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भोदी गाउँऩालरका 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड-४, संख्मा-११, लभलत - २०७७/१२/२९ 

 

बाग-२ 

नेऩारको संविधान फभोन्जभ भोदी गाउँसबारे फनाएको देहाम फभोन्जभको कामयविलध 
सियसाधायणको जानकायीको रालग प्रकाशन गरयएको छ । 

 

भोदी गाउँऩालरका 
भमूम बैंक तथा बाझो जममन ईपयोग सम्बन्धी काययमिधी,२०७७ 

प्रस्तािनाः  मिश्वभर महामारीको रुपमा फैमिएको कोरोना भाइरसको कारणिे नेपािी 

जनजीिनमा ल्याएको प्रभाि बाट यस मोदी गाईँपामिका पमन ऄछुतो रहन सकेन । यो 

ऄिमधमा यस गाईँपामिकाका नागररकहरुको कृमिप्रमत दमेिएको िगाििाइ िमित गरर 

पामिकामभत्र रहकेो बाझो जममन ईपयोग गद ै ,कृिकहरुको मनोिि ईच्च राख्द ै बाझो 

जममनको ईपयोगिाइ भमूम बैंक माफय त व्यिमस्थत र प्रभािकारी बनाईनको िामग स्थामनय 

सरकार संचािन ऐन,२०७४ को दफा १०२ र मोदी गाईँपामिकाको प्रशासकीय काययमिमध 

ऐन, २०७६ को दफा(४) बमोमजमको ऄमधकार प्रयोग गरर यो काययमिमध तयार गरी जारी 

गररएको छ। 

१. समंिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययमिमधको नाम “भमूम बैंक तथा बाझो जममन 

