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एक स्थानीय तह एक खेलमैदान/र�शाला �नमार्णका ला�ग अनदुान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी 
कायर्�व�ध, २०७६ 

पर्स्तावना: 

खेलाडी, खेल पर्िशक्षक, म�हला, बालबा�लका, यवुाको खेलकुदको माध्यमवाट शार��रक, मान�सक, सामािजक र 
संवेगात्मक �वकासका ला�ग गाउँपा�लकामा खेल मैदान र नगरपा�लकामा र�शाला �नमार्ण गर� खेलकुद 
�वकासका पूवार्धार तयार गन� बा�षर्क कायर्कर्म तथा बजेट कायार्न्वयन गनर् आवश्यक भएकोले पर्देश सरकार, 
मन्तर्ीप�रषद्, गण्डक� पर्देशबाट एक स्थानीय तह एक खेल मैदान �नमार्णका ला�ग अनदुान उपलब्ध गराउन े
सम्बन्धी कायर्�व�ध २०७६ स्वीकृत ग�रएको छ ।  

१. संिक्ष� नाम र पर्ारम्भः १) यो कायर्�व�धको नाम æएक स्थानीय तह एक खेल मैदान/र�शाला �नमार्ण  

सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७६Æ रहेको छ । 

२) यो कायर्�व�ध स्वीकृत भएको �म�तदेिख गण्डक� पर्देशभर पर्ारम्भ हनुेछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा पर्संगले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा, 

(क)  "मन्तर्ालय" भ�ाले सामािजक �वकास मन्तर्ालय, गण्डक� पर्देशलाई सम्झन ुपदर्छ । 

(ख) "सिचव" भ�ाले मन्तर्ालयको सिचव सम्झन ुपदर्छ । 

(ग) "स्थानीय तह" भ�ाले गण्डक� पर्देश अन्तगर्तका गाउँपा�लका र नगरपा�लकाहरुलाई सम्झन ुपदर्छ ।  

३. पर्स्ताव आव्हान गन�ः १) एक स्थानीय तह एक खेल मैदान/रंगशाला �नमार्णका ला�ग अनदुान उपलब्ध 
गराउने कायर्कर्मका ला�ग कम्तीमा ३० �दनको सावर्ज�नक सूचना पर्काशन गर� पर्स्ताव आव्हान ग�रनेछ । 

२) उपदफा १) बमोिजमको सूचना मन्तर्ालयको ववेसाइट र �व�तुीय माध्यममा पर्काशन ग�रनेछ । 

४. पर्स्ताव पेश गन�ः १)  स्थानीय तहमा खेल मैदान वा र�शालाको �नमार्णका ला�ग अनसूुची- १ बमोिजमको 
ढाँचामा कायर्कर्म पर्स्ताव तयार गर� मन्तर्ालयमा पेश गनुर्पन�छ । 

२) पर्स्ताव साथ देहायका कागजातहरु समेत पेश गनुर्पन�छ ।  

क) स्था नीय तहको माग /�नवदेन, 

ख) स्थानीय तहको लागत साझेदार�सम्बन्धी पतर्  

 ग) योजनाको अनमुा�नत लागत इ�� मेट 

 �नमार्ण कायर्का ला�ग आवश्यक �डजाइन, लागत अनमुान र स्पेिश�फकेशन स�हतको 

नगरपा�लका/गाउँपा�लकाबाट स्वीकृत अनमुा�नत लागत इ��मेट/�वस्ततृ प�रयोजना पर्�तवेदन)  

 घ) खेल मैदान/रंगशाला �नमार्ण हनुे स्थानको जग्गाधनी पर्माणपतर् वा स्थानीय तहको भोगा�धकार 

  सम्बन्धी पतर् । 

५. पर्स्ताव छनौटको आधारः स्थानीय तहमा खेल मैदान र र�शाला �नमार्णका ला�ग अनदुान उपलव्ध गराउन 
अनसूुची -२ बमोिजमका आधारहरु अवलम्बन ग�रनेछ । 
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६. पर्स्तावको छनौट र स्वीकृ�तः १) दफा ४(१) बमोिजम पर्ा� हनु आएका पर्स्तावहरुको छनौट गनर् 
मन्तर्ालयमा देहाय बमोिजमको एक स�म�त रहनछे । 

