
 

तेस्रो राष्ट्रपतत रतिङ तिल्ड २०७७ 
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आयोजक 

लिख ुगााँउपालिका 

आधारभतू तथा माध्यलमक लिक्षा कायाािय  ,यसम  

ओखिढुुंगा, प्रदिे नुं. १ 

नेपाि 

 



 

खेलको तकतिम: एथ्िेलिक्स तथा भलिवि 

खेलको िाम   :राष्ट्रपलत रलनङ लिल्ड 

खेलको औतित्य : लवद्याथीको िारीररक, मानलसक र सुंवेगात्मक क्षमताको लवकास गरी खेिकूद र पठनपाठन 

कायािाई अन्तसाम्बलन्धत गराउन ुहुनेछ ।  

उदेश्यः 

• खेिको महत्व बझुी सोही अनुरुपको लसप लवकास गरर खेिमा सहभागी हुन सक्षम हुनेछन ्।  

• भलिवि खेिको लनयम तथा महत्व बलुझ त्यसिाई व्यवहारमा उताना सक्षम हुने छन ्। 

• एथ्िेलिक्स खेिहरुको लनयम तथा महत्व बलुझ त्यस अनुसार आफ्नो व्यवहार पररवतान गना सक्षम हुने छन् । 

खेल िंिालि गररएको स्थाि: श्री ग्रामोदय यगुकलव लसद्धचरण मा.लव., लिख-ु६, ओखिढुुंगा ।  

खेल िंिालि गरररएको िमयः लवहान १० बजेदलेख ४ बजेसम्म ।  

खेल िंिालि गररएको अबति : ३ लदन ( लमलत २०७७/११/२७,२८ र २९ गते सम्म ) 

िहभागी तवद्यालयहरु : 

क्र.ि. तवद्यालय 

१ च्यरुीडााँडा मा.लव. 

२ ज्ञानज्योलत मा.लव. 

३ लभमसेनस्थान मा.लव. 

४ यसम मा.लव. 

५ ग्रा.य.ुलस. मा.लव. 

६ जाल्पा मा.लव. 

७ जन जीवन मा.लव. 

८ िेती मा.लव. 

 

खेलाएका खेलहरु:- 

१. भलिबि  

२. दौड (िामो) 

३. दौड (छोिो) 

४. हाईजम्प  

५. िङजम्प 

६. सिपिु  



७. ज्याबलिङ थ्रो 

खेल तववरण:- 

खेल 

क्र.ि. 

(एथ्लेतिक्ि तर्फ ) भतलबल 

 

१. १००लमिर दौड (छात्रा) कक्षा ९-१० छात्रा 

२. १००लमिर दौड (छात्र) कक्षा ९-१० छात्र 

३. २००लमिर दौड (छात्रा) कक्षा ११-१२ छात्रा 

४ २००लमिर दौड (छात्र) कक्षा११-१२ छात्र 

५ ४००लमिर दौड (छात्रा) कक्षा ९-१० छात्र, छात्रा 

६ ४००लमिर दौड (छात्र) कक्षा ९-१० छात्र, छात्रा 

७ ८००लमिर दौड (छात्र) कक्षा ९-१० छात्र, छात्रा 

८ ८००लमिर दौड (छात्रा) कक्षा ९-१० छात्र, छात्रा 

९ हाइजम्प (छात्रा) कक्षा ९-१० छात्र, छात्रा 

१० हाइजम्प (छात्र) कक्षा ९-१० छात्र, छात्रा 

११ िङजम्प (छात्रा) कक्षा ९-१० छात्र, छात्रा 

१२ िङजम्प (छात्र) कक्षा ९-१० छात्र, छात्रा 

१३ सिपिु (छात्रा) कक्षा ९-१० छात्र, छात्रा 

१४ सिपिु (छात्र) कक्षा ९-१० छात्र, छात्रा 

१५ ज्याभलिङ थ्रो (छात्रा) कक्षा ९-१० छात्र, छात्रा 

१६ ज्याभलिङ थ्रो (छात्र) कक्षा ९-१० छात्र, छात्रा 

 

