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गलु्िीदरबार गाउँपामिका 
 

 

 खण्ड :४  संख्र्ा :३   असोज ०५ गते  सोिबार, २०७७  

भाग-२ 

भमूि बैंक सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७ 
 

कार्यपामिकाबाट स्िीकृत मिमत : २०७७।०४।२५ 
 

प्रस्तािनााः  

विश्वभर िहािारीको रुपिा फैमिएको कोरोना भाईरस (कोमभड १९) को कारण देश विदेशबाट र्स गलु्िीदरबार 
गाउँपामिकािा फकय न ुभएका र कृवि पशपुािन िाफय त आर् आजयन र आत्ि मनभयर बन्न खोज्न ुभएका नागररकहरुिाई 
िक्षित गरर पामिकामभत्र रहेको बाँझो जमिन घटाई खेतीर्ोग्र् जमिनको िेत्रफि विस्तार गदै¸ कृिकहरुको िनोिि 
उच्च राख्दै बाँझो जमिनको उपर्ोग िाई भमूि बैंक िाफय त व्र्िक्षस्ित र प्रभािकारी बनाउनको िामग स्िानीर् सरकार 
संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ र गलु्िीदरबार गाउँपामिकाको प्रशासकीर् कार्यविमध (मनर्मित गने) ऐन, 
२०७६ को दफा (४) बिोक्षजिको अमधकार प्रर्ोग गरर र्ो कार्यविमध तर्ार गरी जारी गररएको छ । 

 

 

 

१. संक्षिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) र्स कार्यविमधको नाि “भमूि बैंक सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७” रहनेछ । 

(२) र्ो कार्यविमध गाउँकार्यपामिकाबाट स्िीकृत भएपश्चात िाग ुहनुछे । 
 

२. पररभािााः वििर् िा प्रसङ्गिे अको अिय निागेिा र्स कार्यविमधिााः 
(१) “गाउँपामिका” भन्नािे गलु्िी दरबार गाउँपामिका बकु्षझनछे । 

(२) “कार्ायिर्” भन्नािे गाउँ कार्यपामिकािाई बझुाउँछ । सो शब्दिे िडा कार्ायिर् सिेतिाई बझुाउनछे ।  

(३) “गाउँकार्यपामिका” भन्नािे गलु्िी दरबार गाउँकार्यपामिकािाई बझुाउनछे ।  
(४) "अध्र्ि" भन्नािे गलु्िीदरबार गाउँपामिकाका अध्र्ििाई सम्झन ुपछय । 

(५) "जनप्रमनमध" भन्नािे गलु्िीदरबार गाउँपामिकाका अध्र्ि¸ उपाध्र्ि¸ िडाध्र्ि¸ कार्यपामिका सदस्र् र 
सभाका सदस्र्हरुिाई सम्झन ुपछय ।  

      स्िानीर् राजपत्र 
 



भमूि बैंक सम्बन्धी कार्यविमध¸ २०७७ 

 

(६) “भमूि बैंक” भन्नािे पामिका मभत्र रहेका खेतीर्ोग्र् बाँझो जमिनको उपभोग गनयको िामग पामिकािे संचािन 
गरेको कार्यक्रििाई सम्झन ुपछय ।  

(७) “प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृत” भन्नािे गलु्िीदरबार गाउँपामिकाका प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृतिाई   
बझुाउनेछ । 

(८) “कियचारी” गाउँपामिका तिा िडा कार्ायिर्िा कार्यरत सम्पूणय कियचारीिाई बझुाउनछे ।  
 

