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कृषि मान्त्रिकयण अनदुान ऩरयचारन (प्रथभ सॊशोधन) कामयषिधध,२०७७  

धभधि:-२०७७/06/22 
 

कृषि मान्त्रिकयण अनदुान ऩरयचारन कामयषिधध,२०७६ राई सॊशोधन गनय िाञ्छनीम बएकोरे, 
 

सदूुयऩन्त्िभ प्रदेश सयकाय (भन्त्रिऩरयिद्) रे मो कामयषिधध फनाएको छ ।  

 

१.  सॊन्त्ऺप्त  नाभ, षिस्िाय  य प्रायम्ब : (१) मस कामयषिधधको नाभ "कृषि मान्त्रिकयण अनदुान 
ऩरयचारन (प्रथभ सॊशोधन) कामयषिधध¸ २०७७"  यहेको छ | 

(२) मो कामयषिधध प्रदेश सयकायफाट स्िीकृि बएको धभधिदेन्त्ि सदूुयऩन्त्िभ प्रदेश बय 
रागू हनुेछ। 

२.  कृषि मान्त्रिकयण अनदुान ऩरयचारन कामयषिधध, २०७६ को दपा  २ भा सॊशोधन : कृषि 
मान्त्रिकयण अनदुान ऩरयचारन कामयषिधध,२०७६ (मस ऩधछ भूर कामयषिधध बधनएको) को दपा 
२ को िण्ड (घ) भा यहेको “कृषि कामायरम” बन्ने शब्दहरुको सट्टा “कृषि ऻान केरर” शब्दहरु 
कामभ गरयएका छन ्।   

३.  भूर कामयषिधधको दपा ७ हटाइएको छ।  

४.  भूर कामयषिधधको दपा १२ भा सॊशोधन:  (१) भूर कामयषिधधको दपा १२ को देहाम 
फभोन्त्जभ उऩदपा (३),(४) य (५) थऩ गरयएको छ : 

(३) उऩदपा (२) फभोन्त्जभ धनिेदन प्राप्त बई सके ऩिाि सम्फन्त्रधि कामायरम िा 
कामायरिमन धनकामरे  अनसूुची-५ फभोन्त्जभका भूल्माङ्कनका आधायहरुभा यही 
उऩबोक्ता छनौट गनुय ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोन्त्जभ छनौट बएका उऩबोक्ताहरुरे आपुरे योजेको 
आऩधुियकिायफाट कृषि औजाय मरि उऩकयण प्राप्त गनय धसपारयस गरयऩाउॉ बनी 
कामायरम िा कामायरिमन धनकामभा अनसूुची-६(क) फभोन्त्जभ धनिेदन ऩेश गनुय 
ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोन्त्जभ धनिेदन प्राप्त बई सके ऩिाि कामायरम िा 
कामायरिमन धनकामरे सम्फन्त्रधि आऩधुियकिायराई कृषि औजाय मरि उऩकयण 
उऩरब्ध गयाउन अनसूुची-६ फभोन्त्जभको धसपारयस प्रदान गनेछ ।  

५.  भूर कामयषिधधको दपा १५ भा सॊशोधन: (१) भूर कामयषिधधको दपा १५ को शीियकभा यहेको 
“ऩयीऺण” बन्ने शब्दको सट्टा  “जानकायी” बन्ने शब्द कामभ गरयएको छ । 
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(२) भूर कामयषिधधको दपा १५ को  सट्टा देहामको कामभ गरयएको छ:- 

१५. कामयक्रभ कामायरिमन धनकामरे मस कामयषिधध फभोन्त्जभ अनदुान प्राप्त गयेका 
सम्ऩूणय उऩबोक्ताहरुको नाभ , ठेगाना रगामिका षिियणहरु भरिारमको 
सचुनाऩाॉटी, सम्फन्त्रधि न्त्जल्राको कामायरमको सचुनाऩाॉटी य िेिसाईट , 
स्थानीम ऩधिका िथा एकभषु्ट रुऩभा प्रदेश स्ियको ऩधिकाभा प्रकाशन गयी 
साियजधनक गने व्मिस्था गनुय ऩनेछ । 

६.  भूर कामयषिधधको अनसूुची-४(ि) भा सॊशोधन:  भूर कामयषिधधको अनसूुची-४ (ि) को प्रकयण 
९ भा यहेको िाधरकाफाट “आऩधुियकिायको नाभ” कोरभ हटाइएको छ । 

 

७.  भूर कामयषिधधभा अनसूुची-६ (क) थऩ गरयएको: भूर कामयषिधधभा देहाम फभोन्त्जभ अनसूुची-६(क) 
थऩ गरयएको छ : 

अनसुचुी ÷६ (क) 

(दपा १२ को उऩदपा (४) सॉग सम्फन्त्रधि) 

उऩबोक्तारे कृषि मरि उऩकयण प्राप्त गनय धसपारयस भाग गने धनिेदन 
 

श्रीभान ्कामायरम प्रभिु ज्मू,                     धभधि:- ………………….. . 
……………………………….. . 

षििम: धसपारयस गयी ऩाउॉ बन्ने फाये । 
भहोदम, 

उऩयोक्त सम्फरधभा त्मस कामायरमको धभधि ………………………… को सूचना अनसुाय भ /हाभी 
अनदुानभा कृषि मरि उऩकयण प्राप्त गनय छनौट बएकारे िऩधसरको आऩधुियकिायराई कृषि मरि 
उऩरब्ध गयाउन धसपारयस गयी ददनहनु अनयुोध छ । 

िऩधसर: 

क्र.सॊ. आऩधुियकिायको नाभ मरिको नाभ 
भोडर, 

ऺभिा, ब्राण्ड 
स्िीकृि दय 

रु. 

अनदुान 
यकभ रु. 

कैषपमि 

       

       

                                           धनिेदक 

नाभ थय् 
ठेगाना: 
दस्ििि: 


