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प्रस्िावनााः 
नेपािको संववधान, ववद्यमान खेिकुद नीलि िथा खेिकुद ववकास ऐन एवं लनयमाविीको ममम र भावना 
अनरुुप खेिकुदको समशुिि ववकास िथा ववस्िारका िालग मूि आधारको रुपमा रहेका यूवाहरुिाई 
केन्द्र ववन्द्द ुबनाई खेिकुद प्रलिभाको खोजी गदै प्रलिभाको संरक्षण, संबर्द्मन र प्रबर्द्मन गने, राष्ट्र लनमामण 
एवं ववकासमा खेिाडीहरुको भलूमकािाई सबि, सक्षम एवं प्रभावकारी बनाउन स्थानीय स्िरमा ववलभन्न 
खेिकुद प्रलियोलगिाहरु सञ्चािन गरी उत्कृष्ट अनिुालसि र सक्षम खेिाडीहरु ियार पादै भववष्यमा 
रावष्ट्रय िथा अन्द्िरामवष्ट्रय स्िरका प्रलियोलगिामा सहभागी भै राष्ट्रको छवव उच्ि बनाउने कायममा योगदान 
परु् याउन सक्ने खेिाडी ियार गने एवं राष्ट्रको खेिकुद अनरुुप यस नगरपालिकाका सबै वडाहरुको 
सहभालगिामा सञ्चािन हनुे खेिकुदका प्रलियोलगिाहरुिाई अनिुालसि, मयामददि र व्यवशस्थि रुपिे 
सञ्चािन गने उदे्दश्यिे मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिा सञ्चािन एवं व्यवस्थापन गनम रामपरु 
नगरपालिकािे यो "मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिा सञ्चािन लनदेशिका २०७6" जारी गरेको छ । 

 

पररच्छेद - १ 

प्रारम्भ 

1. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यो लनदेशिकाको नाम “मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिा सञ्चािन         
लनदेशिका, २०७६” रहेको छ ।  

     (२) यो लनदेशिका स्वीकृि भएको लमलि देशख िागू हनुेछ । 

2. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथम निागेमा यस लनदेशिकामा 
(क) “नगरपालिका” भन्नािे रामपरु नगरपालिकािाई सम्झनपुदमछ। 

(ख) “नगर प्रमखु” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको नगर प्रमखुिाई सम्झनपुदमछ। 

(ग) “मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिा” भन्नािे प्रत्येक आलथमक वषममा नगर खेिकुद ववकास 
सलमलिर्द्ारा आयोजना गररने ववलभन्न प्रलियोलगिात्मक खेिकुदहरु सम्झनपुदमछ। 

(घ) “िोगो” भन्नािे नगरपालिका अन्द्िगमि नगर खेिकुद ववकास सलमलिको लसफाररसमा 
नगरपालिकाबाट स्वीकृि गरी िागू गररएको मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिाको 
शिन्द्हिाई जनाउँछ। 

(ङ) “गाउँ/टोि” भन्नािे सम्बशन्द्धि वडा लभत्र रहेका साना-साना बस्िीहरुिाई र टोि 
ववकास कायमववधी वमोशजमका टोिहरुिाई जनाउँदछ। 

(ि) “खेिकुद प्रलियोलगिा” भन्नािे यस नगरपालिका अन्द्िगमि नगर  खेिकुद ववकास 
सलमलििे प्रत्येक वषम आयोजना गने मेयरकप खेिकुद प्रलियोलगिा सम्झन ुपनेछ। 

(छ) “रलनङ्ग कप” भन्नािे यस प्रलियोलगिामा प्रथम हनुे वडा/वटमिाई प्रदान गररने कप िाई 
सम्झनपुदमछ। 

(ज) “सलमलि” भन्नािे नगर खेिकुद ववकास सलमलििाई सम्झनपुदमछ। 
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पररच्छेद - २ 

वडा स्िरमा संञ्चािन हनु ेमेयर कप खेिकुद छनौट प्रलियोलगिा 
3. प्रलियोलगिाको आयोजना िथा व्यवस्थापनाः  

1. वडा स्िरीय मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिा आयोजना, सञ्चािन िथा समन्द्वय गनम सम्बशन्द्धि 
वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा देहायका सदस्यहरु रहेको वडा स्िरीय मेयर कप खेिकुद 
सलमलि गठन हनुेछ ।वडा स्िरीय मेयर कप खेिकुद छनौट प्रलियोलगिा वडा खेिकुद 
ववकास सलमलिबाट संिािन हनुेछ। 

