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कार्यऺ ते्रगत शतय (TOR) 

1. पृष्ठभूमम: 

आर्थिक तथा सामार्जक रुपमा पछार्ड परेका मर्हलाहरुलाई सरकारी सेवामा आवद्ध गराउन े उदेश्य अनरुुप आर्थिक वषि २०७५/०७६ को स्वीकृत बार्षिक 

कायिक्रममा सरकारी सेवामा प्रवेश गनि ईच्छुक मर्हलाहरुका लार्ग लोकसेवा तयारी कक्षा कायिक्रम संचालन गने गरी र्वर्नयोर्जत बजेटमा थप बजेट र्वर्नयोजन 

गररएको छ। 

2. काययक्रमको उदे्धश्य: लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन कायिक्रमको देहायको उद्धेश्य रहकेो छ । 

(1) लोकसेवा तयारी कक्षाको माध्यमबाट उच्च र्शक्षा अध्ययन गरेका मर्हलाहरुको सरकारी सेवा प्रवेशमा  सशर्िकरण गने  । 

३.कायिक्रमको लर्क्षत समहू : यसरी प्रर्शक्षण  संचालन गदाि सदुरपर्िम प्रदेश भररका नौ वटै र्जल्लाका लोकसेवा तयारी कक्षामा सहभागी हुन चाहन ेयोग्गता पगेुका 

प्रर्शक्षाथीहरुलाई देहायका सम्पणुि र्वषयमा प्रर्शक्षण गनिपनेछ र सोको लार्ग छुट्टाछुटै्ट समहु र्वभाजन गरी छुट्टाछुटै्ट र्वषय र्वज्ञ प्रर्शक्षकबाट प्रर्शक्षण र्दनपुनेछ ।  

प्रामिमधक सेिा तर्य  

र्स.नं. प्रार्वर्धक तर्ि  लोकसेवा तयारी कक्षा समहु सहभागी संख्या 

१ राप अनंर्कत प्रथम श्रेणी प्रार्वर्धक र्शक्षा तर्ि   (प्रार्वर्धक सहायक) १ समहु 
कम्तीमा (६०/६० जना) 

२ र्शक्षक सेवा आयोग तयारी  मार्व तह २ समहु 
कम्तीमा (६०/६० जना) 

२ राप अनंर्कत प्रथम श्रेणी प्रार्वर्धक स्वास््य सेवा तर्ि   (अनमी) २ समहु 
कम्तीमा (६०/६० जना) 

३ राप अनंर्कत प्रथम श्रेणी प्रार्वर्धक स्वास््य सेवा तर्ि   (स्टार् नशि) २ समहु 
कम्तीमा (६०/६० जना) 

४ राप अनंर्कत प्रथम श्रेणी प्रार्वर्धक कृर्ष सेवा तर्ि   (प्रार्वर्धक सहायक) १ समहु 
कम्तीमा (६०/६० जना) 
 

 जम्मा  
४८० जना  

अप्रार्वर्धक तर्ि  

र्स.नं. अप्रार्वर्धक तर्ि  लोकसेवा तयारी कक्षा समहु सहभागी संख्या 

१ राप ततृीय श्रेणी अप्रवार्धक (शाखा अर्धकृत)   ३ समहु 
कम्तीमा (६०/६० जना) 

२ राप अनंर्कत प्रथम श्रेणी अप्रवार्धक (नायव सकु्बा) ३ समहु 
कम्तीमा (६०/६० जना) 

३ नेपाल राष्ट्र बैंक तर्ि  सहायकस्तर चौथो/पााँचौ  २ समहु 
कम्तीमा (६०/६० जना) 

 जम्मा  
४८० जना 

साथै कोटा अनसुारको मर्हला प्रर्शक्षाथी उपलब्ध नभएमा सम्बन्धीत सेवाको लोकसेवा तयारी कक्षामा सहभागी हुन चाहने परुुषहरुलाई समेत सहभागी गराउन 

सर्कनेछ ।  

४.काययक्रमको बजेट: परामशिदाता कम्पनी/र्मिले लोकसेवा तयारी कक्षामा सहभागी हुन ईच्छुक मर्हलाहरुका लार्ग देहाय अनसुारको बजेटको पररर्धर्भत्र रर्ह 

