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थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकाको अध्यक्ष रलिङ लशल्ड तथा बहृत खलेकुद 

प्रलतयोलगताको आयोजिा हुि ेसम्बन्धी सचूिा !!! 

 थुलुङ दधुकोशी गाउँपाललकाले खेलकुदको माध्यमबाट समाजमा आपसी सद् भाव र र सलहणुतुता साथआ आपसी 

हार्दिकतालार्ि कायम राख्दआ युव राहरुमा रहकेो खेल प्रलतभा लार्ि उजागर गद ैस्थालिय तह¸ लजल्ला¸  प्रदशे र रालणु िय 

तथा अन्तरालणु िय स्तरको खेलाडी उदनपादिमा लव रशेव टेव रा पुगोस भन् िे उधेशयेकयका साथ यलह लमलत २०७५ साल माघ 

५¸ ६ र ७ गतेका ददि ऐलतहालसक रुपमा "अध्यक्ष रलिङ लशल्ड तथा बृहत खेलकुद प्रलतयोलगता- २०७५" को भव्य 

आयोजिा गरीएको हुदँा तपलशल अिुसारका खेलकुद तथा प्रलतयोलगतादनमक कायिक्रमहरुमा सहभालगताका लागी 

सोलुखुम्बु लजल्ला लभत्रका सम्पुति व रडा¸ खेलाडी तथा कलाकारहरुमा थुलुङ दधुकोशी गाउँपाललका हार्दिक आमन्त्रत 

गदिछ । 

खलेहरु 

१. अध्यक्ष रलिङ लशल्ड मलहला तथा परुुव भललव रल प्रलतयोलगता – २०७५ 

खेलका लियमहरु: 

 भललव रल खेल लजल्लास्तररय अन्तर व रडा प्रलतयोलगताको रुपमा खेलार्ििे छ । 

 खेल अन्तरालणु िय लियमािुसार खेलार्ििे छ । 

 १ रटममा १ जिा रटम व्यव रस्थापक सलहत १० जिा हुिुपिेछ । 

 खेलाडीहरु संलघय संरचिागत एउटआ व रडा लभत्रका मात्र हुिुपिेछ र उक्त कुरा खुल्िे आलधकाररक प्रमात 

पत्रका साथ िाम दताि गिुिपिेछ । 

 खेलाडी रटमलार्ि व रडाको झण्डा र पोशाक अलिव रायि गरीएको छ । 

 रटम सहभालगता ५ रटम सम्म मात्र भए ललग¸ ८ रटम सम्म भए ललगकम िक आउट र सो भन्दा माथी 

भएमा िकआउटको आधारमा खेलार्ििे छ । 

 सेलमफार्ििल र फार्ििल खेल बाहके सम्पुति खेलहरु व रेस्ट अफ थ्री मा खेलार्ििे छ । 

 खेलका क्रममा कुिआ लव रव राद भएमा लिताियक मण्डल र आयोजकको लितिय िआ अलन्तम हुिेछ । 

 खेलका क्रममा कुिआ खेलाडी घार्िते भएमा आयोजक जव राफदहेी हुिे छआि । 

 रटम दताि २०७५ साल माघ ४ गते बेलुकी ५ बजेलभत्र गररसक् िुपिेछ । 

 रटम दताि शुल्क मलहला पुरुव दबुआ तफि  रु ३०००/- मात्र लाग् िेछ । 

 खािा बस् िको व्यव रस्था रटम आफआ ले गिुिपिेछ । 

परुस्कारहरु: 

 प्रथम हुिे रटमलार्ि िगद रु ७५०००/- (२५% कर सलहत) का साथमा लशल्ड¸ मेडल र प्रमात पत्र 

प्रदाि गररिेछ । 

 लधेशलतय र तृलतय हुिे रटमलार्ि क्रमश: िगद रु ५००००/- ¸ रु २५०००/- (२५% कर सलहत) का 

साथमा िफी¸ मेडल र प्रमात पत्र प्रदाि गररिेछ । 

 सान्दनव रिा हुिे रटमलार्ि िगद रु १००००/- (२५% कर सलहत ) र प्रमात पत्र प्रदाि गररिेछ । 
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 उदनकृणु ट १ मलहला र १ पुरुव  खेलालडलार्ि  आकविक िदफका साथमा िगद पुरस्कारको व्यव रस्था 

गरीएको छ । 

२. एथ्लरेटक्स  

लियमहरु : 

