पशु स्वास््य काययक्रम कायायन्वयन काययववधि, २०७५
प्रस्तावना
ु को अर्यतन्रमा महत्वपूर् य स्र्ान ओगटे को पशुपन्छीपालन व्यवसायलाई व्यवस्स्र्त र
मुलक
ववकधसत तुल्याउन र मानव समुदायको स्वास््यका दृविकोर्बाट समेत पशुपन्छी, पशुपन्छीजन्य
पदार्य तर्ा पशुपन्छी उत्पादन सामग्रीको स्वस्र् उत्पादन, धबक्री ववतरर्, उपभोग गने सम्बन्िमा
प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन गनय पशु स्वास््य काययक्रम सञ्चालन गनय आवश्यक भएको,
पशुपन्छीमा धबधभन्न समयमा सं क्रामक महामारीको रुपमा दे खापरी ठू लो आधर्यक क्षधत पुरयाउने
रोगहरुको सधभयलेन्स, अन्वेषर्, पवहचान, रोकर्ाम, धनयन्रर् तर्ा अनुगमन सम्बन्िी आधर्यक वषय
2075।76 को स्वीकृत वावषयक काययक्रम अनुसारका पशु स्वास््य धनयमन तर्ा ववधभन्न रोग

धनयन्रर् सम्बन्िी काययहरु कायायन्वयन गनय वाञ्छनीय भएकोले, सुशासन (व्यवस्र्ापन तर्ा

सञ्चालन धनयमावली, 2065 को धनयम 9 ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी कृवष तर्ा पशुपन्छी
ववकास मन्रालयले यो काययववधि तजुम
य ा गरी लागू गरे को छ।
१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भः

(1) यो काययववधिको नाम पशु स्वास््य काययक्रम कायायन्वयन

काययववधि, २०७५ रहेको छ।
(2) यो काययववधि तत्काल लागू हुनेछ।
पररच्छे द -१
पशु स्वास््य धनयमन् काययक्रम कायायन्वयन
पशु स्वास््य तर्ा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २५ बमोस्जम धनयुक्त भएका वा तोवकएको
भेटेररनरी धनरीक्षकले पशु स्वास््य तर्ा पशु सेवा धनयमावली, २०५६ को धनयम १९ को

भेटेररनरी धनरीक्षकको काम, कतयव्य र अधिकारमा व्यवस्र्ा गररएका भेटेररनरी धनरीक्षर् सम्बन्िी
काययलाई प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन गनय स्वीकृत वावषयक काययक्रम अनुसार पशु स्वास््य
धनयमन काययक्रम सञ्चालन गदाय यो पररच्छे द प्रयोग गनुप
य नेछ।
2. पशु स्वास््य धनयमन् काययक्रमको उद्देश्यः (1)

भेटेररनरी

औषधि

तर्ा

जैवीक

पदार्य,

पशुपन्छी फामय, हयाचरी र पशु नश्ल सुिारको गुर्स्तर कायम गने।

(2) पशु सेवा सम्बन्िी ऐन, धनयम, धनदे स्शका लगायत स्वीकृत मापदण्डहरुको प्रभावकारी
कायायन्वयन गने।
(3) जैवीक पदार्यको आयात धनयायत तर्ा उपयोग धनिायररत मापदण्ड अनुसार भए नभएको
धनयमन तर्ा अनुगमन गने।

(4) भेटेररनरी औषधि तर्ा जैववकी उत्पादन, प्रशोिन, धबवक्रववतरर्को अनुगमन र धनरीक्षर्
गने।
3. पशु स्वास््य धनयमन् काययक्रम कायायन्वयनः (1) पशु औषधि तर्ा जैववक पदार्यको भण्डारर्
धनरीक्षर्ः (क) भेटेररनरी धनरीक्षकले पशु औषधि, जैववक पदार्यहरुको व्यवस्र्ापन तर्ा वववक्र
ववतरर् सम्वन्िी गुर्स्तर जााँच गदाय अनुसस्ु च १ र २ वमोस्जम गनुय पनेछ।

(ख) भेटेररनरी औषधि पसलको पवहलो पटक धनरीक्षर् गदाय अनुसूची १ र पुनः सोही
औषधि पसलको धनरीक्षर् गनुप
य दाय अनुसूची २ वमोस्जमको अधभले ख राख्नु पनेछ।
(ग) भेटेररनरी धनरीक्षकले धनरीक्षर्को क्रममा म्याद नाघेको पशु औषधि वा जैववक पदार्य
ववक्री कक्षमा फेला पारे मा यस्ता औषधि वा जैवीक पदार्यलाई पशु स्वास््य तर्ा
पशु सेवा धनयमावली, २०५६ को धनयम १८ को काययववधि पुरा गरी नि गनुय
पनेछ। यसरी नि गरे को जानकारी पशु सेवा ववभागमा पठाउनु पनेछ ।
(घ) कम्पनीबाट नयााँ बदल्ने प्रायोजनका लाधग बाहेक अन्य म्याद नाघेको वा टु टे फुटे का
औषधि पसलको कुनै पधन भागमा राखेको फेला परे मा नष्ट गनुय पनेछ।
(ङ) पशु औषधि पसलको जााँच गदाय इजाजत परमा उल्लेख भए बमोस्जमको नाम साइन
वोडयमा ले स्खएको नपाइएमा त्यस्तो वोडयलाई तुरुन्त हटाउन लगाउने र साइनवोडय
नपाइएमा तुरुन्त राख्न लगाउनु पनेछ।
(च) कुनै व्यस्क्तले आधिकारीक धनकायमा पसल दताय नगरे को र व्यवसायी प्रमार्पर
नधलई पशु औषधि पसल सञ्चालन गरे को पाईएमा भेटेररनरी धनरीक्षकले सोको
जानकारी पशु सेवा ववभागमा गराउनु पनेछ ।

(2) पशुपन्छी फामय र हयाचरी धनरीक्षर्ः (क) भेटेररनरी धनरीक्षकले आफ्नो काययक्षेर धभर रहेका
सरकारी, गैरसरकारी वा धनजी क्षेरबाट स्र्ावपत पशुपन्छी फामय र हयाचरीको धनरीक्षर् तर्ा
अनुगमन गनुय पनेछ।
(ख) प्यारे न्ट स्टक फामय धनरीक्षर् गदाय अनुसूची ३, ब्रोइलर पोल्री फामय धनरीक्षर् गदाय
अनुसूची ४, व्यवसावयक ले यसय पोल्री फामय धनरीक्षर् गदाय अनुसूची ५, व्यवसावयक
बङ्गुर फामय धनरीक्षर् गदाय अनुसूची ६ बमोस्जमका फारामहरु प्रयोग गनुय पनेछ।
(ग) पन्छी फामय तर्ा हयाचरीले पशु सेवा ववभागबाट स्वीकृत हयाचरी तर्ा पोल्री
धब्रधडं ग फामयको मापदण्ड, २०६२ अनुसार भए नभएको धनरीक्षर् गनुय पनेछ।
धनरीक्षर् गदाय मापदण्डमा उल्ले स्खत जैवीक सुरक्षा नअपनाएको भए मापदण्ड अनुसार
गनय म्याद तोवक धलस्खत सुझाव ददनु पनेछ।

(घ) पशु सेवा ववभागबाट धसफाररस पर वा अनुमधत पर प्रदान गररएकोमा सो बमोस्जम
कायय भए नभएको धनरीक्षर् गरी प्रधतवेदन पेश गनुय पनेछ ।
(ङ) कुनै पधन धनस्ज फामयले फामय प्रयोजनको लाधग बाहे क अन्य प्रयोजनको लाधग खोप
वा अन्य जैववक पदार्य राखे नराखेको धनरीक्षर् गरी अधभले ख राख्नु पनेछ।
(च) फामयको प्रयोजनको लाधग जैववक पदार्य राख्नु पदाय सो पदार्यको प्रकृधत अनुसार
उपयुक्त तापक्रममा भण्डार गने व्यवस्र्ा गरे नगरे को धनरीक्षर् गरी अधभलेख राख्नु
पनेछ ।
(छ) पशुपन्छी फामय वा हयाचरीको धनरीक्षर् गदाय कुनै पशुपन्छीमा रोगको शंका भएमा
रोगको प्रकृधत हे री उपयुक्त सं ख्यामा नमूना सं कलन गरी परीक्षर्को लाधग तोवकएको
प्रयोगशालामा पठाउनु पनेछ।
(ज) पशुपन्छी फामय वा हयाचरीको धनरीक्षर् गदाय कुनै पशुमा पशु स्वास््य तर्ा पशु सेवा
धनयमावली, 2056 को अनुसूची १० मा उल्लेस्खत कुनै सं क्रामक रोग लागेको
पाइएमा वा लाग्न सक्ने शंका लागेमा त्यस्तो पशुलाई प्रचधलत धनयमानुसार पशुको
वकधसम र रोगको प्रकृधत हेरी छु ट्टै राख्न वा ववक्री धबतरर् गनय रोक लगाई सोको
जानकारी यर्ास्शघ्र पशु सेवा ववभागलाई गराउनु पनेछ। सार्ै यस्ता पशुपन्छी वा
सं क्रधमत वस्तुको उपयुक्त नमूना सं कलन गरी तोवकएको प्रयोगशालामा परीक्षर्को
लाधग सुरस्क्षत सार् पठाउनु पनेछ। परीक्षर्को नधतजा प्राप्त भएपधछ सम्बस्न्ित
िनीलाई जानकारी गराउनु पनेछ ।
(3) पशु औषधि पसल, पशुपन्छी फामय, हयाचरी, मासुपसल, विस्र्ल, विशाला, हाटबजारको त्याङ्क
व्यवस्र्ापन: (क) भेटेररनरी धनरीक्षकले आफ्नो कायय क्षेरमा अवस्स्र्त पशुपन्छी औषधि
पसल, पशुपन्छी फामय, हयाचरी, मासुपसल, बिस्र्ल, विशाला र हाटबजारको त्यांक
सं कलन गरी सोको प्रधतवेदन पशु सेवा ववभागमा पठाउनु पनेछ।
(4) भेटेररनरी धनयमन, धसफाररस तर्ा जनचेतनामूलक काययक्रम सञ्चालन: (क) भेटेररनरी
धनरीक्षकले एन्टीवायोवटक्स (ड्रग) रे धसडयु, एन्टीवायोवटक्स रे धससटे न्स, प्रडेु न्ट युज अफ
एन्टीवायोवटक्स

सम्वन्िमा

आफूलाई

तोवकएको

क्षेरमा

काययरत

पशु

सेवाका

ाँ अन्तरवक्रया गनुय पनेछ ।
प्राववधिकहरुसग
(ख) भेटेररनरी धनरीक्षकले भेटेररनरी ऐन धनयम, मापदण्ड, जुनोवटक रोग, पशु कल्यार्
सम्बन्िी चेतनामुलक काययक्रम सञ्चालन गनुय पनेछ ।

(ग) भेटेररनरी धनरीक्षकले भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रको समन्वयमा
कायय गनुय पनेछ।
(घ) भेटेररनरी धनरीक्षकले आफुलाई तोवकएको क्षेरमा पशु स्वास््य प्रमार्ीकरर् गरी
सोको चौमाधसक वववरर् पशु सेवा ववभागमा पठाउनु पनेछ ।
(5) अधभलेखीकरर् र प्रधतवेदनः (क) भेटेररनरी धनरीक्षकले आफुलाई प्राप्त स्जम्मेवारी र लस्क्षत
काययक्रम समयमा नै पुरा गरी भए गरे को प्रगधत सम्वस्न्ित कायायलय प्रमुखबाट प्रमास्र्त
गराएर राख्नु पनेछ।
(ख) भेटेररनरी धनरीक्षकले यस काययववधि वमोस्जम धनरीक्षर्, धसफाररस लगायत पशु स्वास््य
तर्ा पशु सेवा धनयमावली, २०५६ मा तोवकएका अन्य काययहरु सम्बन्िी धनरीक्षर्
प्रधतवेदनको अधभलेख राख्ने तर्ा प्राप्त सुचना संकलन तर्ा ववश्लेषर् गने र चौमाधसक
रुपमा पशु सेवा ववभागमा प्रधतवेदन पेश गनुय पनेछ।
(ग)

