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गुलरिया नगिपाललकाको (पशु सेवा काययक्रम) संचालन काययववधि, २०७५ 

 
स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२(२) मा िहेको व्यवस्था अनुरुप पशु स्वास््य तथा पशु सेवा 
ववकास काययक्रमलाई प्रभावकािी रुपमा कायायनवयन गनय नगिसभा वाट यो काययववधि बनाएको  छ । 

 
नगिसभा वाट स्स्वकृत लमततिः 2075/03/32 गत े

परिच्छेद १ 
१. संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भ   
(क) यस काययववधिको नामिः "गुलरिया नगिपाललकामा पशु सेवा ववकास सम्वस्धि काययक्रम संचालन काययववधि,   
                       २०७५" हुनेछ । 
(ख) यो काययववधि गुलरिया नगिपाललका िेत्रभि लागु हुनेछ । 
(ग) यो काययववधि तुरुधत प्रािम्भ हुनेछ । 
परिभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययववधिमािः 
(क) “नगिपाललका” भधनाले नेपालको संवविान बमोस्िम गठन भएको गुलरिया नगिपाललका सम्झनु पछय । 
(ख) “काययपाललका” भधनाले गलुरिया नगपाललका काययपाललकालाई सम्झनु पछय । 
(ग) “प्रमुख” भधनाले नगिपाललकाको प्रमुखलाई सम्झनु पछय । 
(घ) “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत” भधनाले गुलरिया नगिपाललकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्झनु पछय । 
(ङ) “पशु सेवा शाखा” भधनाले नगिपाललका मातहतको पशु सेवा हेने शाखा लाई सम्झनु पछय ।  
(च) “शाखा प्रमुख” भधनाले गलुरिया नगिपाललकाको पशु सेवा शाखाको प्रमुख वा प्रमुखको कामकाि गनय तोककएको  
     कमयचािी सम्झनु पदयछ ।  
(छ) “पशु ववकास काययदल” भधनाले गुलरिया नगि काययपाललकाको प्रमुखको नेत्रत्रत्वमा गठन भएको काययदल   
     सम्झनु पछय ।  
(ठ) “मधत्रालय” भधनाले नेपाल सिकाि, कृवष भुलम व्यवस्था तथा सहकािी मधत्रालय सम्झनु पछय ।  

 
परिच्छेद २ 

गुलरिया नगिपालीकामा पशु सेवा अधतगयत संचालन हुने काययक्रमहरु 
➢ पशु स्वास््य सेवा काययक्रम 
➢ पशु नश्ल सुिाि काययक्रम 
➢ पशु आहािा ववकास काययक्रम 
➢ पशु सेवा प्रववधि त्रबस्ताि तथा तालीम काययक्रम 
➢ युवा लक्षित पशु उत्पादन काययक्रम 
➢ पशुपधछी तथा पशुपधछी िधय पदाथयको बिािीकिण काययक्रम 



 
 
 
 
     संचालन हुने काययक्रमका उद्येश्यहरु 
 

o पशुपधछीमा हुने िोगहरुको तनदान तथा उपचाि गने । 
o पशुपधछीमा हुने संक्रामक िोगहरु फैलन नददने । 
o पशुहरुमा गाई भैसी बाख्रा कृत्रत्रम गभायिानको माध्यम वाट नश्ल सुिाि गरि उत्पादकत्वमा बदृ्धि गने । 
o भैसीमा मुिाय ि बाख्रामा बोयि िातको भाले वाट नश्ल सुिािका लागी प्राकृततक गभायिानको व्यवस्था 

लमलाउने । 
o पशु तथा पशुिधय उत्पादन लागत घटाउन बाहै मदहना हरियो घााँस उत्पादनमा िोड ददने । 
o पशु आहािाका लाधग कृस्ि िधय उपपदाथयको प्रयोग गरि पशु पोषण स्वास््यमा ववकास गने । 
o युवा िनशक्तीहरु लाई स्थातनय िेत्रमा नै पशुपधछी पालन तथा पशुपधछी िधय उत्पादनमा लाग्नका लाधग 

प्रोत्साहन गने । 
o कृषकको गोठ खोिमा उत्पाददत बस्तुहरुको बिािीकिणका लागी सहयोग गने । 

