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सामुदायिक कुकुर बन्ध्िाकरण तथा रे यिज रोग नििन्धरण काियक्रमम कािायन्धििि कािययिन
२०७६
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सामुदायिक कुकुर बन्ध्िाकरण तथा रे यिज रोग नििन्धरण काियक्रमम कािायन्धििि
कािययिन

२०७६

प्रस्ताििााः
रे नबज रोग मािि, पशु तथा अन्धि स्ति ारी जिािरमा लाग्िे अनत खतरिाक प्राणघातक जुिोयिक रोग हो ।
पशु तथा मािि स्िास््िको दृयिकोणले ठू लो समस्िाको रुपमा यिद्यमाि रे यिज रोगका कारण पशु पालक
कृषकहरुले िषेिी ठू लो आनथयक क्षती व्िहोदै आएका छि् । अताः कुकुरको बन्ध ाकरण र रे यिज खोपको
मा्िमबाि रे यिज रोग तथा क् ु कुरको सं ख्िा नििन्धरण गरी जिस्िास््ि एिं पशु ि सं रक्षणमा िे िा पुर ्िाउिे
उद्देश्ि अिुरुप रे यिज रोगको जोखखमलाई न्धिूिीकरण गिय सयकिोस भन्ने उद्धेश्िका साथ िेपाल सरकारको
िीनत तथा काियक्रमम सहज, सरल, प्रभािकारी, पारदशीरुपमा सं चालि गिय सामुदायिक कुकुर बन्ध्िाकरण तथा
रे यिज रोग नििन्धरण काियक्रमम कािायन्धििि कािययिन , २०७६ चन्धरपुर िगरपानलका िगर िगरकाियपानलकाबाि
जारी गररएको छ ।

पररच्छे द १
प्रारखभभक
१. संखक्षप्त िाम र प्रारभभाः
(१) िो कािययिन को िाम सामुदायिक कुकुर बन्ध्िाकरण तथा रे नबज रोग नििन्धरण काियक्रमम कािायन्धििि
कािययिन , २०७६ रहेको छ ।
(२) िो कािययिन

कुकुर बन्ध्िाकरण तथा रे यिज रोग नििन्धरण काियक्रमम सभपादि गिे प्रिोजिको लानग िगर

काियपानलकाबाि स्िीकृनत भएको नमनतदे खख लागू हुिेछ ।
२. पररभाषााः यिषि िा प्रसं गले अको अथय िलागेमा िस कािययिन मााः
1. "मन्धरालि" भन्नाले कृयष तथा पशुपन्धछी यिकास मन्धरालि सभझिु पिेछ।
2. "यिभाग" भन्नाले पशु सेिा यिभाग सभझिु पिेछ।
४ "कािायलि" भन्नाले चन्धरपुर िगरपानलका िगर

काियपानलकाको कािायलिलाई सभझिु पिेछ।

3. "कािययिन " भन्नाले सामुदायिक कुकुर बन्ध्िाकरण तथा रे नबज रोग नििन्धरण काियक्रमम कािायन्धििि

कािययिन , २०७६'' सभझिु पिेछ।
4. “िगरपानलका” भन्नाले चन्धरपुर िगरपानलकालाइ सभझिु पिे छ .
5. “शाखा” भन्नाले चन्धरपुर िगरपानलका पशु सेबा शाखा सभझिु पिेछ .
३. उद्देश्िाः िो कािययिन को उद्देश्ि दे हाि बमोखजम हुिेछ ।
क) चन्धरपुर िगरपानलका पशु सेबा शाखाको िीनत तथा काियक्रमम

प्रभािकारीरुपमा कािायन्धििि गिे ।

ख) कुकुर बन्ध्िाकरण तथा रे यिज यिरुद्ध खोप चन्धरपुर िगरपानलका र अन्धि सं घ सं स्थाहरुसं ग सहकाियमा
सं चालि गिे ।
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ग) कुकुर बन्ध्िाकरण तथा रे यिज रोग

नििन्धरण गिय जिचेतिामूलक सामग्री तिारी गरी सुसखु चत गिे ।

घ) सं क्रमनमत जिािरको िोकाईका कारण रे यिज रोगको उच्च जोखखममा रहे का पशु तथा मानिसमा जोखखम
न्धिूनिकरण गिय सहिोग पुर ्िाउिे ।

