
गाउँपालिका महोत्सव तथा अध्यक्ष रलिङ लिल्ड भलिबि 

प्रलतयोलगतामा हार्दिक आमन्त्रण गदिछौ ।  

 थुिङु दधुकोिी गाउँपालिकाि ेखिेकुदको माध्यमबाट समाजमा आपसी सद् भाव र सलहणुणुता 

कायम राख्द ैयुवाहरुमा रहकेो खिे प्रलतभा िार्ि उजागर गद ैस्थालिय तह¸ लजल्िा¸ प्रदिे र रालणु िय 

तथा अन्त्तरालणु िय स्तरको खिेाडी उत्पादिमा लविेव टेवा पुगोस भन्त् िे उधेशयेकयका साथ यलह लमलत 

२०७६ मलसर ५¸ ६, ७ र ८ गतेका ददि ऐलतहालसक रुपमा "गाउँपालिका महोत्सव तथा अध्यक्ष रलिङ 

लिल्ड भलिबि प्रलतयोलगता- २०७६" को आयोजिा गरीएको हदँा तपलिि अिुसारका खेिकुद तथा 

प्रलतयोलगतात्मक कायिक्रमहरुमा सहभालगताका िालग थिुुङ दधुकोिी गाउँपालिका हार्दिक आमन्त्रण 

गदिछ । 

खिेहरु 

१. अध्यक्ष रलिङ लिल्ड मलहिा तथा परुुव भलिवि प्रलतयोलगता – २०७६ 

खेिका लियमहरु: 

 भलिवि खिे लजल्िास्तररय अन्त्तर वडा प्रलतयोलगताको रुपमा खेिार्ििे छ । 

 खेि अन्त्तरालणु िय लियमािुसार खिेार्ििे छ । 

 १ रटममा १ जिा रटम व्यवस्थापक सलहत १० जिा हिुपिेछ । 

 खेिाडीहरु संलिय संरचिागत एउटै वडा लभरका मार हिुपिेछ र उक्त कुरा खुल्िे 

आलधकाररक प्रमाण परका साथ िाम दताि गिुिपिेछ । 

 खेिाडी रटमिार्ि वडाको झण्डा र पोिाक अलिवायि गरीएको छ । 

 रटम सहभालगता ५ रटम सम्म मार भए लिग¸ ८ रटमसम्म भएलिगकमिक आउट र 

सोभन्त्दामाथीभएमािकआउटको आधारमा खिेार्ििे छ । 

 सेलमफार्ििि र फार्ििि खेि बाहके सम्पुणि खिेहरु वेस्ट अफ थ्री मा खिेार्ििे छ । 

 खेिका क्रममा कुिै लववाद भएमा लिणाियक मण्डि र आयोजकको लिणिय िै अलन्त्तम 

हिेछ । 

 खेिका क्रममा कुिै खेिाडी िार्िते भएमा आयोजक जवाफदहेी हिे छैि । 

 रटम दताि २०७६ मलसर ४ गते बिेुकी ५ बजेलभर गररसक् िुपिेछ । 

 रटम दताि िलु्क मलहिा पुरुव दबुै तफि  रु ३०००/- मार िाग् िेछ । 

 खािा बस् िको व्यवस्था रटम आफैि ेगिुिपिेछ । 

परुस्कारहरु: 

 प्रथम हिे रटमिार्ि िगद रु १००,०००/- (२५% कर सलहत) का साथमा लिल्ड¸ टफी 

मेडि र प्रमाण पर प्रदाि गररिेछ । 



 लधेशलतय र तृलतय हि ेरटमिार्ि क्रमि: िगद रु ७५०००/- ¸ रु ५००००/- (२५% कर 

सलहत) का साथमा िफी¸ मेडि र प्रमाण पर प्रदाि गररिेछ । 

 सान्त्त्विा हिे रटमिार्ि िगद रु २००००/- (२५% कर सलहत ) र प्रमाण पर प्रदाि 

गररिेछ । 

 उत्कृणु ट १ मलहिा र १ पुरुव  खिेालडिार्ि  आकविक िदफका साथमा िगद पुरस्कारको 

व्यवस्था गरीएको छ । 

२. मलहिा परुुव हाफ म्याराथिु  

लियमहरु: 

