खेलमैदानहरूको ननमााण एवम ् स्तरोन्ननत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८
प्रस्तावना:
खेलकुदको माध्यमवाट व्यक्तिको शारीररक, मानसिक, िामाक्िक र िंवेगात्मक ववकािका िाथै िामाक्िक
एकिा िथा प्रदे श एवम ् राक्रिय गौरबको असिवद्
ृ धिको लाधग खेलमैदान, रङ्गशाला, किर्डहल िस्िा खेल
पव
ू ाडिारको ववकाि गनड आवश्यक िएकाले मन्त्रालयको आ.ब.२०७८/७९ को बावषडक कायडक्रम िथा बिेटमा
िमावेश िएको खेलमैदानहरूको ननमाडण एवम ् स्िरोन्त्ननि कायडक्रम कायाडन्त्वयन गनड प्रदे श िरकार, यव
ु ा िथा
खेलकुद मन्त्रालय, गण्र्की प्रदे शबाट यो मापदण्र् स्वीकृि गररएको छ ।
१. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्ा नलागेमा यस मापदण्डको प्रयोजनको लागगाः
क.

खेल पव
ू ााधार िन्त्नाले खेलमैदान, रङ्गशाला, किर्डहल वा खेल पव
ू ाडिार िम्बन्त्िी िंरचना

िन्त्ने िम्झनु पछड ।
ख.मन्रालय िन्त्नाले यव
ु ा िथा खेलकुद मन्त्रालय गण्र्की प्रदे श िन्त्ने िम्झनु पछड ।
ग.

पररषद् िन्त्नाले प्रदे श खेलकुद पररषद् गण्र्की प्रदे श िन्त्ने िम्झनु पछड ।

घ.

स्र्ानीय तह िन्त्नाले गण्र्की प्रदे श सिरका नगरपासलका र गाउँ पासलकाहरू िम्झनु पछड ।

ङ. संस्र्ा िन्त्नाले खेलमैदान ननमाडण गनड चाहने ननयमानि
ु ार दिाड िएका यव
ु ा तलब, खेल िंघ, खेल
िंस्था, ववद्यालय, स्थानीय िह िस्िा खेल गनिववधि गने िंस्था िन्त्ने िम्झनु पछड ।
२. कायाक्रमको उद्दे श्याः खेल पव
ू ाडिारहरूको ननमाडण गरी प्रदे शमा खेल पव
ू ाडिारको ननमाडण एवम ् स्िरोन्त्ननि
गने ।
३. प्रस्ताव आव्हान गननाः (१) खेल पव
ू ाडिार ननमाडणका लाधग अनद
ु ान उपलब्ि गराउन राक्रियस्िरको दै ननक
पत्ररकामा कम्िीमा १५ ददनको िच
ू ना प्रकाशन गरी प्रस्िाव आव्हान गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्िमको िच
ू ना मन्त्रालयको वेबिाइटमा िमेि राखखनेछ ।
४. प्रस्ताव पेश गननाः (१) खेल पव
ू ाडिार ननमाडणका लाधग अनि
ु च
ू ी- १ बमोक्िमको ढाँचामा प्रस्िाव ियार
गरी क्िल्ला खेलकुद ववकाि िसमनि वा पररषद् वा मन्त्रालयमा पेश गनड िककनेछ।क्िल्ला खेलकुद
ववकाि िसमनि र पररषद्मा प्राप्ि प्रस्िावहरू दिाड गरी िाि ददन सिर मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्िमको प्रस्िाव पेश गनड ननयमानि
ु ार िम्बक्न्त्िि ननकायमा दिाड िएका यव
ु ा
तलब, खेल िंघ, खेल िंस्था, ववद्यालय, स्थानीय िह िस्िा खेल गनिववधि गने िंस्था हुनप
ु नेछ
।
(३) उपदफा (१) वमोक्िमको प्रस्िाव िाथ दे हायका कागिािहरु िमेि पेश गनप
ुड नेछ ।
(क) िंस्थाको ननवेदन,
(ख) अनि
ु च
ू ी १ बमोक्िमको ढाँचामा प्रस्िाव,
(ग) िंस्था दिाड र नववकरण िम्बन्त्िी प्रमाणपरको प्रनिसलवप,
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(घ) खेलमैदान ननमाडण हुने िग्गाको िग्गािनी प्रमाणपर वा स्थानीय िहबाट उति िग्गाको क्षेरफल
खुलाइड उपयोग गनड ददएको सिफाररि पर ।
(ङ) िंस्थाको ननणडयको प्रनिसलवप ।
(च) योिनाको लागि अनम
ु ान
५. प्रस्ताव छनौटको आधाराः खेलमैदान ननमाडणका लाधग अनद
ु ान उपलव्ि गराउने प्रयोिनको लाधग मल्
ू याङ्कन
गनड अनि
ु च
ू ी -२ बमोक्िमका आिारहरु अवलम्बन गररनेछ ।
६. प्रस्तावको मल्
ू याङ्कन र ससफाररसाः (१) दफा ४ को उपदफा (१) बमोक्िम प्राप्ि हुन आएका प्रस्िावहरुको
मल्
कन िथा सिफाररि िसमनि रहनेछ
ू याङ्कन गरी सिफाररि गनड मन्त्रालयमा दे हाय बमोक्िमको एक मल्
ू याङ्
।
(क) यव
ु ा िथा खेलकुद महाशाखा प्रमख
ु

