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स्थानीय तहमा खेलकुद पूर्ााधार ननमााण सम्बन्धी कायावर्नध, २०७५ 

           स्र्ीकृत नमनत: २०७५।०९।१३ 

           पवहलो संशोधन: २०७८।०९।१६ 

 

प्रस्तार्ना: बालबानलका, यरु्ा, र्यस्क तथा प्रौढहरुको शारीररक, माननसक एर्म ् संर्ेगात्मक वर्कास तथा 
व्यर्स्थापनका लानग खेलकुद अपररहाया रहेको र स्थानीय तहदेखख नै योजनाबद्ध रुपमा खेलाडीहरुको 
उत्पादन, वर्कास तथा व्यर्स्थापनका लानग खेलकुद पूर्ााधारहरुको ननमााण गना आर्श्यक देखखएकोले प्रत्यके 
स्थानीय तहमा दीर्ाकालीन महत्र्का एक/एक र्टा खेलकुद पूर्ााधार ननमााण गना र्ाञ्चनीय भएकोले, 

नेपाल सरकारले देहायका कायावर्नध बनाएको छ।  

पररच्छेद-१ 

प्रारखम्भक 

1. संखिप् त नाम र प्रारम्भः (१) यो कायावर्नधको नाम "स्थानीय तहमा खेलकुद पूर्ााधार ननमााण सम्बन्धी 
कायावर्नध, २०७५" रहेको छ । 

(२) यो कायावर्नध नेपाल सरकार, मखन्िपररषद् बाट स्र्ीकृत भएको नमनतदेखख प्रारम्भ हनुेछ । 

2. पररभाषा : वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको नलागेमा यस कायावर्नधमा,- 
(क) "खेलकुद पूर्ााधार" भन्नाले स्थानीय तहमा खेलग्रामका रुपमा वर्कास गना आर्श्यक 

खेल वर्धा अनसुारका खेल मैदान (फुटबल मैदान, विकेट मैदान, भनलबल मैदान 
आदद), कभाडहल, ट्रयाक एन्ड वफल्ड, र्ावकङ रुट/फुट टे्रल, स्र्ीनमङ पलु, वर्चरण 
पाका  लगायतका खेलकुद पूर्ााधारलार्ा सम्झन ुपछा। 

(ख) "पररषद्" भन्नाले राविय खेलकुद पररषद् लार्ा सम्झन ुपछा। 

(ग) ...◼ 

(र्) "मन्िालय" भन्नाले यरु्ा तथा खेलकुद मन्िालयलार्ा सम्झन ुपछा। 

(ङ) ...◼ 

(च) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपानलका, नगरपानलका, उपमहानगरपानलका र 
महानगरपानलकालार्ा सम्झन ुपछा। 

 

 

 

पररच्छेद-२ 

 
◼ पवहलो संशोधनद्धारा खझवकएको (प्रदेश खेलकुद ननकाय)। 
◼ पवहलो संशोधनद्धारा खझवकएको (सनमनतको कायाालय)। 
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स्थानीय तहमा खेलकुद पूर्ााधार ननमााण गना स्थल छनौट सम्बन्धी व्यर्स्था 

3. खेलकुद पूर्ााधार स्थल छनौट :  (१) खेलकुद पूर्ााधार ननमााण सम्बन्धी सार्ाजननक स्थलको छनौट 
सम्बखन्धत ननर्ााचन िेिका प्रदेश सभा सदस्य र संर्ीय संसदका सांसदहरु समेतको परामशामा 
स्थानीय तह स्र्यंले गनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम खेलकुद पूर्ााधार स्थलको छनौट गदाा देहायका आधारहरुलार्ा 
प्राथनमकता ददन ुपनेछ: - 

(क) खेलकुद पूर्ााधार स्थलको छनौट गदाा सम्भर् भएसम्म सबै र्डालार्ा पायक पने र 
पूर्ााधार स्थलसम्म  यातायात सवुर्धा भएको । 

(ख) खेलकुद पूर्ााधार स्थलको छनौट गदाा र्ातार्रणीय रुपले अनकूुल र प्राकृनतक 
वर्पद्को जोखखममकु्त स्थल । 

(ग) खेलकुद पूर्ााधार स्थल छनौट गदाा खेलाडी, प्रखशिक तथा खेलकुद सम्बद्ध 
जनशखक्तको लानग आकखस्मक रुपमा हनुे दरु्ाटना र स्र्ास््य समस्याको उपचार 
लगायतका सवुर्धा उपलब्ध भएको । 

(र्) खेलकुद पूर्ााधार स्थल स्थानीय तहको खेलकुद प्रनतयोनगता र सम्भर् भएसम्म 
खजल्ला स्तरीय खेलकुद प्रनतयोनगताको आयोजना गना उपयकु्त भएको । 

