चक्लाबन्दी भएका जग्गामा यान्त्न्िकीकरण सहयोग काययक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७
(मन्िीस्तरबाट स्वीकृत मममत २०७७/०६/३०)

प्रस्तावना: चक्लाबन्दी भएका जग्गामा कृषिको व्यावसायीकरणमा टे वा पुर्याउन, कृषि बाली वस्तुहरुको
उत्पादन लागत घटाउन र कृषि काययमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले चक्लाबन्दी भएका जग्गामा यान्त्न्िकीकरण
सहयोग काययक्रम सञ्चालन गनय "बजेट तथा काययक्रम कायायन्वयन सम्बन्धी एषककृत काययषवमध, २०७७" को
दफा ४० ले ददएको अमधकार प्रयोग गरी भूमम व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्िालय, गण्डकी प्रदे शले यो
मापदण्ड बनाएको छ।
१. प्राषवमधक पक्षः
(क)

"कृषि यन्ि" भन्नाले मल्टी परपोज ट्रयाक्टर (अमधकतम ७५ एच.षप. सम्म) र यसका

एट्याचमेन्टहरु (एन्टी स्कीड ह्वील, ररभमसयवल प्लो, एम.मब. प्लो, , मडस्क प्लो, मडस्क हे रो, ररजर,
बण्ड फमयर, मसड मिल, मसड कम फषटयलाइजर मिल, आदद) मेज चपर, फरे ज हाभेष्टर, रोटे टरी

मोअर, राईस प्लान्टर, थ्रेसर, ररपर, मल्टी परपोज टे लर, ल्याण्ड लेभलर, पावर स्प्रेयर, बुस कटर,
षवडर, बीउ प्रशोधन मेमसनहरु तथा अन्नबाली, फलफूल, तरकारी खेतीको लामग आवश्यक अन्य
यन्ि तथा उपकरणहरु सम्झनु पछय ।

(ख)

कम्तीमा पचास रोपनी जग्गाको चक्लाबन्दी गरी वाषियक रुपमा कम्तीमा २ बाली खेती

गरररहे का कृिक, कृषि फमय/कम्पनी, कृिक समूह तथा कृषि सहकारी सं स्थाले यस काययक्रम
सञ्चालनका लामग प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछन्।

(ग) मन्िालयको अनुदान सहयोगमा जग्गा चक्लाबन्दी गरे का बाहे कका आवेदकको हकमा मन्िालयले

तोकेको प्राषवमधक मापदण्ड पुरा गरी चक्लाबन्दी गरे को भएमा माि यान्त्न्िकीकरणमा अनुदान
सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।

(घ) अनुदानमा प्राप्त गरे का कृषि यन्ि उपकरणहरुको पााँच विय सम्म मनयममत समभयमसङ्ग तथा ममयत
सम्भार गरे को ररपोटय/प्रमतवेदन हरे क आ.व. को अन्त्यमा मन्िालयमा बुझाउनुपनेछ ।
(ङ) अनुदान प्राप्त कृषि मेमसनरीहरु गैह्र कृषि प्रयोजनका लामग प्रयोग गनय पाईने छै न।
२. आमथयक पक्षः
(क)

स्वीकृत बजेटको पररमधमभि रही औन्त्चत्यता र आवश्यकताको आधारमा कुनै एक वा एक

भन्दा बढी कृषि यन्ि खररदको लामग कुल खररद लागतको बढीमा पचहत्तर प्रमतशत अनुदान
सहयोग उपलब्ध गराउन सषकनेछ।

(ख)

प्रमत आवेदक अमधकतम बीस लाख रुपैंयासम्म अनुदान उपलब्ध गराउन सषकनेछ।
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३. मूल्याङ्कनका आधारः
क्र. सं .

मूल्याङ्कनका आधार

१. कृषि मेमसनरी /यन्ि उपकरण प्रयोग हुने चक्लाबन्दी गररएको जममनको क्षेिफल
५० रोपनी क्षेिफल भएमा १० अंक प्रदान गने र सो भन्दा बढी क्षेिफलको हकमा