३. भमूि बैक : (१) गलु्िीदरबार गाउँपामिका मभत्रका विमभन्न िडाहरुिा रहेका खेतीर्ोग्र् बाँझो जमिनको प्रर्ोग गनय 
स्िानीर् श्रिको व्र्िस्िापन गदै परम्परागत खेमत प्रणािीिाई आधमुनक खेती प्रणािी िाफय त व्र्िसार्ीक खेती 
गने उद्देश्र्िे भमूिको व्र्िस्िापनको िामग स्िापना गररएको एकीकृत बाँझो जमिनिाई मनम्नानसुार व्र्िक्षस्ित 
गररनेछ ।  
(२) पामिकामभत्र रहेका खेतीर्ोग्र् बाँझो जग्गा तिा अन्र् बाँझो जग्गा आफूिे उपभोगको नगरी खािी राखेका 
जग्गाधनीिे अमनिार्य रुपिा अनसूुची १ बिोक्षजिको ढाँचािा मनिेदन ददनपुनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोक्षजिको बिोक्षजि मनिेदन नददने जग्गाधनीिाई पामिकाको तफय बाट उपिब्ध गराईने सम्पूणय 
सेिासवुिधाहरुबाट बक्षन्चत गरी तोवकए बिोक्षजिको जरीिाना गररनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोक्षजिको जग्गाहरु पामिकाको भमूि बैंकिा दताय हनुछेन ्। 

(५) बाँझो राक्षखएको खेमतर्ोग्र् जमिनको उपर्ोग गरी कम्तीिा ३ रोपनीिा कृवि खेती गनय चाहने कृिकिाई प्रमत 
रोपनीका दरिे कार्यपामिकािे तोके अनसुारको रकिका दरिे नगद अनदुान उपिब्ध गराईने छ ।  

(६) बाँझो राक्षखएको खेमतर्ोग्र् जमिन उपभोग नगने जग्गाधनीिे आफूिे उपभोग गनय नसक्ने भएिा पामिकािे 
जग्गाको िमगयकरण र उपभोग गनय नकसकेको िनामसि कारणको आधारिा मनधायरण गरेको रकििा पामिकािाई 
कक्षम्तिा ३ िियको िामग भाडािा ददनपुनेछ ।  

(७) आफ्नो जग्गा नभएको/पर्ायप्त नभएको पामिकाका नागररकिे व्र्िसार्ीक रुपिा कक्षम्तिा ३ ििय सम्िको 
िामग कृवि तिा पशपुािन सम्बन्धी कार्य गनय इच्छुक भएिा पामिकाको भमूि बैंकिा रहेको जग्गा मनशलु्क 
उपिब्ध गराईनेछ । 

(८) उपदफा (५) बिोक्षजिको खेतीर्ोग्र् जमिनिा अमनिार्य कृवि उपजहरुको उत्पादन र बेिौमस तरकारी खेती 
नगदे बािी उत्पादन गनुयपनेछ भने अन्र् बाँझो जमिनिा फिफूिका विरुिा तिा पशपुािन सम्बक्षन्धका कार्यहरु 
गनुयपनेछ ।  

(९) उपदफा (५) बिोक्षजि उपिब्ध गराईएको जग्गािा पामिकाको तफय बाट सिर् सिर्िा आिश्र्क िि तिा 
अन्र् प्राविमधक सहर्ोग उपिब्ध गराईनेछ । 

(१०) उत्कृष्ट कृवि उत्पादन तिा पशपुािन गने कृिकिाई पामिकाको तफय बाट सम्िान गने व्र्िस्िा मििाईनछे 

(११) कृिकहरुिे आफूिे उत्पादन गरेको कृवि उपज आफैिे विक्री वितरण गनय नसकेको अिस्िािा पामिकािे 
उक्षचत िूल्र्िा उत्पाददत िस्तहुरुको विक्री वितरण गने र पामिकाको कोशेिी घरिा ल्र्ाउन े व्र्िस्िा   
मििाउनेछ । 

(१२) पवहिो पटक बाँझो जमिनिाई जोती खेती गनय गोरु िा कृवि उपकरण खररदको िामग पामिकाको तफय बाट 
आिश्र्क अनदुान उपिब्ध गराईनेछ । 

४. बजेट/श्रोतको व्र्िस्िााः (१) भमूि बैंकिा रहेका जग्गाहरु भाडािा मिन ददनको िामग आिश्र्क रकिको 
व्र्िस्िा गाउँपामिकािे मििाउन ुपनेछ । 
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(२) गाउँपामिकािे भिूी बैंक सम्बन्धी कार्य गदाय खचय हनुे रकि पामिकाको भमूि बैंकिा छुट्टाएको रकिबाट 
पनेछ । तर भमूि बैंक कोििा आिश्र्क रकिको अभाि भएिा गाउँपामिकािे बचत रहने अन्र् श्रोतबाट 
सिेत खचय/भकु्तानी गनय सक्नेछ । 