(ङ) ⃰खेलकुद पूर्ााधारको ननमााणका लानग उपत्यका, पहाड र वहमाली िेिमा सम्भर् 
भएसम्म...◼ २०⃰ रोपनी जग्गा र तराई िेिमा ...◼ २ वर्गाहा जग्गा एकै स्थानमा 
उपलब्ध भएको । 

(च) ...◼ 

(छ) ...◼ 

पररच्छेद-३ 

अनदुान सम्बन्धी व्यर्स्था 
 

4. खेलकुद पूर्ााधार स्थलको ननमााणको लानग अनदुान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी  व्यर्स्था:-  (१) 
स्थानीय तहले खेलकुद पूर्ााधार स्थलको ननमााणका लानग उपदफा (३) बमोखजम स्थानीय तहबाट 

 
 पवहलो संशोधनद्धारा थप। 

⃰  पवहलो संशोधनद्धारा संशोनधत। 
◼ पवहलो संशोधनद्धारा खझवकएको (कखम्तमा)। 
⃰ पवहलो संशोधनद्धारा संशोनधत। 
◼ पवहलो संशोधनद्धारा खझवकएको (कखम्तमा)। 
◼ पवहलो संशोधनद्धारा खझवकएको। 
◼ पवहलो संशोधनद्धारा खझवकएको। 
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व्यहोनुा पने रकम बाहेक मन्िालय र्ा पररषद् बाट बढीमा दईु करोड⃰ रकम सशता अनदुानका 
रुपमा...◼ प्राप्त गना सक्नछे । 

तर अनदुान रकम जग्गा खररद गने प्रयोजनका लानग खचा गना सक्ने छैन । 

⃰(२) ननमााण हनुे खेलकुद पूर्ााधारको रकम मन्िालय र्ा पररषद्ले तोके बमोखजम हनुछे। 

⃰(३) खेलकुद पूर्ााधार ननमााण गना प्रत्येक स्थानीय तहका लानग लागत अनमुानको आधारमा 
जम्मा दरु् करोडमा नबढने गरी महानगरपानलका/उपमहानगरपानलकामा ३० प्रनतशत सम्म, 
नगरपानलकामा ४० प्रनतशत सम्म र गाउँपानलकामा ५० प्रनतशत सम्म संर्बाट अनदुान रकम 
उपलव्ध गरार्ने छ । 

(३क) उपदफा (३) बमोखजम स्थानीय तहबाट व्यहोनुा पने रकम खेलकुद पूर्ााधारमा खचा 
भएको नदेखखएमा त्यस्तो स्थानीय तहलाई मन्िालय र्ा पररषद् बाट ददर्ने अनदुान रकममा ननरन्तरता 
ददन मन्िालय र्ा पररषद्  बाध्य हनुे छैन। 

(३ख) बजेट तजुामा गररने र्षामा नै आगामी आ.र्.को खेल पूर्ााधार ननमााणका लानग सःशता 
अनदुान उपलव्ध गरार्ने स्थानीय ननकायको छनौट गरी वर्त्तीय हस्तान्तरणको रुपमा बजेट 
वर्ननयोजनको व्यर्स्था नमलार्नेछ ।  

तर चालू आ.र्. २०७८/७९ मा सञ्चालन हनुे पूर्ााधार ननमााण कायािम सोही आ.र्.मा 
सूचना ननकाली स्थानीय तहको छनौट गरी लाग ुगररनेछ । 

(४) खेलकुदका राविय तथा अन्तरााविय मापदण्ड अनरुुपका भौनतक संरचना ननमााण गराउन 
र देशभरका संरचनाहरुको सकभर एकरुपता कायम गराउन मन्िालयले नमूना नडजार्नहरु उपलब्ध 
गराउन सक्नछे। 

5. खेलकुद पूर्ााधार ननमााण गनाका लानग अनदुान प्राप्त गना ननरे्दन ददन ु पनेः ⃰(१) स्थानीय तहबाट 
स्र्ीकृत खेलकुद पूर्ााधार ननमााणको लानग रकम प्राप्त गना मन्िालय र्ा पररषद् मा अनसूुची-१ 
बमोखजमको आर्ेदन फाराम भरी पठाउन ुपनेछ। 

(२) आर्ेदन फारामका साथ खेलकुद पूर्ााधार ननमााणका लानग स्थान वकटान गरी सो 
सम्बन्धी गरुुयोजनाको स्र्ीकृत ड्रर्ङ नडजार्न सवहतको लगत र्विमेट संलग्न हनु ुपनेछ। 