-िंयोिक

(ख) प्रदे श खेलकुद पररषद्को िदस्य िधचव वा ननिले िोकेको प्रनिननधि

- िदस्य

(ग) आधथडक प्रशािन शाखा प्रमख
ु

-

िदस्य
(घ) कानन
ू अधिकृि

- िदस्य

(ङ) िम्बक्न्त्िि शाखाको अधिकृि

- िदस्य िधचव

(२) छनौट िसमनिमा आवश्यकिा अनि
ु ार पररषद्का उपाध्यक्ष र ववज्ञलाइड आमन्त्रण गनड िककनेछ ।
(३) मल्
ू याङ्कन िथा सिफाररि कायडको लाधग मन्त्रालयले आवश्यकिा अनि
ु ार ननमाडण स्थलको स्थलगि
ननरीक्षण गनड गराउन ितनेछ ।

(४) प्राप्ि प्रस्िावहरुलाई अनि
ु च
ू ी - २ मा उल्लेखखि आिार बमोक्िम मल्
ू याङ्कन गरी मल्
ू यांकन िथा
सिफाररि िसमनिले स्वीकृनिका लाधग मन्त्रालयमा पेश गनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोक्िम सिफाररि गदाड प्रस्िावहरूको मल्
ू याङ्कनका आिारमा अनद
ु ान रकम ननिाडरण
गरी सिफाररश गनड ितनेछ।
७. छनौटको ननणाय गनप
ना ननाः (१) मन्त्रालयले दफा 6 को उपदफा (४) बमोक्िम िएको सिफाररि िम्बन्त्िमा
ननणडय गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्िम िएको ननणडय िम्बन्त्िी वववरण मन्त्रालयको वेबिाइट माफडि ् िावडिननक
गररनेछ।
८. बावषाक ववकास कायाक्रममा समावेश भएका खेलमैदान ननमााण सम्बन्धी व्यवस्र्ााः आधथडक बषड 2078/७९
को बावषडक ववकाि कायडक्रम िथा बिेटमा नेपाल िरकारबाट िशिड कायडक्रमको रूपमा वा प्रदे श िमानीकरण
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िफड िमावेश िएका खेलकुद पव
ू ाडिार ननमाडण िम्बन्त्िी कायडक्रमको कायाडन्त्वयन िम्बन्त्िी व्यवस्था यिै
मापदण्र् बमोक्िम हुनेछ ।
९. कायाक्रम कायाान्वयन सम्बन्धी सम्झौतााः (१) स्वीकृि कायडक्रमहरुको कायाडन्त्वयनका लाधग िम्बक्न्त्िि
िंस्थाले १५ ददन सिर मन्त्रालयिँग िम्झौिा गररितनु पनेछ ।िम्झौिाको ढाँचा अनि
ु च
ू ी ३ बमोक्िम
हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्िमको िम्झौिामा अन्त्य कुराको अनिररति कायडक्रम कायाडन्त्वयन प्रकक्रया,
अवधि, िम्मा बिेट, लागि िाझेदारी, ित
ु िानीको प्रकक्रया र मन्त्रालयले आवश्यक ठानेका शिडहरु
उल्लेख गनड ितनेछ ।
10. शौचालय ननमााण गनप
ना ननाः खेलमैदान ननमाडण हुने स्थलमा िम्बक्न्त्िि िंस्थाको शौचालय निएको खण्र्मा
अननवायड रूपमा शौचालय ननमाडण गनुड पनेछ ।
११. योजना सञ्चालनाः (१) योिना कायाडन्त्वयनको िम्झौिा िएपनछ िम्बक्न्त्िि िंस्थाले िनिितदो नछटो
कायाडरम्ि गनप
ुड नेछ । योिना कायाडन्त्वयन गने िंस्थाले लागि अनम
ु ानका आिारमा कायडयोिना ियार
गरी िोही आिारमा कायड िञ्चालन गनप
ुड नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्िम कायाडरम्ि िएपनछ िम्बक्न्त्िि िंस्थाले िोको सलखखि िानकारी क्िल्ला खेलकुद
ववकाि िसमनि, पररषद्