खेलाडी िंखयाः 

क्र .ि.  तववरण जम्मा िंखया 

१ भलिवि खेिाडी १६१ जना 

२ दौड(िामो) १५ जना 

३ दौड (छोिो) ४५ जना 

४ हाइजम्प  १५ जना 

५ िङजम्प १५ जना 

६ सिपिु १५ जना 

७ ज्यावलिङ थ्रो १५ जना 

 

 

 



खिफ भएको रकम :- 

पुरस्कार तर्फ को खिफ 

क्र.सुं. खेि प्रथम लित्तीय ततृ्तीय जम्मा 

१. भलिबि (छात्र) रु.९००० रु.६००० रु.४०००  

२. भलिबि (छात्रा) रु.९००० रु.६००० रु.४०००  

३. दौड (िामो) ८०० लमिर (छात्र) रु.१५०० रु.१२०० रु.८००  

४ दौड (िामो) ८०० लमिर 

(छात्रा) 

रु.१५०० रु.१२०० रु.८००  

५ दौड(छिो) ४०० लमिर (छात्र) रु.१००० रु.८०० रु.५००  

६ दौड (छिो) ४०० लमिर (छात्रा) रु.१००० रु.८०० रु.५००  

७ दौड (छिो) २०० लमिर (छात्र) रु.१००० रु.८०० रु.५००  

८ दौड (छिो) २०० लमिर (छात्रा) रु.१००० रु.८०० रु.५००  

९ दौड (छिो) १०० लमिर (छात्र) रु.१००० रु.८०० रु.५००+ रु.५००  (२ जना ततृीय) 

१० दौड (छिो) १०० लमिर (छात्रा) रु.१००० रु.८०० रु.५००  

११ हाइजम्प (छात्र) रु.१००० रु.८०० रु.५००  

१२ हाइजम्प (छात्रा) रु.१००० रु.८०० रु.५००  

१३ िङजम्प (छात्र) रु.१००० रु.८०० रु.५००  

१४ िङजम्प (छात्रा) रु.१००० रु.८०० रु.५००  

१५ सिपिु (छात्र) रु.१००० रु.८०० रु.५००  

१६ सिपिु (छात्रा) रु.१००० रु.८०० रु.५००  

१७ ज्यावलिङ थ्रो (छात्र) रु.१००० रु.८०० रु.५००  

१८ ज्यावलिङ थ्रो (छात्रा) रु.१००० रु.८०० रु.५००  

१९ भलिबि उत्कृष्ट (११-१२) छात्र रु.९०००  -  -  

२० भलिबि उत्कृष्ट (११-१२) छात्रा रु.९०००  -  -  

 जम्मा ५३००० २५६०० १७१०० ९५७०० 

खेल तथा अन्य िामाति खिफ तववरण 

क्र.िं. तववरण मात्रा मूल्य कैतर्यत 

१ भलिबि ४ थान  १०३००.००   

२ मेडि १३१ थान  १४४१०.००   

३ नेि  २ थान  ७३५०.००   

४ पम्प १ थान  ८५०.००   

५ ररवन ४ प्याकेि ४००.००   

६ डोरी  २ के.जी. ४७०.००   

७ ज्याबलिङ थ्रो २ थान  ५०००.००   



 