क) यवुा तथा खेलकुद महाशाखा पर्मखु       - संयोजक 

ख) आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्तर्ालयका पर्�त�न�ध    - सदस्य   

ग ) सम्बिन्धत के्षतर्को �वज्ञ १ जना      - सदस्य 

घ) पि�मा�ल खेलकुद �वकास स�म�तको पर्�त�न�ध                 - सदस्य 

ङ)  मन्तर्ालयको यवुा तथा खेलकुद शाखाको अ�धकृत    - सदस्य सिचव 

२) छनौट स�म�तमा संयोजकले आवश्यकता अनसुार थप �वज्ञ आमन्तर्ण गनर् सक्नछे ।  

३) खचर् गन� अिख्तयार� �दनभुन्दा अिघ सामािजक �वकास मन्तर्ालयले �नमार्ण स्थलको स्थलगत 

अनगुमन/�नर�क्षण गर� कायर्कर्म स�ालन हनुसक्ने स�ुनि�तता सम्बन्धी पर्�तवेदन �लन सक्नेछ । 

४) छनौट स�म�तमा पर्ा� भएका पर्स्तावहरुलाई सात �दन�भतर् अनसूुची-२ मा उल्लेिखत आधार बमोिजम 
मूल्या�न गर� स्वीकृ�तका ला�ग सिचव समक्ष पेश गन�छ ।  

५) उपदफा ३ ) बमोिजम स्वीकृत भएका पर्स्तावहरुको सूची मन्तर्ालयको वेवसाइट माफर् त ् सावर्ज�नक 
ग�रनेछ। 

७. कायर्कर्म कायार्न्वयन सम्बन्धी सम्झौताः १) स्वीकृत कायर्कर्महरुको कायार्न्वयनका ला�ग सम्बिन्धत 
स्थानीय तहले �नमार्णसम्बन्धी कायर् गन� स�म�त/संस्था/�नमार्ण व्यवसायीसँग १५ �दन �भतर् सम्झौता 
ग�रसक्न ुपन�छ ।   

२) उपदफा १) बमोिजम को सम्झौतामा अन्य कुराको अ�त�र� कायर्कर्म कायार्न्वयन अव�ध र स्थानीय तहले 
आवश्यक ठानेका शतर्हरु उल्लेख गनर् सक्नेछ । 

३) कायर्कर्म सम्झौताको ढाँचा अनसूुची - ३ बमोिजम हनुेछ । 

४) दफा ६ को उपदफा ३ ) बमोिजम कायर्कर्म स्वीकृत भए प�ात ्�नणर्य भएबमोिजमको अनदुान रकमको 
अिख्तयार� सम्बिन्धत स्थानीय तहलाइर् �दइनेछ । 

८. कायर्कर्म स�ालनः १) कायर्कर्म  कायार्न्वयनको सम्झौता भएप�छ सम्बिन्धत स�म�त/संस्था/�नमार्ण 
व्यवसायीले ज�तसक्दो �छटो कायार्रम्भ गनुर्पन�छ । कायर्कर्म कायार्न्वयन गन� स्थानीय तहले लागत 
इ��मेट वा �वस्ततृ प�रयोजना पर्�तवदेनका आधारमा कायर्योजना तयार गर� सोह� आधारमा कायर् स�ालन 
गनुर्पन�छ । 

२) उपदफा १) बमोिजम कायार् रम्भ भएप�छ सम्बिन्धत स्थानीय तहले सो को जानकार� मन्तर्ालयलाई 
�दन ुपन�छ । 

३) सम्बिन्धत �नमार्ण कायर् सम्प� भएप�ात सो को पर्�तवदेन मन्तर्ालयमा पेश गनुर्पन�छ । 

४ ) कायर्कर्मको कायार्न्वयनमा सहजीकरण गनर् तप�सलको सहजीकरण स�म�त रहने छः 

क) सम्बिन्धत स्था नीय तहको खेलमैदान रहेको वडाको वडाध्यक्ष    -संयोजक 
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ख) स्थानीय तहको  सम्बिन्धत वडाको वडा सदस्य                -सदस्य 

ग) सम्बिन्धत स्थानीय तहको खेलकुद हेन� शाखाको कमर्चार�        -सदस्य 

५) �नमार्ण कायर्को िजम्मा �लएको स�म�त/संस्था/�नमार्ण व्यवसायीले कायर् सम्झौता बमोिजम 
कायर्सम्पादन नगरेमा वा रकमको दरुुपयोग गरेको पाईएमा स्थानीय तह वा सम्बिन्धत �नकायले 
पर्च�लत काननु बमोिजम कारवाह� गनर् सक्नेछ । 