भेटेररनरी धनरीक्षकले सूचनाको सम्वेदनस्शलता र गोपधनयताबारे सजग हुन ु पनेछ।

(6) ववववि कायय तर्ा धनदे शन कायायन्वयन गनेः (क) भेटेररनरी धनरीक्षकले पशु सेवा ववभाग
अन्तरगतको पशुपन्छी आयात धनयायत तर्ा धसफाररस सधमधतले ददएको धनदे शन बमोस्जम
कायय गरी सहयोग गनुय पनेछ।
(ख) भेटेररनरी धनरीक्षकले धनरीक्षर् गदाय शंकास्पद वा न्यू न गुर्स्तर हुन सक्ने जैववकी तर्ा
भेटेररनरी

औषधि

परीक्षर्को

लाधग

भेटेररनरी

गुर्स्तर

तर्ा

औषधि

धनयमन

प्रयोगशालामा तोवकए बमोस्जमको ववधि अवलम्बन गरी पठाउनु पनेछ ।
पररच्छे द -२
खोरे त रोग धनयन्रर् काययक्रम कायायन्वयन
पशुवस्तुमा धबधभन्न समयमा सं क्रामक महामारीको रुपमा दे खा पने खोरे त रोगका कारर् पशु
तर्ा पशुजन्य उत्पादनमा कधम आई पशुपालक कृषकहरुले ठू लो आधर्यक क्षती व्यहोदै आएको

र साकय राष्ट्रहरुबाट सन् २०२० सम्ममा खोरे त रोग धनयन्रर् गने प्रधतबद्घता जनाए अनुरुप
नेपालमा यो रोग धनयन्रर् कायय सञ्चालन गनय रावष्ट्रय खोरे त रोग धनयन्रर् रर्नीधत (सन्
२०१५-२०२५) लागू भैसकेको छ। स्वीकृत वावषयक काययक्रम अनुसार रावष्ट्रय खोरे त रोग
धनयन्रर् काययक्रम कायायन्वयन गनय यो पररच्छे द प्रयोग गनुप
य नेछ।

4. रावष्ट्रय खोरे त रोग धनयन्रर् काययक्रमको उद्देश्यः (१) ववश्व पशु स्वास््य सं गठनले तोके

अनुसार प्रोग्रेधसभ कन्रोल पार्वेमा उल्लेस्खत प्राविान अनुरुप क्रमशः खोरे त रोग
धनयन्रर्का काययक्रम सञ्चालन गने।

(२) खोरे त रोग दे खा परे को अवस्र्ामा तत्काल रोग धनदान तर्ा धनयन्रर् कायय सञ्चालन
गने।
(३) खोरे त रोगको महामारी अन्यर फैधलन नददने तर्ा रोग धनयन्रर् काययमा सं घ प्रदे श

तर्ा स्र्ानीय तहका सरोकारवालाहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा पररचाधलत गने,
गराउने।

(४) खोरे त रोग धनयन्रर् गनय जनचेतनामूलक सामग्री तयार गरी सुसूस्चत गने ।
5. रावष्ट्रय खोरे त रोग धनयन्रर् काययक्रम सञ्चालन ववधिः (1) खोप काययक्रमः (क) रावष्ट्रय खोरे त
रोग धनयन्रर् रर्नीधतमा (सन् २०१५-२०२५) तोवकएअनुसार पशु सेवा ववभागले काययक्रम
सञ्चालन गनुप
य नेछ।
(ख) पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखाले प्राप्त स्रोत
सािनको आिारमा पशुहरुको सं ख्या बढी भएका, रोगको प्रकोप बारम्बार दे खापरे का,
पशुहरुको बढी मारामा ओसार पसार हुने गरे का, व्यावसावयक रुपमा अग्रर्ी स्र्ानमा
रहे का स्जल्लाहरुलाई जोस्खमको आिारमा वगीकरर् गरी खोप लगाउन आवश्यक

जोस्खममा रहेका पशुहरुको सं ख्या यवकन गनुय पनेछ। यसरी यवकन गनय अनुसूची ७
बमोस्जमको सधमधतले आवश्यक कायय गनय सक्नेछ।
(ग) जोस्खममा रहेका स्जल्ला तर्ा पशु सं ख्या यवकन भए पश्चात सो सम्बन्िी जानकारी

सं घको कृवष तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्रालय माफयत प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष
तर्ा सहकारी मन्रालयलाई गराउनु पनेछ।

(घ) प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालयले पशुपन्छी तर्ा मत्स्य

ववकास धनदे शनालयहरुलाई सं घबाट प्राप्त भएको जोस्खम सम्बन्िी वववरर् सवहत
प्रदे श

धभर

रास्ष्रय

खोरे त

रोग

धनयन्रर्

काययक्रम

सञ्चालन

तर्ा

आवश्यक

व्यवस्र्ापन गनयको लाधग धनदे शन ददनु पनेछ।
(ङ)

सम्बस्न्ित प्रदे श स्स्र्त पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयले काययक्रम सञ्चालन
ववधिको खण्ड (क) मा उल्ले स्खत वगीकरर् सम्बन्िी वववरर्को आिारमा प्रदे श धभर
रहे का भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई खोप लगाउने स्र्ान र सं ख्या
धनिायरर् गनय लगाउन पनेछ।

(च)

सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले खोप कायय सञ्चालन गनयको

लाधग काययक्षेर धभर रहेका स्र्ानीय तहहरुको समन्वयमा जोस्खमको आिारमा
स्र्ानीय तहहरु छनौट गरी खोप लगाउन पने पशुहरुको सं ख्या यवकन गनुय पनेछ।
(छ) खण्ड (च) बमोस्जम खोप लगाउने सं ख्या यवकन गदाय छनौट गररएका स्र्ानीय तहमा
रहे का पशु सेवा शाखाहरुले खोप लगाउने स्र्ानको छनौट तर्ा खोप लगाउन पने
पशुहरुको सं ख्या यवकन गनय समन्वय गनुय पनेछ।

(ज)

खण्ड (छ) बमोस्जम प्राप्त वववरर् भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले

पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयलाई र पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास
धनदे शनालयले सं स्क्षप्त वववरर् प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी
मन्रालयलाई जानकारी गराउनु पनेछ।
(झ)

प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालयलाई प्राप्त भएको वववरर्

सं घको कृवष तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्रालयलाई जानकारी गराउनु पनेछ। कृवष
तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्रालयले प्राप्त वववरर् पशु सेवा ववभागलाई जानकारी
गराउनेछ।

(ञ)

पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखाले रास्ष्रय खोरे त
रोग धनयन्रर् काययक्रमलाई आवश्यक पने खोपको व्यवस्र्ापन गनुय पनेछ। रास्ष्रय
खोप उत्पादन प्रयोगशालामा खोप उत्पादन भए सम्म सोवह खोप यस काययमा प्रयोग
गनुप
य नेछ।

(ट)

रास्ष्रय खोरे त रोग धनयन्रर् काययक्रममा प्रयोग हुने खोप रास्ष्रय खोप उत्पादन
प्रयोगशालाले स्जल्लागत रुपमा तोवकएको मारा अनुसार स्चस्यान व्यवस्र्ापन हुने
सम्भव भएसम्म सम्बस्न्ित स्जल्ला स्स्र्त भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ

केन्रमा र स्जल्लामा स्चस्यान व्यवस्र्ापनको सम्भाव्यता नभएमा सम्बस्न्ित पशुपन्छी

रोग अन्वेषर् प्रयोगशालालाई सम्बस्न्ित स्जल्लालाई उपलब्ि हुने गरी धनःशुल्क
उपलब्ि गराउनु पनेछ।
(ठ)

रास्ष्रय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले खोप उत्पादन, भण्डारर् तर्ा ढु वानी व्यवस्र्ापन
सम्बन्िी जानकारी अधनवायय रुपमा पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा
धनयन्रर् महाशाखामा गराउनु पनेछ।

(ड)

खण्ड (ठ) बमोस्जमको खोपको ढु वानी सम्बन्िी जानकारी पशु से वा ववभागको

पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखाले तत्काल सं घको कृवष तर्ा
पशुपन्छी ववकास मन्रालय, प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालय,

पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय तर्ा भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा
ववज्ञ कन्रलाई जानकारी गराउनु पनेछ।
(ढ)

खोप काययको लाधग आवश्यक अनुसूची ८ बमोस्जमका सामग्रीहरु पशुपन्छी तर्ा
मत्स्य ववकास धनदे शनालयले खररद गरी भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ

(र्)

केन्रमा धनःशुल्क उपलब्ि गराउनु पनेछ।

खोप लगाउन आवश्यक सामग्री तर्ा खोप प्राप्त भए पश्चात सम्बस्न्ित भेटेररनरी
अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले सम्बस्न्ित स्र्ानीय तहहरुलाई सोको जानकारी
गराउनु पनेछ।

(त)

खोप काययक्रम अधभयानको रुपमा पवहलो र ते स्रो चौमाधसक अवधिमा सम्पन्न
गनुप
य नेछ। पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयले सम्बस्न्ित प्रदे श धभर
सप्ताहव्यपी रुपमा खोरे त खोप काययक्रम सञ्चालन गने व्यवस्र्ा धमलाउनु पनेछ।

(र्)

खोप कायय सञ्चालन ताधलका यवकन भए पश्चात् भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा

ववज्ञ केन्रले प्रदे शको पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय र सम्बस्न्ित

पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालालाई उपलब्ि गराउनु पनेछ। सम्बस्न्ित पशुपन्छी
रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाले खोप कायय सञ्चालनको जानकारी सं घीय धनकायहरुमा
गराउनु पनेछ।
(द)

खण्ड (र्) बमोस्जम जानकारी प्राप्त भए पश्चात् स्र्ानीय तहको पशु सेवा शाखाले
खोप गनयको लाधग खोप लगाउने पशुको सं ख्या तर्ा स्र्ानको आिारमा भ्यास्क्सनेटर
(ग्रामीर् पशु स्वास््य काययकताय, धनजी स्तरमा काययरत भटे रीनरी जेटी/जेटीए,
धनजीस्तरमा काययरत पशु स्वास््य प्राववधिक तर्ा पशु स्चवकत्सक र आवश्यक परे को
अवस्र्ामा सरकारी सेवामा रहे का प्राववधिकहरु) धनयुक्त गरी काममा लगाउन
सक्नेछ।

(ि)
(न)
(प)

खोप काययक्रम सञ्चालन गनय भ्यास्क्सनेटर धनयुक्त गरे को जानकारी सम्बस्न्ित स्जल्ला
हेने भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई ददनुपनेछ।

भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले खोप काययको सञ्चालन स्र्ानीय तहको
पशु सेवा शाखाको समन्वयमा गनुप
य नेछ।

भ्यास्क्सनेशन टोलीहरुले वरफ सवहतको कुल बक्स/र्मयसमा सं चय गरे को भ्यास्क्सन
तर्ा अन्य आवश्यक सामग्री धलई तोकेको ठाउं मा गई भ्यास्क्सन गनुय पनेछ।

(फ) खोपको सं चय गदाय दे स्ख लगाउन्जेल सम्म स्चसोको (Cold Chain Maintenance) राम्रो
ब्यवस्र्ा हुन ु पनेछ।

(ब)

खोप लगाउनको लाधग अटोमेवटक धसररन्ज वा सािारर् धसररन्जको प्रयोग गनय
सवकनेछ। जुनसुकै धसररन्ज प्रयोग गररए पधन प्रत्येक जनावरको लाधग छु ट्टा छु ट्टै

धनधडल प्रयोग गनुय पनेछ। सािारर् धसररन्ज प्रयोग भएको अवस्र्ामा प्रत्येक पशुको
लागी छु ट्टा छु ट्टै धसररन्ज धनडल प्रयोग गनुय पनेछ।
(भ)

पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयको धनदे शन अनुसार भेटेररनरी अस्पताल तर्ा
पशु सेवा ववज्ञ केन्रले स्र्ानीय तहसाँग समन्वय गरी खोप लगाइएको जनावर पवहचान
गनय आवश्यक व्यवस्र्ा धमलाउन पनेछ।

(म)