(क) सम्बशन्द्धिको वडा अध्यक्ष                                    - संयोजक  

(ख) वडा सशिव                                                 - सदस्य  

(ग) सम्बशन्द्धि वडा प्रहरी कायामियको प्रमखु                           - सदस्य  

(घ) नगर खेिकुद ववकास सलमलिका अध्यक्षिे िोकेको १ जना             - सदस्य  

(ङ) सम्बशन्द्धि स्थानीय वडामा बसोबास गने पूवम खेिाडीहरु/खेिप्रमेीहरु मध्येबाट 

        संयोजकिे िोकेको १ जना                                    - सदस्य 

2. वडा स्िरीय मेयर कप खेिकुद छनौट प्रलियोलगिा व्यवस्थापन सलमलिको काम, किमव्य र 
अलधकारहरु देहाय अनसुार हनुेछन।् 

(क) गाउँ/टोि स्िरीय मेयर कप खेिकुद छनौट प्रलियोलगिा आयोजना िथा व्यवस्थापन 
िथा अनगुमन गने । 

(ख) गाँउ/टोि स्िरीय मेयर कप खेिकुद छनौट प्रलियोलगिा आयोजनाका िालग 
आवश्यक पूवामधारको ववकास र व्यवस्था गने ।  

(ग) गाउँ/टोि स्िरीय मेयर कप खेिकुद छनौट प्रलियोलगिा सञ्चािन गनम 
नगरपालिकाबाट नगर खेिकुद ववकास सलमलििे लनधामररि गरेको िालिका अनसुार 
हनुे गरी लमलि िथा समय िोकी उपयकु्त स्थान छनौट गने। 

(घ) सम्बशन्द्धि वडाका सम्पूणम यूवा िथा खेिाडीहरुिाई प्रलियोलगिामा भाग लिन प्रोत्साहन 
गने । 

(ङ) मेयर कप खेिकुद छनौट प्रलियोलगिा आयोजना सम्बन्द्धमा नगर खेिकुद ववकास 
सलमलिसँग आवश्यक समन्द्वय गरी सो आयोजना सम्बन्द्धमा वववाद उत्पन्न भएको 
अवस्थामा समाधान गने । 

(ि) सलमलिको बैठक सम्बन्द्धी कायमववलध ियार गने । 

(छ) प्रलियोलगिािाई व्यवशस्थि र मयामददि बनाउनका िालग सरोकारवािा लनकायहरुसँग 
आवश्यक समन्द्वय गने । 
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(ज) मेयर कप खेिकुद छनौट प्रलियोलगिाको िालग सम्बशन्द्धि वडामा ववलनयोशजि 
रकमिाई अलधकिम रुपमा सदपुयोग गने गरी प्रलियोलगिा सञ्चािनको व्यवस्था 
लमिाउने । 

(झ) वडा स्िररय प्रलियोलगिा सम्पन्न गरी छनौट भएका खेिाडीहरुिाई लनधामररि कोटा 
अनसुार नगर स्िररय खेिकुद प्रलियोलगिामा सहभागी बनाउने। 

(ञ) प्रलियोलगिा सञ्चािनका िालग आवश्यक थप आलथमक श्रोि जटुाउन पहि गने । 

(ट) प्रलियोलगिा सञ्चािनका िालग आवश्यक पने प्राववलधक, आलथमक, प्रिारप्रसार जस्िा 
उपसलमलिहरु गठन गने । 

3. नगर स्िरीय मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिा सञ्चािन गनम नगर प्रमखुको संयोजकत्वमा 
देहायका सदस्यहरु रहेको नगर स्िरीय मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिा व्यवस्थापन िथा 
लनदेिन सलमलि गठन हनुेछ । यस सलमलिको लनदेिन अनसुार नगर स्िरीय मेयर कप 
खेिकुद प्रलियोलगिाको आयोजना िथा सञ्चािन नगर खेिकुद ववकास सलमलिबाट हनुेछ ।  

(क) नगर प्रमखु                                               – संयोजक 

(ख) उप प्रमखु                                                  - सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रिासवकय अलधकृि                                     - सदस्य  

(घ) ईिाका प्रिासन कायामिय प्रमखु                                  - सदस्य 

(ङ) प्रलियोलगिा सञ्चािन हनुे वडाको वडा अध्यक्ष                        - सदस्य  

(ि) नगरपालिकामा  शस्थि नेपािी सेनाको प्रमखु                        - सदस्य  

(छ) ईिाका प्रहरी कायामियको प्रमखु                                 - सदस्य  

(ज) नगर खेिकुद ववकास सलमलिका अध्यक्ष                            - सदस्य   

(झ) सम्बशन्द्धि नगरपालिकामा खेिकुदमा ववशिष्ट योगदान परु् याएका व्यशक्तहरु  

मध्येबाट नगर प्रमखुिे मनोलनि गरेको कम्िीमा १ जना मवहिा सवहि २ जना  - सदस्य 

(ञ) नगर शिक्षा िाखा प्रमखु                                 – सदस्य सशिव 

4. नगर स्िरीय मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिामा व्यवस्थापन िथा लनदेिन सलमलिको काम, 