आर्थिक प्रस्ताव पेश गनुिपनेछ । 

(क) अप्रार्वर्धक तर्ि को लोकसेवा तयारी कक्षाका लार्ग रु.१९ लाख ७५ हजार (उन्नाईस लाख ७५ हजार मात्र) (र्नयमानसुार लाग्ने सबै प्रकारका कर सर्हत) 

(ख) प्रार्वर्धक तर्ि को लोकसेवा तयारी कक्षाका लार्ग रु. १९ लाख  ७५ हजार (उन्नाईस लाख पचहत्तर हजार मात्र) (र्नयमानसुार लाग्ने सबै प्रकारका कर सर्हत) 

५.काययक्रमको काययके्षत्र र समं्पादन गनुपने कामः यो कायिक्रमको कायिके्षत्र अन्तगित सदुरूपर्िम प्रदेश रहनेछ । कायिक्रम सञ्चालन गने परामशिदाता वा 

कम्पनी/र्मिले र्नम्नानसुारको कायि सम्पादन गनुिपनेछ। 

(क) प्रर्त एक कक्षामा कम्तीमा ६० जना प्रर्शक्षाथीको अर्नवायि सहभार्गता गराउनपुनेछ ।  

(ख) सेवा प्रदायक कम्पनी/र्मिले लोकसेवा तयारी कक्षामा सहभागी हुन चाहने प्रर्शक्षाथीहरुका आवेदन सम्बर्न्ध कम्तीमा १० र्दनको रेर्डयो तथा पर्त्रकामा सुचना 

प्रकाशन गरी अनसुचूी -१ बमोर्जमको ढााँचामा आवेदन संकलन गनुिपनेछ ।  

 (ग) प्रर्शक्षण कक्षाहरुको कक्षा संचालन अवर्धमा कर्म्तमा १० वटा जााँच/पररक्षा  संचालन भएको हुनपुनेछ  

(घ) लोकसेवा कक्षा प्रर्शक्षण गने प्रर्शक्षकलाई र्नयमानसुार प्रर्शक्षक भत्ता उपलब्ध गराउने। 

(ङ) त्यसैगरी प्रर्शक्षण हल, तालीम उपकरण लगायतका भौर्तक स्रोतसाधन तथा सामाग्रीहरु बहाल र्लंदा मार्सक रुपमा सम्झौता गरी गनुिपनेछ । 
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(च) लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन गदाि सम्बर्न्धत तह तथा पदको लार्ग लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृत पाठ्यक्रममा आधाररत रर्ह प्रर्शक्षण गराउनपुनेछ ।  

(छ) प्रर्शक्षण गराईएका र्वषयवस्तुहरुको कायिपत्र (Handout) दैर्नक रुपमा प्रर्शक्षाथीलाई उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

(ज) यसरी संचार्लत लोकसेवा तयारी कक्षाको प्रर्शक्षणका लार्ग सैद्धार्न्तक र्वषयका लार्ग LCD Projector को प्रयोग  र IQ कक्षाका लार्ग White board को 

प्रयोग तथा प्रयोगात्मक कक्षा संचालन  गनुिपनेछ।  

(झ) लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धी कायियोजना बनाई मन्त्रालयमा पेश गने । 

(झ) अन्य कायि 

-     लोकसेवा तयारी कक्षाका लार्ग आवश्यक स्रोतसाधनको उर्चत प्रबन्ध गन े। 
–     व्यवस्थापन पक्ष चसु्त र दरुुस्त राख्ने। 
- व्यवस्थापकीय पक्षमा कुनै पररवतिन गनुिपरेमा मन्त्रालयलाई पवूि जानकारी र्दई सहमर्त र्लने र कक्षा संचालन क्रममा कुनै समस्या आइपरेमा मन्त्रालयलाई 

तुरुन्त जानकारी गराउन े। 
– तालीम कायिक्रमको समग्र प्रगर्त प्रर्तवेदनमा र्वर्त्तय तथा भौर्तक प्रगर्त र्ववरण मन्त्रालयमा पेश गन े
–    मन्त्रालयबाट प्रदान गररए बमोर्जमको र्नदेशन कायािन्वयन गने । 