९. कायर्कर्म अनगुमनः १) कायर्कर्मको अनगुमन मन्तर्ालय तथा स्थानीय तहले गन�छ ।कायर्कर्म अनगुमन 
पर्�तवदेन फारामको ढाँचा अनसूुची - ४ बमोिजम हनुेछ । 

२ ) अनगुमनको �सल�सलामा �दइएका �नद�शन एवं सझुावहरु पालना गन� िजम्मवेार� कायर्कर्म स�ालन 
गन� स्थानीय तह र सम्बिन्धत स�म�त/संस्था/�नमार्ण व्यवसायीको हनुेछ । 

३) कायर् सम्प� पर्�तवदेनको ढाँचा अनसूुची - ५ बमोिजम हनुेछ । 

१०. बाधा अड्काउ फुकाउ तथा संशोधनः  यस कायर्�व�धको कायार्न्वयनमा कुनै बाधा उत्प� भएमा वा 
संशोधन एवम ्हेरफेर गनर् आवश्यक परेमा मन्तर्ालयले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन वा संशोधन गनर् 
सक्नेछ । 

११. खारेजी र बचाउः एक स्थानीय तह एक खेलमैदान �नमार्णका ला�ग पुजँीगत अनदुान गराउन ेसम्बन्धी 
कायर्�व�ध, २०७५ खारेज ग�रएको छ ।साथै यस अगा�ड भए गरेका कायर्हरू यसै कायर्�ब�ध बमोिजम 
भएको मा�ननछे ।  
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अनसूुची -२ 

दफा ५ सँगअनसूुची -१ 

दफा ४ १) सँग सम्बिन्धत) 

एक स्थानीय तह एक खेल मैदान/र�शाला �नमार्ण कायर्कर्म पर्स्ताव 

1. स्थानीय तहको �ववरणः 
क) नाम र ठेगानाः........................................................................    

ख) फोन नः .......................... मोबाईल नं= ..........................  ईमेलः .............................. 
 
2. कायर्कर्मको संिक्ष� �ववरण  
क) कायर्कर्मको नामः  ........................................................ 
ख) आवश्यक पन� कूल रकम रु. …………….....……   (अक्षरमा……………………………….) 

ग) मन्तर्ालयसँग माग ग�रएको रकम रूः .......................  

घ) आ�थर्क सहायता गन� अन्य �नकायहरू र सहयोग रकमः  ....................... 
ङ) कायर्कर्म सम्प� हनुे �म�तः  ......................... 

3. कायर्कर्मको पर्स्ताव  
क) कायर्कर्मको प�ृभ�ूमः  ...........................  ................. ................... ................................ 
.............. .............. ...... ................................................................................................. 
ग)  कायर्कर्मको उ�ेश्यः क) ...........................  ................. ................... 

ख) ................................ .............. .............. 
ग) ...... ...............................................................  

ङ) खेलमैदानको हालको स्थानको अवस्थाः ...........................  ................. ................... 
................................ .............. .............. ...... 
....................................................................................  
च)  �नमार्ण/सम्प� गनुर्पन� कायर्हरुः .... ........... ............  ...... ........... ...... .... ......... ......... 
.......... ............. .............. .............. ...... .................. ............... .......... ........ ....... 
........... ......... .......  
छ) अपेिक्षत उपलिब्धः ...........................  ................. ................... ............... ....... ... ....... 
.............. .............. ...... ........... .................... ........................... .............. ............. 
4. ब�कको नामः     खाता नं=...................... .................... 
5. आवश्यक कागजातहरुः 

क) स्थानीय तहको लागत साझेदार�सम्बन्धी पतर्  

ख) योजनाको अनमुा�नत लागत इ��मेट/�वस्ततृ प�रयोजना पर्�तवेदन 

ग) खेल मैदान/रंगशाला �नमार्ण हनुे स्थानको जग्गाधनी पर्माणपतर् वा स्थानीय तहको हक भोग सम्बन्धी 
पतर् । 

पर्स्ताव पेश गन� स्थानीय तहको तफर् बाट 

 नामः                                                हस्ताक्षरः 
 पदः                     �म�तः 
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स्थानीय तहको छापः      सम्पकर्  नः  
 सम्बिन्धत) 

