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कर्णाली प्रदे श सरकणर

उद्योग पर्ाटन वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलर्
प्रदे श वन ननदे शनणलर्

निनिजन वन कणर्णालर्,…………
[सणवाजननक खररद ननर्मणवली, २०६४ को ननर्म ८५ (४) बमोजजम दरिणउपर वण प्रस्तणव आह्वणन प्रर्ोजनको लणनग]

ँ ण मेरो कथण वृत्तजिर तर्णरी कणर्ाक्रम सं िणलन सम्बन्त्धी कणर्ाक्षर
मेरो आख
े गत शताहरु
Terms of Reference (ToR)

1. पृष्ठिूमी
ववश्वमण नेपणल र नेपणलमण कर्णाली प्रदे श जलवणर्ू पररवतानबणट बढी सं वेदनशील र जोजखमपूर्ा छ। अत:

स्थणनीर् समुदणर्हरुले दे खेको र िोगेको जलवणर्ू पररवतानकण असर तथण प्रिणवहरु के के छन् ? र्सबणट

सृजजत समस्र्णहरु के हुन ् ? ती समस्र्ण र ि ुनौनतलणई कसरी सणमनण गररएको छ ? आगणमी ददनहरुमण के
कस्तण उपणर्हरु अबलम्बन गदणा जलवणर्ू पररवतानको अनुकुलन तथण न्त्र्ूननकरर् हुन सक्छ र जलवणर्ू

पररवतान उत्थणनशील समणजको ननमणार् गना सवकन्त्छ ? िन्ने सवणलहरुको जवणफलणई स्थणनीर् समुदणर्हरुकै
शब्दमण समेटेर एक श्रव्र्दृष्र् ववत्तजिर तर्णर गने उद्देश्र्ले उद्योग, पर्ाटन, वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलर्द्वणरण

ँ ण मेरो
निनिजन वन कणर्णालर् …….को आ.व. २०७८।०७९ स्वीकृत वणवषाक कणर्ाक्रम अन्त्तरगत मेरो आख
कथण वृत्तजिर तर्णर गने कणर्ाक्रमको लणनग वजेट रु ३००००० (तीन लणख) ववननर्ोजन िएको छ । र्स

कणर्ाक्रमको प्रिणवकणरी कणर्णान्त्वर्नको लणनग प्रववनधमण दक्ष जनशजि आवश्र्क पने र कणर्णालर्मण मौजुदण

जनशजिबणट उल्लेजखत कणर्ा सम्पन्न हुन सम्िव नदे जखएकोले सणवाजननक खररद ऐन २०६३ र सणवाजननक
खररद ननर्मणवली २०६४ अनुसणर सेवण प्रदणर्क छनौट गरी कणर्ासम्पणदन गनुा पने िएकोले र्ो कणर्ाक्षर
े गत
शताहरु (Terms of References) तर्णर गररएको छ ।
2. उद्देश्र्
जलवणर्ू पररवतान उत्थणनशीलतणको लणनग जनिेतनण अनिवृवि गनुा र्स कणर्ाक्रमको उद्देश्र् रहने छ ।
3. कणर्ाक्षर
े गत शताहरु

क. जलवणर्ू पररवतान सम्बन्त्धी दे हणर्कण सवणलहरुको प्रनतवक्रर्ण स्वरुप स्थणनीर् समुदणर्हरुको धणरर्ण,
िोगणइ र अनुिवलणई वृत्तजिरमण समेट्नु पनेछ :
❖ जलवणर्ूमण के पररवतान िएको छ ?

❖ उि पररवतानले जनजीवनमण के कस्तो असर वण प्रिणव पणरे को छ ?
❖ ती असर वण प्रिणवबणट सृजजत के के समस्र्ण वण ि ुनौनत छन् ?
❖ िोग्नु परे कण समस्र्णहरुलणई कसरी समणधणन गररएको छ ?

❖ जलवणर्ू पररवतान समणनुकूलन, न्त्र्ूननकरर् र उत्थणनजशल समणज ननमणार्को लणनग अब उपरणन्त्त
अबलम्बन गनुा पने उपणर्हरु के के हुन ् ?
1

ख. वृत्तजिरमण विणहरुको आफ्नै शब्द-िनणइहरु मणर रहनु पनेछ ।

ग. वृत्तजिरमण बिणहरुको वविणर, उपणर् र धणरर्ण नदोहोररएको हुन ु पनेछ ।

घ. र्स कणर्ाकण लणनग सम्िव िएसम्म कणर्ाक्षेर निरकण सबै स्थणनीर् तहकण प्रनतनननधमूलक समुदणर्लणई
समेट्नु पनेछ ।

ङ. वृत्तजिर छोटो, सरल र स्पष्ट हुन ु पनेछ ।

ि. उि निनिर्ोबणट २ -३ नमनेटको प्रोमो तर्णर गरी कणर्णालर्मण पेश गनुा पनेछ ।
छ. वृत्तजिर तर्णर गदणा नलइएकण तस्वीर र अन्त्र् निनिर्ो उपलब्ध गरणउनु पनेछ ।