६. प्रमिक्षाथी को छनौट- सम्बर्न्धत प्रर्शक्षण सेवा र्दन ेकम्पनी/र्मिको प्रर्तर्नधी  सर्हत मन्त्रालयका कर्म्तमा ३ जना प्रर्तर्नर्ध रहकेो छनौट सर्मर्त रहनेछ । 
७.प्रस्ताि पेि गने कम्पनी/र्मयको योग्यता: तोर्कएका लोकसेवा कक्षा  सञ्चालन गरेको कम्पनी/र्मिलाई कायिक्रम संचालन गनिका लार्ग प्राथर्मकता र्दईनेछ । 

प्रार्वर्धक कक्षाहरु र अप्रार्वधक कक्षाहरु संचालनका लार्ग छुट्टाछुटै्ट कम्पनी/र्मि छनौट गररने भएकाले सोही अनसुार प्रस्ताव पेश गरेको हुनुपनेछ ।  

(क) कम्पनी रर्जष्ट्रारको कायािलय वा उद्योग र्वभाग वा र्शक्षा ऐन/र्नयमावली अनसुार दताि भएको कर्म्तमा तीन वषि भएको र आ.व. २०७४/०७५ 

नर्वकरण भएको प्रमाणपत्रको प्रर्तर्लर्प,  

(ख) कम्पनी/र्मिको मलु्य अर्भवरृ्द्ध कर (VAT)  मा दताि भएको प्रमाणपत्रको प्रर्तर्लर्प, 

(ग) कम्पनी/र्मिको र्बधान वा प्रबन्धपत्रमा लोकसेवा कक्षा संचालन गने सम्बन्धी उद्देश्य भएको,  

(घ) आ.व. २०७४/०७५ को कर चिुा प्रमाणपत्रको प्रर्तर्लर्प, 

(ङ) आ.व. २०७४/०७५ को लेखा परीक्षण प्रर्तवेदनको प्रर्तर्लर्प, 

(च) कम्पनी/र्मिको कम्तीमा २ वषि अनुभव प्राप्त गरेको प्रमार्णत कागजातहरु, 

(छ) लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गनि चाहेको स्थान उल्लेख गने, 

(ज) सम्बर्न्धत र्वषयसंग सम्बर्न्धत जनशर्ि भएको आवश्यक प्रमाण । 

(झ) कालोसचूीमा नपरेको स्व-घोषणा पत्र,  

(ञ) मन्त्रालयमा सरु्चकृत भएको प्रमाणपत्र 

(ञ) लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन गनि चाहने कम्पनी/र्मिले प्रार्वर्धक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुटै्ट खाममा र्सलबन्दी गरी प्रस्तावको खाम बार्हर नाम, 

ठेगाना उल्लेख गररएको हुनपुनेछ । 

(ट) कायिक्रम संचालनका लार्ग सम्झौतामा उल्लेख भएका अन्य प्रावधानहरु । 

८.काययक्रमको ऄिमध: 

(क) सबै र्वषयको कक्षा कम्तीमा  ४५ कायिर्दन हुनपुनेछ उि अवर्धमा कम्तीमा ८० सेसन कक्षा (दैर्नक दईु सेसन (१ घण्टा ३० र्मनेट प्रर्त सेसन प्रर्तर्दन कम्तीमा 

३:०० घण्टा )) कक्षा/प्रर्शक्षण संचालन भएको हुनपुनेछ । लोकसेवा कक्षा संचालन कायिक्रमको अवर्ध र्मर्त २०७६ असार मसान्त सम्म हुनेछ 

९. भुक्तानी प्रमक्रया: 

(क) कायिक्रम सम्पन्न भएपर्छ कायिक्रम संचालन गरेको लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन भएको पर्हलो ३० कायिर्दनको  प्रारर्म्भक कायिक्रम प्रर्तवेदन प्राप्त भएपर्छ 

प्रथम र्कस्ता रकम ४० प्रर्तशत भिुानी र्दईनेछ, र कायिक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन सर्हत आवश्यक सम्पणुि कागजात प्राप्त भई र्नयमानसुारको प्रर्क्रया परुा भएमा सम्झौता 

बमोर्जम बााँकी ६० प्रर्तशत रकम एकमुष्ट र्दईनेछ ।  

(ख) सम्झौता अनसुारको काम नगरेमा ,मापदण्ड र स्तर परूा नगरी कक्षा संचालन गरेको पाइएमा, प्रर्शक्षक तथा प्रर्शक्षाथीलाई तोर्कए बमोर्जमको सेवा सरु्वधा 