र मन्त्रालयलाई ददनु पनेछ ।

(३) योिना कायाडन्त्वयन गदाड िंस्थाले िम्बक्न्त्िि स्थानीय िह र क्िल्ला खेलकुद ववकाि िसमनििँग िमन्त्वय
गनप
ुड ने छ ।
(४) योिनाको कायाडन्त्वयन गदाड लैङ्धगक, अपाङ्गिा िस्िा पक्षको दहिावले अनक
ु ु ल हुनेगरी कायाडन्त्वयन
गनप
ुड ने छ ।
(५) िम्झौिा बमोक्िम कायडिम्पादन निएमा वा रकमको दरु
ु पयोग गरे को पाईएमा प्रचसलि कानन
ु बमोक्िम
कारवाही हुनेछ ।
1२. वातावरणीय पक्ष र ववपद् सम्बन्धी व्यवस्र्ााः (१) योिनाको कायाडन्त्वयनमा ननमाडण कायड गदाड वािावरण
िम्बन्त्िी कानन
ु को पालना गदै ववपद्को िमयमा िमेि उपयोग हुनेगरी ननमाडण गनप
ुड ने छ ।
१३. भक्
न तानी सम्बन्धी व्यवस्र्ााः (१) योिना िम्पन्त्न िए पश्चाि प्राववधिक मल्
ू याङ्कनको आिारमा
आवश्यक बील िरपाइड पेश िएपनछ ननयमानि
ु ार ित
ु िानी हुनेछ ।
(२) िम्बक्न्त्िि िंस्था ननणडय िदहि पेश्की माग िएमा िम्झौिामा उल्लेख गरी ननयमानि
ु ार पेश्की ददन
िककनेछ ।
1४. कायाक्रम अनग
न मनाः (१) योिनाको अनग
ु मन मन्त्रालय, पररषद्, क्िल्ला खेलकुद ववकाि िसमनि र
स्थानीय िहले गनड ितनेछन ् ।
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(२) अनग
ु मनको सिलसिलामा ददइएका ननदे शन एवं िझ
ु ावहरु पालना गने क्िम्मेवारी योिना िञ्चालन गने
िंस्थाको हुनेछ ।
1५. प्रनतवेदन सम्बन्धी व्यवस्र्ााः िम्बक्न्त्िि िंस्थाले कायड िम्पन्त्न िए पश्चाि ित
ु िानी माग गदाड अनि
ु च
ू ी
- ४ बमोक्िमको ढाँचामा मन्त्रालयलाइड कायड िम्पन्त्न प्रनिवेदन िमेि उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
१६. अन्य व्यवस्र्ााः यि मापदण्र्मा उल्लेख निएका व्यवस्थाहरूको हकमा गण्र्की प्रदे श िरकारको “बिेट
िथा कायडक्रम कायाडन्त्वयन िम्बन्त्िी एकीकृि कायडववधि, २०७७" र प्रचसलि कानन
ू बमोक्िम हुनेछ ।
1७. बाधा अड्काउ फनकाउ तर्ा संशोधनाः यि कायडववधिको कायाडन्त्वयनमा कुनै बािा उत्पन्त्न िएमा वा
िंशोिन एवम ् हे रफेर गनड आवश्यक परे मा मन्त्रालयले त्यस्िो बािा अड्काउ फुकाउन वा िंशोिन गनड
ितनेछ ।
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अनस
न च
ू ी -१
(दफा 4 (१) सँग सम्बन्न्धत)

खेल पव
ू ााधारको ननमााण एवम ् स्तरोन्ननत लागग पेश गनन प्रस्तावको ढाँचा
1. संस्र्ा सम्बन्धी वववरणाः
(क) िंस्थाकोनाम.......................................................
(ख)

ठे गानााः क्िल्लााः ...................

स्थानीय िहाः.............

(ग) वर्ा नाः ..........
(घ)
(ङ)

िम्पकड व्यक्तिको नामाः ..............................
मोबाईल नं. ..........................
ईमेलाः .........................................
बैकक्ल्पक िम्पकड नाः ..................

2. योजनाको संक्षक्षप्त वववरण
(च) योिनाको नामाः ...............................................
(छ) योिना कायाडन्त्वयन हुने स्थलाः ......................... िग्गाको
(ि) क्षेरफलाः ................... ..........
(झ) आवश्यक पने कूल रकम रु. .......................
(ञ) अक्षरमााः ....................................)
(ट)

मन्त्रालयिँग माग गररएको रकम रूाः .......................

