ऩशु आहाया बण्डायण

ढु वानी तथा फजायीकयण सॊ बाव्मता अध्ममन कामयक्रभको सन्दबय शतयहरु (Terms of

Reference-TOR) :


प्रदे श नॊ .१, २, ३, फाट एक /एक जजल्रा सभावेश बई जजल्रा ऩशु सेवा कामायरमहरुको सहमोगभा
जजल्रास्तयभा घाॉस उत्ऩादन सम्वजन्ध अध्मावधधक वववयण सॊ करन गनुय ऩनेछ ।











ऩशु आहायाको वतयभान अवस्था ।

ऩशु आहायाको फजायीकयण य अवस्था ।

ऩशु आहायाको ढु वानी साधनको उऩरब्धता, आवश्मकता य भाऩदण्ड ।
ऩशु आहायाभा सॊ रग्न

stake Holder

हरुको अवस्था ।

ऩशु आहाया उत्ऩादन हुने ऺेत्र य सम्बाव्मता ।

ऩशु आहायाको फजायीकयणाको अवस्था कुखुया, फॊगयु , गाई, बेडाफाख्रा, हात्ती, कुकुय, ववयारा ।
ऩशु आहायाको फजायीकयणको राधग आवश्मक ऩुवायधाय तथा व्मवस्थाऩवकम ऩद्धधत ।

आगाभी २० वषय सम्भको राधग ऩशु आहायाको फजायीकयणको राधग आवश्मक यणधनती ।

हार सम्भ ऩशु आहायाको उत्ऩादन बण्डायण , ढु वानी तथा फजायीकयणाभा दे जखएका धनतीगत , ऐन
धनमभ य कामयक्रभभा दे जखएका सभस्माहरु ।



सभाधानका उऩामहय

 सभम अवधध : ३ भवहना (भधसय, ऩुस, भाघ)
 यकभ : ७ राख



प्रधतवेदन तमाय बईसकेऩधछ

Validation Workshop गयी त्मसफाट प्राप्त सुझावहरु सभावेश

गरयसकेऩधछ भात्र अजन्तभ प्रधतवेदन तमायी गनुऩ
य नेछ ।
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आफेदक सॊ स्थाको मोग्मता
१. कजम्तभा १ फषयको अनुबव बएको ।
२. घाॉस तथा ऩशु आहाया ववकासको ऺेत्रभा कामय अनुबव बएका कभयचायीहरु यहेको ।
३. नेऩार सयकायको सम्फजन्धत धनकामभा दताय बई धनमभ अनुसाय कामय गये को ।
प्रस्ताव ऩेश गने ववधध
-

प्रस्तावक सॊ स्था, पभय, ऩयाभशयदातारे प्राववधधक य आधथयक प्रस्ताव छु ट्टाछु ट्टै धसरफन्दी गयी ऩेश
गनुऩ
य नेछ ।

-

खाभको फावहय ऩवट्ट धनम्न ठे गानाभा सॊ फोधन गयी रे ख्न ु ऩनेछ ।

श्री प्रभुख ज्मू
ऩशुऩजन्छ फजाय प्रवद्धयन धनदे शनारम
हरयहयबवन, रधरतऩुय
-

खाभको फावहय भुल्माॊकनको रागी ऩेश गरयएको ......... प्रस्ताव (आधथयक/प्राववधधक) के हो खुराई

उल्रे ख गनुय ऩदयछ

।

प्रस्ताव ऩेशगने अजन्तभ म्माद
- प्रस्तावकरे धभधत २०७४/08/2० गतेसम्भ ऩशुऩजन्छ फजाय प्रवद्धयन धनदे शनारमभा प्राप्त हुने गयी
ऩेश गनुय ऩनेछ ।
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ऩशुऩजन्छ फजाय प्रवद्धयन धनदे शनारमको भुल्माॉकन गने आधायहरु धनम्न अनुसाय यहने छन्
अनुसूची 2 : भुल्माॊकनको आधायहरु
१. सॊ स्था/पभय/ऩयाभशयदाता को अनुबव - (२०)
-

१ फषय दे जख ३ वषय सम्भ - (६)

-

३ फषय बन्दा भाधथ ५ फषय बन्दा कभ - (१०)

-

५ फषय बन्दा भाधथ - (२०)

२. कामय सॊ चारन गने तौयतरयका य ववधध - (२०)
- उत्कृष्ट - (२०)
- भध्मभ - (१५)
- ठठक - (१०)
३. कभयचायीहरुको मोग्मता य अनुबव - (४०) (कम्तीभा २ जनारे भात्र अॊक प्राप्त गने)
-

-

मोग्मता - (२०)
o

सम्वजन्धत ववषमभा ऩशु आहाया अथवा कृवष/ऩशु अथयशास्त्रभा ऩी.एच.डी - (२०)

o

सम्वजन्धत ववषमभा ऩशु आहाया अथवा कृवष/ऩशु अथयशास्त्रभा भास्टसय - (१५)

o

ब्माच्रसय - (१०)

o

प्रस टू - (५)

अनुबव (२०)
o

१० फषय भाधथ - (२०)

o

६-१० फषय - (१५)

o

४-६ फषय - (१०)

o

०-४ फषय - (५)

प्राववधधक प्रस्ताव भा कजम्तभा ६०% अॊ क प्राप्त गये भा भात्र आधथयक प्रस्तावको भुल्माॊकन भा सभावेश गरयने छ ।
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प्राववधधक प्रस्ताव
अनुसूची 3 : प्राववधधक प्रस्तावभा सभावेश हुनऩु ने ववषमवस्तु
1. Brief introduction of firm / organization

2. Registration Status

3. Personnel Management and C.V

4. Specific experience in brief

5. Methodology including working plan and schedule

6. Supporting Documents accordingly

7. Others (if any )

नोट : मस ऩानाभा आवश्मकता अनुसाय थऩगयी प्रस्ताव ऩेश गनय सवकनेछ ।
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आधथयक प्रस्ताव

(२०)
अनुसूची 4 : आधथयक प्रस्तावको नभुना

Firm’s / organization Name:

Address:

S.N

Headings Unit

Quantity

Rate

Amount

Amount in Figure

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Total (without Vat)
Vat@13%
Grand Total

Seal and authorized signature:Date:-
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