 (हार्िजम्प¸ लङ्गजम्प¸ रिपल जम्प र सटपुट) र्िभेन्टस  हरु लजल्लास्तररय खुल्ला प्रलतयोलगताका रुपमा 

सन्चालि गररिेछ । 

 िाम दताि २०७५ साल माघ ४ गते बेलुकी ५ बजे लभत्र गरार्िसक् िुपिेछ । 

 िाम दताि शुल्क मलहला पुरुव दबुआ तफि  रु ३००/- मात्र लाग् िेछ । 

 खेलका क्रममा कुिआ खेलाडी घार्िते भएमा आयोजक जव राफदहेी हुिे छआि । 

 खािा बस् िको व्यव रस्था खेलाडी आफआ ले गिुिपिेछ । 

 

परुस्कारहरु:  

 प्रथम¸ लधेशलतय र तृलतय हुिे खेलाडीलार्ि क्रमश: िगद रु.५०००/-¸ रु.३०००/- र रु.२०००/- (२५% 

कर सलहत )  का साथमा मेडल र प्रमातपत्र प्रदाि गररिेछ । 

 

३. मलहला परुुव लमलि म्याराथिु  

लियमहरु:  

 लमलि म्याराथुि प्रलतयोलगता लजल्लास्तररय खुल्ला प्रलतयोलगताको रुपमा खेलार्ििे छ । 

 लमलि म्याराथुि प्रलतयोलगतामा कुिआ लव रभागीय खेलाडीहरुले भाग ललि पाउिे छआिि  । 

 दौडको क्रममा कुिआ धाव रक घार्िते भएमा आयोजक जव राफदहेी हुिे छआि । 

 खािा बस् िको व्यव रस्था खेलाडी आफआ ले गिुि पिेछ । 

 िाम दताि २०७५ साल माघ ४ गते बेलुकी ५ बजेलभत्र गरार्िसक् िुपिेछ । 

 िाम दताि शुल्क मलहला पुरुव दबुआ तफि  रु ३००/- मात्र लाग् िेछ । 

परुस्कारहरु: 

 प्रथम¸ लधेशलतय र तृलतय हुिे खेलाडीलार्ि क्रमश: रु १००००/-¸ रु ७०००/- र रु ५०००/- (२५% कर 

सलहत )  का साथमा मेडल र प्रमात पत्र प्रदाि गररिेछ । 

४. मासिल आटिस  

लियमहरु: 

 मलहला¸ पुरुव लसतेररयो कराँते खेललार्ि लजल्लास्तररय खुल्ला प्रलतयोलगताको रुपमा खेलार्ििे छ । 

 लव रलभन् ि तौल समुह (३० केजी¸ ३५ केजी¸ ४० केजी¸ ४५ केजी¸ ५० केजी¸ ५५ केजी र ६० केजी ) 

को तौल समुहको आधारमा खेलार्ििे छ भिे सोभन्दा मालथका लव रिा तौल समुह (खुल्ला) रुपमा 

खेलार्ििे छ । 

 िाम दताि २०७५ माघ ४ गते बेलुकी ५ बजेलभत्र गरार्िसक् िुपिेछ । 

 िाम दताि शुल्क रु ३००/- मात्र लाग् िेछ । 
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 खेलका क्रममा कुिआ खेलाडी घार्िते भएमा आयोजक जव राफदहेी हुिे छआि । 

 खािा बस् िको व्यव रस्था खेलाडी आफआ ले गिुिपिेछ । 

परुस्कारहरु:  

 प्रथम¸ लधेशलतय र तृलतय हुिे खेलाडीलार्ि क्रमश: िगद रु ५०००/-¸ रु ३०००/- र रु २०००/- (२५% 

कर सलहत ) का साथमा मेडल र प्रमात पत्र प्रदाि गररिेछ । 

 

५. मलहला परुुव व्याटलमन्टि  

लियमहरु:  

 ब्याटलमन्टि प्रलतयोलगता खुल्ला प्रलतयोलगताको रुपमा खेलार्ििे छ । 

 िाम दताि २०७५ साल माघ ४ गते बेलुकी ५ बजेलभत्र गरार्िसक् िुपिेछ । 

 िाम दताि शुल्क मलहला तथा पुरुव लसङगल तफि  रु ३००/- मात्र लाग् िछे र मलहला पुरुव डबल तफि  रु 

५००/- मात्र लाग् िेछ । 

 खािा बस् िको व्यव रस्था खेलाडी आफआ ले गिुिपिेछ । 

परुस्कारहरु:  