(ठ) (अक्षरमा. ....................................)
(र्)

आधथडक िहायिा गने अन्त्य ननकायहरू र िहयोग रकमाः

(ढ)

कायडक्रम िम्पन्त्न हुने समनिाः .........................

.......................

3. कायाक्रमको प्रस्ताव
(क)

कायडक्रमको

परृ ठिसू माः

...........................

.................

...................
................................
..............
..............
......
..........................................................................
.......................
(ग) कायडक्रमको उद्दे श्याः
क) ...........................

................. ...................

ख) ................................ .............. ..............
(ङ) खेलमैदानको हालको अवस्थााः ...........................

.................

................ ........................... .............. ..............
......
(च) ननमाडण/िम्पन्त्न गनप
ुड ने कायडहरुाः .... ........... ............ ...... ...........
...... .... ......... ......... .......... ............. ..............
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..............
......
........ .......
(छ)

अपेक्षक्षि

उपलक्ब्िाः

..................

...............

...........................

..........

.................

................... ............... ....... ..
लािाक्न्त्वि िमह
ू र िंखयााः ......... .......... ..............
रोिगारी सििडनााः (क) योिना कायाडन्त्वयनको क्रममााः ...............
(ख) िम्पन्त्न िएपश्चािाः ...

.......

आवश्यक कागजातहराः
(क) िंस्थाको ननवेदन,
(ख) अनि
ु च
ू ी १ बमोक्िमको ढाँचामा प्रस्िाव,
(ग) िंस्था दिाड र नववकरण िम्बन्त्िी प्रमाणपरको प्रनिसलवप,
(घ) िम्बक्न्त्िि गाउँ पासलका वा नगरपासलकाको िग्गाको क्षेरफल खल्
ु ने सिफाररि पर,
(ङ) िंस्थाको ननणडयको प्रनिसलवप ।
(च) योिनाको लागि अनम
ु ान
प्रस्िाव पेश गने िंस्थाको िफडबाट
नामाः

हस्िाक्षराः

पदाः

समनिाः

िंस्थाको छापाः

िम्पकड नाः
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अनस
न च
ू ी -२
(दफा 5 सँग सम्बन्न्धत)

खेलमैदानहरूको ननमााण एवम ् स्तरोन्ननत लागग योजना छनौटका आधारहर
क्र.सं
१

सूचक

प्राप्ताङ्क

खेल मैदानिम्बन्त्िी पव
ू ाडिारको अवस्था

२०

प्रनतशत

कैफफयत

कुनै एक खेलका लाधग ४, प्रनि
२

३

खेल मैदानको बहुउपयोगीिा

१०

उपलब्ि िग्गाको क्षेरफल

१०

थप खेलका लाधग २ अंकका
दरले
प्रनि रोपनीको लाधग १अङ्कका
दरले ।
हरे क ५ % िाझेदारीको लाधग

४

लागि िाझेदारी

१५

१.५ अङ्कको दरले ५० %
िम्म

५

लागि इक्रटमेट िदहिको कायडयोिना

१०

६

प्रत्यक्ष लािाक्न्त्वि हुनेको िंखया

१५

७

८

लागि अनम
ु ानाः ५,
कायडयोिनााः ५
प्रनि एक िय ३ अङ्कका दरले
।
आफ्नै िग्गा प्रमाण पुिाड

आफ्नै िग्गा प्रमाण पि
ु ाड वा िग्गा उपयोग

१०

िम्बन्त्िी स्थानीय िहको सिफाररि

िएमा १०, उपयोगको सिफाररि
५
मूल्याङ्कन िथा सिफाररि

खेल मैदानको उपयोग िथा िंरक्षणको

१०

िनु नक्श्चििा

िसमनिको मूल्याङ्कन बमोक्िम
हुने ।

िम्मा

१००

नोटाः कुल अंक मध्ये ४० अंक वा िो िन्त्दा बढी अंक प्राप्ि गने प्रस्िाव छनौट िसमनिले योग्यिा िच
ू ीका
आिारमा स्वीकृिीका लाधग सिफाररि गनेछ ।
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अनस
न च
ू ी –३
(दफा 9 (१) िँग िम्बक्न्त्िि)

यव
ु ा िथा खेलकुद मन्त्रालय
गण्र्की प्रदे श ।
.......क्िल्ला...........नगरगाउँ पासलका.........क्स्थि................................................रयव
ु ािथा
खेलकुदमन्त्रालयगण्र्कीप्रदे शकाबीचमािएकोखेलपव
ू ाडिारननमाडणिम्बन्त्िीिम्झौिा

गण्र्की प्रदे श, युवा िथा खेलकुद मन्त्रालयको आ.व. २०७८/२०७९ को बावषडक कायडक्रम खेलमैदानहरूको
ननमाडण

एवम ्

स्िरोन्त्ननि

नगरपासलका/गाउँ पासलकाको

अन्त्िरगि
वर्ा

..............................
नं

..........................................