ज. कणर्णालर्बणट प्रणप्त सूझणवहरु समेत समणवेश गरी तोवकएको समर्णवनध निर वृजत्तिर तर्णर गरी पेश
गनुप
ा नेछ।

4. सेवण प्रदणर्कको छनौट
सेवण प्रदणर्कको छनौट सणवाजननक खररद ऐन, २०६३ र सणवाजननक खररद ननर्मणवली, २०६४ बमोजजम
हुनेछ। ववनधवत रुपमण निनिर्ो ननमणार् गने उद्देश्र्ले फमा दतणा िएको हुनपु ने ।
5. प्रस्तणवको ढणँिण
आनथाक तथण प्रणववनधक प्रस्तणवको कणर्ाक्षर
े गत शताहरु (ToR) को पणलनण हुने गरी प्रस्तणवको ढणँिण दे हणर्
बमोजजमको हुनेछ :
क. परणमशादणतण सं स्थणको पररिर् (सं स्थणको नणम, ठे गणनण, सम्पका व्र्जि, ईमेल र अन्त्र् उपर्ुि वववरर्)
ख. परणमशादणतण सं स्थणको अनुिव
ग. कणर्ा र्ोजनण (श्रव्र्दृष्र् वृत्तजिर ननमणार् ववनध)
घ. प्रस्तणववत जनशजि (सम्बजन्त्धत ववज्ञको CV र मुख्र् प्रमणर्पर सवहत पेश गनुा पनेछ)
ङ. प्रणववनधक सणमणग्रीको उपलब्धतण
6. प्रस्तणवसणथ पेश गनुप
ा ने कणगजणतहरु

प्रस्तणव दतणा गने व्र्जि/ फमा/ सं स्थण/ कम्पनीले दे हणर्कण सक्कल कणगजणतहरुकण सणथ प्रनतनलवपहरु पेश
गनुा पनेछ ।

क. सं स्थण दतणा तथण नववकरर्को प्रमणर्पर
ख. मुल्र् अनिवृवि कर दतणाको प्रमणर्पर
ग. कणलो सूिीमण नपरे को स्वघोषर्णपर
घ. आ.व. २०७७।०७८ को कर ि ुिण प्रमणर्पर
ङ. सं स्थणको अनुिव खुल्ने कणगजणतहरु (प्रस्तणवसं ग सम्वजन्त्धत बढीमण २ वटणसम्म)
ि. ववगतमण सीप तथण प्रववनध हस्तणन्त्तरर् सम्बन्त्धी गरे कण कृर्णकलणपहरु खुल्ने कणगजणत
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छ. प्रस्तणव गररएकण जनशजिको सम्बजन्त्धत व्र्जिले गरे को व्र्जिगत वववरर्
ज. अन्त्र् सणन्त्दनिाक कणगजणतहरु
7. प्रस्तणव पेश गने तरीकण
कणर्णालर्ले सूिीकृत व्र्जि/ फमा/ सं स्थण/ कम्पनीबणट प्रस्तणव पेश गनाको लणनग पर प्रेवषत गनेछ । उपलव्ध
गरणएको प्रस्तणवको ढणँिण अनुसणर प्रस्तणव तर्णर गरी उल्लेजखत प्रमणर्परहरु सवहत कणर्णालर्मण इमेल मणफात
तथण स्वर्ं म उपजस्थत िै पेश गनुप
ा नेछ ।
8. प्रस्तणव मूल्र्णंकन गने तररकण
प्रस्तणव मूल्र्णंकन न्त्र्ून लणगत ववनधबणट हुनेछ। सबैिन्त्दण न्त्र्ून लणगत पेश गने सेवणप्रदणर्कलणई परणमशा
सेवणको लणनग छनौट गररनेछ ।
9. समर् अवनध र िुिणनी
सम्झौतण िएको नमनतले ३ (तीन) मवहनणको समर्णवनध निर र्ो कणर्ा सम्पन्न गरी सक्नु पनेछ । तोवकएको
समर्णवनध निर कणर्ासम्पन्न हुन नसकेमण कणर्ासम्पन्न हुन नसकेको मनणनसव कणरर् सम्झौतण िएको पक्षले
पेश गरे मण कणर्णालर्ले म्र्णद थप गना सक्नेछ।
10. िुिणनी
सम्झौतण बमोजजमको रकम एक वकस्तणमण िुिणनी हुनेछ।सम्झौतण िएको पक्षले उल्लेख िए बमोजजम तर्णर
िएको वृत्तजिर तथण सम्बजन्त्धत तस्वीर लगणर्त पेश गरे पश्चणत मणर िुिणनी ददइनेछ।
11. ववववध
र्समण उल्लेख निएकण अन्त्र् कुरणहरु सणवाजननक खररद ऐन, २०६३ र सणवाजननक खररद ननर्मणवली, २०६४
(सं शोधन सवहत), कर्णाली प्रदे श खिा मणपदण्ि तथण अन्त्र् प्रिनलत कणनून वमोजजम हुनेछ।
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