 
१ पशु स्वास््य सेवा काययक्रम:  
(क) गुलरिया नगिपालीका पशु सेवा शाखा। केधर वाट पशु उपचाि कि (डडस्पेधसिी) संचालन हुनेछ । िसवाट 
यस नगििेत्र अधतगयत बसोवास गने कृषकहरुका पशुपधछी हरुको तनयलमत उपचाि तथा प्राववधिक पिामषय सेवा 
उपलव्ि गिाईने छ । 
(ख) डडस्पेधसिी वाट मेडडकल उपचाि, माईनि सस्ियकल, गाईनोक्लोस्िकल, पशु वधध्याकिण, प्रयोगशाला (गोबि 
ि दिु) परििण ि कृत्रत्रम गभायिान सेवाहरु प्रदान गरिनेछ ।साथै नगिपालीका िेत्र अधतगयत िहेका पशुहरुमा 
तनम्नअनुसािको खोप सेवा सचंालन गरिने छ । 

गाई, भैसीमा    HSBQ ि FMD 
बाख्रा, भेडामा   PPR 
बंगुिमा     Swine Fever 
कुकुिमा    Rabies 

(ग) पशुहरुमा संक्रामक तथा महामारि िधय िोगहरु देखखएमा सोको िोकथाम ि तनयधत्रणका लाधग आवश्यक 
काययक्रमहरु तिुयमा गरि संचालन गरिने छ । 

 
२ पशु नश्ल सुिाि काययक्रम:  



पशु नश्ल सुिाि काययक्रम अधतगयत गाई भैसी ि बाख्रमा तनयलमत कृत्रत्रम गभायिान सेवा उपलव्ि गिाउनको 
लाधग आवश्यक लसमेन, तिल नाईट्रोिन ि आवश्यक अधय लस्िस्टटक सामाग्रीको व्यवस्थापन गरिने छ ।साथै 
पशु पालक कृषकहरुलाई स्थातनय स्तिमा उधनत िातका िााँगो सााँढे ि बोका ववतिण गरि सोबाट प्रिनन गिाई 
नश्ल सुिाि गरिनेछ । 
 
 
 
 
 
३ पशु आहािा ववकास काययक्रमिः 
पशु आहािा ववकास काययक्रम अधतगयत पशु पालक कृषकहरुलाई हरियो घााँसमा आिािीत पशु पालनमा प्रोत्सहान 
गरिने छ । तनयलमत हरियो घााँस उत्पादनका लागी लसिन अनुसािका दहउदे, बषे, बहुबषे, घााँसका त्रबउ/बेनाय तथा 
सेट/स्स्लप ववतिण गरिनेछ । घिका छेउछाउ आलीकाधला कुलो तथा खोलाको ककनाि आददमा लागउनको लाधग 
ववलभधन िातका डााँले घााँसका बेनायहरु ववतिण गरिने छ । बाहै मदहना हरियो घााँस उत्पादन गनयका लाधग तनम्न 
अनुसािको लागत सहभागीतामा घााँसको ववउ उपलव्ि हुनेछ । 
दहउदे बवषयम घााँसको ववउ    50 प्रततशत अनुदानमा 
बषे  मकैचिी/एमपी चिी घााँसको ववउ   80 प्रततशत अनुदानमा 
डााँले घााँसका त्रबरुवा/सेट्स/स्स्लप   तनशुल्क 
 
४ पशु सेवा प्रववधि त्रबस्ताि तथा तालीम काययक्रमिः  
पशु सेवा प्रववधि तथा तालीम काययक्रम अधतगयत पशुपधछी पालक कृषक/उद्यमी/समुह/सहकािी हरुलाई तनिको 
आवश्यक्ता ि माग बमोस्िमका तालीम तथा स्थलगत अवलोकन भ्रमण काययक्रमहरु संचालन गरिनेछ । 
 
