
 

 

जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ 

(मानननर् मन्रीस्तरबाट नमनत २०७७/०५/३१ मा स्वीकृत) 
 

प्रस्तावना : भनूमको बढ्दो खण्ण्डकरण एवं जग्गा बााँझो राख्न ेप्रवृण्िलाई ननरुत्साहित गरी कृहिमा आधनुनहककरण 
मार्य त लागत कम गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृहि गनयका लानग जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम गनय "बजेट तथा 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्बन्धी एकीकृत कार्यहवनध, २०७७" को दर्ा ४० ले ददएको अनधकार प्रर्ोग गरी भनूम 
व्र्वस्था कृहि तथा सिकारी मन्रालर्, गण्डकी प्रदेशले र्ो मापदण्ड जारी गरेको छ।  

१. आवेदकको र्ोग्र्ता र पेश गनुय पने कागजातिरु  
क)  आवेदक समूि वा संस्था िनु ुपनेछ ।  

ख) खेतीर्ोग्र् भनूममा आवास तथा उद्योगका लानग वा अन्र् प्रकारको प्लाननङ्ग गनय नददन ेगरी चक्लाबन्दी गररएको 
जग्गामा एक वियमा कम्तीमा  दईु बाली (हिमाली क्षरेको िकमा एकबाली) खेती गनुयका साथै सो कार्य गनय 
अनसूुची १ बमोण्जमको ढााँचामा कम्तीमा १० वियको प्रनतबितापर गररएको िनुपुनेछ ।(घासाँखेतीको िकमा 
बिवुहियर् िनेुछ) ।  

ग) कार्यक्रमको अनदुानको लानग पेश गने प्रस्तावको ढााँचा अनसूुची २ बमोण्जम िनुेछ ।  

घ) बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्बन्धी एकीकृत कार्यहवनध, २०७७ को दर्ा १६ को उपदर्ा (३) मा 
उल्लेण्खत कागजातिरु ।  

ङ) चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन गने स्थलको जग्गाधनी प्रमाणपजुायको प्रनतनलपी, नागररकताको  प्रनतनलपी,  
हकिानापी नक्सा(हकिानापी नक्सामा हकिा संकेत गरेको िनुपुनेछ), र जग्गाको र्ोटो ( चक्लाबन्दी गने क्षरेको 
सकेसम्म सम्पूणय ठाउाँ देण्खने जग्गाको र्ोटो) पेश गनुयपनेछ । 

२. प्रस्तावको छनौट 
क. छनौटका लानग मूल्र्ाङ्कनका आधारिरु  

क्र. 
सं. 

मलु्र्ाङ्कनका 
आधार 

अनधकत
म अंक 

मापदण्ड र प्रदान गनय सहकने अंक 

हिमाल पिाड तराई 

१) जग्गाको 
क्षेरर्ल 

३० न्र्नुतम ३० रोपनी 
क्षेरर्लको लागी १५ अंक 
र प्रनत १५ रोपनी थप 

क्षेरर्लको लानग  थप १ 
अंकका दरले  

न्र्नुतम ५० रोपनी 
क्षेरर्लको लागी १५ अंक 
र प्रनत ३० रोपनी थप 
क्षेरर्लको लानग थप १ 

अंकका दरले  

न्र्नुतम १० हवगाि 
क्षेरर्लको लागी १५ 

अंक र प्रनत ५ हवगाि थप 
क्षेरर्लको लानग थप १ 

अंकका दरले  
२) जग्गाको 

अवण्स्थती 
४० समथर (नभरालोपन 1० नडग्री भन्दा कम)      ४० अंक 

कम नभरालो(नभरालोपना 10-२० नडगी सम्म)   २० अंक 

बढी नभरालो(२० नडग्री भन्दा माथी)             ५ अंक 

३) बाटो १५ मोटर बाटो भएको                         १५ अंक 

मोटर बाटोको सम्भावना भएको                ५  अंक          

४) नसाँचाई १५ बाहै्र महिना नसाँचाईको स्रोत रिेको             १५ अंक 

आंण्शक नसाँचाई                             ५ अंक 

नोट: चक्लाबन्दी कार्यक्रम स्वीकृत िनुको लानग न्रू्नतम ५० अंक प्राप्त गरेको प्रस्तावलाई मार छनौटका लानग 
नसर्ाररस गनुयपनेछ । प्राप्ताकं बराबर आएमा बढी क्षेरर्लर्कु्त जग्गालाई प्राथनमकता ददईनछे । 

 

 



 

३. प्राहवनधक पक्ष/शतयिरु 
क) अनदुानग्रािी छनौट भैसकेपछी सम्वन्धीत स्थाननर् तिलाई मन्रालर्बाट जानकारी ददईनछे । 

