िसद्धाथर्नगर नगरपािलका

नगर कायर्पािलकाको कायार्लय
िसद्धाथर्नगर, �पन्देही

प�रयोजना प्रस्ताव पेश गनेर् सम्बन्धी सच
ु ना
प्रथम पटक प्रकािशत िमित २०७८/०५/११ गते

िसद्धाथर्नगर नगरपािलकाको आ.व. २०७८/०७९ को स्थानीय सहकारी प्रवद्धर्न तथा संस्थागत सु�ढीकरण साझेदारी कायर्क्रम
माफर् त िविभन्न दातृ िनकाय, सहकारीका के न्द्रीय िनकाय तथा संघ/संस्थाह� संगको सहकायर्मा स्थानीय सहकारीह�को प्रवद्धर्न तथा
िवकासका कायर्क्रम सञ्चालन गनेर् उद्देश्य रहेको छ । यस नगरपािलकाले िज.आई.जेड को स्थानीय तथा प्रादेिशक आिथर्क िवकास
(LPED) प�रयोजना संग साना प�रयोजना सहयोग कोष माफर् त आिथर्क िवकासका िविभन्न �ेत्रमा सहकायर् गदैर् आईरहेको छ ।
सोही प�रयोजना अन्तगर्त यस नगर �ेत्रिभत्र दतार् भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाह�लाई कृ िष तथा पयर्टन प्रवद्धर्न �ेत्रमा सहयोग
गदैर् सहकारी खेती तथा कोशेली घर सञ्चालन गनर् प्रितश्पधार्त्मक िविधबाट प�रयोजना प्रस्तावनाको छनौट गरी दईु वटा प�रयोजनालाई
सहयोग गनेर् कायर्क्रम रहेकोले नगर�ेत्र िभत्र सञ्चालनमा रही तोिकए बमोिजमको मापदण्ड परु ा भएका सहकारी संस्थाह�लाई यो सचू ना
प्रकािशत भएको िमितले १५ िदन िभत्र प्रस्तावना पेश गनर् अनरु ोध छ ।
प्रस्तावना पेश गनेर् सहकारीको न्यूनतम शतर्ह�ः
१. िसद्धाथर्नगर नगरपािलकाको िनयमन �ेत्रािधकार िभत्र रहेका सहकारीह�लाई पिहलो प्राथिमकता िदईनेछ ।
२. सहकारी संस्थाले प्रस्तावना तयार गदार् कुल प�रयोजनाको किम्तमा २५ प्रितशत लागत साझेदारी ह�ने गरी प्रस्ताव गनर्ु पनेर्छ ।
उ� व्यवसायको िवद्यमान अवस्था, सञ्चालनका स्रोतह� र प�रयोजनाबाट सहयोग उपलब्ध भएको खण्डमा उ� प�रयोजनामा
थप लगानी भएको मापन गनर् सिकने प्रावधान स्प� उल्लेख गनर्ु पनेर्छ ।
३. एक सहकारीले आफ्नो उद्देश्य संग मेल खाने कुनै एक प�रयोजनामा मात्र प्रस्ताव पेश गनर् सक्नेछ ।
४. प्रस्तािवत प्रस्तावनाले प्रितश्पधार्त्मक लाभका �ेत्रह�मा रोजगारी श्रृजना, उद्यमशीलता िवकास तथा आिथर्क उपाजर्नमा टेवा
पयु ार्उन योग्य, मल्ु य श्रृंखला िवकासमा योगदान िदन सक्ने, आिथर्क र वातावरणीय िदगोपना सिु नि�तता गरे को ह�नु पनेर् साथै
आिथर्क तथा सामािजक समावेशीकरणलाई योगदान पयु ार्उन सक्ने ह�नु पदर्छ ।
५. सहकारी संस्था कालोसिू चमा नपरे को, लेखापरी�ण तथा साधारण सभा िनयिमत सम्पन्न गरे को, सोही प�रयोजनामा संघ, प्रदेश
वा स्थानीय सरकारबाट अनदु ान प्रा� नगरे को र पिछल्लो ३ वषर् देिख सञ्चालन मुनाफामा रहेको ह�नपु नेर्छ ।
प्रितश्पधार्मा भाग िलन ईच्छुक सहकारीह�ले यस कायर्क्रमको लािग कायार्लयबाट उपलब्ध गराउने प�रयोजना प्रस्ताव फारम भरी प्रस्ताव
संगै िनम्न कागजातह� पेश गनर्ु पनेर्छः
१. सहकारी दतार् प्रमाणपत्र, पान दतार् प्रमाणपत्र, व्यवसाय दतार् प्रमाणपत्र प्रितिलिप
२. आ. व. २०७६/०७७ को करच�
ु ा प्रमाणपत्र प्रितिलिप
३. वडाको िसफा�रस पत्र
४. पिछल्लो तीन आिथर्क वषर्को लेखा परी�ण प्रितवेदन
५. प्रस्ताव दतार् शल्ु क �. १०००/- (पिछ िफतार् नह�ने गरी) को सक्कल रिसद
प्रस्ताव छनौट गनेर् सम्पणू र् अिधकार नगर कायर्पािलकाको कायार्लयमा िनिहत रहनेछ । प�रयोजना प्रस्ताव फारम नगरपािलकाको
वेभसाईटबाट डाउनलोड गरी प्रा� गनर् सिकनेछ । प्रस्तावना तोिकएको िमित िभत्र नगरपािलकाको उद्योग, सहकारी तथा पयर्टन उपशाखामा
दतार् गराउनु पनेर्छ ।
थप जानकारीको लािगः श्री कमल कान्त खनाल
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