 प्रथम¸ लधेशलतय र तृलतय हुिे खेलाडीहरुलार्ि लसङगलतफि  क्रमश: िगद रु ५०००/-¸ रु ३०००/- र रु 

२०००/-(२५% कर सलहत )  का साथमा मेडल र प्रमात पत्र प्रदाि गररिेछ भिे डबल तफि  िगद रु 

८०००/-¸ रु ६०००/- र रु ४०००/-(२५% कर सलहत ) का साथमा मेडल र प्रमात पत्र प्रदाि 

गररिेछ । 

 

६. िदृनय प्रलतयोलगता 

लियमहरु:  

 िृदनय प्रलतयोलगता खुल्ला प्रलतयोलगताको रुपमा संचालि गररिेछ । 

 िृदनय गिे गीत प्रलतयोगी आफआ ले पेिड्रार्िभ मा ल्याउिुपिेछ । 

 गीत सुहाउँदो पोशाक लगाउिुपिेछ । 

 लगत िेपाली भावाको हुिुपिेछ । 

 िाम दताि २०७५ साल माघ ४ गते बेलुकी ५ बजेलभत्र गरार्िसक् िुपिेछ । 

 िाम दताि शुल्क एकल तफि  रु ३००/- र समुह तफि  रु ५००/- मात्र लाग् िेछ । 

 समुह िृदनयमा ४ जिा सम्मको समूह हुिुपिेछ । 

 खािा र बस् िको व्यव रस्था प्रलतयोगी आफआ ले गिुिपिेछ । 

परुस्कारहरु:  

 प्रथम¸ लधेशलतय र तृलतय हुिे प्रलतयोलगहरुलार्ि एकल िृदनयतफि  क्रमश: िगद रु ५०००/-¸ रु ३०००/- 

र रु २०००/-(२५% कर सलहत )  का साथमा मेडल र प्रमात पत्र प्रदाि गररिेछ भिे समुह िृदनयतफि  

िगद रु ८०००/-¸ रु ६०००/- र रु ४०००/-(२५% कर सलहत ) का साथमा मेडल र प्रमात पत्र 

प्रदाि गररिेछ । 
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७. एकल ियाक गायि प्रलतयोलगता 

लियमहरु: 

 एकल ियाक गायि प्रलतयोलगता खुल्ला प्रलतयोलगताको रुपमा संचालि गररिेछ । 

 आफुले गाउिे लगतको ियाक प्रलतयोगी आफआ ले पेिड्रार्िभमा ल्याउिुपिेछ । 

 गीत सुहाउँदो पोशाक लगाउिुपिेछ । 

 गीत िेपाली भावाको हुिुपिेछ । 

 िाम दताि २०७५ साल माघ ४ गते बेलुकी ५ बजेलभत्र गरार्िसक् िुपिेछ । 

 िाम दताि शुल्क रु ३००/- मात्र लाग् िेछ । 

 खािा र बस् िको व्यव रस्था प्रलतयोगी आफआ ले गिुिपिेछ । 

परुस्कारहरु:  

 प्रथम¸ लधेशलतय र तृलतय हुिे प्रलतयोगीलार्ि क्रमश: िगद रु ५०००/-¸ रु ३०००/- र रु २०००/- 

(२५% कर सलहत ) का साथमा मेडल र प्रमात पत्र प्रदाि गररिेछ । 

 

पुियक च: आठौ ँरालणु िय खेलकुद प्रलतयोलगता- २०७५ को सोलखुुम्बु लजल्ला खलेाडी छिौट प्रलतयोलगतालार्ि 

मध्यिजर गद ैयस थलुुङ दधुकोशी गाउँपाललका लभत्रका उदनकृणु ट खलेाडीलार्ि उदनकृणु टताका आधारमा खेलाडी 

छिौट समेत गररिे व्यहोरा समेत सूलचत गरीन्छ । 

आयोजक: थलुङु दधुकोशी गाउँपाललका¸ मकु्ली¸ सोलखुमु्ब ु।  

सम्पकिका लागी: 

खले सयंोजक: श्री रामसघंवि दकरातँी 

    मोव रार्िल िं. ९७४३०२२१६० 

सामालजक लव रकास सलमलत सयंोजक: श्री बलुधेशराज रार्ि 

मोव रार्िल िं. ९८१८६३५७२० 

सदस्य सलचव र (प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत): श्री अबीलाल रार्ि 

मोव रार्िल िं. ९८५११५९५८६ 

माशिल आटिस सयंोजक: श्री ज्ञािप्रसाद रार्ि 

मोव रार्िल िं.९८४९६८१४४१ 


