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“ शैलुङ गाउँपाललका कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेलबज रोग 

लियन्धरण काययक्रम कायायन्धवयि सम्बन्धधी काययलवधी‚२०७९” 

 

प्रस्ताविा:  

रेबिज रोग मानव, पश ु तथा अन्य स्तनधारी जनावरमा लाग्ने अबत 

खतरनाक प्राणघातक जनेुबिक रोग हो । पश ुतथा मानव  स्वास््यको 

दृस्िीकोणले ठूलो समस्याको रुपमा बवद्यमान रेबिज रोगका कारण 

पशपुालक कृषकहरुले िसेबन ठूलो आबथिक क्षबत  व्यहोर्द ैआएका 
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छन ्। अत :कुकुरको िन््याकरण र रेबिज खोपको मा्यमिाि रेबिज 

रोग तथा कुकुरको संख्या बनयन्रण गरी  जनस्वास््य एवम पशधुन 

संरक्षणमा िेवा परुाउने उद्दशे्य अनरुुप रेबिज रोगको जोबखमलाई 

न्यनूीकरण गनि सबकयोस भन्ने उद्देश्य अनरुुप शैलङु गाउँपाबलकाको 

नीबत तथा कायिक्रम सहज  ,सरल,प्रभावकारी ,पारर्दशी रुपमा संचालन 

गनि "कुकुर िन््याकरण तथा रेबिज रोग बनयन्रण कायिक्रम 

कायािन्वयन कायिबवबध, २०७९", शैलङु गाउँपाबलकाको बवबनयोजन 

ऐन, २०७९ को र्दफा ४ ले बर्दएको अबधकार प्रयोग गरी जारी गररएको  

। 

पररच्छेद १ 

प्रारलम्िक 

१.संलिप्त िाम र प्रारम्ि : 

     (क) यो कायिबवबधको नाम ''कुकुर िन््याकरण तथा रेबिज रोग 

बनयन्रण कायिक्रम कायािन्वयन कायिबवबध, २०७९" रहेको छ । 

   (ख) यो कायिबवबधको  कुकुर िन््याकरण तथा रेबिज रोग बनयन्रण 

कायिक्रम सम्पार्दन गने प्रयोजनको लाबग शैलङु गाउँपाबलकािाि 

स्वीकृत स्थानीय राजपरमा प्रकाबशत भए पश्चात लाग ूहुनेछ ।  

२. पररिाषा: लबषय र प्रसङ्गले अको अथय िलागेमा यस 

काययलवलधमा : 

१. 'शाखा" भन्नाले पशपुन्छी बिकास शाखा सम्झन ुपनेछ । 

२ . ''स्थानीय तह'' भन्नाले शैलङु गाउँपाबलका सम्झनु पनेछ । 

३.''कायािलय'' भन्नाले शैलङु गाउँ कायिपाबलका वा अन्तगितको को 

कायािलय  सम्झन ुपनेछ । 

         ४. "कायिबवबध" भन्नाले "कुकुर िन््याकरण तथा रेबिज रोग बनयन्रण 

कायिक्रम कायािन्वयन कायिबवबध, २०७९" सम्झन ुपनेछ । 
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३. उदे्दश्य : यो काययलवलधको उदे्दश्य देहाय बमोलजम हुिेछ । 

क) शैलङु गाउँपाबलकाको नीबत तथा कायिक्रम प्रभावकारी रुपमा 

कायािन्वयन गने , 

 ख ) कुकुर िन््याकरण तथा रेबिज रोग  बवरुद्ध खोप  कायिक्रम शैलङु 

गाउँपाबलका तथा अन्य संघ संस्थाको सहकायिमा संचालन गने, 

ग ) कुकुर िन््याकरण तथा रेबिज रोग बनयन्रण गनि जनचेतनामलूक 

सामग्री तयार गरी सुसबूचत गने , 

घ )संक्रबमत जनावरको िोकाईका कारण रेबिज रोगका उच जोबखममा 

रहकेा पश ुतथा माबनसमा जोबखम न्यनूीकरण गनि सहयोग परुाउने , 

                                        पररच्छेद २  

४. काययक्रम संचालि प्रकृया : 