१ भ्रमण १२३२५.०० 

२ खेिमैदान र स्िेज लनमााण १५०००.०० 

३ खाना,खाजा र अलतलथ सत्कार  ६०६६०.०० 

४ रेफ्री(सहायक र मुख्य) २००००.०० 

५ लवद्याियिाई अनदुान  १५२०००.०० 

६ लवलवध (१२५ र ११५) ८६४०.०० 

८ लसठी १० थान  १५००.००   

९ पेरोि १५ लििर  १७८६.००   

१० ब्याच (सानो, ठूिो, डबि) १२५ थान १३९५०.००   

११ फ्िेक्स लप्रन्ि १ थान  ७००.००   

१२ फोिो पेपर १ प्याकेि १३३०.००   

१३ स्िीच २ थान  ५३०.००   

१४ हुलप्सयो १५० थान १५०.००   

१५ बेिनु  ४ प्याकेि ४००.००   

१६ ब्यारी  १८ लपस ५४०.००   

१७ िाइिर  १ थान  १०.००   

१८ िेप ८ थान २२०.००   

१९ स्प्र े ९ थान २१२५.००   

२० सलिालफकेि १५० थान १०५००.००   

२१ रलजष्टर ५ थान १०००.००   

२२ डायरी र नोि ९ थान ११२०.००   

२३ पाइिि पेन(रातो र कािो) ९ थान ९००.००   

२४ कपडा (रातो र पहे ाँिो) ६ लमिर ९००.००   

२५ माका र २ थान  १००.००   

२६ लचम २ थान  ५००.००   

२७ होल्डर २ थान  ६०.००   

२८ मल्िी प्िग २ थान  ७००.००   

२९ तार  ४ प्याकेि ७२००.००   

जम्मा  ८५००१.००   

अन्य खिफ तववरण 



    २६८६२५.०० 

खेलगत िततजा:- 

c+s u0fgf tflnsf 

v]nx? 

ljBfnosf] 

gfd 

ljBfnosf] 

gfd 

ljBfnosf] 

gfd 

ljBfnosf] 

gfd 

ljBfnosf] 

gfd 

ljBfnosf] 

gfd 

ljBfnosf] 

gfd 

ljBfnosf] 

gfd 

  

Ro"/L 8fF8f 

df=lj= 

1fg Hof]tL 

df=lj 

led;]g:yfg 

df=lj 

o;d 

df=lj= u|f=o"=l;=df=lj hfNkf df=lj 

hghLjg 

df=lj= n]tL df=lj= 

  5fq 5fqf 5fq 5fqf 5fq 5fqf 5fq 5fqf 5fq 5fqf 5fq 5fqf 5fq 5fqf 5fq 5fqf 

elnan III 0 0 0 0 0 II III I 0 0 II 0 0 0 I 

!)) 

ld=bf}8 0 I 0 0 III 0 II 0 I II 0 0 0 0 III III 

२०० ld 

bf}8 0 II 0 0 0 0 III 0 I 0 II I 0 0 0 III 

$)) ld= 

bf}8 0 II 0 0 III 0 0 III I 0 II 0 0 I 0 0 

*)) 

ld=bf}8 0 0 0 0 0 0 I II III 0 0 I II III 0 0 

xfOhDk 0 0 0 0 0 0 III II I 0 II I 0 III 0 0 

nªhDk 0 II 0 0 0 0 I 0 0 II III I 0 0 II III 

;6k'6 0 0 III 0 0 0 0 III II II I 0 0 I 0 0 

HoflAnË 

y|f] 0 0 0 0 0 0 II 0 0 II I 0 III III 0 I 

स्वणा 
0 1 

0 0 0 0 2 0 
5 0 2 4 0 2 0 2 

रजत 
0 3 

0 0 0 0 
3 2 1 4 3 1 1 0 1 0 

कास्य 

1 0 1 0 2 0 

2 3 1 0 1 0 1 3 1 3 

जम्मा 

1 4 1 0 2 0 

7 5 7 4 6 5 2 5 2 5 

 

एथ्लेतिक्ि तर्फ : छात्रा 

क्र.स. खेलकुद प्राप्त स्थान  विद्यालयको नाम  विद्याथीको नाम कै. 

१.  

१०० मी. दौड 

प्रथम च्यरुीडााँडा मा.लव. अलस्मता बस्नेत   

२. लित्तीय जाल्पा मा.लव. लनरुता खत्री  

३. ततृ्तीय िेती मा.लव. रोलजना पररयार  

४.  

२००मी. दौड 

प्रथम ग्रा.य.ुलस.मा.लव. गीता खत्री  

५. लित्तीय च्यरुीडााँडा मा.लव. अलस्मता बस्नेत  

६. ततृ्तीय िेती मा.लव. रोलजना पररयार  

७.  प्रथम जनजीवन मा.लव. सररता खत्री   



८. ४००मी. दौड लित्तीय िेती मा.लव. िलमािा भजेुि  

९. ततृ्तीय जाल्पा मा.लव. िक्ष्मी भजेुि  

१०.  