ईपयोग सम्बन्धी काययमिधी,२०७७” रहनेछ।  

२. (२) यो काययमिमध गाईँकाययपामिकाबाट स्िीकृत भएप्ात िागु ुननेछ। 

३. पररभािाः मििय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययमिमधमाः 

१)”गाईँपामिका” भन्नािे मोदी गाईँपामिकाबुमझनेछ। 



२)”कायायिय” भन्नािे गाईँ काययपामिकािाइ बुझाईँछ। सो शब्दि ेिडा कायायियसमेतिाइ 

बुझाईनेछ। 

३)”गाईँकाययपामिका” भन्नाि ेमोदी गाईँकाययपामिकािाइ बुझाईनेछ। 

४)”ऄध्यि” भन्नािे मोदी गाईँपामिकाका ऄध्यििाइ सम्झनु पछय। 

५)”जनप्रमतमनमध” भन्नािे मोदी गाईँपामिकाका ऄध्यि,ईपाध्यि,िडाध्यि,कायायपामिका 

सदस्य र सभाका सदस्यहरुिाइ सम्झनु पछय। 

६)“भमूम बैंक तथा बाझो जममन ईपयोग” भन्नाि ेपामिका मभत्र रहकेा ितेीयोग्य बाझो 

जममन ईपयोग गनयको िामग गाईँपामिकािे संचािन गरेको काययक्रमिाइ सम्झनु पछय । 

७)”प्रमिु प्रशासकीय ऄमधकृत” भन्नाि ेमोदी गाईँपामिकाका प्रमिु प्रशासकीय 

ऄमधकृतिाइ बुझाईनेछ। 

८)”कमयचारी”गाईँपामिका तथा िडा कायायियमा काययरत सम्पणूय कमयचारीिाइ बुझाईनेछ। 

४.भमूी बकै सम्बन्धी व्यिस्था  

१) मोदी गाईँपामिका मभत्रका मिमभन्न िडाहरुमा रहकेा िेतीयोग्य  बाझो जममनको प्रयोग 

गनय स्थामनय श्रमको व्यिस्थापन गद ैपरम्परागत िेमत प्रणािीिाइ अधुमनक िेती प्रणािी 

माफय त व्यिसामयक िेती गनने  ईदे् यिे  बाजो जममनको व्यिस्थापनको िामग स्थापना 

गररएको भूमम बैंकिाइ मनम्नानुसार व्यिमस्थत गररनेछ। 

२)गाईँपामिकामभत्र रहकेा िेतीयोग्य तथा ऄन्य  बाझो जग्गा अफुिे ईपभोग नगरी िािी 

रािेका न्यूनतम ५ रोपनी जग्गा जग्गाधनीिे ऄमनिायय रुपमा ऄनुसचूी १ बमोमजमको 

ढाँचामा मनिेदन समहत जग्गा भूममबैकमा ददनसके्नछन । 

३)ईपदफा (२) बमोमजमको जग्गाहरु पामिकाको भूमम बैंकमा दताय ुननेछन। 

४)बाझो रामिएको िेतीयोग्य जममनको ईपयोग नगनने  जग्गाधनीिे अफूिे ईपयोग गनय 

नसके्न भएमा  पामिकािाइ कमम्तमा ५ िियको िामग भाडामा ददनुपनने छ । तर जग्गाको भाडा 

सो जग्गा ऄकाय व्यक्ती िा फमयिे भाडामा मिएपमछ मात्र प्राप्त गनने छ । 

५)ईपदफा (५) बमोमजम बाझो रामिएको िेतीयोग्य जममनको ईपयोग नगनने  जग्गाधनीि े

गाईँपामिकासँग सम्झौता गरी अफ्नो नागररकता र िािपुजायको फोटोकपी समहत  

गाईँपामिकामा पेश गनुयपनने छ। 

 ७)अफ्नो जग्गा नभएका/प्रयाप्त नभएका पामिकाका नागररकि े व्यिसामयक रुपमा 

कमम्तमा २ ििय सम्मको िामग कृमि तथा पशपुािन सम्बमन्ध कायय गनय आच्छुक भएमा 



गाईँपामिकाको भूमम बैंकमा  दताय भएको जग्गा,जग्गाको प्रकृमत र ईपयुक्तता ऄनुसार 

गाईँपामिकासँग सम्झौता गरी ईपभोग गनय  सके्नछन। 

  ८) ईपदफा (७) बमोमजम कमम्तमा २ ििय सम्मको िामग कृमि तथा पशुपािन सम्बमन्ध 

कायय गनय आच्छुक कृिकि े गाईँपामिकासँग अपसी सहममतमा मनम्त रकममा सम्झौता 

गरेपमछ ईक्त रकमको ७०%  जग्गाधनीिे र ३०% गाईँपामिकाि ेव्यिस्थापन िचय गनने छ । 

५. बाझो जममन ईपयोगः 

१)मिगत २ ििय दमेि बाझो रामिएको िेतीयोग्य जममनको ईपयोग गरी, कम्तीमा ३ 

रोपनीमा कृमि िेती गनय चाहने कृिकिाइ ३ रोपनीको रु. ५००० का दरि ेर त्यसपमछको 

प्रमत रोपनी को िागी रु. ५०० को दरिे पामिका माफय त ऄनुदानईपिब्ध गराइनेछ। 

२)ईपदफा (१) बमोमजम मिगत २ ििय दमेि  ईक्त जममन बाझो रामिएको हो िा होआन 

भमन प्रमामणत गनयको िामग बाझो जममनभएको जग्गाधनीिे  बाझो जममनको ४ दकल्िाको 

समधयार मुचुल्का,िाडय समममतको मनणयय समहतको मसफाररस, व्यमक्तगत मनिेदन ,िािपुजाय 

र नामगरकताको फोटोकपी पामिकामा पेश गनुयपनने छ। 

 ३)ईपदफा (१) बमोमजमको िेतीयोग्य जममनमा ऄमनिायय कृमि ईपजहरुको ईत्पादन 

,बेमौिमी तरकारी र नगद ेबािी ईत्पादन गनुयपनने छ भने ऄन्य बाझो जममनमा फिफूिका 