खोप गररएको जनावरहरुको वववरर् भ्यास्क्सनेटरले अनुसूची ९ बमोस्जमको फारममा
सम्वस्न्ित स्र्ानीय तह वा वडा कायायलयबाट प्रमास्र्त गरी सम्बस्न्ित भेटेररनरी
अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रमा पठाउनु पनेछ र सोको जानकारी सम्बस्न्ित
स्र्ानीय तहमा समेत गराउनु पनेछ।

(य)

खोप काययक्रमको लाधग धन:शुल्क प्राप्त हुने खोप बाहे क र्प खोप खररद गरी प्रदे श

धभरका स्जल्लाहरुका पशुहरुमा लगाउन सम्बस्न्ित प्रदे शको भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा
सहकारी मन्रालयले आवश्यक व्यवस्र्ा गनय सक्नेछ।

(2) खोपको प्रभावकाररता अनुगमनः (क) स्र्ानीय तहबाट खोप कायय सम्पन्न भएको 1
हप्ताधभर सो सम्बन्िी प्रधतवेदन भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई
पठाउनु पनेछ।

(ख) खोपको प्रभावकाररता परीक्षर्को लाधग स्र्ानीय तहहरुबाट खोप कायय सम्पन्न भएको
धमधतले २१ ददन धभर भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले पशुपन्छी रोग
अन्वेषर् प्रयोगशालालाई खोप कायय सम्पन्न भएको जानकारी पठाउनु पनेछ।
(ग)

ाँ ा नं २ बमोस्जमको जानकारी प्राप्त भए पश्चात्
खोपको प्रभावकाररता अनुगमनको बूद
सम्बस्न्ित पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुले ताधलका धमलाइ ववगतमा खोप
लगाएको प्रभावको मूल्याङ्कन, खोप लगाइएको पशुसंख्या आददका आिारमा जम्मा

खोप लगाईएका पशु सं ख्याको ०.५ प्रधतशत पशुको धसरम सं कलन गनुप
य नेछ। यसरी
नमूना सं कलन गदाय सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र र
स्र्ानीय तहसाँग समन्वयमा गनुय पनेछ।
(घ)

धसरम सं कलन गने प्रयोजनको लाधग ५ धम.धल. क्षमताको धडस्पोजेबल धसररन्ज धनधडल
प्रयोग गरी रगत सं कलन गने र धसरम छु ट्टयाई धसरम भायलमा सारे र कोड नम्वर
ले स्ख धसरम भायल बक्समा राख्नु पनेछ।

(ङ)

पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुले सं कधलत धसरमको प्रारस्म्भक परीक्षर् गरी

(च)

प्रयोगशालाहरुले धसरम परीक्षर् गदाय खोरे त रोग ववरुद्ध प्रधतरोि क्षमता धबकास भए

आवश्यक परे मा र्प परीक्षर्को लाधग तोवकएको प्रयोगशालामा पठाउनु पनेछ।

नभएको धनक्र्यौल गनुय पनेछ। प्रयोगशाला परीक्षर्को प्रधतबेदन अधनवायय रुपमा पशु
सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखा, प्रदे श स्स्र्त
पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय, सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु
सेवा ववज्ञ केन्रलाई उपलब्ि गराउन पनेछ। भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ
केन्रले नमूना सं कलन भए अनुसार सम्बस्न्ित स्र्ानीय तहहरुलाई नधतजा सम्बन्िी
जानकारी गराउनु पनेछ।

(3) खोरे त रोग सधभयलेन्स तर्ा आउटब्रे क धनयन्रर्ः (क) भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा

ववज्ञ केन्रले स्र्ानीय तहको पशु सेवा शाखाको समन्वयमा स्जल्ला धभर सधभयलेन्स

साइटहरु छनौट गरी छाधनएको साइट धभरमा खोरे त रोगको धनयधमत अनुगमन गनुय
पनेछ।

अनुगमनवाट

प्राप्त

प्रधतवेदन

कम्पाइल

गरर

पशुपन्छी

रोग

प्रयोगशालालाई प्रत्येक मवहनाको पवहलो तर्ा ते श्रो वुिवार पठाउनु पनेछ।

अन्वेषर्

(ख) छनौट गरी छाधनएको साइट धभरबाट धसरोसधभयलेन्स (एन.एस.वप. तर्ा एस.वप.
सधभयलेन्स) को लागी आवश्यक नमूना सं कलन गरी अनुसूची १० वमोजमको वववरर्
सवहत नमुनाहरु पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालालाई पठाउनु पनेछ।

(ग) खोरे त रोगको आउटव्रे क धनयन्रर्को लाधग स्वीकृत काययक्रम अनुसार पशु सेवा
ववभागले खोप व्यवस्र्ापन गरी धन:शुल्क ववतरर्को लाधग भ्यास्क्सन बैकंको रुपमा
पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोशालाहरुमा भण्डारर् गरी राख्नु पनेछ।

(घ) पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुले प्रत्येक चौमाधसकको अन्तमा आफूसाँग भएको
खोपको स्टकको वववरर् पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर्
महाशाखालाई अधनवायय उपलब्ि गराउनु पनेछ।
(ङ) स्र्ानीय तहहरुको पशु सेवा शाखाहरुले आफ्नो कायय क्षेरमा खोरे त रोग दे खापरे मा
अनुसूची ११ र १२ बमोस्जम रोगको इवपडे धमयोलोस्जकल अध्ययन प्रधतवेदन सवहत

अनुसूची १३ अनुसार उपयुक्त नमूना सं कलन गरी भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा
ववज्ञ केन्र वा पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालामा पठाउनु पनेछ। रोगको प्रकोप
सम्बन्िमा भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले आवश्यकता अनुसार र्प
अन्वेषर् गनय सक्नेछ।

(च) इवपडेधमयोलोस्जकल प्रधतवेदन पेश गदाय रोगको जोस्खममा रहेका पशु सं ख्या अधनवायय
रुपमा उल्ले ख गरी रोगको धनयन्रर्को लाधग आवश्यक खोपको वववरर् समेत
उल्लेख गरे को हुन ु पनेछ।

(छ) रोगको अन्वेषर्को लाधग प्राववधिक पृष्ठपोषर् आवश्यक भएमा स्र्ानीय तहको पशु
सेवा शाखाले सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र वा सम्बस्न्ित
पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालासाँग समन्वय गनुय पनेछ।

(ज) पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुले प्राप्त नमूनाहरुको प्रारस्म्भक परीक्षर् गरी
आवश्यक परे मा र्प परीक्षर्को लाधग तोवकएको प्रयोगशालामा पठाउनु पनेछ।
(झ) नमूना सं कलनको लाधग आवश्यक नमूना सं कलन वकट तोवकएको प्रयोगशालाले तयार
गरी सम्बस्न्ित पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालामा उपलब्ि गराउनु पनेछ।
भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र वा स्र्ानीय तहको पशु सेवा शाखाहरुले
आवश्यकता

अनुसार

नमूना

सं कलन

वकट

सम्बस्न्ित

पशुपन्छी

रोग

अन्वेषर्

प्रयोगशालाबाट प्राप्त गनय सक्नेछन्।
(ञ) प्रयोगशालाहरुले खोरे त रोग दे खापरे को अवस्र्ा वा धसरोसधभयलेन्सको लागी प्राप्त नमूना
परीक्षर् गरी सोको प्रधतबेदन अधनवायय रुपमा पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग
अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखालाई समेत उपलब्ि गराउनु पनेछ।सार्ै , परीक्षर्
सम्बन्िी प्रधतवेदन नमूना सं कलन भएको स्र्ानीय तह र सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल
तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई समेत उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(ट) रोगको आउटब्रे क भएको सूचना र रोग अन्वेषर् सम्वन्िी प्रधतबेदन प्राप्त भएमा
भ्यास्क्सन वैंकमा सं स्चत खोप पररचालन गररनेछ। तर सो खोप पररचालन गनय
आवश्यक परे मा भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र वा पशुपन्छी तर्ा
मत्स्य ववकास धनदे शनालयको धसफाररस आवश्यक पनेछ। यसरी धसफाररस प्राप्त

भएमा अवस्र्ाको ववस्तृत समीक्षा गरी आफूसाँग भएको स्टकको आिारमा पशुपन्छी
रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाले खोप उपलब्ि गराउनु पनेछ। यसरी खोप उपलब्ि
गराएको वववरर् पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखा,
पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय तर्ा भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा
ववज्ञ केन्रलाई समेत उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(ठ) रोगको

प्रकोप

दे स्खएको

अनुसूची

स्र्ानमा

१४

वमोस्जम

अध्ययन

गरी

ररङ्ग

भ्यास्क्सनेसन सन्चालन गनय सवकने छ ।
(4) त्यांक व्यवस्र्ापन तर्ा जनचेतना अधभवृवद्धः (क) भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा
ववज्ञ केन्रले स्र्ानीय तहहरुबाट प्राप्त पशुहरुको त्यांक व्यवस्र्ापन गरी राख्ने तर्ा
सोको प्रधतवेदन पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयमा पठाउनु पनेछ।

(ख) पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयले प्रादे स्शक मन्रालय माफयत स्जल्लागत
वववरर् प्रत्येक आ.व. को दोस्रो चौमाधसक अवधिधभर सं घमा पठाउनु पनेछ।
(ग) भेटेररनरी

अस्पताल

तर्ा

पशु

सेवा

ववज्ञ

केन्रले

स्र्ानीय

तहमा

धनयुक्त

मत्स्य

ववकास

भ्यास्क्सनेटरहरुबाट प्राप्त भ्यास्क्सनेशनको वववरर् कम्पाइल गरी अनुसूची १५
बमोस्जमको

फाराम

धनदे शनालयलाई

अनुसार

उपलब्ि

सारांश

गराउनु

वववरर्

पनेछ।

पशुपन्छी

पशुपन्छी

तर्ा

तर्ा

मत्स्य

ववकास

धनदे शनालयले भ्यास्क्सन गररएको वववरर् कम्पाइल गरी भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा
सहकारी मन्रालय, पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर्
महाशाखामा पठाउनु पनेछ।
(घ) रोग सम्बन्िमा जनचेतना अधभवृवद्ध गनय सूचनामूलक सामग्री तयार तर्ा ववतरर् पशु
सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखा, सम्बस्न्ित पशुपन्छी
तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय, भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र र
स्र्ानीय तहको पशु सेवा शाखाले गनुय पनेछ।
पररच्छे द -३
वप.वप.आर. रोग धनयन्रर् काययक्रम कायायन्वयन
नेपालमा वप.वप.आर. रोगको प्रकोपका कारर् वषेनी िेरै सं ख्यामा भेडाबाख्राहरु प्रभाववत भई
कृषकहरुले ठू लो आधर्यक क्षधत व्यहोदै आएका छन् तर्ा दे शमा आवश्यक मासुको आपूधतयको
लाधग ववदे शबाट समेत खधसबोकाहरु आयात गनुय परररहेको छ। यस रोगको धनयन्रर्बाट

ु
भेडाबाख्राहरुको स्वास््य सम्वद्धयनमा टे वा पुग्ने, मासु उत्पादनमा मुलक
आत्मधनभयर हुने र
रास्ष्रय अर्यतन्रमा परे को नकारात्मक प्रभाव हट्ने भएकोले स्वीकृत वावषयक काययक्रम अनुसार
रावष्ट्रय वप.वप.आर. रोग धनयन्रर् काययक्रम कायायन्वयन गनय यो पररच्छे द प्रयोग गनुप
य नेछ।
6. रावष्ट्रय वप.वप.आर रोग धनयन्रर् काययक्रमको उद्देश्यः १) वप.वप.आर. रोग ववरुद्ध खोप कायय
सञ्चालन गरी रोगका कारर् पशुजन्य उत्पादनमा हुने गरे को क्षधतलाई न्यूनीकरर् गने ।

२) वप.वप.आर. रोग दे खा परे को अवस्र्ामा तत्काल रोग धनदान तर्ा धनयन्रर् कायय सञ्चालन
गने।
३) वप.वप.आर. रोगको महामारी अन्यर फैधलन नददने तर्ा रोग धनयन्रर् काययमा सं घ प्रदे श
तर्ा स्र्ानीय तहका सरोकारवालाहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा पररचाधलत गने, गराउने।

४) वप.वप.आर. रोग धनयन्रर् गनय जनचेतनामूलक सामग्री तयार गरी सुसूस्चत गने।
7.