एक स्थानीय तह एक खेल मैदान/र�शाला �नमार्ण कायर्कर्म छनौटका आधारहरु 

कर्.सं सूचक पर्ा�ा� पर्�तशत कै�फयत 

१ खेल मैदानसम्बन्धी पूवार्धार नभएको  
२५   

२ बहउुपयोगी खेल मैदान २०  कुनै एक खेलका ला�ग १०, पर्�त 

थप खेलका ला�ग ५ अंकका 

दरले 

३ लागत साझेदार�को स�ुनि�तता १५   

४ लागत इ��मेट स�हतको कायर्योजना  १०   

५ आफ्नै जग्गा पर्माण पजुार् वा हक भोग अ�धकार 

सम्बन्धी कागजात 

२०   

६ खेल मैदानको �नरन्तर उपयोग तथा संरक्षणको 

स�ुनि�तता 

१०   

जम्मा १००   

नोटः कुल अंक मध्ये ४० अंक वा सो भन्दा बढ� अंक पर्ा� गन� पर्स्ताव छनौट स�म�तले योग्यता सूचीका 
आधारमा स्वीकृतीका ला�ग �सफा�रस गन�छ । 
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अनसूुची –३ 

दफा ७ ३) सँग सम्बिन्धत) 

........................नगरपा�लका/गाउँपा�लका 
................., गण्डक� पर्देश,  

............................ नगरपा�लका/गाउँपा�लका र  ...................... ...स�म�त/संस्था/�नमार्ण व्यवसायीका बीचमा भएको 

रंगशाला/खेलमैदान �नमार्ण सम्बन्धी सम्झौताको ढाँचा 

गण्डक� पर्देश, सामािजक �वकास मन्तर्ालयको आ.व. २०७६/०७७ को बा�षर्क कायर्कर्म अन्तरगत 

नगरपा�लका/गाउँपा�लकासँगको सहकायर्मा �नमार्ण हनेु रंगशाला सम्बन्धी कायर्कर्म बमोिजम 

.............................. नगरपा�लका/गाउँपा�लकाको वडा नं ........ मा रंगशाला/ खेलमैदान �नमार्ण 

कायर्कर्म सम्प� गनर् �नमार्ण कायर्को िजम्मा �लएको ............................ स�म�त/संस्था/�नमार्ण 

व्यवसायी र ........................ नगरपा�लका/गाउँपा�लका �नम्नानसुार गनर् मन्जरु भई यो सम्झौता 

ग�रएको छ ।  

क)  कायर्कर्मको �ववरण 

 १. कायर्कर्मको नामः ............................  

 २. ठेगानाः .......................................... 

 ३. कायर्कर्म कायार्न्वयन हनेु स्थलः ................................ 

 ४. कायर्कर्मको उ�ेश्यः ........................... ..................... .................... 

 ५. कायर्कर्म सरुु हनेु �म�तः ................... 

 ६. कायर्कर्म सम्प� हनेु �म�तः ................. 

 ख)  कायर्कर्मको लागत 

 १. कायर्कर्मको कूल लागत रुः..................। अक्षरेपी.................................) मातर्  

२. लागत व्यहोन� सर्ोतहरूः 

  २.१. सामािजक �वकास मन्तर्ालय: रु................. ...................... 

  २.२. स्थानीय तहः रु......................... 

  २.३. अन्य सर्ोतबाटः रु ................. 
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  ग) कायर्कर्म कायार्न्वयन गदार् सम्प� ग�रने मखु्य कायर्हरु र अनमुा�नत लागतको �ववरणः 

�स.नं. मखु्य कायर्हरु प�रमाण अनमुा�नत 
लागत 

सम्प� गनर् 
लाग्न ेसमय 

कै�फयत 

१.      

२.      

३.      

४.      

५.      

 घ)  कायर्कर्म कायार्न्वयन सम्बन्धी व्यवस्था 

१. यस सम्झौता बमोिजम कायर्कर्म कायार्न्वयन गदार् स्थानीय तह तथा �नमार्ण कायर् गन� 

स�म�त/संस्था/�नमार्ण व्यवसायीले सावर्ज�नक ख�रद काननुको पालना गनुर्पन� छ ।  

मा�थ उल्लेिखत व्यवस्था र शतर् अनसुार आयोजना कायार्न्वयन गनर् गराउन हामी �नम्न पक्षहरू 

मन्जरु गदर्छ� । 

स�म�त/संस्था/�नमार्ण व्यवसायीको तफर् बाट     स्थानीय तहको तफर् बाट       
            

दस्तखतः                 दस्तखतः 

नाम थरः ..................             नाम थरः  

पदः .......................            पदः  

सम्पकर्  नः ...................... 