थप क्षेिफलका लामग प्रमत १५ रोपनी १ अंकका दरले थप अंक प्रदान गरी अमधकतम

अंकभार
४०
४०

४० अंकसम्म प्रदान गनय सषकने।

२. चक्लाबन्दीमा सं लग्न सदस्य सं ख्या

२०

(क) १५ वा १५ भन्दा बढी

२०

(ख) १५ भन्दा कम

१०

३. बाली सघनता

२०

(क) चक्लाबन्दी भएको जग्गामा वियमा दुई भन्दा बढी बाली लगाउने गरे को

२०

(ख) चक्लाबन्दी भएको जग्गामा वियमा दुई बाली माि लगाउने गरे को

१०

४. कृषि यन्ि सञ्चालक

१०

(क) चक्लाबन्दीमा सं लग्न घरधुरीको एकापररवारको कुनै व्यन्त्िबाट सम्बन्त्न्धत कृषि यन्ि

१०

(ख) सम्बन्त्न्धत कृषि यन्ि चक्लाबन्दीमा सं लग्न घरधुरीको एकापररवारको बाहे क अन्य

५

सञ्चालन गररने भएमा

व्यन्त्िबाट सञ्चालन गररने भएमा

५. अनुदानको अवस्था

१०

(क) षवगत २ वियमा कृषि यान्त्न्िकीकरणमा अनुदान प्राप्त नगरे को

१०

(ख) षवगत २ वियमा कृषि यान्त्न्िकीकरणमा अनुदान प्राप्त गरे ता पमन सो बाहे कका कृषि यन्ि

५

खररदका लामग अनुदान माग गरे को

जम्मा

१००

४. प्रस्तावसाँग सं लग्न गनुप
य ने कागजातहरुः
(क)

"बजेट तथा काययक्रम कायायन्वयन सम्बन्धी एषककृत काययषवमध, २०७७" को दफा १६ को

(ख)

समूह/सहकारीको हकमा बैठक मनणययको प्रमतमलषप।

उपदफा (३) बमोन्त्जमका कागजातहरु।

(ग) अनुममत पि आवश्यक पने कृषि यन्ि माग गररएको हकमा सम्बन्त्न्धत कृषि यन्ि सञ्चालन गने
व्यन्त्िको सञ्चालन अनुममत पि र नागररकता प्रमाणपिको प्रमतमलषप।

(घ) कृषि यन्ि सञ्चालन गने व्यन्त्ि चक्लाबन्दीमा सं लग्न सदस्यको एकाघरको व्यन्त्ि भएमा नाता
प्रमाण सम्बन्धी कागजात।

(ङ) कृषि यन्ि प्रयोग हुने जग्गा चक्लाबन्दी गररएको हो भन्ने प्रमाण खुल्ने आवश्यक कागजात।
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५. प्रस्तावको ढााँचाः

क. आवेदकको सं न्त्क्षप्त पररचय

आवेदकको नामः

ठे गानाः

काययक्रम सञ्चालन गररने स्थानको ठे गानाः

प्रोपाईटर/अध्यक्षको नामः

सम्पकय व्यन्त्िः

सं लग्न हुने कृिक घरधुरी सं ख्याः

सम्पकय नं

सम्पकय नः

ख. माग गरे को कृषि यन्ि/उपकरण र अनुदान सम्बन्धी षववरण
क्र.सं . उपकरणको नाम

उपकरणको स्पेन्त्शषफकेशन

अनुदान

माग आवेदकले

गरे को रकम

व्यहोने रकम

जम्मा
ग. सं लग्न सदस्यहरुको षववरणः
क्र.सं .

चक्लाबन्दीमा सहभागी भएका
सदस्यहरुको नाम

चक्लाबन्दी हुन अगाडीको
जग्गाको क्षेिफल

सम्पकय नं.
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घ. खेती गररएको वाली सम्बन्धी षववरणः
क्र.सं .

खेती गरररहे को बालीको
नाम

क्षेिफल
(रोपनी)

हालको

उत्पादन

हालको कुल

उत्पादन लागत

यान्त्न्िकीकरण पमछको
प्रक्षेषपत उत्पादन
लागत

ङ. कृषि काययमा खपत हुने जनशन्त्ि
क्र.सं .

षक्रयाकलाप षववरण

एकाइ

पररमाण

१

ु न्दा पषहले
चक्लाबन्दी भएका जग्गामा यान्त्न्िकीकरण हुनभ

२

चक्लाबन्दी भएका जग्गामा यान्त्न्िकीकरण भए पश्चात

दर

जम्मा लागत

जम्मा
च. कृषि यन्ि सञ्चालन र ममयत सम्भार को माफयत र कसरी गनुह
य न्ु छ उल्ले ख गनुह
य ोस्।

छ. अन्य षविय केही भए उल्लेख गनुह
य ोस्।
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