
   कृ�पुर नगरपा�लका 
 

    नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय  
गुल�रया, कंचनपुर सुदरूप��म प्रदेश, नेपाल 

ल��तवगर् तथा �मता �वकास कायर्क्रम सचंालनका ला�ग प्र�ाव आ�ानको सूचना! 
 प्रका�शत �म�तः २०७५।११।२४ 

 कृ�पुर नगर कायर्पा�लकाको चालु आ�थ�क वषर् २०७५ /७६ का ला�ग �व�नयो�जत तप�शलमा उ�ेख ग�रएका 
ल��तवगर्, �मता �वकास समेत कायर्क्रमहरु नगरपा�लकाको कायर्क्रम संचालन कायर्�व�धको अ�धनमा रही संचालन 
गनुर्पन� भएकोले इ�कु सेवाप्रदायक संघसं�ा , फमर्, ���हरुलाई यो सूचना प्रकाशन भएको �म�तले ७ (सात) �दन 
�भत्र कायार्लय समयमा नगर कायर्पा�लकाको कायार्लयबाट प्र�ावपत्र ख�रद गरी तो�कएका शतर्हरुको अधीनमा रही 
�रतपूवर्क �सलब�ी प्र�ाव पेश गनुर्हुन स���त सबैको जानकारीका ला�ग यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ ।  
(क) तप�सल 

�स.नं कायर्क्रमको नाम रकम कै�फयत 

१ मिहलाह�लाई सीपमलुक तािलम ५,००,०००   

२ एकल मिहलाह�लाई सीपमलुक तािलम  २,००,०००   

३ बादी समदुायका व्यि�ह�लाई कुमाले तािलम १,००,०००   

४ छुवाछुत/लाग ुऔषध दवू्यर्शनी िव�द्धको जनचेतना कायर्क्रम  २,००,०००   

५ म�ु कमैयाह�लाई व्यवसाियक तािलम  २,००,०००   

६ राजी समदुायको मागमा आधा�रत कायर्क्रम  १,००,०००   

७ द्वन्द्व पीिडत प�रवारका लािग अनदुानमा आधा�रत कायर्क्रम २,००,०००   

८ दिलत समदुायलाई ज�ुा चप्पल बनाउने तािलम  २,००,०००   

९ यवुाह�लाई हाउस वाय�रंग तािलम  ३,००,०००   

१० दिलत समदुायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधिुनकरण कायर्क्रम  २,००,०००   

११ आिदवासी जनजाित समदुायका मिहलाह�लाई सीपमलुक तािलम ३,००,०००   

१२ यवुाह�लाका लािग मोबाईल ममर्त तािलम  ३,००,०००   

१३ म�ु हिलयाका मागमा आधा�रत कायर्क्रम  १,००,०००   
१४ िवपन्न असहाय र अनाथ िकशोरीका लािग सीप िवकास (बिुटक तथा कडाइ भन�) तािलम ३,८०,०००   
१५ अपांगता भएका व्यि�ह�का लािग सीप तथा व्यवसाियकता िवकास तािलम २,००,०००   

ख) शतर्हरु 

१. पेश गनुर्पन� कागजातह� (संस्था, �वसाय दतार् �माणप� र सो को नवीकरण,  कर दतार् तथा कर चु�ा �माणप�, 
संघसंस्था भए आ.ब. २०७४।७५ सम्मको लेखा परीक्षण �ितवेदन,   �स्ताव प�) 

२. कायर्�मको �स्तावप� नगरपािलकाले उपलब्ध गराएको ढाँचामा �स्तुत गनुर्पन�छ । 
३. �स्तावप� यो सूचना �काशन भएको िमितले आठौ �दनको १२:०० बजेिभ� पेश ग�रस�ुकपन� र सोही �दनको २:०० 

बजे �स्तावह� खोिलनेछन् । 
४. �स्तावदाताले नगरपािलकाबाट कायर्िविधको अनुसूची १ बमोिजमको �स्तावप�को फाराम � ५०० (पाँच सय �प�या) 

(पिछ �फतार् न�ने गरी) ितरी �ा� गनुर्पन�छ । 
५. �स्तावह� सावर्जिनक ख�रद िनयमावलीको तथा नगरपािलकाको कायर्�म संचालन कायर्िविधको आधारमा 

�स्तावप�मा तो�कए बमोिजम मूल्यांकन ग�रनेछ । 
६. �स्तावप� ख�रद, दतार् र खोल्ने कायर् नगर कायर्पािलकाको कायार्लय, गुल�रयामा �नेछ । 

मेघनाथ �रजाल 
�मुख �शासक�य अिधकृत 