५ युवा लक्षित पशु उत्पादन काययक्रम  

युवा लक्षित पशु उत्पादन काययक्रम अधतगयत यस नगिपालीका िेत्रलभत्र स्थाई बसोवास गने २१ बषय देखख 
५० बषय सम्म उमेिका युवा युवतीहरुलाई पशुपालन कययमा सहभागी गिाई स्विोिगािी सिृना हुने तथा 
पशुिधय उत्पादनमा टेवा पुग्ने ककलशमका काययक्रमहरु संचालन गरिने छ।युवाहरुलाई बैदेलशक िोिगािीमा 
िान तनरुत्सादहत गरि व्यवसायीक फामयहरु संचालन तथा सुदृदढकिण गनयका लाधग सुचना प्रकालशत गरि 
प्रस्ताव आव्हान गरिने छ । उद्यमीको फामय संचालन तथा सुदृदढकिण कायययोिना बमोस्िम अधिक्तम रु. 
200000/- (दईु लाख) सम्म अनुदान सहयोग उपलव्ि उपलव्ि गिाईने छ । साथै व्यवसाय उधमुख साना 
ककसान हरुलाई तनिको गोठ/खोि सुिािका लागी स्स्वकृत काक्रय म अनुसाि अधिक्तम रु. 25000/- का दिले 
अनुदान उपलव्ि गिाईने छ । िस वाट साझदेारिमा कस्म्तमा ५ वटा गाईभैसी, ३० वटा बाख्रा वा ५ वटा 



माउ बंगुि पालन गनय सककने ककलशमको दटन वा टालीको टानो ि भुई ढलान गरिएको सुिािीएको गोठ/खोि 
तनमायण गनुय पनेछ । 
 

६ पशुपधछी तथा पशुिधय पदाथयको बिािीकिण काययक्रम  
 
पशुपधछी तथा पशुपधछी िधय पदाथयको बिािीकिण काययक्रम अधतगयत यस नगिपालीका लगायत अधय 
सिोकािवाला तनकायहरुमा तनयमानुसाि दताय भई संचालनमा िहेका पशु िधय उत्पादन दिु फूल ि मास ु
को त्रबत्रबधिकिण तथा बिािीकिणमा टेवा पुग्ने खालक काययक्रमहरु तनस्ि सिकािी साझदेािी अनुसाि 
५०/५० प्रततशतको लागत सहभागीतामा संचालन गरिने छ । यस्ता काययक्रमहरु संचालन गनयका लागी ३० 
ददन अवधिको सुचना प्रकालशत गरि प्रस्ताव आव्हान गरिने छ । 
 
 
 
 

 
ववववि 

नगि स्तरिय पशु ववकास काययदल (MLAT) सम्वस्धि व्यवस्थािः यस नगिपालीका वाट संचालन गरिने पशु  
सेवा सम्वस्धि काययक्रमलाई व्यवस्स्थत तविले संचालन ि कायायनवयन गनय तनम्न अनुसािको  १४ सदस्यीय 
नगि स्तरिय पशु ववकास काययदल िहने छ ।  

अध्यििः नगि प्रमुख  १ िना 
सदस्यिः वडा अध्यि   १२ िना 
सदस्य सधचविः पशु सेवा शाखा १ िना 

 
 

अनुगमन तथा मुल्याङकनिः संचालीत काययक्रमहरुको अनुगमन तथा मुल्याङकन नगिस्तरिय पशु ववकास 
काययदल तथा अधय सिोकािवालाहरु वाट गरिने छ । 
 
प्रचललत कानुन लागु हुनेिः पशु सेवा ववकास काययक्रम कायायनवयनको सम्वधिमा प्रचललत एन, कानुनमा 
(संघीय ि पादेलशक)  उल्लेख भएकोमा सोदह बमोस्िम तथा उल्लेख नभएको काययक्रमको हकमा यस ै
काययववधि बमोस्िम कायायनवयन हुनेछ । साथै नगिपालीका वाट यस अधि पशु सेव ववकास संम्वस्धि 
संचालन भए गिेका काययहरु समेत यसै काययववधि बमोस्िम भएको मातनने छ । 
 



काययववधि संशोिन तथा परिमाियनिः नगि काययपालीकाले यस काययववधिमा समय सापेि आवश्यक परिमाियन 
एवम ्संशोिन गनेछ । 
 