◼(३) ... खझवकएको  

 
 पवहलो संशोधनद्धारा थप। 
⃰ पवहलो संशोधनद्धारा संशोनधत। 
◼ पवहलो संशोधनद्धारा खझवकएको (दईु र्षा)। 
⃰ पवहलो संशोधनद्धारा संशोनधत। 
⃰ पवहलो संशोधनद्धारा संशोनधत। 
 पवहलो संशोधनद्धारा थप। 
 पवहलो संशोधनद्धारा थप। 
⃰ पवहलो संशोधनद्धारा संशोनधत। 
 पवहलो संशोधनद्धारा थप। 
◼ पवहलो संशोधनद्धारा खझवकएको। 
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6. खेलकुद पूर्ााधार ननमााणको रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन ु पनेः ⃰(१) नेपाल सरकारले 
स्थानीय तहमा खेलकुद पूर्ााधार ननमााण गना वर्ननयोजन गरेको रकम मन्िालयले प्राप्त आर्ेदनका 
आधारमा सम्बखन्धत स्थानीय तहलाई ननणाय बमोखजम अनदुान रकम वर्तरण गनेछ। 

(१क) उपदफा (१) बमोखजम ददर्ने अनदुान रकम मन्िालय र्ा पररषद्ले एकैपटक र्ा 
पटक-पटक गरी उपलब्ध गराउन सक्नछे। 

◼(२)...खझवकएको 
◼(३)... खझवकएको 

पररच्छेद-४ 

अनगुमन 

7. अनगुमन सम्बन्धी व्यर्स्थाः ⃰(१) खेलकुद पूर्ााधार ननमााण कायाको अनगुमन मन्िालय, पररषद् र 
स्थानीय तहबाट हनुेछ। 

⃰(२) अनगुमन गने ननकायले अनगुमनको प्रनतर्ेदन मन्िालयमा बझुाउन ुपनेछ। 

⃰(३) अनगुमन प्रनतर्देन बमोखजमको काया सन्तोषजनक नभएको भने्न देखखएमा मन्िालयले 
अनगुमन गराउन सक्नछे।  

⃰(४) उपदफा (३) बमोखजम मन्िालयले अनगुमन गराउँदा समेत काया प्रगनत सन्तोषजनक 
नभएको देखखएमा मन्िालयले अनदुान रकम रोक्का गना सक्नेछ। 

8. ◼...खझवकएको 
9. ◼...खझवकएको 
10. ◼...खझवकएको 

पररच्छेद-५ 

लेखापरीिण गराउन ुपने 

11. अनदुान रकमको लेखापरीिणः ⃰(१) स्थानीय तहले खेलकुद पूर्ााधार ननमााणका लानग प्राप्त अनदुान 
रकमको लेखापरीिण प्रचनलत कानून बमोखजम गराउन ुपनेछ। 

 
⃰ पवहलो संशोधनद्धारा संशोनधत। 
 पवहलो संशोधनद्धारा थप। 
◼ पवहलो संशोधनद्धारा खझवकएको। 
◼ पवहलो संशोधनद्धारा खझवकएको। 
⃰ पवहलो संशोधनद्धारा संशोनधत। 
⃰ पवहलो संशोधनद्धारा संशोनधत। 
⃰ पवहलो संशोधनद्धारा संशोनधत। 
⃰ पवहलो संशोधनद्धारा संशोनधत। 
◼ पवहलो संशोधनद्धारा खझवकएको। 
◼ पवहलो संशोधनद्धारा खझवकएको। 
◼ पवहलो संशोधनद्धारा खझवकएको। 
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(२) खेलकुद पूर्ााधार ननमााण कायाको लेखापरीिण प्रनतर्ेदन स्थानीय तहले मन्िालय ...◼ र 
पररषद् मा पठाउन ुपनेछ। 

पररच्छेद-६ 

वर्वर्ध 

12. सनमनत गठन गना सक्नेः स्थानीय तहले यस कायावर्नध बमोखजम खेलकुद पूर्ााधार ननमााण काया गना 
एक उपसनमनत गठन गना सक्नेछ। 

13. कायावर्नध कायम रहने अर्नधः यो कायावर्नध नेपाल सरकारबाट स्र्ीकृत भएको नमनतले खेलकुद 
पूर्ााधार ननमााण काया सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेसम्म कायम रहनेछ। 

14. प्रचनलत कानून बमोखजम खचा गनुा पनेः यस कायावर्नध बमोखजम स्थानीय तहले प्राप्त गने अनदुानको 
रकम प्रचनलत कानून बमोखजम खचा गनुा पनेछ। 