रावष्ट्रय वप.वप.आर. रोग धनयन्रर् काययक्रम सञ्चालन ववधिः (१) खोप काययक्रमः (क) रास्ष्रय
वप.वप.आर. रोग धनयन्रर् काययक्रम सञ्चालन गनयको लाधग पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी
रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखाले प्राप्त स्रोत सािनको आिारमा, भेडा बाख्राको
सं ख्या बढी भएका, रोगको प्रकोप बारम्बार दे खापरे का, भेडाबाख्राको बढी मारामा ओसार
पसार हुने गरे का, व्यावसावयक रुपमा अग्रर्ी स्र्ानमा रहे का र अन्तरायस्ष्रय धसमा जोधडएका
स्जल्लाहरुलाई जोस्खमको आिारमा वगीकरर् गरी खोप लगाउन आवश्यक जोस्खममा

रहेका भेडाबाख्राको सं ख्या यवकन गनुय पनेछ। यसरी यवकन गनय अनुसूची ७ बमोस्जमको
सधमधतले आवश्यक कायय गनय सक्नेछ।
(ख) जोस्खममा रहे का स्जल्ला तर्ा पशु सं ख्या यवकन भए पश्चात सो सम्बन्िी जानकारी

सं घको कृवष तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्रालय माफयत प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा,

(ग)

कृवष तर्ा सहकारी मन्रालयलाई गराउनु पनेछ।

प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालयले पशुपन्छी तर्ा मत्स्य
ववकास धनदे शनालयहरुलाई सं घबाट प्राप्त भएको जोस्खम सम्बन्िी वववरर् सवहत
प्रदे श धभर रास्ष्रय वप.वप.आर. रोग धनयन्रर् काययक्रम सञ्चालन तर्ा आवश्यक
व्यवस्र्ापन गनयको लाधग धनदे शन ददनु पनेछ।

(घ)

सम्बस्न्ित प्रदे श स्स्र्त पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयले काययक्रम
सञ्चालन ववधिको खण्ड (क) मा उल्लेस्खत वगीकरर् सम्बन्िी वववरर्को आिारमा
प्रदे श धभर रहे का भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई खोप लगाउने
स्र्ान र सं ख्या धनिायरर् गनय लगाउन पनेछ।

(ङ)

सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले खोप कायय सञ्चालन

गनयको लाधग काययक्षेर धभर रहे का स्र्ानीय तहहरुको समन्वयमा जोस्खमको
आिारमा स्र्ानीय तहहरु छनौट गरी खोप लगाउन पने भेडाबाख्राको सं ख्या यवकन
गनुय पनेछ।

(च)

खण्ड (ङ) बमोस्जम खोप लगाउने सं ख्या यवकन गदाय छनौट गररएका स्र्ानीय तहमा
रहेका पशु सेवा शाखाहरुले जोस्खमको आिारमा खोप लगाउने स्र्ानको छनौट तर्ा
खोप लगाउन पने भेडाबाख्राको सं ख्या यवकन गरी सो को जानकारी भेटेररनरी
अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई गराउनु पनेछ।

(छ) खण्ड (च) बमोस्जमको प्राप्त वववरर् भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले

पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयलाई र पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास
धनदे शनालयले सं स्क्षप्त वववरर् प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी
मन्रालयलाई जानकारी गराउनु पनेछ।

(ज)

प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालयलाई प्राप्त भएको वववरर्

सं घको कृवष तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्रालयलाई जानकारी गराउनु पनेछ। कृवष
तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्रालयले प्राप्त वववरर् पशु सेवा ववभागलाई जानकारी
गराउनेछ।

(झ)

पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखाले रास्ष्रय
वप.वप.आर रोग धनयन्रर् काययक्रमलाई आवश्यक पने खोप उत्पादनको लाधग रास्ष्रय
खोप उत्पादन प्रयोगशालालाई धनदे शन ददनु पनेछ।

(ञ)

रास्ष्रय वप.वप.आर. रोग धनयन्रर् काययक्रमको लाधग आवश्यक खोप रास्ष्रय खोप
उत्पादन प्रयोगशालाले उत्पादन गरी स्जल्लागत रुपमा तोवकएको मारा अनुसार

स्चस्यान व्यवस्र्ापन हुने सम्भव भएसम्म सम्बस्न्ित स्जल्ला स्स्र्त भेटेररनरी

अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रमा र स्जल्लामा स्चस्यान व्यवस्र्ापनको
सम्भाव्यता नभएमा सम्बस्न्ित पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालालाई सम्बस्न्ित
(ट)

स्जल्लालाई उपलब्ि हुने गरी धनःशुल्क उपलब्ि गराउनु पनेछ।

रास्ष्रय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले खोप उत्पादन तर्ा ढु वानी सम्बन्िी जानकारी
अधनवायय रुपमा पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर्
महाशाखामा गराउनु पनेछ।

(ठ)

खण्ड (ट) बमोस्जमको खोपको ढु वानी सम्बन्िी जानकारी पशु सेवा ववभागको

पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखाले तत्काल सं घको कृवष तर्ा
पशुपन्छी ववकास मन्रालय, प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी

मन्रालय, पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय तर्ा भेटेररनरी अस्पताल तर्ा
पशु सेवा ववज्ञ कन्रलाई जानकारी गराउनु पनेछ।
(ड)

खोप काययको लाधग अनुसूची ८ बमोस्जमका आवश्यक सामग्रीहरु पशुपन्छी तर्ा
मत्स्य ववकास धनदे शनालयले खररद गरी भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ
केन्रमा धनःशुल्क उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(ढ)

खोप लगाउन आवश्यक सामग्री तर्ा खोप प्राप्त भए पश्चात सम्बस्न्ित भेटेररनरी
अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले सम्बस्न्ित स्र्ानीय तहहरुलाई सोको
जानकारी गराउनु पनेछ।

(र्)

खोप काययक्रम अधभयानको रुपमा दोस्रो र ते स्रो चौमाधसक अवधिमा सम्पन्न
गनुप
य नेछ। पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयले सम्बस्न्ित प्रदे श धभर
सप्ताहव्यपी रुपमा वप.वप.आर. खोप काययक्रम सञ्चालन गने व्यवस्र्ा धमलाउनु
पनेछ।

(त)

खोप कायय सञ्चालन ताधलका यवकन भए पश्चात् भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा
ववज्ञ केन्रले प्रदे शको पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय र पशुपन्छी रोग
अन्वेषर् प्रयोगशालालाई उपलब्ि गराउनु पनेछ। सम्बस्न्ित पशुपन्छी रोग अन्वेषर्
प्रयोगशालाले सं घीय धनकायहरुमा जानकारी गराउनु पनेछ।

(र्)

खण्ड (ढ) बमोस्जम जानकारी प्राप्त भए पश्चात् स्र्ानीय तहको पशु सेवा शाखाले
खोप गनयको लाधग खोप लगाउने भेडाबाख्राको सं ख्या तर्ा स्र्ानको आिारमा
भ्यास्क्सनेटर (ग्रामीर् पशु स्वास््य काययकताय, धनजी स्तरमा काययरत भटे रीनरी
जेटी/जेटीए, इच्छु क

धनजीस्तरमा

काययरत

पशु स्वास््य

प्राववधिक

तर्ा

पशु

स्चवकत्सक र आवश्यक परे को अवस्र्ामा सरकारी से वामा रहे का प्राववधिकहरु)
(द)
(ि)

धनयुक्त गरी काममा लगाउन सक्नेछ।

खोप काययक्रम सञ्चालन गनय भ्यास्क्सनेटर धनयुक्त गरे को जानकारी सम्बस्न्ित स्जल्ला
हे ने भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई ददनुपनेछ।

भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले खोप काययको सञ्चालन स्र्ानीय
तहको पशु सेवा शाखाको समन्वयमा गनुप
य नेछ।

(न)
(प)

भ्यास्क्सनेशन टोलीहरुले वरफ सवहतको कुल बक्स/र्मयसमा सं चय गरे को भ्यास्क्सन
तर्ा अन्य आवश्यक सामग्री धलई तोकेको ठाउं मा गई भ्यास्क्सन गनुय पनेछ।

खोपको सं चय गदायदेस्ख घोल बनाई खोप लगाउन्जेल सम्म स्चसोको (Cold Chain
Maintenance) राम्रो ब्यवस्र्ा हुन ु पनेछ। घोल वनाई सके पश्चात सकेसम्म धछटो
(आिा घण्टा धभरमा) खोप कायय गनुय पनेछ।

(फ) खोप लगाउनको लाधग अटोमेवटक धसररन्ज वा सािारर् धसररन्जको प्रयोग गनय
सवकनेछ। जुनसुकै धसररन्ज प्रयोग गररए पधन एकै गोठका बवढमा प्रधत १० जनवार
बा सो भन्दा कम भएमा प्रधत गोठको लाधग छु ट्टा छु ट्टै धनधडल प्रयोग गनुय पनेछ।

सािारर् धसररन्ज प्रयोग भएको अवस्र्ामा बवढमा प्रधत ३० जनावरको लाधग एक
धसररन्ज प्रयोग गनुय पनेछ।
(ब)
(भ)

खोप लगाइएको जनावर पवहचान गनय आवश्यक व्यवस्र्ा धमलाउन पनेछ।

खोप गररएको भेडाबाख्राहरुको वववरर् भ्यास्क्सनेटरले अनुसूची १६ बमोस्जमको
फारममा सम्वस्न्ित स्र्ानीय तह वा वडा कायायलयबाट प्रमास्र्त गरी सम्बस्न्ित

भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रमा पठाउनु पनेछ र सोको जानकारी
सम्बस्न्ित स्र्ानीय तहमा समेत गराउनु पनेछ।
(म)

खोप काययक्रमको लाधग रास्ष्रय खोप उत्पादन प्रयोगशालाबाट धन:शुल्क प्राप्त हुने
खोप बाहेक र्प खोप खररद गरी प्रदे श धभरका स्जल्लाहरुका पशुहरुमा लगाउन

सम्बस्न्ित प्रदे शको भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालयले आवश्यक
व्यवस्र्ा गनय सक्नेछ।
(2) खोपको प्रभावकाररता अनुगमनः (क) स्र्ानीय तहबाट खोप कायय सम्पन्न भएको 1
हप्ताधभर सो सम्बन्िी प्रधतवेदन भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई
पठाउनु पनेछ।

(ख) भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले खोपको प्रभावकाररता परीक्षर्को
लाधग स्र्ानीय तहहरुबाट खोप लगाएको सम्बन्िी वववरर् पशुपन्छी रोग अन्वेषर्
प्रयोगशालालाई खोप कायय सम्पन्न भएको २१ ददन अगावै पठाउनु पनेछ।
(ग) खोपको प्रभावकाररता अनुगमनको खण्ड (ख) बमोस्जमको जानकारी प्राप्त भए पश्चात्
सम्बस्न्ित पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुले ताधलका धमलाइ ववगतमा खोप
लगाएको प्रभावको मूल्याङ्कन, खोप लगाइएको सं ख्या आददका आिारमा जम्मा
खोप लगाईएका पशु संख्याको १.५ प्रधतशत पशुको धसरम सं कलन गनुप
य नेछ।
यसरी नमूना सं कलन गदाय सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र
र स्र्ानीय तहसाँग समन्वयमा गनुय पनेछ।

(घ) धसरम सं कलन गने प्रयोजनको लाधग ५ धम.धल. क्षमताको धडस्पोजेबल धसररन्ज
धनधडल प्रयोग गरी रगत सं कलन गने र धसरम छु ट्टयाई धसरम भायलमा सारे र कोड
नम्वर लेस्ख धसरम भायल बक्समा राख्नु पनेछ।
(ङ) पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुले सं कधलत धसरमको प्रारस्म्भक परीक्षर् गरी
आवश्यक परे मा र्प परीक्षर्को लाधग तोवकएको प्रयोगशालामा पठाउनु पनेछ।
(च) प्रयोगशालाहरुले धसरम परीक्षर् गदाय वप.वप.आर. रोग ववरुद्ध प्रधतरोि क्षमता धबकास
भए नभएको धनक्र्यौल गनुय पनेछ। प्रयोगशाला परीक्षर्को प्रधतबेदन अधनवायय रुपमा
पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखा, प्रदे श स्स्र्त
पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय, सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु
सेवा ववज्ञ केन्रलाई उपलब्ि गराउन पनेछ। भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा
ववज्ञ केन्रले नमूना सं कलन भए अनुसार सम्बस्न्ित स्र्ानीय तहहरुलाई नधतजा
सम्बन्िी जानकारी गराउनु पनेछ।