खािेिी ि बचाउिः यस अतघ आ. ब. 2074/75 मा नगिसभा वाट स्स्वकृत पशु सेवा त्रबकास सम्वस्धि संचालन 
भएका काययहरु समेत यसै बमोस्िम भएको मातनने छ । 

        अनुसुचीहरु 
(क) तनयलमत पशुपधछी उपचािका लगी उपलव्ि हुने औषधिहरु तथा उपकिणहरुिः 

क्र.स. बिवरण स्पेससफिकेशन कैफियत 

1 Thromater Glass/Dig   

2 Siger/forcape L/S   

3 Gug/Cotton 400 gm    

4 AI Shet/Glove L/S   

5 Meloxicam/Para Cetamol Inj 100 ml   

6 Oxytetracycline - LA Inj  100 ml   

7 Gentamycin Inj  100 ml   

8 Enrofloxacin inj 100 ml   

9 Chlorpheniramine Inj 100 ml   

10 Dexamethone Inj  10 ml   

11 Vit B Complex inj 100 ml   

12 PPF Inj  40 lak Iu   

13 Ampicillin Inj  2.5 gm   

14 Ivermaction Inj  50 ml   

15 Acriflavin/GV. 15 gm   

16 Hesporine Pow.  100 gm   

17 Phenol  1000 ml   

18 T.T. Oil liq 450 ml   

19 Himax/Chrimal 50 gm   

20 Glyciren liq 450 ml   

21 Betadin liq 450 ml   

22 Alum/Borax/Soda bi carb 400 hm   

23 Prajana/Banjana Cap 6 Cap Sachet   

24 Cofacu Tab 20 Tab Tub   

25 Cortimaxazole  1500 mg   

26 Albendazole  200/600 mg   

27 Febendazole Liq 1000 ml   

28 Oxyclozanide Bolus  1500 mg   

29 Lab Related Equpment (Slide,Cover,M.blue,CMT)     

 
 
 



(ख) पशुपधछी उपचािका लागी लाग्ने सेवा शुल्किः 

क्र.स त्रबविण सेवा लाग्ने शुल्क 

१ पशुपधछी दताय शुल्क गाई/भैसी 10/- 
    बाख्रा/भेडा 5/- 
    कुकुि 25/- 
    कुखुिा/हााँस 5/- 
२ प्रयोगशाला गोबि परििण 10/- 
    दिु(थुनेलो) परििण 10/- 
३ बधध्याकिण िााँगा/साढे 10/- 
    बोका 10/- 
४ कृत्रत्रम गभायिान गाई/भैसी/बाख्रा 25/- 
५ गभय परििण गाई/भैसी 25/- 

 
 
 
 
 
 
 
(ग) पशु सेवा तालीम सम्वस्धि व्यवस्थािः (नगि स्तरिय/गााँउ स्तरिय) 

क्र.स त्रबविण िकम कैकफयत 

१ तालीम सहभागी संख्या २५ िना  
२ तालीम सेसन संख्या ४ सेसन (१ घण्टा ३० लमनेट/सेसन)  
३ प्रलशिक पारिश्रलमक रु. 1500/- प्रतत सेसन  
४ सहभागी भत्ता रु. 500/- प्रतत सहभागी  
५ स्टेशनिी  रु. 100/- प्रतत सहभागी  
६ नास्ता रु. १५०/- प्रतत सहभागी  
७ तालीम सामाग्री रु. 2500/- प्रतत तालीम  

 
 
 
 



(घ) साझदेािी काययक्रम संचालन गने तथा अनुदान उपलव्ि गिाउने प्रयोिनका लागी कृषक/समुह/सहकािी छनौट 
गदाय अपनाईने आिािहरुिः 

क्र.स. आवेदकको नाम ठेगाना 
कायय योिना 

(५०) 

व्यवसायको 
सम्भाव्यता 

/उपयकु्तता (४०) 

अनभुव/ताली
म 

(१०) 

कुल अकं 
(१००) 

       
       
       
       
       

 
स्थलगत अनुगमनकतायहरुको नामिः 
पदिः 
दस्तखतिः 
 
 k|df0fLs/0f ldtLM@)&%÷)$÷)! 

  
 

        cf¡ffn]  

                /fdrGb| kf}8]n  

                             k|d'v k|zf;sLo clws[t  

 


