
घोराही उप-महानगरपलिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

घोराही, दाङ, ५ नं. प्रदेश, नपेाि 
सूचना  ।   सचूना   ।।    सूचना ।।। 

यस घोराही उप-महानगरपालिकािे जी. आई. जेड. को स्थानीय तथा प्रादलेिक आर्थथक लिकास ( एि. पी. ई. 

डी.)  पररयोजनासँग स्थानीय आर्थथक लिकासको िालग सहकायय गद ैआइरहकेो छ । यसै सन्दभयमा यस उप-

महानगरपालिकामा दताय भएका िा लनयमन क्षेत्रलभत्र रही संचािनमा रहकेा सहकारी संस्था तथा लनजी 

उद्यमहरुिाई प्रलतस्प्रधायत्मक लिलधबाट पररयोजनाहरुको प्रस्तािना छनौट गरी सहयोग प्रदान गनय गइरहकेा छौं 

। यस काययक्रम अन्तगयत स्थानीय आर्थथक लिकासका िालग गररएका मू्य ्ृ्खिाहरु : फिफूि तथा तरकारी, 

बाख्रापािन , कुखुरापािन , माहुरीपािन , पययटन प्रिर्द्यन, दगु्ध तथा कोलभड-१९ को कारण स्थानीय आर्थथक 

लिकासमा पनय गएको असरिाई सम्बोधन गद ै नया ँ उत्पादनमा सेिा सलहतका निीनतम व्यिसालयक 

अिधारणाहरुको पलहचानमा सहयोग पुयायउने उद्दशे्य रहकेो छ । 

यस एि. पी. ई. डी. पररयोजना अन्तगयत  साना पररयोजना सहयोग कोष काययक्रम माफय त सहकारी संस्था 

तथा लनजी उद्यमहरुिे पेि गरेका पररयोजना प्रस्ताबको प्रलतस्पधायको आधारमा उत्कृष्ट ठहररएका ५ िटा 

पररयोजनािाई प्रलत पररयोजना अलधकतम रु. १०,००,०००।– ( दि िाख रुलपयाँ मात्र ) सम्म अनुदान 

सहयोग प्रदान गररनेछ । 

प्रस्तालित पररयोजनाहरुको मु्या्कन लनम्न ितय एिं मापदण्ड अनुसार गररने छ : 

१ यस घोराही उप-महानगरपालिकालभत्र स्थापना भएका िा लनयमन क्षेत्रलभत्र रही  संचािनमा 

रहकेा सहकारी संस्था तथा लनजी उद्यमहरु हुनुपनेछ । 

२ सहकारी संस्थाहरुको हकमा कुि प्रस्तालित पररयोजनाको कम्तीमा २५% र लनजी उद्यमहरुका 

िालग कम्तीमा ५०% योगदान आिेदकिे नै गनुयपनेछ । सहयोग रकम पररयोजना व्यिसाय हरेी 

प्रलत पररयोजना अलधकतम रु. १०,००,०००।– ( दि िाख ) मा नबढ्ने गरी अनुदान सहयोग 

प्रदान गररनेछ । 

३ प्रत्येक सहकारी तथा उद्यमि ेकेिि एउटा मात्र प्रस्तािना पेि गनय सके्नछ । 

४ प्रस्तालित पररयोजनािे कोलभड -१९ र्द्ारा उत्पन्न आबश्यकता एबं चुनौतीहरुिाई सम्बोधन गद ै

आर्थथक तथा औधोलगक लिकासिाई सहयोग पुयायउने उपायहरु लनम्न बुँदाहरुसँग सम्बद्द गराई 

सान्दर्थभकता दलेखने हुनुपनेछ : 

(क) यस घोराही उप-महानगरपालिकाका प्राथलमकता र प्रलतस्पधायत्मक िाभका क्षेत्रहरुसगँ मेिखाने 

पररयोजनाहरुिाई प्राथलमकता ददइनेछ । 

 