पररच्छे द २
४. काियक्रमम संचालि प्रयक्रमिााः (१) कुकुर बन्ध्िाकरण तथा रे यिज रोग नििन्धरण काियक्रमम

तोयकएको स्थािमा कुकुरको

सं ख्िा नि ायरण गरी चन्धरपुर िगरपानलकाले पशु कल्िाणमा सं लग्ि सं घ/सं स्था र भेिेरीिरी खललनिकसँग सहकाियमा
सं चालि गररिे छ । साियजनिक खरीद ऐि तथा नििमािली बमोखजम काियक्रमम सं चालि गिे सं स्थाको छि ि गररिे छ
। साियजनिक खरीद ऐि तथा नििमािली बमोखजम काियक्रमम सं चालि गिे सं स्थाको छि ि गररिे छ ।
(२) िस काियक्रमममा सामुदायिक पोथी कुकुरहरुको मार बन्ध्िाकरण गररिे छ पोथी कुकुरको सं ख्िा कम
भएमा भाले कुकरलाइ पनि बं द्याकरण गररिे छ।
(३) रे यिज खोप िथासं भि स्िदे शी प्रिोग गिुप
य िेछ ।
(४) चन्धरपुर िगरपानलका पशु सेबा शाखाले तोकेको कमयचारीको प्रत्िक्ष सुपररिेक्षणमा कुकुर बन्ध्िाकरण तथा
रे नबज भ्िालसीिेसि काियक्रमम सं चालि गिुप
य िेछ ।
(५) रे यिज भ्िाखलसिेसि तथा बन्ध्िाकरण काियक्रमम तोयकएको समिनभर सभपन्न गिुय पिेछ ।
(६) रोग सभबन्ध मा जिचेतिा अनभिृयद्ध गिय सूचिामूलक सामग्री तिार तथा यितरण गिुप
य िेछ ।
(७) सभपन्न काियको प्रगनत यििरण चन्धरपुर िगरपानलका पशु सेबा शाखा मा नििनमत अनििािय रुपमा पठाउिु
पिेछ

(८) सं घ /सं स्थाहरुको मुल्िाङ्कि गिे आ ार निभि अिुसार हुिेछ ।
१. सं घ /सं स्थाहरुको दताय र ियिकरण (३० अं क)
२. सं स्थाले हालसभम पोथी कुकुर बन्ध्िाकरण गरे को सं ख्िा (४० अं क)
३. सं घ सं स्थामा उपलब्

दतायिाल पशु खचयकत्सकको यििरण (३० अं क)

१ पशु खचयकत्सकको सं ख्िा (१५ अं क)
२ पशु खचयकत्सकको सभिखन्ध त क्षेरमा अिुभि (१५ अं क)
जभमा अं क

१००

(९) आिेदक सं घ/सं स्थाहरुको छि िको लागी प्रायिन क मुल्िाङ्कि सनमनतको गठि निभि अिुसार हुिेछ ।
१. चन्धरपुर िगरपानलका प्रमुख प्रशासकीि अन कृत
२. चन्धरपुर िगरपानलका आनथयक नबकास सनमनत सं िोजक
३. चन्धरपुर िगरपानलका पशु सेबा शाखा , प्रमुख

— सं िोजक
— सदस्ि
— सदस्ि सखचि

आिश्िकता अिुसार २ जिा सभम सदस्ि थप गिय सयकिे छ .
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पररच्छे द ३
५. काियक्रमम अिुगमि तथा मुल्िांकिाः (१) िस काियक्रममको अिुगमि र मूल्िांकि चन्धरपुर िगरपानलका आनथयक नबकास
सनमनत, पशु सेबा शाखाबाि हुिेछ ।
पररच्छे द ४
६. आनथयक कािययिन ाः (१) सहकाियमा छि ि भएका पशु कल्िाणमा सं लग्ि सं घ/सं स्था, स्थािीि निकाि र भेिेरीिरी
खललनिकलाई चन्धरपुर िगरपानलका पशु सेबा शाखा बाि प्रनत कुकुर रु ३०००/– (अक्षेरुपी तीि हजार मार) का दरले
बजेि उपलब्