मिरुिा तथा पशुपािन सम्बमन्धका काययहरु गनुयपनने छ 

५.बजटे/श्रोतको व्यिस्थाः 

(१)भूमम बैंकमा  रहकेा जग्गाहरु भाडामा मिन ददनको िामग अि्यक रकमको व्यिस्था 

गाईँपामिकािे ममिाईनु पनने छ। 

२)गाईँपामिकाि े भूमम बैंक सम्बमन्ध कायय गदाय िचय ुनने रकम पामिकाको भूमम बैंकमा 

छुट्टाएको रकमबाट गनने छ । 

३)यसरी िचय गररएको रकमको महसाब गाईँपामिकाि ेबेग्ि ैराख्न ुपनने छ र सो को मििरण 

प्रमुि प्रशासकीय ऄमधकृत माफय त गाईँ काययपामिकामा पेश गनने  व्यिस्था ममिाईनु पनने छ । 

४)कृमि ज्ञान केन्र,पियतसँग समेत समन्िय गरी कृमि ज्ञान केन्र र गाईँपामिकाको 

साझेदारीमा काययक्रम सचंािनिाइ मनरन्तरता ददइनेछ। 

६)ऄन्य/मिमिधः 

(१) यस काययमिमधको कायायन्ियन गदाय केही दमुिधा पनय गएमा गाईँपामिकािे अि्यक 

मनणयय गरी बाधा ऄड्काई फुकाईन अि्यक व्यिस्था गनय सके्नछ।  

२)यस काययमिमधमा गाईँ काययपामिकाि ेसमय-समयमा अि्यक हरेफेर गनयसके्नछ। 



 

 

                                                                      ऄनसुचूी १ 

                                                              दफा ३(२) सगं सम्बमन्धत 

                                             (बाझो जग्गा भमूम बैंकमा दतायको िामग मनिदेनको 

ढाँचा) 

जग्गाधनीको नाम 

थरः..............................................................................................................

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

ठेगानाः मोदी गाईँपामिका िाड नं .............., टोि.................................... सम्पकय  

नं......................................... 

दकत्ता नं .................. िते्रफि .................................. जग्गाको दकमसम 

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

जग्गा रहकेो स्थानको ठेगानाः मोदी गाईँपामिका िाड नं ................., 

टोि/स्थान................................................ 

१.जग्गाको मििरण 

क. जममनको बनोट ( सम्मो,मभरािो,ढुङ्ग्यान भएको,झाडी भएको,ठुिठिा रुि 

भएको,जंगिमा भएको) 

ि. ससचाइको व्यिस्था भए/नभएको – 

ग. नमजकै पानीको श्रोत भए/नभएको – 

घ. पानीको श्रोत  भए कमत ममटर टाढा रहकेो छ – 

ङ. माटो कस्तो प्रकारको छ ( रातो,बिौटो, ढुङ्गामगटी मममसएको,कािो ) – 

च. मभरािो/सम्मो बारी/ िेत छ भने कमत िटा छ, संख्या ईल्िेि गनने  – 

छ. िेतका गराहरु छन भने कमत िटा छन –  

ज. पाररिो तथा ओमसिो कस्तो प्रकारको छ ईल्िेि गनने  – 



२. भाडामा ददन चाहकेो ऄिमध ( कमम्तमा .......... ििय) – 

३. जग्गा सम्बमन्ध ऄन्य कुराहरु भए ििुाईने – 

४. अफ्नो मखु्य व्यिसाय ................................. िैदमेशक रोजगारमा गएको संख्या 

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

५. नेपािमा रोजगारी प्राप्त गरेको सखं्या .................  बेरोजगार संख्या 

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

६. बाझो जग्गा अफैि े प्रयोग गनय नसकु्नको कारण 

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

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

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

सिंग्न गनुयपनने  कागजत 

क. जग्गाधनीको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमतमिमप 

ि. जग्गाधनीको प्रमाण पुजायको प्रमतमिमप 

ग. जग्गाको नक्सा 

मममतः२०७७/............./................                                                                                       

मनिेदकको हस्तािर               
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