८००मी. दौड 

प्रथम जाल्पा मा.लव. िक्ष्मी भजेुि  

११. लित्तीय िेती मा.लव. िलमािा भजेुि  

१२. ततृ्तीय ग्रा.य.ुलस.मा.लव लबलनता खत्री  

 खेलकुद प्राप्त स्थान  विद्यालयको नाम  विद्याथीको नाम कै. 

१. सिपिु प्रथम जाल्पा मा.लव. लमना लबष्ट  

२. लित्तीय िेती मा.लव. अलस्मता पौडेि  

३. ततृ्तीय जनजीवन मा.लव. सलवता तामाङ  

 खेलकुद प्राप्त स्थान  विद्यालयको नाम  विद्याथीको नाम कै. 

१. ज्याभलिङ थ्रो प्रथम जाल्पा मा.लव.. लमना लवष्ट  

२. लित्तीय ग्रा.य.ुलस.मा.लव गीता खत्री  

३. ततृ्तीय िेती मा.लव. सकुन्तिा भजेुि  

 खेलकुद प्राप्त स्थान  विद्यालयको नाम  विद्याथीको नाम कै. 

१. हाइजम्प प्रथम जाल्पा मा.लव. िक्ष्मी भजेुि   

२. लित्तीय जनजीवन मा.लव. गीता पौडेि  

३. ततृ्तीय ग्रा.य.ुलस.मा.लव. लबमिा खत्री  

 खेलकुद प्राप्त स्थान  विद्यालयको नाम  विद्याथीको नाम कै. 

१. िङ जम्प प्रथम जाल्पा मा.लव. लनरुता खत्री  

२. लित्तीय जनजीवन मा.लव. िान्ती तामाङ  

३. ततृ्तीय िेती मा.लव. िलमािा भजेुि  

 

एथ्लेतिक्ि तर्फ : छात्र 

क्र.स. खेलकुद प्राप्त स्थान  विद्यालयको नाम  विद्याथीको नाम कै. 

१.  

१०० मी. दौड 

प्रथम ग्रा.य.ुलस.मा.लव. राकेि खत्री  

२. लित्तीय यसम मा.लव. सन्तोष श्रेष्ठ  

३. ततृ्तीय लभमसेनस्थान मा. लव.  सन्तोष दरुा मगर  

४.  

२००मी. दौड 

प्रथम ग्रा.य.ुलस.मा.लव. राकेि खत्री  

५. लित्तीय जाल्पा मा.लव.. लनकेि लबष्ट  

६. ततृ्तीय यसम मा.लव भवुन भट्टराई  

७.  

४००मी. दौड- 

प्रथम जाल्पा मा.लव. अरुण पौडेि  

८. लित्तीय यसम मा.लव. सन्दिे चौधरी  

९. ततृ्तीय िेती मा.लव.. राम तामाङ  

१०.  

८००मी. दौड 

प्रथम जनजीवन मा.लव. राम बहादरु तामाङ  

११. लित्तीय ग्रा.य.ुलस.मा.लव अलबनाि बेडारी  



१२. ततृ्तीय जाल्पा मा.लव. लबरेन्र खत्री  

 खेलकुद प्राप्त स्थान  विद्यालयको नाम  विद्याथीको नाम कै. 

१. सिपिु प्रथम जाल्पा मा.लव. लदपेि लबष्ट  

२. लित्तीय ग्रा.य.ुलस.मा.लव बसन्त श्रेष्ठ   

३. ततृ्तीय जनजीवन मा.लव. आयषु खुटे्ट  

 खेलकुद प्राप्त स्थान  विद्यालयको नाम  विद्याथीको नाम कै. 

१. ज्याभलिङ थ्रो प्रथम जाल्पा मा.लव. जीवन खड्का  

२. लित्तीय जनजीवन मा.लव. आयषु खटे्ट   

३. ततृ्तीय ग्रा.य.ुलस.मा.लव. लबनोद मगर  

 खेलकुद प्राप्त स्थान  विद्यालयको नाम  विद्याथीको नाम कै. 

