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मुख्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 

प्रदेश नं. २ 

जनकपरुधाम, धनषुा, नेपाल 

लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्त्धी 

आन्त्थाक तथा प्रान्त्वन्त्धक प्रस्ताव पेश गने सम्बन्त्धी सूचना 

प्रथम पटक सूचना प्रकाशशत शमशतिः२०७७।९।२८ 

“मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अन्त्ियान” अन्तगगत आ.व.२०७७।०७८ को वाशषगक स्वीकृत कायगक्रम अनुसार प्रदेश नं. २ का सप्तरी, धनषुा, 

रौतहट र पसाग गरी ४ शजल्लाका शजल्ला सदरमुकाममा सरकारी सेवामा प्रवेश गनग चाहने इच्छुक मशहलाहरुका लाशग लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन 

गने कायगक्रम रहकेोले यस प्रकृशतका  कक्षा सञ्चालन गने उद्देश्यले दताग भई सञ्चालनमा रहकेा इच्छुक संघ, संस्थाहरुले सचूना प्रकाशशत भएको शमशतले 

१५ (पन्र) शदनशभत्र प्राशवशधक तथा आशथगक प्रस्ताव सशहतको शसलबन्दी शनवेदन यस कायागलयमा पेश गनग हुन यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

शताहरुः 

१. कायगक्रम सञ्चालन गनग इच्छुक संघ, संस्थाहरुले शनम्नानसुार कागजातहरु पेश गनुग पने छ ।  

(क) संस्था दताग प्रमाण पत्र तथा नवीकरणको प्रशतशलशप थान-१ 

(ख) मलू्य अशभवशृि कर (VAT) मा दताग भएको प्रमाण पत्रको प्रशतशलशप थान-१ 

(ग) आ.व.२०७६।०७७ को कर चकु्ता प्रमाण पत्रको प्रशतशलशप थान-१ 

(घ) सम्बशन्धत शवषयमा गरे/भएको अनभुव तथा कायगक्रमको प्रमाणको प्रशतशलशप थान-१ 

२. सचूना प्रकाशशत भएको शमशतले १५ (पन्र) शदनशभत्र कायागलय समयमा शनवेदन दताग गनुग पनेछ । शनवेदन दताग गने अशन्तम शदन सावगजशनक शवदा परेमा 

त्यसको भोशल पल्ट शनवेदन दताग गनग सशकनेछ । शशलवन्दी प्रस्तावहरु १६ औ ं शदनको २:०० वजे प्रस्तावदाता वा शनजको प्रशतशनधीको रहोवरमा 

खोशलने छ । सो समयमा प्रस्तावदाता वा शनजको प्रशतशनधी उपशस्थशत नभएमा प्रस्ताव खोल्न बाधा पने छैन । 

३. एउटा संस्थाले आफ्नो कायगके्षत्र शभत्र पने गरी एउटा शजल्ला वा उल्लेशखत एक भन्दा बढी शजल्लामा कायगक्रम संचालन गने गरी प्रस्ताव पेश गनग 

सक्नेछन ्। 

४. लोक सेवा आयोगले स्वीकृत गरेको खरीदार (रा.प.अनं.शितीय श्रेणी) र नायब सबु्बा (रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी) को पाठ्यक्रम तथा मापदण्ड अनसुार 

सैिाशन्तक शवशध र प्रकृयाहरु अवलम्बन गरी कक्षा सञ्चालन गनुग पनेछ । साथै, पाठ्यक्रम अनुसारको  कायगयोजना प्रस्ताव साथ पेश गनुग पनेछ । 

५. लोक सेवा तयारी कक्षामा न्यनूतम ४० (चालीस) जना सहभागी हुन ुपने र कम्तीमा ६० कायगशदन र प्रशतशदन न्यनूतम दईु सत्र  कक्षा सञ्चालन गनुग 

पनेछ । 

६. लोक सेवा तयारी कक्षामा अध्यापन गने मखु्यमखु्य श्रोत व्यशक्तको नामावली र  शवषय शवशेषज्ञता खुल्ने शववरण पेश गनुग पनेछ । 

७. तयारी कक्षा संचालन गने स्थानको अवशस्थशत; पवूागधारको अवस्था र अन्य सशुवधा खलु्ने कागकाजतहरु वा प्रमाण संलग्न गनुग पने छ । 

८. शवद्याथीहरुलाई पाठ्यक्रम Hands out तथा Notes को आवश्यकतानुसार Hardcopy वा softcopy उपलब्ध गराउन ु पनेछ र पाशक्षक रुपमा 

परीक्षा अशनवायग रुपमा शलन ुपनेछ । 

९. लोक सेवा तयारी कक्षा सम्पन्न भएपशछ यस कायागलयमा २ (दईु) प्रशत प्रशतवेदन पेश गनुग पनेछ । 

१०. लोक सेवा तयारी कक्षामा सहभागीहरुको छनौट यस कायागलयबाट गररने छ । 

११. लोक सेवा तयारी कक्षाको कक्षाकोठा, मसलन्द लगायतको व्यवस्था संस्था आफैले गनुग पनेछ । 

१२. लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको कशम्तमा २ वषगको अनभुव प्राप्त भई सञ्चालनमा रहकेो स्थानीय संस्थाहरुलाई प्राथशमकता शदइनेछ । 

१३. लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गने संस्था छनौट गदाग सावगजशनक खररद ऐन, २०६३ र प्रचशलत कानूनको पररशधशभत्र रही आशथगक प्रस्तावमा 

सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गने संस्थालाई छनौट गररने छ । 

यस सम्बन्धी अन्य कुराहरु बझु्न ुपरेमा यस कायागलयको बेटी पढाउ, बेटी बचाउ इकाईमा  (सम्पका  न.ं ०४१-५९०१५९ कायाालय समयन्त्िर ) 

सम्पकग  गनुग हुन अनुरोध गररन्छ । 

 