प्रदान नगरेमा मन्त्रालयले परामशिदाता वा कम्पनी/र्मिसंग गररएको सम्झौता जनुसकैु समयमा खारेज गनि सक्नेछ, र खचि रकम भिुानी र्दन मन्त्रालय बाध्य हुनेछैन । 

१०.प्रस्तािको ढााँचा:  
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यस कायिक्रमका लार्ग आशय पत्र पेश गनि चाहन े तोर्कएको योग्यता पगेुका कम्पनी/र्मिले यस कायिके्षत्रग र्ववरण साथ संलग्न ढांचा अनसुचूी -२ बमोर्जमको 

आर्थिक र प्रार्वर्धक प्रस्तावको ढााँचा प्रयोग गनुिपनेछ । प्रस्ताव पेश गने कम्पनी/र्मिले आर्थिक र प्रार्वर्धक प्रस्ताव छुट्टाछुटै्ट  खाममा राखी मन्त्रालयमा पेश 

गनुिपनेछ। 

११.प्रस्तािक कम्पनी/र्मयको भौमतक समुिधा तथा अिश्यक साधन श्रोतहरुको मििरणः  

लोकसेवा कक्षा संचालनका लार्ग प्रर्शक्षण हल, र्र्नचिर, र्लर्खत स्थल वा ठााँउ वा कक्ष, कुची-टेवल/बेन्च-डेस्क, प्रोजेक्टर लगायत आवश्यक पने भौर्तक सरु्वधा 

सम्बन्धीका साधन श्रोतहरु उपलब्ध  हुनुपनेछ । 

१२.परामियदाताको छनौटः साविजर्नक खररद ऐन, २०६३ तथा र्नयमावली, २०६४ बमोर्जम  गररनेछ ।  

 (क) प्रार्वर्धक प्रस्तावको मलू्यांकन गदाि न्यनूतम ६० अंक प्राप्त गने परामशिदाता  कम्पनी/र्मि/र्मिको मात्र आर्थिक प्रस्ताव मलू्यांकन लागी समावेश गररनेछ । 

(ख) प्रार्वर्धक प्रस्ताव बाट उर्तणि भएका प्रस्तावदाताहरुले पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावहरु मध्ये न्यनूतम रकम प्रस्ताव गरेका आर्थिक प्रस्तावलाई मात्र छनौट गररनेछ 

अथवा न्यूनतम छनौट र्वर्ध अनुसार लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन परामशिदाताको छनौट गररनेछ । 

 

१३.प्रस्तािको  गोपनीयताःआर्धकाररक रूपमा छनौट प्रर्क्रयामा संलग्न मन्त्रालयका पदार्धकारी बाहके अन्य कुनै व्यर्िलाई कायिक्रम प्रदान गररएको सूचना 

प्रकार्शत नभए सम्म छनौट र्सर्ाररश सम्बन्धी जानकारी र्दइन े छैन । प्रस्तावदाताले कुनै पर्न र्कर्समले छनौट गन े र छनौट गरर प्रर्शक्षण कायिक्रम गने र्नणिय 

प्रर्क्रयामा प्रभाव पान ेकोर्सस गरेमा त्यस्तो प्रस्तावदाताको प्रस्ताव अस्वीकार हुन सक्नेछ। 

१४.प्रमतिेदन पेि गनुयपनेः परामशिदाताले अर्न्तम भिुानी र्लनु पवूि लोकसेवा तयारी कक्षा सम्पन्न प्रर्तवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गनुिपनेछ ।  
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अनसुचूी - १ 

लोक सेवा तयारी कक्षाका लार्ग आवदेन र्ाराम 

 

१. तयारी कक्षा पढ्न चाहकेो पद  : …………………………………………… 

२. सहभागीको नाम : ……………………………………………. ३. ठेगना: ……………………… 

४. जार्त:  ……………………………………………………….  ५. जन्म र्मर्त:……………… 

६. शैर्क्षक योग्यता: …………………………………………       

७. अध्ययन गरेको शैर्क्षक कम्पनी/र्मि: ……………………………………………………………. 

८. उर्तिण गरेको साल: ……………………………………………. 

९. प्राप्तााँक प्रर्तशतमा: …………………………………… 

१०. यस अगाडी तयारी कक्षा पढेको/पर्हलो पटक:  ………………………. 