 हाफ म्याराथुि प्रलतयोलगता लजल्िास्तररय खलु्िा प्रलतयोलगताको रुपमा खिेार्ििे छ । 

 हाफ म्याराथुि प्रलतयोलगतामा कुिै लवभागीय खिेाडीहरुिे भाग लिि पाउिे छैिि् । 

 दौडको क्रममा कुिै धावक िार्िते भएमा आयोजक जवाफदहेी हिे छैि । 

 सहभागीहरुिार् रटसटि आयोजकिे प्रदाि गिेछ ।  

 खािा बस् िको व्यवस्था खेिाडी आफैि ेगिुि पिेछ । 

 िाम दताि २०७६ साि मलसर ४ गते बिेुकी ५ बजेलभर गरार्िसक् िुपिेछ । 

 िाम दताि िुल्क मलहिापुरुवदबुैतफि रु ३००/- मार िाग् िेछ । 

परुस्कारहरु: 

 प्रथम¸ लधेशलतय र तृलतय हिे खिेाडीिार्ि क्रमि: रु १००००/-¸ रु ७०००/- र रु ५०००/-

(२५% कर सलहत ) का साथमा मेडि र प्रमाणपर प्रदािगररिेछ । 

३. िृत्य प्रलतयोलगताका 

लियमहरु: 

 िृत्य प्रलतयोलगता खुल्िा प्रलतयोलगताको रुपमा सचंािि गररिेछ । 

 िृत्य गिे गीत प्रलतयोगी आफैि ेपेिड्रार्िभ मा ल्याउिुपिेछ । 

 गीत सुहाउँदो पोिाक िगाउिुपिेछ । 

 लगत िेपािी भावाको हिुपिेछ । 

 िाम दताि २०७६ मलसर ४ गते बिेुकी ५ बजेलभर गरार्िसक् िुपिेछ । 

 िाम दताि िुल्क एकि तफि  रु ३००/- र समहु तफि  रु १०००/- मार िाग् िेछ । 

 समुह िृत्यमा ४ जिा सम्मको समहू हिुपिेछ । 

 खािा र बस् िको व्यवस्था प्रलतयोगी आफैि ेगिुिपिेछ । 

परुस्कारहरु: 

 प्रथम¸ लधेशलतय र तृलतय हिे प्रलतयोलगहरुिार्ि एकि िृत्यतफि  क्रमि: िगद रु ५०००/-¸ 

रु ३०००/- र रु २०००/-(२५% कर सलहत )  का साथमा मेडि र प्रमाण पर प्रदाि 



गररिेछ भिे समहु िृत्यतफि  िगद रु १६०००/-¸ रु १२०००/- र रु ८०००/-(२५% कर 

सलहत )का साथमा मेडि र प्रमाण पर प्रदाि गररिेछ। 

४. एकि ियाक गायि प्रलतयोलगताका 

लियमहरु: 

 एकि ियाक गायि प्रलतयोलगता खुल्िा प्रलतयोलगताको रुपमा संचािि गररिेछ । 

 आफुि ेगाउिे लगतको ियाक प्रलतयोगी आफैिे पिेड्रार्िभमा ल्याउिुपिेछ । 

 गीत सुहाउँदो पोिाक िगाउिुपिेछ । 

 गीत िेपािी भावाको हिुपिेछ । 

 िाम दताि २०७६ मलसर ४ गते बिेुकी ५ बजेलभर गरार्िसक् िुपिेछ । 

 िाम दताि िुल्क रु ३००/- मार िाग् िेछ । 

 खािा र बस् िको व्यवस्था प्रलतयोगी आफैि ेगिुिपिेछ । 

परुस्कारहरु: 

 प्रथम¸ लधेशलतय र तृलतय हि ेखिेाडीिार्ि क्रमि: िगद रु ५०००/-¸ रु ३०००/- र रु 

२०००/- (२५% कर सलहत ) का साथमा मेडि र प्रमाण पर प्रदाि गररिेछ । 

साथमा वररष्ठ गायक िम्भु राई, मेलििा राई, फुिन्त्दकेी आमा िगायत राष्टीय किाकार 

तथा स्थािीय किाकारहरुको साँस्कलतक कायिरम, बृहत कृवी मिेा प्रदिििी तथा 

स्थािीय खािाहरुको प्रदिििी (Local food festival) समेत हिेछ ।  

आयोजक: थिुङु दधुकोिी गाउँपालिका¸ मुक्िी¸ सोिखुमु्ब ु। 
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