किमव्य र अलधकारहरु देहाय अनसुार हनुेछन ्। 

(क) वडा स्िरीय मेयर कप खेिकुद छनौट प्रलियोलगिा र नगर स्िरीय मेयर कप 
खेिकुद प्रलियोलगिा व्यवशस्थि एवं मयामददि रुपमा सञ्चािन गनम नगर खेिकुद 
ववकास सलमलििाई शजम्मा ददने। 

(ख) नगरपालिका कायामियबाट उपिब्ध गराउन सवकन ेस्रोि, साधन िथा सामाग्रीहरु 
नगर खेिकुद ववकास सलमलििाई उपिब्ध गराउने। 
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(ग) प्रलियोलगिा संञ्चािनका िालग प्राववलधक, आलथमक िथा अन्द्य सहयोगहरु उपिब्ध 
गराउने। 

(घ) नगर खेिकुद ववकास सलमलि गठन गने र कायमपालिकाबाट पाररि गने। 

(ङ) नगर खेिकुद ववकास सलमलििाई आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग गने। 

(ि) नगर खेिकुद ववकास सलमलििाई सरसल्िाह, सझुाव िथा लनदेिन ददने। 

 

5. वडा स्िरीय मेयर कप खेिकुद छनौट प्रलियोलगिा सलमलििे गाउँ/टोि स्िरमा प्रलियोलगिा 
सञ्चािन गरी देहाय बमोशजमका खेिाडी िथा टोिीिाई नगर स्िरीय प्रलियोलगिामा सहभागी 
गराउन ुपनेछ । 

(क) प्रत्येक वडाबाट प्रलि खेि १ जना वा १ समहु मात्र खेिाडीहरु सहभागी गराउने। 

(ख) समहुगि खेिहरुमा नगर खेिकुद ववकास सलमलििे लनधामरण गरेको संख्या बराबर 
मात्र खेिाडीहरु सहभागी गराउने। 

िर (क) र (ख) मा जे िेशखएको भएिापलन वटम गेमको हकमा प्रत्येक वडािे प्रत्येक 
इभेन्द्टसमा एउटा मात्र वटम सहभागी गराउन पाउनेछ। वडािे छनौट गरी खेिाडी पररविमन 
नगरी सोही वटमिाई नगर स्िरीय मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिामा सहभागी गराउन ुपनेछ। 

4. नगर खेिकुद ववकास सलमलि गठन सम्बशन्द्ध व्यवस्थााः 
(क) नगरपालिका लभत्रका १० वटै वडाहरुबाट वडा अध्यक्षिे १/१ जना सदस्य रहने गरर 

१० जना प्रलिलनलध वडा सलमलिको लनणमय गरी पठाउन ुपनेछ। 

(ख) नगरपालिका लभत्रका पूवम खेिाडीहरु/खेिप्रमेीहरु िथा समाज सेवीहरु मध्येबाट 
कशम्िमा 2 जना मवहिा सवहि नगर प्रमखुिे िोकेको 5 जना प्रलिलनलधहरु छनौट 
गररने छ। 

(ग) बुदँा नं 5(क) वमोशजम छनौट भई आएका १० जना र (ख) वमोशजम मनोनीि भई 
आएका 5 जना सवहि जम्मा 15 सदस्सीय नगर खेिकुद ववकास सलमलि लनमामण 
गररने छ। 

(घ) वुदँा नं (ग ) अनसुार आएका १५ जना प्रलिलनलध मध्येबाट आपसी सामझदारी वा 
वहमुिको आधारमा सलमलिको पद ियन गनम सवकनेछ।यस सलमलिको गठन प्रत्येक 
आलथमक वषममा गनम सवकनेछ। 

5. नगर खेिकुद ववकास सलमलिमा देहाय वमोशजमको सदस्यहरु रहन ेछ। 

(क) अध्यक्ष – १ जना 
वररष्ठ उपाध्यक्ष – 1 जना  

उपाध्यक्ष – 1 जना 
महासशिव – १ जना 
सशिव – १ जना 
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कोषाध्यक्ष – १ जना 
सहसशिव – १ जना 
सदस्यहरु – ८ जना 
जम्मा – १५ जना 

6. नगर खेिकुद ववकास सलमलिको काम, किमव्य र अलधकाराः 
(क) नगरपालिका लभत्रको सम्भाववि सम्पूणम खेिकुद सँग सम्बशन्द्धि सवै ववषय िथा 

सम्भावनाहरुको खोजी गने। 

(ख) प्रत्येक टोि/गाउँ/वडामा रहेका प्रलिभावान यूवा खेिाडीहरुको पवहिान गरर आवश्यक 
सहयोग िथा वािावरण बनाई खेि माफम ि वडा/नगरपालिकाको गौरव िथा प्रलिष्ठा 
मालथ/उँिो बनाउन प्रयास गने। 