(3) वप.वप.आर. रोग आउटब्रे क धनयन्रर्ः (क) वप.वप.आर. रोगको आउटव्रे क धनयन्रर्को लाधग

स्वीकृत काययक्रम अनुसार रास्ष्रय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले आवश्यक खोप

उत्पादन गरी धन:शुल्क ववतरर्को लाधग भ्यास्क्सन बैकंको रुपमा पशुपन्छी रोग
अन्वेषर् प्रयोशालाहरुमा भण्डारर् गरी राख्नु पनेछ।

ाँ
(ख) पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुले प्रत्येक चौमाधसकको अन्तमा आफूसग
भएको खोपको स्टकको वववरर् पशु से वा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा
धनयन्रर् महाशाखालाई अधनवायय उपलब्ि गराउनु पनेछ।
(ग) स्र्ानीय तहहरुको पशु सेवा शाखाहरुले आफ्नो कायय क्षेरमा वप.वप.आर. रोग
दे खापरे मा अनुसूची १२ बमोस्जमको ववस्तृत रोग अन्वेषर् प्रधतवेदन सवहत नमूना

(Nasal Swab, Tissue Sample, Serum) सं कलन गरी भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु
सेवा ववज्ञ केन्र वा पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालामा पठाउनु पनेछ। नमूना

सं कलन भएको वा नभएको अवस्र्ामा समेत रोग सम्बन्िी जानकारी ई-मेल,
फ्याक्स वा परबाट तत्काल भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र वा
पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालामा पठाउनु पनेछ।

(घ) इवपडे धमयोलोस्जकल प्रधतवेदन पेश गदाय रोगको जोस्खममा रहे का पशु सं ख्या अधनवायय
रुपमा उल्लेख गरी रोगको धनयन्रर्को लाधग आवश्यक खोपको वववरर् समेत
उल्ले ख गरे को हुन ु पनेछ।

(ङ) रोगको अन्वेषर्को लाधग प्राववधिक पृष्ठपोषर् आवश्यक भएमा स्र्ानीय तहको पशु
सेवा शाखाले सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र वा सम्बस्न्ित
पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालासाँग समन्वय गनुय पनेछ।

(च) प्रयोगशालाहरुले इवपडे धमयोलोस्जकल प्रधतवेदनसार् प्राप्त नमूना परीक्षर् गरी रोग भए
नभएको धनक्र्यौल गनुय पनेछ र सो को प्रधतबेदन अधनवायय रुपमा पशु सेवा ववभागको
पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखालाई समेत उपलब्ि गराउनु पनेछ।
सार्ै, परीक्षर् सम्बन्िी प्रधतवेदन नमूना सं कलन भएको स्र्ानीय तह र सम्बस्न्ित
भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई समेत उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(छ) रोगको आउटब्रे क भएको सूचना र रोग अन्वेषर् सम्वन्िी प्रधतबेदन प्राप्त भएमा
भ्यास्क्सन वैंकमा सं स्चत खोप पररचालन गररनेछ। तर सो खोप पररचालन गनय
आवश्यक परे मा भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र वा पशुपन्छी तर्ा
मत्स्य ववकास धनदे शनालयको धसफाररस आवश्यक पनेछ। यसरी धसफाररश प्राप्त
भएमा अवस्र्ाको ववस्तृत समीक्षा गरी आफूसाँग भएको स्टकको आिारमा

पशुपन्छी

रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाले खोप उपलब्ि गराउनु पनेछ। यसरी खोप उपलब्ि
गराएको वववरर् पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर्
महाशाखा, पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय तर्ा भेटेररनरी अस्पताल तर्ा
पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई समेत उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(4) त्यांक व्यवस्र्ापन तर्ा जनचेतना अधभवृवद्धः (क) भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ
केन्रले स्र्ानीय तहहरुबाट प्राप्त भेडावाख्राको त्यांक व्यवस्र्ापन गरी राख्ने तर्ा
सोको प्रधतवेदन पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयमा पठाउनु पनेछ।

(ख) पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयले प्रादे स्शक मन्रालय माफयत स्जल्लागत
वववरर् प्रत्येक आ. व. को दोस्रो चौमाधसक अवधिधभर सं घमा पठाउनु पनेछ।
(ग) भेटेररनरी

अस्पताल

तर्ा

पशु

सेवा

ववज्ञ

केन्रले

स्र्ानीय

तहमा

धनयुक्त

मत्स्य

ववकास

मत्स्य

ववकास

भ्यास्क्सनेटरहरुबाट प्राप्त भ्यास्क्सनेशनको वववरर् कम्पाइल गरी अनुसूची १७
बमोस्जमको

फाराम

धनदे शनालयलाई

अनुसार

उपलब्ि

सारांश

गराउनु

वववरर्
पनेछ।

पशुपन्छी
पशुपन्छी

तर्ा
तर्ा

धनदे शनालयले भ्यास्क्सन गररएको वववरर् कम्पाइल गरी भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा
सहकारी मन्रालय, पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर्
महाशाखामा पठाउनु पनेछ।
(घ) रोग सम्बन्िमा जनचेतना अधभवृवद्ध गनय सूचनामूलक सामग्री तयार तर्ा ववतरर् पशु
सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखा, सम्बस्न्ित पशुपन्छी
तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय, भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र र
स्र्ानीय तहको पशु सेवा शाखाले गनुय पनेछ।

पररच्छे द ४
क्लाधसकल स्वाइन वफभर रोग धनयन्रर् काययक्रम कायायन्वयन
क्लाधसकल स्वाइन वफभर/बङ्गुरको है जाको प्रकोपका कारर् नेपालमा बषेनी िेरै सं ख्यामा सुाँगरु ,
ाँ रु , बङ्गुर, बद
ाँ े ल आददमा यस रोगको
बङ्गुरहरु प्रभाववत भई ठू लो आधर्यक क्षधत हुनेगरे कोछ। सुग
धनयन्रर्बाट पशुवस्तुको स्वास््य सम्बद्धयन भई मासु उत्पादनमा सहयोग पुग्नुका सार्ै रावष्ट्रय

अर्यतन्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पने भएकोले स्वीकृत वावषयक काययक्रम अनुसार क्लाधसकल
स्वाइन वफभर रोग धनयन्रर् काययक्रम कायायन्वयन गनय यो पररच्छे द प्रयोग गनुप
य नेछ।
8. रावष्ट्रय क्लाधसकल स्वाइन वफभर रोग धनयन्रर् काययक्रमको उद्देश्यः (1) क्लाधसकल स्वाइन
वफभर रोग ववरुद्ध खोप कायय सञ्चालन गरी रोगका कारर् पशुजन्य उत्पादनमा हुने गरे को
क्षधतलाई न्यूनीकरर् गने।

(२) क्लाधसकल स्वाइन वफभर रोगको महामारी अन्यर फैधलन नददने तर्ा रोग धनयन्रर्
काययमा सं घ प्रदे श तर्ा स्र्ानीय तहका सरोकारवालाहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा
पररचाधलत गने, गराउने।
(३) खोप लगाईएका पशुमा खोपले ददएको प्रधतरोिात्मक क्षमता अनुगमन गने।)
(४) क्लाधसकल स्वाइन वफभर रोग धनयन्रर् गनय जनचेतनामूलक सामग्री तयार गरी
सुसूस्चत गने।

9.

रावष्ट्रय क्लाधसकल स्वाइन वफभर रोग धनयन्रर् काययक्रम सञ्चालन ववधिः (१) खोप
काययक्रमः (क) रावष्ट्रय क्लाधसकल स्वाइन वफभर रोग धनयन्रर् काययक्रम सञ्चालन गनयको
लाधग पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखाले प्राप्त स्रोत
ाँ े लको सं ख्या बढी भएका, रोगको प्रकोप बारम्बार
सािनको आिारमा, सुाँगरु , बङ्गुर, बद

दे खापरे का, व्यवसावयक रुपमा अग्रर्ी स्र्ानमा रहे का र अन्तरायस्ष्रय सीमानासाँग जोधडएका
स्जल्लाहरुलाई जोस्खमको आिारमा वगीकरर् गरी खोप लगाउन आवश्यक जोस्खममा

रहेका पशुको सं ख्या यवकन गनुय पनेछ। यसरी यवकन गनय अनुसूची ७ बमोस्जमको
सधमधतले आवश्यक कायय गनय सक्नेछ।

(ख) जोस्खममा रहेका स्जल्ला तर्ा पशु सं ख्या यवकन भए पश्चात सो सम्बन्िी जानकारी
सं घको कृवष तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्रालय माफयत प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष
तर्ा सहकारी मन्रालयलाई जानकारी गराउनु पनेछ।

(ग) प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालयले पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास
धनदे शनालयहरुलाई सं घबाट प्राप्त भएको जोस्खम सम्बन्िी वववरर् सवहत प्रदे श धभर
रास्ष्रय क्लाधसकल स्वाइन वफभर रोग धनयन्रर् काययक्रम सञ्चालन तर्ा आवश्यक
व्यवस्र्ापन गनयको लाधग धनदे शन ददनु पनेछ।

(घ) सम्बस्न्ित प्रदे श स्स्र्त पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयले काययक्रम सञ्चालन
ववधिको खण्ड (क) मा उल्लेस्खत वगीकरर् सम्बन्िी वववरर्को आिारमा प्रदे श धभर
रहेका भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु से वा ववज्ञ केन्रलाई खोप लगाउने स्र्ान र सं ख्या
धनिायरर् गनय लगाउन पनेछ।

(ङ) सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले खोप कायय सञ्चालन गनयको
लाधग काययक्षेर धभर रहेका स्र्ानीय तहहरुको समन्वयमा जोस्खमको आिारमा स्र्ानीय
ाँ े लको सं ख्या यवकन गनुय पनेछ।
तहहरु छनौट गरी खोप लगाउन पने सुाँगरु , बङ्गुर, बद

(च) खण्ड (ङ) बमोस्जम खोप लगाउने सं ख्या यवकन गदाय छनौट गररएका स्र्ानीय तहमा
रहेका पशु सेवा शाखाहरुले जोस्खमको आिारमा खोप लगाउने स्र्ानको छनौट तर्ा
ाँ े लको सं ख्या यवकन गरी सोको जानकारी भेटेररनरी
खोप लगाउन पने सुाँगरु , बङ्गुर, बद
अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई गराउनु पनेछ।

(छ) खण्ड (च) बमोस्जम प्राप्त वववरर् भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले

पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयलाई र पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास
धनदे शनालयले

सं स्क्षप्त वववरर् प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी

मन्रालयलाई जानकारी गराउनु पनेछ।

(ज) प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालयलाई प्राप्त भएको वववरर्
सं घको कृवष तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्रालयलाई जानकारी गराउनु पनेछ। कृवष तर्ा
पशुपन्छी ववकास मन्रालयले प्राप्त वववरर् पशु सेवा ववभागलाई जानकारी गराउनेछ।

(झ) पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखाले रास्ष्रय
क्लाधसकल स्वाइन वफभर रोग धनयन्रर् काययक्रमलाई आवश्यक पने खोप उत्पादनको
लाधग रास्ष्रय खोप उत्पादन प्रयोगशालालाई धनदे शन ददनु पनेछ।
(ञ) रास्ष्रय क्लाधसकल स्वाइन वफभर रोग धनयन्रर् काययक्रमको लाधग आवश्यक खोप
रास्ष्रय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले उत्पादन गरी स्जल्लागत रुपमा तोवकएको मारा
अनुसार स्चस्यान व्यवस्र्ापन हुने सम्भव भएसम्म सम्बस्न्ित स्जल्ला स्स्र्त भेटेररनरी

अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रमा र स्जल्लामा स्चस्यान व्यवस्र्ापनको सम्भाव्यता
नभएमा सम्बस्न्ित पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालालाई सम्बस्न्ित स्जल्लालाई
उपलब्ि हुने गरी धनःशुल्क उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(ट) रास्ष्रय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले खोप उत्पादन तर्ा ढु वानी सम्बन्िी जानकारी
अधनवायय रुपमा पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखामा
गराउनु पनेछ।
(ठ) खण्ड (ट) बमोस्जमको खोप ढु वानी सम्बन्िी जानकारी पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी
रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखाले तत्काल सं घको कृवष तर्ा पशुपन्छी ववकास

मन्रालयल, प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालय, पशुपन्छी तर्ा

मत्स्य ववकास धनदे शनालय तर्ा भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु से वा ववज्ञ केन्रलाई
जानकारी गराउनु पनेछ।

(ड) खोप काययको लाधग अनुसूची ८ बमोस्जमका आवश्यक सामग्रीहरु पशुपन्छी तर्ा मत्स्य
ववकास धनदे शनालयले खररद गरी भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रमा
धनःशुल्क उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(ढ) खोप लगाउन आवश्यक सामग्री तर्ा खोप प्राप्त भए पश्चात सम्बस्न्ित भेटेररनरी
अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले सम्बस्न्ित स्र्ानीय तहहरुलाई सोको जानकारी
गराउनु पनेछ।

(र्) खोप काययक्रम अधभयानको रुपमा दोस्रो र तेस्रो चौमाधसक अवधिमा सम्पन्न गनुप
य नेछ।
पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयले सम्बस्न्ित प्रदे श धभर सप्ताहव्यापी रुपमा
क्लाधसकल स्वाइन वफभर खोप काययक्रम सञ्चालन गने व्यवस्र्ा धमलाउनु पनेछ।
(त) खोप कायय सञ्चालन ताधलका यवकन भए पश्चात भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ

केन्रले प्रदे शको पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय र पशुपन्छी रोग अन्वेषर्
प्रयोगशालालाई

उपलब्ि

गराउनु

पनेछ।

सम्बस्न्ित

पशुपन्छी

रोग

अन्वेषर्

प्रयोगशालाले सं घीय धनकायहरुमा जानकारी गराउनु पनेछ।
(र्) खण्ड (ढ) बमोस्जम जानकारी प्राप्त भए पश्चात स्र्ानीय तहको पशु सेवा शाखाले खोप
ाँ रु , बङ्गुर, बद
ाँ े लको सं ख्या तर्ा स्र्ानको आिारमा
गनयको लाधग खोप लगाउने सुग
भ्यास्क्सनेटर

(ग्रामीर्

पशु

स्वास््य

काययकताय,

धनजी

स्तरमा

काययरत

भटे रीनरी

जेटी/जेटीए, इच्छु क धनजीस्तरमा काययरत पशु स्वास््य प्राववधिक तर्ा पशु स्चवकत्सक र
आवश्यक परे को अवस्र्ामा सरकारी सेवामा रहे का प्राववधिकहरु) धनयुक्त गरी काममा
लगाउन सक्नेछ।
(द) खोप काययक्रम सञ्चालन गनय भ्यास्क्सनेटर धनयुक्त गरे को जानकारी सम्बस्न्ित स्जल्ला हे ने
भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई ददनुपनेछ।

(ि) भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले खोप काययको सञ्चालन स्र्ानीय तहको
पशु सेवा शाखाको समन्वयमा गनुप
य नेछ।

(न) भ्यास्क्सनेशन टोलीहरुले वरफ सवहतको कुल बक्स/र्मयसमा सं चय गरे को भ्यास्क्सन
तर्ा अन्य आवश्यक सामग्री धलई तोकेको ठाउं मा गई भ्यास्क्सन गनुय पनेछ।

(प) खोपको सं चय गदाय दे स्ख घोल बनाई खोप लगाउन्जेल सम्म स्चसोको (Cold Chain
Maintenance) राम्रो व्यवस्र्ा हुन ु पनेछ।

(फ) खोप लगाउनको लाधग अटोमेवटक धसररन्ज वा सािारर् धसररन्जको प्रयोग गनय सवकनेछ।
जुनसुकै धसररन्ज प्रयोग गररए पधन प्रधत जनवार लाधग छु ट्टा छु ट्टै धनधडल प्रयोग गनुय
पनेछ। सािारर् धसररन्ज प्रयोग भएको अवस्र्ामा प्रधत ५ जनावरको लाधग एक धसररन्ज
प्रयोग गनुय पनेछ।
(ब) खोप लगाइएको जनावर/वर्ान पवहचान गनय आवश्यक व्यवस्र्ा धमलाउन पनेछ।

ाँ े लको वववरर् भ्यास्क्सनेटरले अनुसूची १८ बमोस्जमको
(भ) खोप लगाइएको सुाँगरु , बङ्गुर, बद

फारममा सम्वस्न्ित स्र्ानीय तह वा वडा कायायलयबाट प्रमास्र्त गरी सम्बस्न्ित
भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रमा पठाउनु पनेछ र सोको जानकारी
सम्बस्न्ित स्र्ानीय तहमा समेत गराउनु पनेछ।

(म) खोप काययक्रमको लाधग रावष्ट्रय खोप उत्पादन प्रयोगशालाबाट धनःशुल्क प्राप्त हुने खोप

ाँ े ल आददमा
बाहे क र्प खोप खररद गरी प्रदे श धभरका स्जल्लाहरुका सुाँगरु , बङ्गुर, बद
लगाउन सम्बस्न्ित प्रदे शको भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालयले आवश्यक
व्यवस्र्ा गनय सक्नेछ।

(2) खोपको प्रभावकाररता अनुगमनः (क) स्र्ानीय तहबाट खोप कायय सम्पन्न भएको १ हप्ताधभर
सो सम्बन्िी प्रधतवेदन भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई पठाउनु पनेछ।

(ख) भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले खोपको प्रभावकारीता परीक्षर्को लाधग
स्र्ानीय

तहहरुबाट

खोप

लगाएको

वववरर्

सम्बस्न्ित

पशुपन्छी

रोग

अन्वेषर्

प्रयोगशालालाई खोप कायय सम्पन्न भएको २१ ददन अगावै पठाउनु पनेछ।
(ग) खोपको प्रभावकारीता अनुगमनको खण्ड (ख) बमोस्जमको जानकारी प्राप्त भए पश्चात
सम्बस्न्ित पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुले ताधलका धमलाइ ववगतमा खोप
लगाएको प्रभावको मूल्याङ्कन, खोप लगाइएको सं ख्या आददका आिारमा जम्मा खोप
लगाईएका पशु सं ख्याको ०.५ प्रधतशत पशुको धसरम सं कलन गनुप
य नेछ। यसरी नमूना

सं कलन गदाय सम्बस्न्ित भे टेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र र स्र्ानीय तहसाँग
समन्वयमा गनुय पनेछ।

(घ) धसरम सं कलन गने प्रयोजनको लाधग ५ धम.धल. क्षमताको धडस्पोजेबल धसररन्ज धनधडल
प्रयोग गरर रगत सं कलन गने र धसरम छु ट्टयाई धसरम भायलमा सारे र कोड नम्वर ले स्ख
धसरम भायल बक्समा राख्नु पनेछ।
(ङ) पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुले सं कधलत धसरमको प्रारस्म्भक परीक्षर् गरी
आवश्यक परे मा र्प परीक्षर्को लाधग तोवकएको प्रयोगशालामा पठाउनु पनेछ।
(च)

प्रयोगशालाहरुले

धसरम

परीक्षर्

गदाय

क्लाधसकल

स्वाइन

वफभर

रोग

ववरुद्ध

प्रधतरोिात्मक क्षमता धबकास भए नभएको यवकन गनुय पनेछ। प्रयोगशाला परीक्षर्को
प्रधतबेदन अधनवायय रुपमा पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर्
महाशाखा, प्रदे श स्स्र्त पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय, सम्बस्न्ित भेटेररनरी
अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई उपलब्ि गराउन पनेछ। भेटेररनरी अस्पताल
तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले नमूना सं कलन भए अनुसार सम्बस्न्ित स्र्ानीय तहहरुलाई
नधतजा सम्बन्िी जानकारी गराउनु पनेछ।

(3) क्लाधसकल स्वाइन वफभर रोग आउटब्रे क धनयन्रर्ः (क) क्लाधसकल स्वाइन वफभर रोगको

रोगको आउटव्रे क धनयन्रर्को लाधग स्वीकृत काययक्रम अनुसार रास्ष्रय खोप उत्पादन

प्रयोगशालाले आवश्यक खोप उत्पादन गरी धन:शुल्क ववतरर्को लाधग भ्यास्क्सन बैकंको
रुपमा पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोशालाहरुमा भण्डारर् गरी राख्नु पनेछ।पशुपन्छी रोग

अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुले प्रत्येक चौमाधसकको अन्तमा आफूसाँग भएको खोपको स्टकको
वववरर् पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखालाई अधनवायय
उपलब्ि गराउनु पनेछ।
(ख) स्र्ानीय तहहरुको पशु सेवा शाखाहरुले आफ्नो कायय क्षेरमा क्लाधसकल स्वाइन वफभर

रोग दे खापरे मा अनुसूची १२ बमोस्जमको ववस्तृत रोग अन्वेषर् प्रधतवेदन सवहत नमूना
(Spleen, lungs, Lymph nodes, Intestine, Blood, Serum) सं कलन गरी भेटेररनरी

अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र वा पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालामा पठाउनु
पनेछ। नमूना सं कलन भएको वा नभएको अवस्र्ामा समेत रोग सम्बन्िी जानकारी ईमेल फ्याक्स वा परबाट तत्काल भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र वा
पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालामा पठाउनु पनेछ।

(ग) इवपडेधमयोलोस्जकल प्रधतवेदन पेश गदाय रोगको जोस्खममा रहे का पशु सं ख्या अधनवायय
रुपमा उल्लेख गरी रोगको धनयन्रर्को लाधग आवश्यक खोपको वववरर् समेत उल्ले ख
गरे को हुन ु पनेछ।

(घ) रोगको अन्वेषर्को लाधग प्राववधिक पृष्ठपोषर् आवश्यक भएमा स्र्ानीय तहको पशु सेवा
शाखाले सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र वा सम्बस्न्ित पशुपन्छी
रोग अन्वेषर् प्रयोगशालासाँग समन्वय गनुय पनेछ।

(ङ) प्रयोगशालाहरुले इवपडेधमयोलोस्जकल प्रधतवेदनसार् प्राप्त नमूना परीक्षर् गरी रोग भए
नभएको यवकन गनुय पनेछ र सोको प्रधतबेदन अधनवायय रुपमा पशु सेवा ववभागको
पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखालाई समेत उपलब्ि गराउनु पनेछ।सार्ै,
परीक्षर् सम्बन्िी प्रधतवेदन नमूना सं कलन भएको स्र्ानीय तह र सम्बस्न्ित भेटेररनरी
अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई समेत उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(च) रोगको आउटब्रे क भएको सूचना र रोग अन्वेषर् सम्वन्िी प्रधतबेदन प्राप्त भएमा भ्यास्क्सन
वैंकमा सं स्चत खोप पररचालन गररनेछ। तर सो खोप पररचालन गनय आवश्यक परे मा
भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र वा पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास
धनदे शनालयको धसफाररस आवश्यक पनेछ। यसरी धसफाररस प्राप्त भएमा अवस्र्ाको
ववस्तृत समीक्षा गरी आफूसाँग भएको स्टकको आिारमा पशुपन्छी रोग अन्वेषर्

प्रयोगशालाले खोप उपलब्ि गराउनु पनेछ। यसरी खोप उपलब्ि गराएको वववरर् पशु
सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखा, पशुपन्छी तर्ा मत्स्य
ववकास धनदे शनालय तर्ा भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु से वा ववज्ञ केन्रलाई समेत
उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(4) त्यांक व्यवस्र्ापन तर्ा जनचेतना अधभवृवद्धः (क) भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ
ाँ े लको त्यांक व्यवस्र्ापन गरी राख्ने तर्ा
केन्रले स्र्ानीय तहहरुबाट प्राप्त सुाँगरु , बङ्गुर, बद
सोको प्रधतवेदन पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयमा पठाउनु पनेछ।

