
 

थुलुङ दुधकोशी गाउँपाललकाको तेश्रो अध्यक्ष रलिङ लशल्ड मलिला तथा पुरुष भललवल प्रलतयोलगता -२०७८¸ 

प्रदेश स्तरीय खेलमैदाि उद् घाटन ि तथा गाउँपाललका गाि साववजलिक कायवक्रम सम्बन्धी सूचिा !!! 

 थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकाले खलेकुदको माध्यमबाट समाजमा आपसी सद ्भाव र स सल्ण तुा साथै आपसी ्ालदिकतालार्ि 

कायम साख्द ैयवु रा्रुमा स्केो खले प्रलतभा लार्ि उजागस गद ैस्थालिय त्¸ लजल्ला¸  प्रदशे स सालण िय तथा रातसालण िय स्तसको खलेा ी 

उत्पादिमा लव रशेष टेव रा पगुोस भा िे उधेेशयकयका साथ यल् लमलत २०७८ साल चैत्र २७¸ २८ र २९ गतेका लदि "तेश्रो अध्यक्ष रलिङ 

लशल्ड मलिला तथा पुरुष भललवल प्रलतयोलगता-२०७८¸ प्रदेश स्तरीय खेलमैदाि उद् घाटन ि साथै गाउँपाललका गाि 

साववजलिक" कायिक्रममको भव्य आयोजिा गसीएको ् दँा तपलशल रिसुासका खेलकुदमा स्भालगताका लागी सोलुखमु्ब ु लजल्ला 

लभत्रका सम्प ुि व र ा तथा खलेा ी्रुमा थलुङु दधुकोशी गाउँपाललका ्ालदिक आमात्र  गदिछ । 

खेलिरु 

अध्यक्ष रलिङ लशल्ड मलिला तथा पुरुष भललवल प्रलतयोलगता – २०७८ 

खेलका लियमिरु: 

 भललव रल खले लजल्लास्तरसय रातस-व र ा प्रलतयोलगताको रुपमा खलेार्ििे छ । 

 खले रातसालण िय लियमािुसास खलेार्ििे छ । 

 १ लटममा १ जिा लटम व्यव रस्थापक सल्त १० जिा ् िपुिेछ । 

 खलेा ी्रु ियाँ संघीय संसचिागत एउटै व र ा लभत्रका मात्र ् िुपिेछ स उक्त कुसा खलु्िे आलधकारसक प्रमा  पत्रका साथ िाम दताि 

गिुिपिेछ । 

 खलेा ी लटमलार्ि व र ाको झण् ा स पोशाक रलिव रायि गसीएको छ । 

 लटम स्भालगता ५ लटम सम्म मात्र भए ललग¸ ८ लटम सम्म भए ललगकम िक आउट स सो भादा माथी भएमा िकआउटको 

आधासमा खलेार्ििे छ । 

 सेलमफार्ििल स फार्ििल खले बा्के सम्प ुि खले्रु व रसे्ट रफ थ्री मा खलेार्ििे छ । 

 खलेका क्रममा कुिै लव रव राद भएमा लि ाियक मण् ल स आयोजकको लि िय िै रलातम ् िेछ । 

 खलेका क्रममा कुिै खेला ी घार्िते भएमा आयोजक जव राफदे्ी ् िे छैि । 

 लटम दताि २०७८ साल चैत्र २६ गते बेलुकी ५ बजलेभत्र गरससक् िपुिेछ । 

 लटम दताि शलु्क मल्ला परुुष दबैु तफि  रु पाँच िजार मात्र लाग् िेछ । 

 खािा बस् िको व्यव रस्था लटम आफैले गिुिपिेछ । 

पुरस्कारिरु: 

 प्रथम ् िे लटमलार्ि िगद रु एक लाख (२५% कर सलित) का साथमा लशल्ड¸ मेडल र प्रमाण पत्र प्रदाि गरसिेछ । 

 लधेशलतय स तलृतय ् िे लटमलार्ि क्रमश: िगद रु पचित्तर िजार र रु पचास िजार (२५% कर सलित) का साथमा ट्रफी¸ मेडल 

र प्रमाण पत्र प्रदाि गरसिेछ । 

 साात्व रिा ् िे लटमलार्ि िगद रु वीस िजार  (२५% कर सलित ) र प्रमाण पत्र प्रदाि गरसिेछ । 

 उत्कृण ट १ मल्ला स १ परुुष  खलेाल लार्ि  आकषिक िलफका साथमा िगद पसुस्कासको व्यव रस्था गसीएको छ । 

 

आयोजक: थुलुङ दुधकोशी गाउँपाललका¸ मुक्ली¸ सोलुखुम्ब ु।  
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