(ग) प्रलिभावान खेिाडीहरुको स्वास््यका साथै खेि माफम ि पवहिान र आत्मलनभमर बने्न 
वािावरण बनाउन सहयोग गने। 

(घ) नगरपालिका संगको सल्िाह, समन्द्वय र अनमुलि लिई अन्द्िर पालिका, अन्द्िर शजल्िा 
साथै रावष्ट्रय र अन्द्िरावष्ट्रय खेिकुद प्रलियोलगिाहरु आयोजना साथै त्यस्िा 
प्रलियोलगिामहरुमा यस नगरपालिकाबाट सहभागी गराई ववजयी बनाउने वािावरण ियार 
गने। 

(ङ) नगरपालिका लभत्र आयोजना हनुे (प्रत्येक वडा वा अन्द्य) कुनै पलन खेिकुदका 
कायमक्रमहरुिाई मयामददि अनिुासीि, पारदिी एंव गणुस्िरीय बनाउनका िालग खेि 
सम्बशन्द्धि रावष्ट्रय िथा अन्द्िरावष्ट्रय नीलि लनयमहरुिाई पािना गरी स्थानीय नीलि 
लनयमहरु ियार गरी नगरपालिकाबाट अनमुोदन गराई िाग ुगराउने। 

(ि) आवश्यकिा अनसुार खेिका प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, रेफ्री(एम्पाएर)हरु र अन्द्य 
जनिशक्तको व्यवस्था गने। 

(छ) सल्िाहकार सलमलि िगायिका अन्द्य आवश्कीय सलमलिहरु गठन गने। 

(ज) नगरपालिका लभत्रका उदीयमान एंव प्रलिभावान खेिाडीहरुिाई सबै खािे अवसरहरुमा 
सहभागी गराई नगरपालिकाको िान र मान राख्न सहयोग गने। 

(झ) प्रलिभावान यूवा िथा खेिाडीहरुिाई परुस्कृि गने, सम्मान गने साथै प्रोत्साहन गरी 
खेि क्षेत्रको ववकासमा सम्पूणम कायम गने। 

(ञ) वावषमक रुपमा मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिा आयोजना गने। 

(ट) खेिकुदसँग सम्बशन्द्धि अन्द्य कायमहरु गने। 
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7. प्रलियोलगिा सञ्चािन प्रवक्रयााः  

(क) वडा स्िरीय प्रलियोलगिामा सहभागी हनु सम्बशन्द्धि ईच्छुक वडावासीहरुिे अनसूुिी -१ 
बमोशजमको फाराम स्वयम खेिाडीिे भरर/भराई िोवकएको समयमा वडा स्िरीय मेयर 
कप खेिकुद छनौट प्रलियोलगिा व्यवस्थापन सलमलििाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(ख) वडा स्िरीय प्रलियोलगिाका छनौट खेिाडीहरुिाई प्रदान गररने प्रमाणपत्रको ढाँिा  
अनसूुिी - २ मा उल्िेख भए बमोशजम हनुेछ । 

(ग) वडा स्िरीय प्रलियोलगिामा संिग्न गररने खेिका इभेन्द्टहरू नगर खेिकुद ववकास 
सलमलििे कशम्िमा २ मवहना अगावै वडािाई जानकारी गराउन ुपनेछ।  

(घ) वडा स्िरीय मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिा मौसमको अनकूुििा समेि हेरी िाि ु
आलथमक वषमको माघ मसान्द्िलभत्र र नगर स्िरीय मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिा फागनु 

 

(ङ) मसान्द्ि लभत्र सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ । वडा स्िरीय प्रलियोलगिामा सहभागी नभई/नगर 
स्िरीय मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिामा सहभागी हनु पाइने छैन ।  

(ि) वडा स्िरीय प्रलियोलगिा मेयर कप खेिकुद छनौट प्रलियोलगिा सलमलििे प्रलियोलगिा 
सञ्चािन हनुे स्थान, लमलि र सञ्चािन हनुे खेिहरूको वववरण सवहिको जानकारी 
कशम्िमा १ मवहना अगावै वडावासीहरू सबैिाई उपिब्ध गराउनपुनेछ ।  

(छ) वडा स्िरीय प्रलियोलगिामा सहभागी हनु सम्बशन्द्धि वडाको मेयर कप खेिकुद छनौट 
प्रलियोलगिा सलमलििे अनसूुिी १ बमोशजमको फारम खेिाडीहरुबाट भराई िोवकएको 
समय लभतै्र संकिन गनुमपनेछ ।  