(ख) पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयले प्रदे स्शक मन्रालय माफयत स्जल्लागत वववरर्
प्रत्येक आ.व.को दोस्रो चौमाधसक अवधिधभर सं घमा पठाउनु पनेछ।
(ग) भेटेररनरी

अस्पताल

भ्यास्क्सनेटरहरुबाट

तर्ा
प्राप्त

पशु

से वा

ववज्ञ

भ्यास्क्सनेशनको

केन्रले

वववरर्

स्र्ानीय

कम्पाइल

गरी

तहमा

अनुसूची

धनयुक्त
१९

बमोस्जमको फारम अनुसार सारांश वववरर् पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयलाई
उपलब्ि गराउनु पनेछ। पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयले भ्यास्क्सन गररएको
वववरर् कम्पाइल गरी भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालय, पशु सेवा ववभागको
पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखामा पठाउनु पनेछ।
(घ) रोग सम्बन्िमा जनचेतना अधभवृवद्ध गनय सूचनामूलक सामग्री तयार तर्ा ववतरर् पशु सेवा
ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखा, सम्बस्न्ित पशुपन्छी तर्ा
मत्स्य ववकास धनदे शनालय, भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र र स्र्ानीय
तहको पशु सेवा शाखाले गनुय पनेछ।

पररच्छे द ५

रावष्ट्रय भ्यागुते र चरचरे रोग धनयन्रर् काययक्रम कायायन्वयन
गाईभैं सीमा पास्च ुरे ला मल्टोधसडा र क्लोस्स्रधडयम चौभाई नामक स्जवार्ुको कारर्बाट लाग्ने
भ्यागुते (एच.एस.) र चरचरे (वव.क्यू.) रोगहरु दे खा परे मा गाई भैं सी लगायतका पशुहरुमा उच्च
मृत्यु हुने तर्ा उत्पादनमा समेत ठू लो ह्रास हुने तर्ा नेपालमा वषेधन यो रोग दे खा परररहे को

सन्दभयमा यसको धनयन्रर्बाट पशुको स्वास््य सम्वद्धयनमा टे वा पुग्ने, दुि र मासु उत्पादनमा
वृवद्ध हुने भएकोले स्वीकृत वावषयक काययक्रम अनुसार भ्यागुते र चरचरे रोग धनयन्रर् काययक्रम
कायायन्वयन गनय यो पररच्छे द प्रयोग गनुप
य नेछ।

१0. रावष्ट्रय भ्यागुते र चरचरे रोग धनयन्रर् काययक्रमको उद्देश्यः (१) भ्यागुते र चरचरे रोग

ववरुद्ध खोप कायय सञ्चालन गरी रोगका कारर् पशुजन्य उत्पादनमा हुने गरे को क्षधतलाई
न्यूनीकरर् गने ।

(२) भ्यागुते र चरचरे रोग दे खा परे को अवस्र्ामा तत्काल रोग धनदान तर्ा धनयन्रर् कायय
सञ्चालन गने।

(३) भ्यागुते र चरचरे रोगको महामारी अन्यर फैधलन नददने तर्ा रोग धनयन्रर् काययमा

सं घ प्रदे श तर्ा स्र्ानीय तहका सरोकारवालाहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा पररचाधलत
गने, गराउने।

(४) भ्यागुते र चरचरे रोग धनयन्रर् गनय जनचेतनामूलक सामग्री तयार गरी सुसूस्चत गने।
11. रावष्ट्रय भ्यागुते र चरचरे रोग धनयन्रर् काययक्रम सञ्चालन ववधिः (1) खोप काययक्रमः (क)
भ्यागुते र चरचरे रोग धनयन्रर् काययक्रम सञ्चालन गनयको लाधग पशु सेवा ववभागको
पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखाले प्राप्त स्रोत सािनको आिारमा गाई,

भैं सीको सं ख्या बढी भएका, रोगको प्रकोप बारम्बार दे खापरे का, गाईभैं सीलाई सामान
ओसारपसार तर्ा खेतीपातीमा प्रयोग हुने गरे का क्षेर तर्ा व्यावसावयक पशुपालन हुने
स्जल्लाहरुलाई जोस्खमको आिारमा वगीकरर् गरी खोप लगाउन आवश्यक जोस्खममा

रहेका गाईभैं सीको सं ख्या यवकन गनुय पनेछ। यसरी यवकन गनय अनुसूची ७ बमोस्जमको
सधमधतले आवश्यक कायय गनय सक्नेछ।
(ख) जोस्खममा रहेका स्जल्ला तर्ा पशु सं ख्या यवकन भए पश्चात सो सम्बन्िी जानकारी
सं घको कृवष तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्रालय माफयत प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष
तर्ा सहकारी मन्रालयलाई गराउनु पनेछ।

(ग) प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालयले पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास
धनदे शनालयहरुलाई सं घबाट प्राप्त भएको जोस्खम सम्बन्िी वववरर् सवहत प्रदे श धभर
रास्ष्रय भ्यागुते र चरचरे रोग धनयन्रर् काययक्रम सञ्चालन तर्ा आवश्यक व्यवस्र्ापन
गनयको लाधग धनदे शन ददनु पनेछ।

(घ) सम्बस्न्ित प्रदे श स्स्र्त पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयले काययक्रम सञ्चालन
ववधिको खण्ड (क) मा उल्लेस्खत वगीकरर् सम्बन्िी वववरर्को आिारमा प्रदे श धभर
रहेका भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु से वा ववज्ञ केन्रलाई खोप लगाउने स्र्ान र सं ख्या
धनिायरर् गनय लगाउन पनेछ।

(ङ) सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले खोप कायय सञ्चालन गनयको
लाधग काययक्षेर धभर रहेका स्र्ानीय तहहरुको समन्वयमा जोस्खमको आिारमा स्र्ानीय
तहहरु छनौट गरी खोप लगाउन पने गाईभैं सीको सं ख्या यवकन गनुय पनेछ।
(च) खण्ड (ङ) बमोस्जम खोप लगाउने सं ख्या यवकन गदाय स्र्ानीय तहमा रहे का पशु सेवा
शाखाहरुले जोस्खमको आिारमा खोप लगाउने स्र्ानको छनौट तर्ा खोप लगाउन पने
गाईभैं सी तर्ा बाख्राको सं ख्या यवकन गरी सो को जानकारी भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु
सेवा ववज्ञ केन्रलाई गराउनु पनेछ।

(छ) खण्ड (च) बमोस्जम प्राप्त वववरर् भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले

पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयलाई र पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास
धनदे शनालयले

सं स्क्षप्त वववरर् प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी

मन्रालयलाई जानकारी गराउनु पनेछ।

(ज) प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालयलाई प्राप्त भएको वववरर्
सं घको कृवष तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्रालयलाई जानकारी गराउनु पनेछ। कृवष तर्ा
पशुपन्छी ववकास मन्रालयले प्राप्त वववरर् पशु सेवा ववभागलाई जानकारी गराउनेछ।
(झ) पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखाले रास्ष्रय भ्यागुते र
चरचरे रोग धनयन्रर् काययक्रमलाई आवश्यक पने खोप उत्पादनको लाधग रास्ष्रय खोप
उत्पादन प्रयोगशालालाई धनदे शन ददनु पनेछ।
(ञ) रास्ष्रय भ्यागुते र चरचरे रोग धनयन्रर् काययक्रमको लाधग आवश्यक खोप रास्ष्रय खोप
उत्पादन प्रयोगशालाले उत्पादन गरी स्जल्लागत रुपमा तोवकएको मारा अनुसार स्चस्यान

व्यवस्र्ापन सम्भव भएसम्म सम्बस्न्ित स्जल्ला स्स्र्त भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा
ववज्ञ केन्रमा र स्जल्लामा स्चस्यान व्यवस्र्ापनको सम्भाव्यता नभएमा सम्बस्न्ित

पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालालाई सम्बस्न्ित स्जल्लालाई उपलब्ि हुने गरी
धनःशुल्क उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(ट) रास्ष्रय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले खोप उत्पादन तर्ा ढु वानी सम्बन्िी जानकारी
अधनवायय रुपमा पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखामा
गराउनु पनेछ।
(ठ) खण्ड (ट) बमोस्जमको खोपको ढु वानी सम्बन्िी जानकारी पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी
रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखाले तत्काल सं घको कृवष तर्ा पशुपन्छी ववकास

मन्रालय, प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालय, पशुपन्छी तर्ा
मत्स्य ववकास धनदे शनालय तर्ा भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु से वा ववज्ञ केन्रलाई
गराउनु पनेछ।

(ड) खोप काययको लाधग अनुसूची ८ बमोस्जमका आवश्यक सामग्रीहरु पशुपन्छी तर्ा मत्स्य
ववकास धनदे शनालयले खररद गरी भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रमा
धनःशुल्क उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(ढ) खोप लगाउन आवश्यक सामग्री तर्ा खोप प्राप्त भए पश्चात सम्बस्न्ित भेटेररनरी
अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले सम्बस्न्ित स्र्ानीय तहहरुलाई सोको जानकारी
गराउनु पनेछ।

(र्) खोप काययक्रम अधभयानको रुपमा दोस्रो र ते स्रो चौमाधसक अवधिमा सम्पन्न गनुप
य नेछ।
पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयले सम्बस्न्ित प्रदे श धभर सप्ताहव्यपी रुपमा
भ्यागुते र चरचरे खोप काययक्रम सञ्चालन गने व्यवस्र्ा धमलाउनु पनेछ।

(त) खोप कायय सञ्चालन ताधलका यवकन भए पश्चात् भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ
केन्रले प्रदे शको पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय र पशुपन्छी रोग अन्वेषर्
प्रयोगशालालाई

उपलब्ि

गराउनु

पनेछ।

सम्बस्न्ित

प्रयोगशालाले सं घीय धनकायहरुमा जानकारी गराउनु पनेछ।

पशुपन्छी

रोग

अन्वेषर्

(र्) खण्ड (ढ) बमोस्जम जानकारी प्राप्त भए पश्चात् स्र्ानीय तहको पशु से वा शाखाले
खोप गनयको लाधग खोप लगाउने गाईभैं सीको सं ख्या तर्ा स्र्ानको आिारमा भ्यास्क्सनेटर
(ग्रामीर् पशु स्वास््य काययकताय, धनजी स्तरमा काययरत भटे रीनरी जेटी/जेटीए, इच्छु क
धनजीस्तरमा काययरत पशु स्वास््य प्राववधिक तर्ा पशु स्चवकत्सक र आवश्यक परे को
अवस्र्ामा सरकारी सेवामा रहे का प्राववधिकहरु) धनयुक्त गरी काममा लगाउन सक्नेछ।
(द)
(ि)

खोप काययक्रम सञ्चालन गनय भ्यास्क्सनेटर धनयुक्त गरे को जानकारी सम्बस्न्ित स्जल्ला
हेने भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई ददनुपनेछ।

भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले खोप काययको सञ्चालन स्र्ानीय तहको

पशु सेवा शाखाको समन्वयमा गनुप
य नेछ।

(न) भ्यास्क्सनेशन टोलीहरुले खोपको गुर्स्तर कायम गनय खोपलाई घामको वकरर्बाट
ु ा गनुय पनेछ।
जोगाई स्चसो स्र्ानमा सं चय गरी खोप लगाउने कायय ववहान र वेलक

(प) खोप लगाउनको लाधग अटोमेवटक धसररन्ज वा सािारर् धसररन्जको प्रयोग गनय
सवकनेछ। जुनसुकै धसररन्ज प्रयोग गररए पधन प्रत्येक जनावरको लाधग छु ट्टा छु ट्टै धनधडल

प्रयोग गनुय पनेछ। सािारर् धसररन्ज प्रयोग भएको अवस्र्ामा बवढमा प्रधत ३०
जनावरको लाधग एक धसररन्ज प्रयोग गनुय पनेछ।
(फ) खोप लगाइएको जनावर पवहचान गनय आवश्यक व्यवस्र्ा धमलाउन पनेछ।