गराईिे छ । सो रकमबाि कुकुर बन्ध्िाकरणका लानग आिश्िक पिे औष ी, सखजयकल से िा, रे नबज

खोप, कुकुरलाई आिश्िक आहारा तथा अन्धि व्ििस्थापि सभिखन्ध त सं घ िा सं स्थाले गिुप
य िेछ ।प्रनत कुकुर बन्ध्िाकरण
गदाय मानथ उल्लेखखत रु ३०००/– (अक्षेरुपी तीि हजार मार) मा थप आिश्िक पिे रकम साँझेदारले ब्िहोिुय पिेछ ।
(२) काियक्रमम सभपन्न भैसकेपनछ सो को प्रगनत यििरण र बन्ध्िाकरण गदायको तखस्िरहरु लगाित सभिखन्ध त
सुपररिेक्षकको प्रनतिेदि समेत चन्धरपुर िगरपानलका पशु सेबा शाखामा उपलब्

गराए पश्चात मार भ ुक्तािी ददइिेछ ।

(३) िस काियका लानग तपशील बमोखजमका कृिाकलापहरुमा निभिािुसार रकम खचय गिय सयकिे छ ।
क्रम.सं .
१.
२.
३.
४.

यक्रमिाकलापहरु

लक्ष्ि

कािय सं चालि गियको लागी प्रचार प्रसार, सुचिा प्रेषण
तुल, ब्िािर
कािायलि समाि तथा अन्धि लखजखस्िक
खचिा पाि
पोथी कुकुरलाई बन्धिाकरण तथा रे नबज खोप

लागत

जभमा बजेि रु.

३ पिक

२५०००

७५,०००

१ पिक

१००००

१०,०००

३ पिक

५०००

१५,०००

२५० सं ख्िा

३०००

७,५०,०००

जभमा
क) जुि खचय खशषयकमा रकम उपलब्

८,५०,०००
भएको छ सोही खशषयकमा मार खचय गिुय पिेछ ।

ख) काियक्रमम सं चालि गदाय प्रिोगमा आउिे सबै यिल भरपाईहरुमा प्रचनलत आनथयक ऐि तथा नििमािली
बमोखजम नसलनसलेबार िभिर राखी प्रमाखणत भएको हुि ु पिेछ ।
ग) मानथ उल्लेखखत प्रयक्रमिा अबलभबि गिय सभभब िभिमा आनथयक यिकास सनमनत मार्यत काियपानलकाबाि
स्िीकृत गरर रु ८,५०,०००. िबड्िे गरर पशु सेिा शाखा मार्यत पनि सं चालि गिय सयकिे छ ।
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पररच्छे द ५
७. आनथयक प्रशासि सेिााः काियक्रमम लेखा, लेखा पररछण २०५५, आनथयक कािययिन
कािययिन

नििमािली, २०६४

ऐि, लेखाकि २०५५, आनथयक

,साियजनिक खररद नििमािली २०६३ तथा साियजनिक खररद नििमािली, २०६४

बमोखजम गररिेछ।
८. अिुगमि, मूल्िांकि तथा प्रनतिेदि सभबखन्ध

व्ििस्थााः िस काियक्रममको अिुगमि चन्धरपुर िगरपानलका पशु सेबा

शाखाले गिेछि् र सोको मानसक प्रनतिेदि र प्रगनत पशु सेबा शाखामा पठाउिु पिे छ ।
९. थपघि िा हेरर्ेर गिय सलिे
1. िो कािययिन को कािायन्धििलाई थप व्ििखस्थत र प्रभािकारी बिाउि चन्धरपुर िगरपालीकाले आिश्िकता
अिुसार िस कािययिन मा थपघि, हेरर्ेर तथा खारे ज गिय सलिेछ ।
2. िस कािययिन को कािायन्धिििमा कुिै बा ा अिरो

र अस्पिता आएमा त्िस्तो बा ा अिरो

र्ुकाउिे

प्रिोजिका लानग मन्धरालिले आिश्िकता अिुसार व्िाख्िा गिय सलिेछ ।
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