(३) र्सरी खचय गररएको रकिको वहसाब गाउँपामिकािे बेग्िै राख्न ुपनेछ  र सो को वििरण प्रिखु प्रशासकीर् 
अमधकृत िाफय त गाउँ कार्यपामिकािा पेश गने व्र्िस्िा मििाउन ुपनेछ । 

(४) कृवि ज्ञानकेन्र गलु्िीसगँ सिेत सिन्िर् गरी कृवि ज्ञानकेन्र र पामिकाको साझेदारीिा कार्यक्रि संचाििाई 
मनरन्तरता ददईनेछ । 

 

५. अन्र्/विविधाः (१) र्स कार्यविमधको कार्ायन्िर् गदाय केही दवुिधा पनय गएिा गाउँपामिकािे आिश्र्क मनणयर् गरी 
त्र्स्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आिश्र्क व्र्िस्िा गनय सक्नेछ । 

(२) र्स कार्यविमधिा गाउँ कार्यपामिकािे सिर्-सिर्िा आिश्र्क हेरफेर गनय सक्नछे ।  
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अनसूुची १ 

दफा ३(२) संग सम्बक्षन्धत 

(बाँझो जग्गा भमूि बैंकिा दतायको िामग ददने मनिेदनको ढाँचा) 
 

जग्गाधनीको नाि िर :.................................................................................................................. 
 

ठेगाना :  गलु्िीदरबार गाउँपामिका िडा नं .......,  टोि ..................  सम्पकय  नम्बर :  ........................... 
 

वकत्ता नं. .............. िेत्रफि ................................. जग्गाको वकमसि ................................. 
 

जग्गा रहेको स्िानको ठेगाना : गलु्िीदरबार गाउँपामिका िडा नं......,  टोि/स्िान ..................................... 
 

१.  जग्गाको वििरण 

क. जमिनको बनोट (सम्िो, मभरािो, ढुङ्गग्र्ान भएको, झाडी भएको, ठुिठुिा रुख मबरुिा भएको, जंगििा भएको) 
ख. मसंचाईको व्र्िस्िा भए/नभएको : 
ग. नक्षजकै पानीको श्रोत भए/नभएको : 
घ. पानीको श्रोत भए कमत मिटर टाढा रहेको छ  : 

ङ. िाटो कस्तो प्रकारको छ (रातो¸बिौटे¸ ढुङ्गामगटी मिक्स भएको¸ कािो) : 
च. मभरािो / सम्िो बारी/खेत छ भने कमत िटा छ संख्र्ा उल्िेख गने : 
छ. खेतका गराहरु छन भने कमत िटा छन ् : 
ज. पारीिो तिा ओसीिो कस्तो प्रकारको छ उल्िेख गने :  

२. भाडािा ददन चाहेको अिधी (कक्षम्तिा ३ ििय) :  

३. जग्गा सम्बन्धी अन्र् कुराहरु भए खिुाउन े: 

४. आफ्नो िखु्र् व्र्िसार् : 
४. घरपररिार संख्र्ा :    बैदेक्षशक रोजगारिा गएको संख्र्ा : 
५. नेपाििा रोजगारी प्राप्त गरेको संख्र्ा :   बेरोजगार संख्र्ा : 
६. बाँझो जग्गा आफैिे प्रर्ोग गनय नसक्नकुो कारण : ............................................................................ 

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

 

संिग्न गनुयपने कागजात 

क. जग्गाधनीको नागररकताको प्रिाण पत्रको प्रमतमिवप 

ख. जग्गाधनी प्रिाण पजुायको प्रमतमिवप 

ग. जग्गाको नक्सा 
 

       मनिेदकको हस्तािर 
मिमत : २०७७।०६।...... 
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आज्ञािे 

िक्ष्िण पाण्डे 

प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृत 

 