ख) जग्गाधनीको भोग अनसुारको नापजााँच गरी प्राप्त क्षेरर्ल, नक्सामा भएको क्षेरर्ल र जग्गाधनी प्रमाणपजुायमा 
भएको क्षेरर्लको तलुनात्मक अध्र्र्न गरी गराई तानलका पेश गनुयपनेछ।  

ग) चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन िनुे क्षेरको Details Survey गरी आधार नक्सा तर्ार गनुयपनेछ। 

घ) अनदुानग्रािीले "बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्बन्धी एकीकृत कार्यहवनध, २०७७" को अनसूुची ५ 
बमोण्जमका कार्यिरु गनुयपनेछ ।  

ङ) प्लटको नडजाईन अनसुार जनमनको cut & fill को आधारमा लागत अनमुान तर्ार गरी मन्रालर्मा पेश गरी 
मन्रालर्वाट प्लट नडजाईन स्वीकृत गराउनपुनेछ । स्वीकृत भईसकेको प्लट नडजाईन पररवतयन गनुयपरेमा 
मन्रालर्मा जानकारी गराउनपुनेछ । स्वीकृत भएको प्लट नडजाईनलाई जनमनमा लेआउट समेत गनुयपनेछ।  

च) अनदुानग्रािीले चक्लाबन्दी कार्य समाप्त भैसकेपछी माटो परीक्षण (नाईट्रोजन, र्स्र्ोरस, पोटास र हप.एच.आदी) 
प्रनतवेदन पेश गनुयपनेछ । चक्लाबन्दी स्थलको कार्यक्रम संचालन पूवय र कार्यक्रम सम्पन्न भए पश्चातको अवस्था 
झण्ल्कन े गरी ड्रोन नभनडर्ो रु्टेज तथा तस्वीर सहित कार्य सम्पन्न प्रनतवेदन पेश गनुयपनेछ। १० वियपश्चात 
जग्गाधनीिरुलाई जनमन हर्ताय गदाय कस्तो मोडलमा हर्ताय गने िो, सो को खाका सहितको हकिानापी नक्सा 
समेत पेश गनुयपनेछ।  

छ) अनदुानग्रािीले उपरोक्त खण्ड (क) देखी (च) सम्मका प्राहवनधक कार्यिरु परामशय सेवा वा हवशेिज्ञ सेवाबाट 
गराउन ुपनेछ ।  । 

ज) जनमनको उवयराशण्क्त संरक्षण िनु ेगरी चक्लार्कु्त प्लटको ननमायण गनुयपनेछ ।त्र्सको लानग जनमनको मानथल्लो 
तिको ३० से.मी. माटो जम्मा गरेपछी मार प्लट ननमायण सरुु गने र प्लट ननमायण कार्य समाप्त भएपछी उक्त 
माटो मानथल्लो सतिमा समान रुपले भनुयपनेछ ।र्सरी माटो जम्मा गरेको र भरेको तस्वीर मन्रालर्मा पेश 
गनुयपनेछ । सो कार्य प्राहवनधकको प्रत्र्क्ष ननगरानीमा गराउनपुनेछ ।  

४. आनथयक पक्ष  
क) चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन गने अनदुानग्रािीलाई क्षेरर्लको आधारमा "बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

सम्बन्धी एकीकृत कार्यहवनध, २०७७" को दर्ा १३ को उपदर्ा १(क) र १(ज) अनसुार अनसुचुी-२ 
बमोण्जम कार्यसम्पन्न भएपछी अनदुानग्रािीको बैंक खातामा जम्मा िनुगेरी अनदुान रकम उपलब्ध गराईने छ। 

ख) चक्लाबन्दी कार्य शरुु भएपनछ चक्लाबन्दी गररने सम्पणुय जनमनको मानथल्लो सतिको ३० से.मी. उवयरार्कु्त 
माटो जम्मा गने कार्य समाप्त भएमा सो कार्यको ननरीक्षण गरी सम्झौता रकमको ३० प्रनतशत रकम प्रथम 
हकस्ताको रुपमा ददन सहकनछे । 

ग) अनदुान रकम कहटङ हर्नलङ्ग, बाटो ननमायण, कुलो ननमायण, मलखाद खररद, पानी ननकास, आवश्र्क कृहि र्न्र 
उपकरण खररद र परामशय/हवशेिज्ञ सेवा (जनमनको नडटेल सभे, आधार नक्सा तर्ारी, प्लट नडजाइन, लागत 
अनमुान, ईण्न्जननर्ररङ्ग प्रनतवेदन, हर्ल्ड लेआउट, मानथल्लो ३० से.मी. उवयरा माटो संरक्षण, जग्गा हर्ताय 
नडजाइन), आदद कार्यमा खचय गनुयपनेछ ।  