छापः               छापः 

�म�तः                �म�तः      

रोहवरः 

दस्तखत                                                                                        दस्तखत 

नामः                नामः  

पदः           पदः  
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अनसूुची –४ 

दफा ९ १) सँग सम्बिन्धत) 

कायर्कर्म अनगुमन पर्�तवेदनको  ढाचँा 

 

क) स्थानीय तहको नाम र ठेगानाः                                  

ख) कायर्कर्मको नामः .......................   ठेगानाः ........................................  

ग) बजेट रकम,  सामािजक �वकास मन्तर्ालयबाटः रु ................. ....... 

    स्थानीय तहबाटः रु ..................... 

    अन्य सर्ोतबाटः रु .................       

घ) उपलब्ध गराइएको �म�तः  

ङ) कायर्कर्म शरुु �म�तः                                  सम्प� �म�तः 

च) कायर्कर्म पर्ग�त सम्बन्धी �ववरणः 

 

छ) कायर्कर्म स�ालनका कर्ममा देिखएका समस्या, समाधानका उपाय र ग�रएका पर्यासहरुः 

 

 

ज) सझुावहरुः  

 

 

झ) कायर्कर्म कायार्न्वयन गन� स्थानीय तह/ �नमार्ण स�म�त/संस्था/�नमार्ण व्यवसायीको राय पर्�त�कर्याः 

 

 

ञ) अनगुमनकतार्को रायः 

 

 

ट) स्थानीय तह/ �नमार्ण स�म�तको तफर् बाट       

नामः ............................ पदः ............. हस्ताक्षरः ..............  

नामः ............................ पदः .............. हस्ताक्षरः =.............. 

नामः ............................ पदः .............. हस्ताक्षरः .............. 

ठ) अनगुमनकतार्कोः 

नामः               पदः      हस्ताक्षरः   �म�तः 

स्थानीय तहको छाप 
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अनसूुची – ५ 

दफा ९ २) सँग सम्बिन्धत)  

कायर् सम्प� पर्�तवेदनको ढाचँा 

 स्थानीय तहको नाम र ठेगानाः ……………………………. 

  कायर्कर्मको नामः ……………………….. 

 लागत अनमुानको कुल अंक रु. …………………. 

 काम सरुु भएको �म�तः …………………….    

 सम्प� गनुर्पन� �म�तः …………………. 

 काम सम्प� भएको �म�तः ………………………………… 

 

�स. 
नं. 

कामको �ववरण एकाइ लागत  अनमुान बमोिजम खदु खचर् भएको रकमको �ववरण फरक कै�फयत 

प�रमाण दर जम्मा प�रमाण दर जम्मा प�रमाण दर घट�/बढ�  

१      

 

       

२             

३             

४             

५             

६             

             

 

अनदुानको �ववरण 

सर्ोत अनदुान रु. खचर् रु. 

सामािजक �वकास मन्तर्ालय   

अन्य   

जम्मा   
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नोटः कामको �ववरण महलमा इ�ीमेटमा लेखे बमोिजमको �ववरण ले� े फरक महलमा इ��मेट भन्दा बढ� भएमा -) र घट� भएमा +) देिखने 
गर� फरक अ� देखाउने ।  

 

 कै�फयत महलमा घट� वा बढ� भएको मखु्य कारण साथै अन्य आवश्यक कुरा ले� े।  

इ��मेट भन्दा बढ� खचर् भएमा त्यसको मखु्य कारण ……………………… ………………………………… ………………………………… ………………………… 

………………… ………………… ………………………… ………………………… ……………………………….. 

 तयार पान�को नामः      पदः      हस्ताक्षरः 

 �म�तः 

 पेश गन�को नामः       पदः      हस्ताक्षरः 

 �म�तः 

 पर्मािणत गन�को नामः      पदः      हस्ताक्षरः 

 �म�तः  

 छापः 


	एक स्थानीय तह एक खेल मैदान/रङ्गशाला निर्माण कार्यक्रम प्रस्ताव