११. लोक सेवा को कुनै पर्न पररक्षामा सहभागी भइिएको छ/छैन: …………………………… 

 

 

र्मर्त:  ………………………………                                       हस्ताक्षर………………………………… 

सम्पकि  नं: ………………………………………………. 
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अनसुचूी २(क) 

प्राबबबधक k|:tfjsf] 9fFrf 

!= प्रस्तावदाताहरुको  वा परामशिदाता कम्पनी/र्मिको अनभुव  

कं्र.स. अनभुवको र्ववरण संलग्न पष्ु्टयाईका कागजातहरु कैर्र्यत 

     

 

@= सम्बर्न्धत र्वषय/र्शषिक साँग सम्बर्न्धत जनशर्िको र्ववरण 

कं्र.स. जनशर्िको नाम शैर्क्षक योग्यता अध्ययनको र्वषय पद कायिरत कायािलय अनभुव वषि कैर्र्यत 

         

#= लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन कायि सम्पादन गने तररका  

कं्र.स. र्क्रयाकलाप संचालन गने तररका/प्रर्क्रया र्जम्वेवार जनशर्ि समयावर्ध आशार्तत उपलब्धी कैर्र्यत 

       

 

$= प्रर्बर्ध हस्तान्तरण /तार्लम वापत 

qm=;= प्रबबबध हस्तान्तरण /ताबलम  ककबसम  जनशबिको ककबसम/पररमाण   s}lkmot 

     

 

१.सामार्जक र्वकास मन्त्रालयले र्नणिय गरेको लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन कायिको कायिके्षत्रगत शति (TOR) का उद्देश्य पररपरू्तिका लार्ग लाभग्रार्ह हुने 

र्क्रयाकलापहरु कायिसम्पादन गने तररकामा उल्लेख गनुिपने छ । 

२. प्रार्वर्धक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टा छुटै्ट खाममा र्शलबन्दी पेस गनुिपनेछ । 

३. प्रार्वर्धक प्रस्तावको मलू्यांकन गदाि न्यनूतम ६०  अंक प्राप्त गने परामशिदाता  कम्पनी/र्मि/र्मिको मात्र आर्थिक प्रस्ताव मलू्यांकन लागी समावेश गररनेछ । 

५. प्रार्वर्धक प्रस्ताव बाट उर्तणि भएका प्रस्तावदाताहरुले पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावहरु मध्ये न्यनूतम रकम प्रस्ताव गरेका आर्थिक प्रस्तावलाई मात्र छनौट गररनेछ 

अथवा न्यूनतम छनौट र्वर्ध अनुसार लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन परामशिदाताको छनौट गररनेछ । 

६. परामशिदाता कम्पनी/र्मि वा र्मिसाँग आवद्ध भएका जनशर्िहरुका कागजातहरु सम्बन्धीत कम्पनी/र्मिले सम्बर्न्धत व्यर्िको प्रर्तबद्धता सर्हत प्रमार्णत गरर 

पेस गनुिपनेछ । 

७.परामशिदाता कम्पनी/र्मिले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावमा उल्लेर्खत अंक बराबर भएको अवस्थामा प्रार्वर्धक प्रस्तावमा उच्चतम अंक प्राप्त गनेलाई छनौट गररनेछ 

। 

                                              

                                                
k/fdz{bftf ;+:yfsf] tkm{af6 

                  gfd M 

                    kb M 
                  b:tbt M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी २ (ख) 

आर्थिक प्रस्तावको ढााँचा 

 

k|:tfjbftf jf k|:tfjbftf ;F:yfsf]  

gfd M =======================================   ;Dks{ JolQmsf] gfd ================================== 

7]ufgf M ====================================   ;Dks{ 6]lnkmf]g g= ==================================== 

=================================================================================================================== 
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लोकसेवा तयारी कक्षा 

संचालन कायिक्रम  

 

 

र्क्रयाकलाप हरु  

  

 

 

k/fdz{ jf k/fdz{bftf ;+:yfn] saf]n u/]sf] 

/sd 

 

 

 

जम्मा रकम  

 

 

    
 

  s}lkmot c+sdf cIf/df 

........ १.  .................. ..................... ..................  

........ २.  ........... ......... ...............  

 ३     

 ४     

 ५     

 ६     

 ७     

      

 

k/fdz{bftf jf k/fdz{bftf ;+:yfsf] tkm{af6 

gfd M  

 kb M 

 b:tvt M 

 

 

 

 

 ;+:yfsf] 5fk 

 