४.१ कुकुर िन््याकरण तथा रेबिज रोग बनयन्रण कायिक्रम तोबकएको 

स्थानमा कुकुरको संख्या बनधािरण गरी  भिेरीनरी अस्पताल तथा पशु 

सेवा बवज्ञ केन्र वा संिबन्धत पशपुन्छी बिकास  शाखाले पश ुकल्याणमा 

संग्लन संघ /संस्था / भिेरीनरी बललबनक तथा पश ुबचबकत्सक अबनवायि 

रहने गरर स्थानीय तहमा कायिरत  भिेररनरी प्राबवबधकको सहकायिमा 

संचालन गनि सलनेछ । यबर्द पश ुकल्याणमा संग्लन संघ/संस्था भिेररनरी 

बललबनकलाई यो कायिक्रम संचालन गनि बर्दएमा साििजबनक खररर्द 

ऐन,२०६३ तथा बनयमावली, २०६४ र प्रचबलत काननू िमोबजम 

कायिक्रम संचालन गने संस्थाको छनौि गररने छ । 

४.२ यस कायिक्रममा सामरु्दाबयक भाले तथा पोथी र्दवैु कुकुरको 

िन््याकरण गररने छ । 

४.३ रेबिज खोप यथासम्भि स्वर्दशेी प्रयोग गनुिपने छ । 

  ४.४ शैलङु गाउँपाबलकाले तोकेको कमिचारीको सपुररवेक्षणमा  कुकुर 

िन््याकरण तथा रेबिज खोप  कायिक्रम संचालन गनुिपनेछ । 
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  ४.५ रेबिज खोप तथा  कायिक्रम िन््याकरण कायिक्रम तोबकएको समय 

बभर सम्पन्न गनुिपने छ । 

  ४.६ रोग सम्िन्धमा जनचेतना अबभिबृर्द गनि सचूनामलूक सामग्री  

तयार तथा बवतरण गनुिपने छ । 

   ४.७ सम्पन्न कायिको प्रगबत बववरण बनयबमत रुपमा  तयार गनुिपनेछ । 

पररच्छेद ३ 

५. आलथयक काययलवलध : 

५ .१ पशपुन्छी बिकास  शाखाले संचालन गरेको कुकुर िन््याकरण 

तथा रेबिज रोग बनयन्रणमा कायिक्रम संचालन गनि  शैलङु 

गाउँपाबलकाको सम्वबन्धत शाखाको उक्त कायिक्रममा बवबनयोबजत  

िजेििाि आवश्यक सामग्री कानून वमोबजम खररर्द गनि सलनेछ । 

५.२ कुकुर िन््याकरण गने सम्िबन्धत प्राबवबधक लाई प्रबत कुकुर 

आवश्यक सामग्री सबहत पाररश्रबमक िापत (भाले तथा पोथी कुकुर) 

र्दवैुको लाबग प्रबस्तस्पधािको आधारमा उपलब्ध गराइनेछ । साथै 

कुकुरमा  रेबिज खोप लगाउने प्राबवबधकलाई प्रबत कुकुर रु  १० ( 

र्दश मार ) उपलब्ध गनि सबकने छ । 

५.३  यस कायिक्रम कायिन्वयन गनि कुल िजेिको २० प्रबतशत रकम 

खाजा खाना ,कायािलय व्यवस्थापन तथा सचूना प्रवाहमा खचि गनि 

सबकने छ ।  

५.४ कायिक्रम सम्पन्न भैसकेपबछ सो को प्रगबत बववरण र 

िन््याकरण तथा खोप लगाउर्दाको तबस्िरहरु लगायत अन्य 

कागजात उपलब्ध गराएपबछ मार भकु्तानी बर्दइनेछ  । 

पररच्छेर्द ४ 

६ . आलथयक प्रसासि सेवा : 

कायिक्रमको लेखा परीक्षण तथा आबथिक कारोिार गर्दाि आबथिक 

कायिबवबध तथा बवबिय उतरर्दाबयत्व ऐन, २०७६ तथा बनयमावली, 
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२०७७, साििजबनक खररर्द ऐन २०६३  तथा बनयमावली, २०६४ 

िमोबजम गररनेछ ।   

७ थपघि वा हेरफेर गनि सलने : 

७.१ यो कायिबवबधको कायिन्वयनलाई  थप व्यवबथत  र प्रभावकारी 

िनाउन शैलङु कायि गाउँपाबलकाले आवश्यकता अनसुार यस  

कायिबवबधमा थपघि , हरेफेर तथा खारेज गनि सलनेछ । 

 ७.२ यस कायिबवबधको कायिन्वयनमा कुनै िाधा अिरोध र अस्पष्टता 

भएमा त्यस्तो िाधा अिरोध फुकाउने प्रयोजनका लाबग शैलङु गाउँ 

कायिपाबलकाले आवश्यकता अनसुार ब्याख्या गनि सलनेछ । 
 

प्रमाणीकरण बमबत २०७९ श्रावण १३ गते 
आज्ञाले], 

चनु िहार्दरु तामाङ 

प्रमखु प्रशासकीय अबधकृत 
 