15. अनदुानको रकम सदपु्रयोग गनुा पनेः स्थानीय तहले प्राप्त अनदुानको रकम आफ्नो खातामा बाँधी जनु 
प्रयोजनको लानग प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा माि खचा उपयोग गनुा पनेछ। 

१५क. प्रगनत प्रनतरे्दन ददन ुपनेः (१) स्थानीय तहले खेलकुद पूर्ााधार ननमााणको प्रगनत प्रनतर्देन र्ावषाक 
रुपमा मन्िालय र्ा पररषद्लाई बझुाउन ुपनेछ। 

   (२) उपदफा (१) बमोखजमको प्रगनत प्रनतर्ेदन नबझुाउने स्थानीय तहलाई अनदुान रकममा 
ननरन्तरता ददन मन्िालय र्ा पररषद् बाध्य हनुे छैन। 

16. काया सम्पन्न प्रनतरे्दन ददन ुपनेः स्थानीय तहले खेलकुद पूर्ााधार ननमााण सपन्न भएपनछ सोको र्ावषाक 
प्रनतर्देन मन्िालय र पररषद् मा बझुाउन ुपनेछ। 

17. कायावर्नध संशोधनः यस कायावर्नधमा भएका व्यर्स्थाहरु संशोधन गना आर्श्यक देखखएमा मन्िालयले 
संशोधन गना सक्नेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
⃰ पवहलो संशोधनद्धारा संशोनधत। 
◼ पवहलो संशोधनद्धारा खझवकएको। 
 पवहलो संशोधनद्धारा थप। 
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अनसूुची-१ 

(स्थानीय तहले ददने आर्ेदनको ढाँचा) 
नमनतः 

वर्षयः खेल पूर्ााधार आयोजना सम्बन्धमा। 

श्री यरु्ा तथा खेलकुद मन्िालय,  

नसंहदरबार, काठमाण्डौं। 

महोदय,  

प्रस्ततु वर्षयमा यस महानगरपानलका/उपमहानगरपानलका/नगरपानलका/गाउँपानलकामा खेल पूर्ााधार वर्कासका 
लानग खेल पूर्ााधार वर्कासका लानग खेल पूर्ााधार वर्कास आयोजना आर्श्यक परेकोले तपखशल बनमखजमको वर्र्रण 
सवहत यो आरे्दन पेश गररएको छ; 
तपखशलः 
1. खेल पूर्ााधार ननमााण स्थलः 

खजल्ला-         नगर/गाउँपानलका- 

र्डा-     स्थानीय प्रचनलत नाम- 

2. प्रस्तावर्त खेल पूर्ााधार ननमााण गररने जग्गाकोः 
(क) िेिफल       (ख) स्र्ानमत्र् 

3. प्रस्तावर्त खेल आयोजनाको वर्र्रणः 
•  

4. प्रस्तावर्त आयोजनाको लागत अनमुान रकम रू. 
5. खेल पूर्ााधार आयोजनाको कखम्तमा महानगरपानलका/उपमहानगरपानलकामा ७० प्रनतशत, नगरपानलकामा ६० 

प्रनतशत र गाउँपानलकामा ५० प्रनतशत रकम स्थानीय तहले व्यहोने ननणाय नमनतः 
प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतको नामः     प्रमखुको नामः 
हस्तािरः         हस्तािरः 
नमनतः        नमनतः 

6. प्रस्तावर्त खेल पूर्ााधार ननमााण गने आनथाक र्षाः 
कायाालयको छाप  

आरे्दनका साथ संलग्न गनुा पने कागजातहरुः 
1. खेल पूर्ााधार ननमााणकालानग नगर/गाउँ कायापानलकाको ननणाय प्रमाखणत प्रनतनलवप, 
2. खेल पूर्ााधारहरुको नड.वप.आर र्ा ड्रर्ङ सवहतको लागत र्विमेट, 
3. खेल पूर्ााधार आयोजनाको कखम्तमा महानगरपानलका/उपमहानगरपानलकामा ७० प्रनतशत, 

नगरपानलकामा ६० प्रनतशत र गाउँपानलकामा ५० प्रनतशत  रकम स्थानीय तहले व्यहोने 
प्रनतबद्धता पि, 

4. खेल पूर्ााधार ननमााण स्थलको जग्गाधनी पूजााको प्रनतनलवप, 
5. ननजी र्ा कुनै संस्थाको जग्गा भए कखम्तमा २० र्षे प्रयोग गने गरी गररएको सम्झौताको प्रमाखणत 

प्रनतनलवप, 
6. छनौट गररएको जग्गाको चारै कुनाबाट खखखचएको फोटो। 

 

 
 पवहलो संशोधनद्धारा थप। 
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