(ज) वडा स्िरीय प्रलियोलगिाको मेयर कप खेिकुद छनौट प्रलियोलगिा सलमलििे प्रलियोलगिा 
सम्पन्न भएको लमलििे ७ ददन लभत्र खेिको नलिजा सवहिको प्रगलि प्रलिवेदन अनसूुिी 
- ४ बमोशजमको ढाँिामा नगर खेिकुद ववकास सलमलिमा अलनवायम रूपमा पठाउन ु
पनेछ ।  

(झ) प्रस्ििु प्रलियोलगिा लनयलमि प्रलियोलगिा भएकािे अशघल्िो वषमको कप नै ववजयी वडािाई 
रलनङ कपको रूपमा उपिब्ध गराउने व्यवस्था गरी यसै क्रमिाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ 
िर एउटै वडािे लनरन्द्िर रूपमा िीन पटकसम्म रलनङ कप शजिेमा सो कप उक्त 
वडािे सधैंको िालग राख्न पाउनेछ । आगामी प्रलियोलगिाका िालग आयोजकिे नयाँ 
कप बनाउन ु पनेछ । रलनङ कप हराएमा, नालसएमा वा मालसएमा शजम्मा लिएको 
लनकायिे सालबक बमोशजम कै रलनङ कप ियार गरी सम्बशन्द्धि लनकायिाई उपिब्ध 
गराउन ु पनेछ ।मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिामा प्रयोग हनुे कपको नमूना नगर 
खेिकुद ववकास सलमलिको लसफाररसमा नगरपालिकाको सलमलििे िोके बमोशजमको 
हनुेछ । 
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(ञ) आयोजकिे प्रलियोलगिाको टाइलसट सकेसम्म कशम्िमा ५०% सहभागीहरुको 
प्रलिलनलधहरूको रोहवरमा लनमामण गनुम पनेछ ।   

(ट) प्रलियोलगिाको आयोजकिे प्रत्येक इभेन्द््सका छनौट भएका खेिाडीहरूिाई पदक िथा 
प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउन ुपनेछ । सञ्चालिि प्रलियोलगिामा प्रथम हनुे वडािाई कप 
सवहि नगद, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गनुम पनेछ । साथै दििीय र ििृीय हनुे वडािाई 
ट्रफी, नगद र प्रमाणपत्र प्रदान गनुम पनेछ । 

(ठ) नगर स्िरीय मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिामा सहभागी हनु पठाउँदा सम्बशन्द्धि वडािे 
खेिाडीहरुिाई पोिाक र झन्द्डाको व्यवस्था गनुमपनेछ । उक्त प्रलियोलगिामा सहभागी 
हनुे खेिाडीको सम्पूणम खिम स्वयंिे वा सम्बशन्द्धि व्यहोनुम पनेछ । 

(ड) आयोजकिे प्रलियोलगिा सञ्चािन गनम स्थानीय स्िरमा पलन थप स्रोि जटुाउन सक्नेछ । 

(ढ) काब ुबावहरको वविेष पररशस्थलि पनम गई प्रलियोलगिा स्थलगि गनुम परेमा सो को कारण 
सवहिको लनणमय र उक्त प्रलियोलगिा पररशस्थलि अनकूुि हनुासाथ पनुाः सञ्चािन हनुे  

व्यहोरा समेिको लिशखि जानकारी वडा स्िरीय मेयर कप खेिकुद छनौट प्रलियोलगिा 
व्यवस्थापन सलमलििे नगर खेिकुद ववकास सलमलििाई र खेिकुद ववकास सलमलििे 
लनदेिन सलमलििाई गराउन ुपनेछ। 

(ण) पूवामधार र बसोबासको व्यवस्थािाई समेि वविार गरी इच्छुक वडाहरूका बीि वषे 
वपच्छे अिग-अिग स्थानमा आपसी समझदारीमा झन्द्डा हस्िान्द्िरण गररने प्रवक्रयािारा 
प्रलियोलगिा सञ्चािन गनम सवकनेछ । 

(ि) आयोजकिे ववलनयोशजि रकमको खिमको वववरण िेखा पररक्षण गराई सो को प्रलिवेदन 
आ.व. समाप्त भएको िीन मवहनालभत्र नगर स्िरीय खेिकुद ववकास सलमलि, माफम ि 
नगरपालिकामा अलनवायम रूपमा पठाउन ुपनेछ । 

8. मूल्याङ्कनका आधारहरू:  

