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पश ु स्वास््य  तथा बाझोपन ननवारण लशववर  संचालन  काययववधि, २०७७ 

पषृ्ठभूलम 
पशु स्वास््य सेवा सार्बजनिक सम्पत्तिको रुपमा बर्श्वमा हेरिदै आएको र्र्बमाि परिपे्रक्षमा कमलामाई िगिपाललकामा पनि 
पशु त्तवका शाखा र्था वडा अन्र्िगर्का पशु त्तवकास शाखार्ाट पशु त्तवकास र्था पशु स्वास््य सेवा प्रदाि गदै 

आईिहेको छ । िगिको भौगोललक अवस्था र्था कृषकको चाहिा अिुसाि पशु स्वास््य सेवा समाि रुपमा प्रदाि गिब 
िसककएको ि  ब्यावसानयक पशुपालिको  र्दृ्धि सँगै पशु स्वास््य सेवा र्र्ब  त्तवशेषज्ञ सेवाको माग र्ढ्दै गएको र्र्बमाि 

सन्दभबमा कनर्पय वडाहरुमा यथेष्ठ संख्यामा त्तवशेषज्ञहरुको उपलब्िर्ा सहज िभएको यथाबथर्ालाई दृष्ष्टगर् गिी यस 

कायबक्रम मार्ब र् पशु पालिको पकेट क्षेत्रमै सवै क्षेत्रका त्तवशेषज्ञहरुको उपष्स्थनर्मा एकीकृर् पशु स्वास््य लशत्तवि संचालि गिे 

अलभप्रायले कमलामाई िगिपाललकाको को िीनर् र्था कायबक्रम सहज, सिल, प्रभावकािी ि पािदशीरुपमा संचालि 
गिब  पशु स्वास््य तथा बाझोपन ननवारण लशववर संचालन काययववधि, २०७७ कमलामाई िगिपाललका, िगि 
कायबपाललकाको कायाबलय स्थानिय सिकाि संचालि एिको दर्ा १०२(२) अिुसाि जािी गरिएको छ । 

 
पररच्छेद १ 
प्रारम्भभक  

१. संक्षिप्त नाम र प्रारभभः 
 (क) यो कायबत्तवधिको िाम  पशु  स्वास््य  तथा बाझोपन ननवारण लशववर संचालन काययववधि, २०७७ िहेको छ । 
 (ख) यो कायबत्तवधि स्वीकृर् भएको लमनर्र्ाट लाग ुहुिेछ ।  
२.पररभाषा :  त्तवषय वा प्रसंगले अको अथब िलागेमा यस कायबत्तवधिमा, 

क) "िगिपाललका" भन्िाले कमलामाई िगिपाललका सम्झिु पदबछ । 
ख) "कायाबलय" भन्िाले कमलामाई िगि कायबपाललकाको कायाबलय सम्झिु पदबछ । 

ग) "कृत्तष सलमनर्" भन्िाले कमलामाई िगिपाललकाको कृत्तष सलमनर् सम्झिु पदबछ । 

घ) "शाखा" भन्िाले कमलामाई िगिपाललका पशु  त्तवकास शाखा सम्झिु पदबछ। 

३. उद्िेश्य :  यो कायबत्तवधि को उद्िेश्य देहाय र्मोष्जम हुिेछ । 

क) कमलामाई िगिपाललकाको िीनर् र्था कायबक्रम  प्रभावकािीरुपमा कायाबन्वयि गिे । 

ख) ब्यर्सानयक पशु पालिको पकेट क्षेत्रमै कृषक उद्यमीहरुलाई आवश्यक पिे सम्पूर्ब पशु स्वास््य सेवा (उपचाि, 

खोप सेवा, गाइिाकोलोष्जकल सेवा, िोग निदाि, सष्जबकल सेवा आदद) पशु स्वास््य र्था र्ाझोपि निवािर् 

लशत्तविको माध्यमर्ाट उपलब्ि गिाउँिे । 
ग) कमलामाई िगिपाललका पशु त्तवकास शाखा/वडा कायाबलयको पशु त्तवकास शाखाको पहँुच भन्दा टाढा 

िहेको कुिै पनि सम्भाव्य स्थािमा कृषक/उद्यमीहरुलाई पशु स्वास््य सेवा उपलब्ि गिाउँि प्राथलमकर्ा ददिे । 
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घ) पशु पन्छीका िोगहरुको निदाि, उपचाि ि नियन्त्रर्मा सहयोग पुयाबउँिे । 
ङ) पशुस्वास््य र्था भेटेरिििी जिस्वास््य सम्वन्िमा जिचरे्िा अलभर्दृ्धि गिे । 

 
 
 

पररच्छेद २ 

४. काययक्रम संचालन प्रकृयाः 
४.१ एकीकृर् पशु स्वास््य लशत्तवि संचालि गिुबपूवब कमलामाई िगिपाललका, सम्वष्न्िर् पशु त्तवकास शाखाले कृत्तष 

सलमनर्सँग समन्वय गिी  र्हाँको आवश्यकर्ा अिुसाि िगिको त्तवलभन्ि वडाहरुमा लशत्तवि संचालि गिब स्थाि 

छिौट गिेछ ।  
४.२ पशु त्तवकास शाखाले आफ्िो िगिको वडाहरुको आवश्यकर्ा अिुसाि (त्यस क्षेत्रका कृषक/कृषक समूह, 