मा

........
ननमाडण

कायडक्रम

िम्पन्त्न

गनड

............................ र ........................ युवा िथा खेलकुद
मन्त्रालय, ननम्नानि
ु ार गनड मन्त्िरु िई यो िम्झौिा गररएको छ ।
(क)

कायडक्रमको वववरण
१. कायडक्रमको नामाः ............................

२. ठे गानााः ..........................................
३. कायडक्रम कायाडन्त्वयन हुने स्थलाः ................................
४. कायडक्रमको उद्दे श्याः ...........................
.....................

....................

५. कायडक्रम िुरु हुने समनिाः ...................
.................

६. कायडक्रम िम्पन्त्न हुने समनिाः

(ख) कायडक्रमको लागि
१.

कायडक्रमको कूल लागि रुाः..................।

(अक्षरे पी.................................) मार
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२.

लागि व्यहोने स्रोिहरूाः
२.१. युवा िथा खेलकुद मन्त्रालय: रु................. ......................
२.२. स्थानीय िहाः रु.........................
२.३. अन्त्य स्रोिबाटाः रु .................

(ग) कायडक्रम कायाडन्त्वयन गदाड िम्पन्त्न गररने मुखय कायडहरु र अनुमाननि लागिको वववरणाः
सि.नं.

मख
ु य कायडहरु

पररमाण

अनम
ु ाननि

िम्पन्त्न गनड

लागि

लाग्ने िमय

कैकफयि

१.
२.
३.
४.
५.

(घ) कायडक्रम कायाडन्त्वयन िम्बन्त्िी व्यवस्था
१.

यि िम्झौिा बमोक्िम कायडक्रम कायाडन्त्वयन गदाड स्थानीय िह, िम्बक्न्त्िि िंस्था िथा
गने िसमनि/िंस्था/ननमाडण व्यविायीले िावडिननक खररद कानुनको पालना गनप
ुड ने छ ।

माधथ उल्लेखखि व्यवस्था र शिड अनुिार आयोिना कायाडन्त्वयन गनड गराउन हामी ननम्न
पक्षहरू मन्त्िुर गदडछौँ ।
संस्र्ाको तफाबाट

मन्रालयको तफाबाट

दस्िखिाः

दस्िखिाः

नाम थराः ..................

नाम थराः

पदाः

पदाः

.......................

िम्पकड नाः ......................
छापाः

छापाः

समनिाः

समनिाः
रोहवराः
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दस्िखि

दस्िखि

नामाः

नामाः

पदाः

पदाः
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अनस
न च
ू ी –४
(दफा १2 (३) सँग सम्बन्न्धत)
काया सम्पन्न प्रनतवेदनको ढाँचा
िंस्थाको नाम र ठे गानााः …………………………….

सि.

योिना िञ्चालन हुने स्थानाः ....................

योिनाको नामाः ………………………..

अननदानको वववरण

लागि अनुमानको कुल अंक रु. ………………….

स्रोि

काम िरु
ु िएको समनिाः …………………....... ….

युवा िथा खेलकुद मन्त्रालय

िम्पन्त्न गनुप
ड ने समनिाः …………… ......…….

अन्त्य

काम िम्पन्त्न िएको समनिाः …………………………………

िम्मा

कामको वववरण

नं.

एकाइ

लागि
पररमाण

अनुमान बमोक्िम
दर

िम्मा

अनुदान रु.

खुद खचड िएको रकमको वववरण

फरक

पररमाण

पररमाण

दर

िम्मा

खचड रु.

कैकफयि
दर

घटी/बढी

१
२
३

कैकफयि महलमा घटी वा बढी िएको मख
ु य कारण िाथै अन्त्य आवश्यक कुरा लेख्ने ।
इक्रटमेट िन्त्दा बढी खचड िएमा त्यिको मख
ु य कारण ……………………… ………………………………… ………………………………… …………………………
ियार पानेको नामाः

पदाः

हस्िाक्षराः

पेश गनेको नामाः

पदाः

हस्िाक्षराः

प्रमाखणि गनेको नामाः

पदाः

हस्िाक्षराः

समनिाः

छापाः
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