(क) मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिामा समावेि भएका सम्पूणम खेि/ववधा िथा प्रत्येक 
इभेन्द््सहरुको (व्यशक्तगि िथा सामूवहक स्पधाम िफम ) प्रथम स्थान हालसि गनेिाई 
स्वणम, दििीय स्थान हालसि गनेिाई रजि र ििृीय स्थान हालसि गनेिाई कास्य पदक 
र अनसूुिी – ३ वमोशजम प्रमाणपत्र ददइनेछ। समग्रमा प्रथम स्थान, दििीय स्थान र 
ििृीय स्थानको लनणमय गदाम स्वणम, रजि र कास्य पदक संख्याको आधारमा क्रमिाः 
स्थान लनधामरण गररनेछ । िर कुनै वडािे प्राप्त गरेका पदकका प्रकारहरुको संख्या 
समान रहेमा वटम खेििाई छुट्याउने आधार बनाउन ुपनेछ । वटम खेिको समेि 
समान रहेमा बढी खेिाडी आवश्यक हनु ेवटमका आधारमा स्थान लनधामरण गररनेछ र 
सोबाट समेि नछुविएमा गोिा प्रथाबाट छुट्याउन ुपनेछ ।  
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(ख) साथै प्रलियोलगिा सञ्चािनका क्रममा लनणामयकबाट भएको लनणमयमा शित्त नबझुी कुनै 
प्रलियोगीिे आयोजक वा सञ्चािन गने सलमलि समक्ष लिशखि रुपमा प्रलियोलगिा सञ्चािन 
गने सलमलििे िोके वमोशजमको ढाँिामा उजरुी गरेमा जाँिबझु गरी उपयकु्त लनणमय गनम 
सक्नेछ । 

9. खेिकुद प्रलियोलगिामा सहभागी हनु ेखेिाडीहरु सम्बन्द्धी वविषे व्यवस्थााः  

(क) यस लनदेशिकामा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिापलन िाि ुआलथमक वषममा सम्बशन्द्धि 
वडाको स्थायी वालसन्द्दाको रूपमा रहेका खेिाडीहरू मात्र यस लनदेशिका बमोशजम 
सञ्चािन हनुे खेिकुद प्रलियोलगिाहरूमा सहभागी हनु सक्नेछन ्।  

(ख) प्रलियोलगिामा सहभागी खेिाडीहरुिे एक खेि/ववधामा मात्र सहभागी हनु पाउनेछ।  

(ग) अन्द्िरावष्ट्रय स्िरको प्रलियोलगिा सहभागी भैसकेको खेिाडीिाई यस प्रलियोलगिामा 
सहभागी गराइने छैन ।  

(घ) मापदण्ड भन्द्दा बावहरका खेिाडीहरुिे भाग लिन पाउने छैन । यदद कसैिे भाग लिई 
प्रलियोलगिामा पदक प्राप्त गरेको खण्डमा त्यस्िो पदक खोस्ने र लनकिम प्रलिस्पधी 
खेिाडीिाई प्रदान गररने िथा मापदण्ड बावहरका खेिाडी सहभागी गराउने वडा र 
वडाध्यक्षिाई आयोजक सलमलििे उशिि देखेको अनिुासन सम्बन्द्धी कारवाही गने वा 
कारवाहीका िालग सम्बशन्द्धि लनकायमा िेखी पठाउन सक्नेछ ।  

(ङ) सहभागी खेिाडीको ववषयमा कुनै वववाद भएमा देहाय वमोशजमका कागजािहरु 
छानववनको िालग माग गनम सवकनेछ। 

 नेपािी नागररकिाको प्रमाण पत्र। 

 सम्बशन्द्धि वडाको स्थायी वासी भए/नभएको भन्ने सम्बन्द्धमा वडाको लसफाररस।  

 बसाई सराईको कागज। 

 अन्द्य आवश्यक कागजािहरु। 

10. आलथमक पक्षाः  

      (१) रकम ववलनयोजनका आधारहरु देहाय अनसुार हनुेछन ्। 

(क) गाउँ/टोि स्िरीय प्रलियोलगिाका िालग प्रत्येक वडािाई रु 15 हजारमा नघटाई 
नगरपालिकािे नगर सभाबाट मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिा शिषमकमा ववलनयोजन 
गरेको वजेट मध्येबाट बजेट ववलनयोजन हनुेछ ।   

(२) यस लनदेशिकािे समेटेका खेिकुद प्रलियोलगिाका िालग नगरपालिकािे उपिब्ध गराएको 
बजेट सोही िीषमकमा मात्र प्रिलिि आलथमक ऐन, लनयमको पररलध लभत्र रही खिम गनुमपने दावयत्व 
आयोजकको हनुेछ । प्रलियोलगिा सञ्चािन गनम नसक्ने आयोजकिे प्राप्त लनकासा रकमिाई 
लनयमानसुार वफिाम गनुम पनेछ ।  
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11. ववलनयोशजि रकमको खिमका आधारहरू:  

(क) खेि प्रलियोलगिा सञ्चािनका िालग ववलनयोशजि बजेट खिम गदाम आयोजकिे नेपाि 
सरकारको प्रिलिि आलथमक ऐन, लनयमको पररलध लभत्र रही खिम गनुम पनेछ । साथै, 