१. हाइजम्प प्रथम जाल्पा मा.लव. अरुण पौडेि  

२. लित्तीय यसम मा.लव. सन्दिे चौधरी  

३. ततृ्तीय ग्रा.य.ुलस.मा.लव. राकेि खत्री  

 खेलकुद प्राप्त स्थान  विद्यालयको नाम  विद्याथीको नाम कै. 

१. िङ जम्प प्रथम जनजीवन मा.लव. सवुास चन्र पररयार  

२. लित्तीय जाल्पा मा.लव.. जीवन खड्का  

३. ततृ्तीय ग्रा.य.ुलस.मा.लव बसन्त श्रेष्ठ  

भतलबल तर्फ  : छात्रा (कक्षा १-१०) 

क्र.स. तवद्यालयको िाम  प्राप्त स्थाि कै. 

१. जाल्पा मा.लव. प्रथम  

२. ग्रा.य.ुलस. मा.लव. लित्तीय  

३. यसम मा.लव. ततृ्तीय  

छत्र : (कक्षा १-१०) 

४.  ग्रा.य.ुलस.मा.लव. प्रथम  

५. यसम मा.लव. लित्तीय  

६. च्यरुी डााँडा मा.लव.  ततृ्तीय  

छात्र : (कक्षा ११-१२) 

७. ग्रा.य.ुलस.मा.लव. लवजेता  

छात्रा : (कक्षा ११-१२) 

८. जनजीवन मा. लव.  लवजेता  



 

नोि:  l = स्वणा,  l l  = रजत,  l l l= कास्य 

स्वणा, रजत र कास्य पदकका आधारमा लवजेता लवद्यािय:- श्री जाल्पा माध्यतमक तवद्यालय, िारकेराबारी, तलखु 

गाउँपातलका- ८, ओखलढंुगा 

सवै खेिहरुको प्राप्त पदकको आधारमा प्रथम हुने लवद्यािय श्री जाल्पा मा.लव.िे छात्रा तफा  4 र छात्र तफा  2 स्वणा पदक सलहत 

लबजेता लवद्याियिाई रलनङ्ग लिल्ड, प्रमाण पत्र सलहत परुस्कृत गररएको छ ।     

लवद्यथीहरुको चौतलफा  लवकासको िालग खेिकुद कायाक्रमको अलत नै महत्वपणुा भलूमका रहकेो हुाँदा आगामी लदनहरुमा पलन 

वडा स्तरीय वा पालिका स्तरीय लवलवध लकलसमका खेिकुद कायाक्रम सञ्चािन गनुा पने आवश्यकता दलेखन्छ । 

तिष्ट्कर्फ:- 

यस खेि पश्चात लवद्याथीहरुमा खेिको महत्व बझु्नको साथै खेिको माध्यमवाि लिक्षण लसकाई कृयाकिापमा समेत सहयोग 

पगु्ने अपेक्षा लिईएको छ । अन्त्यमा तेस्रो राष्ट्रपलत रलनङ्ग लिल्ड कायाक्रममा पलहिा लनकासा भएको रकम रु. ४,००,०००। 

अक्षरेपी रु. चार िाखिे नपगु भई जम्मा रु. ४,४९,३२६। (अक्षरेपी रु. चार िाख उनन्चास हजार तीन सय छलब्बस) खचा 

भएको हुाँदा   रकम रु. ४९,३२६।- रुपैया नपगु रकम सन्दभामा गाउाँ कायापालिकाको लनणाय भएको हुाँदा सो रकम समेत भकु्तालन 

गररलदन ुअनरुोध गदाछु । 

 

 

प्रततवेदक 

        अिोक लिलमरे 

अधारभतू तथा माध्यलमक लिक्षा कायाािय 

लिख ुगाउाँ कायापालिकाको कायाािय 

   

 

                                              

                 

 

 

 



तलस्वरहरुुः- 







 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