यस घोराही उप-महानगरपालिकाका प्रलतस्पधी िाभका क्षेत्रहरु: 

i.         तरकारी खेती :- 



टमाटर, काउिी, बन्दा, च्याउ, लसमी ,िसुन र प्याज। 

ii.   कुखुरापािन :- अण्डा उत्पादन, िोकि तथा बददया कुखुरा उत्पादन, ब्रोइिर तथा  िेयसय कुखरुा उत्पादन । 

iii.   माहुरी पािन:- मह उत्पादन ,माहुरी घार लनमायण, मैन एबं पोिेन (पराग) तयारी। 

iv.  पययटन:-  धार्थमक, साँस्कृलतक, पयायिरणीय, एबं िाहलसक पययटन तथा हस्तकिा । 

ख  फिफूि तथा तरकारी बाख्रा कुखुरा मह दगु्ध एबं पययटनको मु्य ्ृ्खिा लिकासका िालग उत्पादन तथा 

प्रदक्रया (Product and process Innovati0n) का नयाँ अिधारणाहरु िाई प्राथलमकता ददइनेछ । 

ग प्रस्तालित पररयोजनािे सहकारी तथा उद्यमहरुको व्यािसालयक बृलर्द्का िालग सहयोग पुयायउने खािको     

हुनुपनेछ । 

घ प्रस्तालित पररयोजनाि ेआर्थथक तथा िाताबरणीय ददगोपना सुलनलित गरेको हुनपुनेछ । 

ङ प्रस्तालित पररयोजनािे बदैलेिक रोजगारबाट फकेका व्यलिहरु महहिा तथा लबपन्न समुहहरुका िालग 

आर्थथक र सामालजक समाबेिीकरणमा योगदान पुयायएको हुनुपनेछ । 

(५) प्रस्तािक सहकारी संस्थाहरुमा कम्तीमा २५% सदस्यहरु पलछ परेका समुदाय (Disadvantaged Gr0ups) 

बाट हुनुपनेछ । 

६ महहिा तथा पलछ परेका लिपन्न समुहबाट नेतृत्ि गरेका उद्यमहरुिाई प्राथलमकता ददइनेछ । 

उि मापदणडलभत्र रही प्रलतस्पधायमा भाग लिन ईच्छुक सहकारी संस्था / लनजी उद्यमहरुिे यस नगरपालिकािे 

उपिब्ध गराउने  पररयोजना प्रस्ताि फाराम भरी प्रस्तािनासँगै लनम्नानसुारका कागजातहरु संिग्न गरी यो 

सूचना प्रकालित भएको लमलतिे २१ ददनलभत्र (२१ ददन लबदा परेमा सोको भोलिप्ट ) आिेदन ददनुपनेछँ :- 

१ सहकारी संस्था िा उद्यम व्यिसायको दताय प्रमाण-पत्र (२०७७ ्ािण मसान्तसम्ममा दताय भएको) को 

प्रमालणत प्रलतलिलप । 

२  घोराही उप- महानगरपालिकामा भएको दताय र नलिकरण गररएको प्रमाणको प्रमालणत प्रलतलिलप । 

३    स्थायी िेखा नम्बर ( PAN) दताय प्रमाण- पत्रको प्रलतलिलप । 

४      गत आ.ब. को िेखा पररक्षण प्रलतिेदन । 

५ सहकारी संस्थाको हकमा लिलनयमको प्रलतलिलप र  साधारण सभाको लनणययको प्रलतलिलप। 

६  गत आ. ब. सम्मको कर चिुा गरेको पत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप । 

७      सम्बलन्धत िडा कायायियको लसफाररि पत्र । 

सम्पकय  व्यलि :- 

१ होम िाि भुसाि, सहकारी तथा रोजगार प्रबर्द्यन िाखा, घोराही उ.म.न.पा. को कायायिय दाङ 

ईमेि- hlbhusal 22 @gmail.com, फोन-  ९८४७८२५८०३ 

२ चुडाराज लगरी , स्थानीय प्रलतलनलध एि.पी.ई.डी. पररयोजना। 

ईमिे-  chuda.giri@giz.de ,फोन ९८५८०२९२२१ 

पनुि: १. अन्य आबश्यक लििरणहरु सम्झौताको चरणमा पेि गनुयपनछे । 

      २. प्रस्तावको ढााँचाको प्रतितिति सहकारी शाखामा प्राप्त हुनेछ । 
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