut hDdf ;fd'bflostkm{ ;+:yfuttkm{ s"n 

5fqf hDdf 5fqf hDdf 5fqf hDDff 

           

           

           

           

 

v= ljleGg v]n ljwfdf k|yd :yfg xfl;n ug]{ ljBfyL{ tyf ljBfnosf] ljj/0f 

v]n ljwf ;xefuL jf 6f]nL 

;+Vof 

 

ljhoL lhNnfsf] gfd ljhoL ljBfyL{sf] 

gfd 

 

    

    

    

k|yd x'g] ljBfnosf] gfd, 7]ufgfM 

låtLo x'g] ljBfnosf] gfd, 7]ufgfM 
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cg';"rL – * 

k|ult k|ltj]bg 9fFrf 

-bkmf * sf] pkbkmf -%_ ;Fu ;DalGwt_ 

 

ldlt M 

>L o'jf tyf v]ns'b dGqfno,  

sf7df8f}+ . 

ljifo M k|ult k|ltj]bg k]z ul/Psf] . 

/fli6«o v]ns'b kl/ifb\åf/f cfof]lht s]Gb| :t/Lo /fi6«klt /lgª lzN8 k|ltof]lutf ;DkGg u/L   ;f]sf] 

k|ult k|ltj]bg b]xfo adf]lhd ePsf] Joxf]/f cg'/f]w 5 . 

k|ltof]lutf ;~rfng ldlt M =========================== b]lv ===================      ;Dd 

:yfg M ================ lhNnf ================ g=kf=÷uf=lj=;= ===================    j8f g+= =========== 

k||d'v cltly M 

s= s]Gb| :t/Lo k|ltof]lutfsf ;xefuLx?sf] ljj/0f 

qm=;+= ;xefuL 
k|b]zsf] gfd 

 

k|ltlglw ;+Vof 

 

;xefuL ljBfyL{ ;+Vof 

5fq 5fqf hDdf 

      

      

hDdf      

 

v= ljleGg v]n ljwfdf k|yd :yfg xfl;n ug]{ ljBfyL{ tyf ljBfnosf] ljj/0f 

v]n ljwf ;xefuL jf 6f]nL 

;+Vof 

 

ljhoL k|b]zsf] gfd ljhoL ljBfyL{sf] 

gfd 

 

    

    

k|yd x'g] ljBfnosf] gfd, 7]ufgfM 

låtLo x'g] ljBfnosf] gfd, 7]ufgfM 
 

u= /fli6«o /]s8{ sfod ePsf] eP ;f]sf] ljj/0f 

qm=;+= gfd, y/ 

 

v]nsf] gfd ljBfnosf] 

7]ufgf 

lhNnf 

  

gofF /]s8{ s}lkmot 

       

       

 