खेि प्रलियोलगिा सञ्चािनको िालग ववलनयोशजि बजेट अन्द्य प्रयोजनको िालग वा यो 
लनदेशिकामा भएको व्यवस्था बावहर गएर खिम गनम पाइने छैन । 

(ख) प्रलियोलगिाको िालग ववलनयोशजि बजेट कायमक्रम सम्बन्द्धी बैठक खाजा, प्रिारप्रसार खेि 
सामाग्री, खेिमैदान मममि/लनमामण, प्रमाणपत्र, नगद परुस्कार िथा पदक, प्रलियोलगिा 
उर्द्घाटन, सञ्चािन, समापन र नगर स्िरीय प्रलियोलगिामा सहभागी हनु जाँदा उपयोग 
गनम सवकनेछ । प्रलियोलगिाको उर्द्घाटन, समापन जस्िा कायमक्रम सञ्चािन गदाम 
लमिव्यवयिा अपनाउन ुपनेछ ।  

(ग) वडा स्िरीय प्रलियोलगिा आयोजकिे ववलनयोशजि रकमको खिमको वववरण प्रलियोलगिा 
सम्पन्न भए िगतै्त प्रगलि वववरणसाथ संिग्न गरी नगर स्िरीय मेयर कप खेिकुद 
प्रलियोलगिा आयोजक सलमलििाई पेि गनुम पनेछ । नगर खेिकुद ववकास सलमलििे 
यस कायमक्रमका िालग ववलनयोशजि रकमको िेखा परीक्षण प्रलिवेदन आ.व. को अन्द्त्यमा 
नगरपालिकामा पठाउन ुपनेछ ।  

12. प्रस्िाव पेि गनुमपनेाः यस लनदेशिका अनसुार कायमक्रम आयोजना र सञ्चािन गनम नगर खेिकुद 
ववकास सलमलििे आयोजनाको लमलि, स्थान, िीषमकगि अनमुालनि बजेट, सञ्चािन ववलध, समावेि 
गररने खेि िथा सम्भाववि सहभागी खेिाडीहरुको संख्या खिुाई देहायका कागजाि सवहि मेयर 
कप खेिकुद प्रलियोलगिामा सञ्चािन सलमलि माफम ि नगरपालिकामा प्रस्िाव पेि गनुम पनेछ। 

(क) व्यवस्थापन िथा लनदेिन सलमलिको लनणमयको छायाँप्रलि।  

(ख) नगर खेिकुद ववकास सलमलिको लनणमय। 

(ग) बजेट शिषमक स्पस्ट खिेुको िाि ुआ.व. को नगरपालिकाको बजेट वकिाबको छाँया 
प्रलि। 

(घ) गि आ.व.को िेखा पररक्षण प्रलिवेदनको छायाँप्रलि। 

13. लनरीक्षण िथा अनगुमनाः  

(क) वडा/नगर स्िरीय मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिाको लनरीक्षण िथा अनगुमन सम्बशन्द्धि 
वडा/नगर स्िरीय मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिा व्यवस्थापन िथा लनदेिन सलमलि र 
नगर खेिकुद ववकास सलमलिबाट हनुेछ ।  

(ख) वडा/नगर स्िरीय मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिाको लनरीक्षण िथा अनगुमन 
नगरपालिकाबाटै हनुेछ ।  

14. िोगोाः वडा/नगर स्िरीय मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिाको िोगो नगर खेिकुद ववकास सलमलिको 
लसफाररसमा नगरपालिकािे िोके बमोशजमको हनुेछ ।  



खण्ड 3                                                    संख्या 6                                            लमलि २०७6/09/25 

 

मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिा सञ्चािन लनदेशिका-२०७६                                          10 
 

15. बाधा अड्काउ फुकाउनाेः यस लनदेशिकाको कायामन्द्वयन सम्बन्द्धमा कुनै समस्या आइपरेमा नगर 

खेिकुद ववकास सलमलिको लसफाररसमा सो सम्बन्द्धी लनणमय गने अशन्द्िम अलधकार नगरपालिकामा 
रहनेछ । 

16. लनदेशिकाको संिोधनाः नगरपालिकािे यस लनदेशिकािाई आवश्यकिा अनसुार संिोधन गनम सक्नेछ ।  

17. खारेजी र बिाउ: वडा/नगर स्िरीय मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिा सञ्चािन लनदेशिका,२०76” 

खारेजी र बिाउको सबै अलधकार नगरपालिकामा रहने छ। 
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अनसूुिी - १ 

सहभागी हनु भनुमपने फारामको ढािँा 
(दफा ४ को उपदफा (क) र उपदफा (ि) सगँ सम्बशन्द्धि) 
प्रलियोलगिामा सहभागी हनु भनुमपने फारमको नमनुा 