घ) लागत अनमुान रकमको ९०% र "बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्बन्धी एकीकृत कार्यहवनध, २०७७" को 
अनसूुण्च २ मा तोहकएको अनदुान रकम मध्रे् जनु रकम घहट आउाँछ सो बराबरको रकम अनदुान सिर्ोग 
बापत उपलब्ध गराईनछे ।  

ङ) अनदुान ददन े रकमको ३ प्रनतशत कन्टीन्जेन्सीको रुपमा रकम कहि गररनेछ ।सो रकमबाट चक्लाबन्दी 
प्रवधयन कार्यक्रम संचालन गदाय बसेका बैठक भिा समेतमा खचय गनय सहकनछे ।   

५. पनु:अनदुान रकमको सम्वन्धमा   
हवगतमा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सम्पन्न गररएको स्थानमा प्रनतरोपनी ५ िजारको दरले अनदुान रकम उपलब्ध गराईनछे 
। उक्त अनदुान रकमबाट प्लट ममयत/सधुार, कुलो ननमायण/सधुार, मल बीउ खररद जस्ता कार्य गनुयपनेछ। 
अनदुानग्रािीले ननवेदन साथ लागत अनमुान तर्ार गरी गराई पेश गनुयपनेछ ।  



 

अनसूुची-१ 
(दर्ा १ को खण्ड (ख) साँग सम्बण्न्धत) 

प्रनतबिता पर 

 

गण्डकी प्रदेश, भनूम व्र्वस्था कृहि तथा सिकारी मन्रालर्को नमनत ...................... मा प्रकाण्शत सूचना अनसुार 
जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रममा सिभानगताको लानग इच्छुक भई सोको कार्यर्ोजना सहितको आवेदन पेश गरेको/गरेका 
छु/छौं। उक्त कार्यक्रममा छनौट भएमा कार्यर्ोजनामा उल्लेख भए बमोण्जमको कार्य गनेछु/गनेछौ र १० विय सम्म 
जग्गालाई कृहि कार्यमा ननरन्तर उपर्ोग गनेछु/गनेछौँ ।कार्यर्ोजना अनसुारको कार्य नगरेमा वा तोहकएको अवनध अगावै 
सो कार्य बन्द गरेमा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम प्रचनलत ब्र्ाजसहित हर्ताय गने प्रनतबिता व्र्क्त गदयछु/गदयछौ 
। सञ् चानलत हक्रर्ाकलापबाट वातावरणलाई नकारात्मक असर नपरु् र्ाउने व्र्िोरा तथा प्रनतबिता समेत व्र्क्त 
गदयछु/गदयछौ। र्समा लेण्खए बमोण्जम नगरे प्रचनलत कानून बमोण्जम सिुाँला/बझुाउाँला।  
अनदुानग्रािीको तर्य बाट 

नस. 
न. 

जग्गाधनीको नाम,थर ठेगाना 
गा.पा./न.पा. 

वडा नं. 

हकिा नं. जग्गाको कुल 
क्षेरर्ल 

ल्र्ाप्चे दस्तखत 

१       

संस्थाको सहिछाप       

अनसुचुी-२ 

(दर्ा १ को खण्ड (ग) साँग सम्बण्न्धत) 

चक्लाबन्दी कार्यक्रमको अनदुानको लानग पेश गने प्रस्तावको ढााँचा 
 

(1)  प्रस्तावकको  नाम, थर:  (2)  कार्यक्रमको नामः  

(3) ठेगानाः  

(4) कार्यक्रमको उदे्दश्र्ः  

(5) कार्यक्रमका मखु्र्-मखु्र् कृर्ाकलापः 
(6) कार्यक्रम सञ्चालन गनय लाग्ने अनमुाननत लागतः (7) माग गरेको अनदुान रकमः 
(8) कार्यक्रम सञ् चालन गने कार्यर्ोजना र अनमुाननत खचय: 

नडटेल सभे बापत रु ............. 
आधार नक्शा तर्ारी बापत रु ............. 
ब्लकको नडजाइन. बापत रु............. 
ब्लकमा पानी, बाटोको व्र्वस्था वापत रु ............. 
जग्गालाई सम्म बनाउन (earth work) सम्बन्धी कार्य बापत रु .......... 
अन्र् रु .............. 

(9) अनमुाननत प्रनतर्लः 

(10) चक्लाबन्दी गने स्थालको प्रस्ताहवत कुल क्षेरर्ल:  
(11)कार्यक्रम सम्पन्न गनय लाग्ने समर्ः 

प्रारम्भ िनुे नमनत : 
कार्यक्रम सम्पन्न िनुे नमनत : 

(12) कार्यक्रमबाट लाभण्न्वत संभाव्र् जनसंख्र्ाः.............. 
हकिा संख्र्ा.......... 
जग्गाधनीको संख्र्ा.......... 

संस्थाको छाप                        :                        प्रस्तावक नाम थरः 
      पदः 
      िस्ताक्षर, नमनतः 
      सम्पकय  नं. 