सलमनर्को माग  एवं सेवाको पहँुच र्था अपरिहायबर्ा) लशत्तवि संचालिको लाधग स्थाि र्ोकी  कृत्तष सलमनर्लाई 

जािकािी गिाउँिेछ  

४.३ पशु त्तवकास शाखासँगको समन्वयमा कृत्तष सलमनर्ले लशत्तवि संचालि गिे लमनर् र्ोक्िेछ ि सोको जािकािी 
सम्वष्न्िर्  पशु त्तवकास शाखा र्था वडा कायाबलयमा  गिाउँिेछ । 

४.४ कमलामाई िगिपाललका कृत्तष सलमनर्ले लशत्तवि संचालिको लमनर् ि स्थाि सम्वष्न्िर् शाखा मार्ब र् वडा 
कायाबलय ि आवश्यकर्ा अिुसाि त्यस स्थािका समूह र्था सहकािीलाई जािकािी गिाउँिेछ । 

४.५ पशु त्तवकास शाखाले कायबक्रम संचालि हुि १ हप्र्ा अगावै  स्थािीय संचाि माध्यम, िेडडयो, पोष्टि, पम्र्लेट 

आददको माध्यमर्ाट प्रचाि प्रसाि गिेछ । 
४.६ पशु त्तवकास शाखाले कायाबलय र्था शाखार्ाट जािे त्तवशेषज्ञ टोली सदहर् लशत्तविका लाधग आवश्यक पिे औषिी, 

भ्याष्क्सि र्था अन्य सामग्रीहरुको ब्यर्स्थापि गिेछ । 
४.७ त्तवशेषज्ञ टोलीमा लशत्तवि संचालि हुिे ष्जल्लाको आवश्यकर्ा अिुसाि कायाबलय,पशु धचककत्सालय, भेटेरिििी 

प्रयोगशाला, भेटेरिििी लशक्षर् संस्थाि, पशु स्वास््य अिुसन्िाि  ि निजी क्षेत्रमा  कायबिर् पशु धचककत्सा क्षेत्रका  
त्तवज्ञहरु हुिेछि ्। 

४.८ एउटा लशत्तविमा सािा ि ठूला गिी कम्र्ीमा १०० पशुलाई आवश्यक पशु स्वास््य सेवा उपलब्ि गिाउँिु पिेछ । 
 

पररच्छेद ३ 

५. आधथयक काययववधि 

५.१ लशत्तवि संचालिको लाधग आवश्यक सम्पूर्ब  कृयाकलापहरु १ लाख रुपैया सम्ममा सम्पन्ि गिुबपिेछ । जसअिुरुप 

र्पशील र्मोष्जमका िहिेछि ्। 
क्र.सं. कृयाकलापहरु लागत (रु) 

१ पशु स्वास््य लशत्तवि सम्वष्न्ि प्रचाि प्रसाि  
क) मेडडया (छाँया, श्रव्य, श्रव्यदृष्य) 

 

७,०००/– 

३,०००/– 
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ख) रु्ल/ब्यािि/पोष्टि  

२ औषिी, खोप र्था अन्य सामग्री ब्यर्स्थापि ७०,०००/– 

३ धचयापाि/खािा खचब (औपचारिक कायबक्रम समेर्) १३,००० /– 

४ अस्थायी टे्रलभज निमाबर् र्था अन्य लष्जष्स्टक ब्यर्स्थापि ७,००० /– 

 
५.२ पशु स्वास््य र्था र्झोपा निवािर् लशत्तविका लाधग कायाबलय, शाखा र्था त्तवलभन्ि संर्ष्न्िर् निकायर्ाट 

जािे कमबचािी र्था आवश्यकर्ा अिुसाि त्तवज्ञहरुको दैनिक र्था  भ्रमर् भिा र्था अिुगमि भिाको 
ब्यर्स्थापि कमलामाई िगिपाललकाको प्रचललर् आधथबक नियमािुसाि कमलामाई िगिपाललका पशु 
त्तवकास शाखाको अिुगमि र्था मूल्यांकि लशषबकर्ाट वा िगिकायबपाललकाको निर्बय अिुसाि  हुिेछ । 

 
पररच्छेद ४ 

७. अनुगमन, मूलयांकन तथा प्रनतवेदन सभबम्न्ि व्यवस्थाः 
यस कायबक्रमको अिुगमि कमलामाई िगिपाललका,कमलामाई िगिपाललका कृत्तष सलमनर् र्था वडा कायाबलयहरुले 
गिेछि ्ि सोको प्रनर्वेदि ि प्रगनर् सम्र्ष्न्िर् कमलामाई िगिपाललकामा पठाउिु पिे छ । 
 

८. थपघट वा हेरफेर गनय सक्ने 

1. यो कायबत्तवधिको कायाबन्विलाई थप व्यवष्स्थर् ि प्रभावकािी र्िाउि कमलामाई िगिपाललकाले 
आवश्यकर्ा अिुसाि यस कायबत्तवधिमा थपघट, हेिरे्ि र्था खािेज गिब सक्िेछ । 

2. यस कायबत्तवधिको कायाबन्वयिमा कुिै र्ािा अविोि ि अस्पष्टर्ा आएमा त्यस्र्ो र्ािा अविोि रु्काउिे 
प्रयोजिका लाधग कमलामाई िगिपमललकाले आवश्यकर्ा अिुसाि व्याख्या गिब सक्िेछ । 

 

  