(१) सहभागी खेिाडीको नाम :  

(२) वडा नं :  

(३) टोि/गाउँ :  

(४) जन्द्म लमलि :  

(५) सहभागी हनु ेखेि :  

(६) सहभागी हनु ेखेिाडीको हस्िाक्षर : 
 

 

उल्िेशखि व्यहोरा दठक साँिो हो भलन प्रमाशणि गने, 

वडाबाट छनौट भएमा  

वडा अध्यक्षकोाः  

नामाः  

हस्िाक्षराः  

लमलिाः  

मोबाईि/फोन नं:  

वडाको छापाः  
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अनसूुिी - २ 

छनौट खेिाडीिाई प्रदान गररन ेप्रमाण पत्रको ढािँा 
(दफा ४ को उपदफा (ख) संग सम्बशन्द्धि)  

 

 

रामपरु नगरपालिका वडा स्िरीय मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिा व्यवस्थापन िथा लनदेिन सलमलिको 
ित्वावधान िथा नगर खेिकुद ववकास सलमलिर्द्ारा आयोशजि अन्द्िर वडा/नगर स्िरीय मेयर कप 
खेिकुद प्रलियोलगिाको ............ खेिमा ........... छनौट हनु भएकोमा यसै नगरपालिका वडा नं 
...........श्री ............................................... िाई सधन्द्यवाद यो प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ। 

 
 
 
 
 
 
 

.................                        ......................                        .................... 
  दस्िखि                          दस्िखि                             दस्िखि 

 

 

 

 

 

पनुश्चाः- प्रलियोलगिा सञ्चािन गदाम वविरण गररने प्रमाण पत्र आयोजक वा अलिलथ वा वविेष अलिलथ वा 
प्रमखु अलिलथ िगायिका महानभुावहरुको मात्र दस्िखि हनेुछ। 
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अनसूुिी - ३ 

ववजयी खेिाडीिाई प्रदान गररन ेप्रमाण पत्रको ढािँा 
(दफा ८ को उपदफा (क) संग सम्बशन्द्धि)  

 
 

रामपरु नगरपालिका वडा स्िरीय मेयर कप खेिकुद प्रलियोलगिा व्यवस्थापन िथा लनदेिन सलमलिको 
ित्वावधान िथा नगर खेिकुद ववकास सलमलिर्द्ारा आयोशजि अन्द्िर वडा/नगर स्िरीय मेयर कप 
खेिकुद प्रलियोलगिाको ............ खेिमा ........... स्थान हालसि गनुम भएकोमा यसै नगरपालिका वडा 
नं.......... श्री ...............................................िाई सधन्द्यवाद यो प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ। 

 
 
 
 
 
 

.................                        ......................                        .................... 
  दस्िखि                          दस्िखि                             दस्िखि 

 

 

 

 

 

पनुश्चाः- प्रलियोलगिा सञ्चािन गदाम वविरण गररने प्रमाण पत्र आयोजक वा अलिलथ वा वविेष अलिलथ वा 
प्रमखु अलिलथ िगायिका महानभुावहरुको मात्र दस्िखि हनेुछ। 
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अनसूुिी - ४ 

प्रगलि प्रलिवेदन ढािँा 
(दफा ४ को उपदफा (छ) सगँ सम्बशन्द्धि) 

                                              

                                          लमलि : 
श्री नगर खेिकुद ववकास सलमलि 

 

ववषय : प्रगलि प्रलिवेदन पेि गररएको । 

वडा/नगर स्िरीय मेयर कप खेिकुद छनौट प्रलियोलगिा सञ्चािन िथा व्यवस्थापन सलमलििारा वडा 
नं...... मा सञ्चालिि वडा/नगर स्िरीय मेयर कप खेिकुद छनौट प्रलियोलगिा सम्पन्न गरी सोको प्रगलि 
प्रलिवेदन देहाय बमोशजम ियार गरी पठाईएको व्यहोरा अनरुोध छ । 

प्रलियोलगिा सञ्चािन लमलिाः ................ देशख ....................... सम्म  

स्थान : वडा नं. ......  

प्रमखु अलिलथ :  

क. गाउँ/टोि स्िरीय प्रलियोलगिाका सहभागीहरुको वववरण 

वडाको खेिाडीको नाम सहभागी गाउँ/टोिको नाम, 
ठेगाना 

सहभागी खेिाडी संख्या 

  परुुष मवहिा जम्मा 
     

     

     

ख. ववलभन्न खेि ववधामा छनौट हनु ुभएका खेिाडीको वववरण  

खेि ववधा सहभागी वा टोिी संख्या छनौट भएका खेिाडीको नाम 

   

   

   

 

 

प्रमाणीकरण लमलि:- 2076/09/25 

 

आज्ञािे 

बाबरुाम अयामि 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृि 

 
 
 
 