(ब) खोप गररएको पशुहरुको वववरर् भ्यास्क्सनेटरले अनुसूची २० बमोस्जमको फारममा

सम्वस्न्ित स्र्ानीय तह वा वडा कायायलयबाट प्रमास्र्त गरी सम्बस्न्ित भेटेररनरी
अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रमा पठाउनु पनेछ र सो को जानकारी सम्बस्न्ित
स्र्ानीय तहमा समेत गराउनु पनेछ।

(भ) खोप काययक्रमको लाधग रास्ष्रय खोप उत्पादन प्रयोगशालाबाट धन:शुल्क प्राप्त हुने खोप
बाहे क र्प खोप खररद गरी प्रदे श धभरका स्जल्लाहरुका पशुहरुमा लगाउन सम्बस्न्ित

प्रदे शको भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालयले आवश्यक व्यवस्र्ा गनय
सक्नेछ।
(2) खोपको प्रभावकाररता अनुगमनः (क) स्र्ानीय तहबाट खोप कायय सम्पन्न भएको 1 हप्ताधभर
सो सम्बन्िी प्रधतवेदन भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई पठाउनु पनेछ।

(ख) भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले खोपको प्रभावकाररता परीक्षर्को लाधग
स्र्ानीय

तहहरुबाट

खोप

लगाएको

सम्बन्िी

वववरर्

पशुपन्छी

रोग

अन्वेषर्

प्रयोगशालालाई खोप कायय सम्पन्न भएको २१ ददन अगावै पठाउनु पनेछ।
(ग) खोपको प्रभावकाररता अनुगमनको खण्ड (ख) बमोस्जमको जानकारी प्राप्त भए पश्चात्
सम्बस्न्ित पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुले ताधलका धमलाइ ववगतमा खोप
लगाएको प्रभावको मूल्याङ्कन, खोप लगाइएको सं ख्या आददका आिारमा जम्मा खोप
लगाईएका पशु सं ख्याको ०.५ प्रधतशत पशुको धसरम सं कलन गनुप
य नेछ। यसरी नमूना

सं कलन गदाय सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र र स्र्ानीय तहसाँग
समन्वयमा गनुय पनेछ।

(घ) धसरम सं कलन गने प्रयोजनको लाधग ५ धम.धल. क्षमताको धडस्पोजेबल धसररन्ज धनधडल
प्रयोग गरी रगत सं कलन गने र धसरम छु ट्टयाई धसरम भायलमा सारे र कोड नम्वर ले स्ख
धसरम भायल बक्समा राख्नु पनेछ।
(ङ) पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुले सं कधलत धसरमको प्रारस्म्भक परीक्षर् गरी
आवश्यक परे मा र्प परीक्षर्को लाधग तोवकएको प्रयोगशालामा पठाउनु पनेछ।
(च) प्रयोगशालाहरुले धसरम परीक्षर् गदाय भ्यागुते र चरचरे रोग ववरुद्ध प्रधतरोि क्षमता धबकास

भए नभएको धनक्र्यौल गनुय पनेछ। प्रयोगशाला परीक्षर्को प्रधतबेदन अधनवायय रुपमा पशु
सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखा, प्रदे श स्स्र्त पशुपन्छी
तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय, सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ
केन्रलाई उपलब्ि गराउन पनेछ। भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले

नमूना सं कलन भए अनुसार सम्बस्न्ित स्र्ानीय तहहरुलाई नधतजा सम्बन्िी जानकारी
गराउनु पनेछ।
(3) भ्यागुते र चरचरे रोग आउटब्रे क धनयन्रर्ः (क) भ्यागुते र चरचरे रोगको आउटव्रे क
धनयन्रर्को लाधग स्वीकृत काययक्रम अनुसार रास्ष्रय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले

आवश्यक खोप उत्पादन गरी धन:शुल्क ववतरर्को लाधग भ्यास्क्सन बैकंको रुपमा
पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोशालाहरुमा भण्डारर् गरी राख्नु पनेछ।

(ख) पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुले प्रत्येक चौमाधसकको अन्तमा आफूसाँग भएको

खोपको स्टकको वववरर् पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर्
महाशाखालाई अधनवायय उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(ग) स्र्ानीय तहहरुको पशु सेवा शाखाहरुले आफ्नो कायय क्षेरमा भ्यागुते र चरचरे रोग

दे खापरे मा अनुसूची १२ बमोस्जमको ववस्तृत रोग अन्वेषर् प्रधतवेदन सवहत उपयुक्त
नमूना सं कलन गरी भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र वा पशुपन्छी रोग

अन्वेषर् प्रयोगशालामा पठाउनु पनेछ। नमूना सं कलन भएको वा नभएको अवस्र्ामा
समेत रोग सम्बन्िी जानकारी ई-मेल फ्याक्स वा परबाट तत्काल भेटेररनरी अस्पताल
तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र वा पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालामा पठाउनु पनेछ।

(घ) इवपडेधमयोलोस्जकल प्रधतवेदन पेश गदाय रोगको जोस्खममा रहे का पशु सं ख्या अधनवायय
रुपमा उल्ले ख गरी रोगको धनयन्रर्को लाधग आवश्यक खोपको वववरर् समेत उल्ले ख
गरे को हुन ु पनेछ।

(ङ) रोगको अन्वेषर्को लाधग प्राववधिक पृष्ठपोषर् आवश्यक भएमा स्र्ानीय तहको पशु सेवा
शाखाले सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र वा सम्बस्न्ित पशुपन्छी
रोग अन्वेषर् प्रयोगशालासाँग समन्वय गनुय पनेछ।

(च) प्रयोगशालाहरुले इवपडे धमयोलोस्जकल प्रधतवेदनसार् प्राप्त नमूना परीक्षर् गरी रोग भए
नभएको धनक्र्यौल गनुय पनेछ र सो को प्रधतबेदन अधनवायय रुपमा पशु सेवा ववभागको
पशुपन्छी

रोग

अन्वेषर्

तर्ा

धनयन्रर्

महाशाखालाई

समेत

उपलब्ि

गराउनु

पनेछ।सार्ै, परीक्षर् सम्बन्िी प्रधतवेदन नमूना सं कलन भएको स्र्ानीय तह र सम्बस्न्ित
भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई समेत उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(छ) रोगको आउटब्रे क भएको सूचना र रोग अन्वेषर् सम्वन्िी प्रधतबेदन प्राप्त भएमा
भ्यास्क्सन वैंकमा सं स्चत खोप पररचालन गररनेछ। तर सो खोप पररचालन गनय आवश्यक
परे मा भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र वा पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास
धनदे शनालयको धसफाररस आवश्यक पनेछ। यसरी धसफाररस प्राप्त भएमा अवस्र्ाको
ववस्तृत समीक्षा गरी आफूसाँग भएको स्टकको आिारमा पशुपन्छी रोग अन्वेषर्

प्रयोगशालाले खोप उपलब्ि गराउनु पनेछ। यसरी खोप उपलब्ि गराएको वववरर् पशु
सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखा, पशुपन्छी तर्ा मत्स्य
ववकास धनदे शनालय तर्ा भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई समेत
उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(४) त्यांक व्यवस्र्ापन तर्ा जनचेतना अधभवृवद्धः (क) भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ
केन्रले स्र्ानीय तहहरुबाट प्राप्त पशुहरुको त्यांक व्यवस्र्ापन गरी राख्ने तर्ा सोको
प्रधतवेदन पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयमा पठाउनु पनेछ।

(ख) पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयले प्रादे स्शक मन्रालय माफयत स्जल्लागत
वववरर् प्रत्येक आ.व. को दोस्रो चौमाधसक अवधिधभर सं घमा पठाउनु पनेछ।

(ग) भेटेररनरी

अस्पताल

भ्यास्क्सनेटरहरुबाट
बमोस्जमको

फाराम

तर्ा

प्राप्त

पशु

सेवा

ववज्ञ

भ्यास्क्सनेशनको

अनुसार

सारांश

केन्रले

वववरर्
वववरर्

स्र्ानीय

कम्पाइल

पशुपन्छी

गरी
तर्ा

तहमा

अनुसूची

मत्स्य

धनयुक्त
२१

ववकास

धनदे शनालयलाई उपलब्ि गराउनु पनेछ। पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयले

भ्यास्क्सन गररएको वववरर् कम्पाइल गरी भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालय,
पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखामा पठाउनु पनेछ।
(घ) रोग सम्बन्िमा जनचेतना अधभवृवद्ध गनय सूचनामूलक सामग्री तयार तर्ा ववतरर् पशु
सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखा, सम्बस्न्ित पशुपन्छी
तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय, भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र र
स्र्ानीय तहको पशु सेवा शाखाले गनुय पनेछ।

पररच्छे द ६

स्र्ानीय कुखुरामा राधनखेत रोग धनयन्रर् काययक्रम कायायन्वयन
नेपालमा व्यवसावयक पन्छीपालनमा वृवद्ध भएता पधन दे शको कूल पन्छीपालनमा आिा भन्दा बवढ

स्र्ानीय जातका पन्छी (कुखुरा) पालन हुने गरे को र वयनमा राधनखेत रोग महामारीको रुपमा
दे शैभर दे खापने गरे को छ। यस रोगको धनयन्रर्बाट स्वास््य सम्वद्धयनमा टे वा पुगी अण्डा र

मासु उत्पादनमा समेत सकारात्मक प्रभाव प्रभाव पने भएकोले स्वीकृत वावषयक काययक्रम अनुसार
राधनखेत रोग धनयन्रर् काययक्रम कायायन्वयन गनय यो पररच्छे द प्रयोग गनुप
य नेछ।
१2. राधनखेत रोग धनयन्रर् काययक्रमको उद्देश्यः (1) स्र्ानीय कुखुरामा राधनखेत रोग ववरुद्ध
खोप कायय सञ्चालन गरी पन्छीपालन व्यवसायलाई सुरस्क्षत बनाउने।

(2) स्र्ानीय कुखुरामा जुकाको औषधि खुवाई मासु उत्पादन तर्ा खोपको प्रभावकारीता
वृवद्ध गने।
(3) राधनखेत रोगको महामारी अन्यर फैधलन नददने तर्ा रोग धनयन्रर् काययमा सं घ प्रदे श
तर्ा स्र्ानीय तहका सरोकारवालाहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा पररचाधलत गने, गराउने।

(4) राधनखेत रोग धनयन्रर् गनय जनचेतनामूलक सामग्री तयार गरी सुसूस्चत गने।

13. राधनखेत रोग धनयन्रर् काययक्रम सञ्चालन ववधिः (१) खोप काययक्रमः (क) स्र्ानीय
कुखुरामा राधनखेत रोग धनयन्रर् काययक्रम सञ्चालन गनयको लाधग पशु सेवा ववभागको

पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखाले प्राप्त स्रोत सािनको आिारमा, स्र्ानीय
पन्छीको सं ख्या बढी भएका, रोगको प्रकोप बारम्बार दे खापरे का स्जल्लाहरुलाई जोस्खमको
आिारमा वगीकरर् गरी खोप लगाउन आवश्यक जोस्खममा रहे का स्र्ानीय पन्छीको सं ख्या

यवकन गनुय पनेछ। यसरी यवकन गनय अनुसूची ७ बमोस्जमको सधमधतले आवश्यक कायय
गनय सक्नेछ।
(ख) जोस्खममा रहे का स्जल्ला तर्ा पन्छी सं ख्या यवकन भए पश्चात सो सम्बन्िी जानकारी

सं घको कृवष तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्रालय माफयत प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा,
कृवष तर्ा सहकारी मन्रालयलाई गराउनु पनेछ।

(ग) प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालयले पशुपन्छी तर्ा मत्स्य
ववकास धनदे शनालयहरुलाई सं घबाट प्राप्त भएको जोस्खम सम्बन्िी वववरर् सवहत
प्रदे श धभर राधनखेत रोग धनयन्रर् काययक्रम सञ्चालन तर्ा आवश्यक व्यवस्र्ापन
गनयको लाधग धनदे शन ददनु पनेछ।

(घ) सम्बस्न्ित प्रदे श स्स्र्त पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयले काययक्रम सञ्चालन
ववधिको खण्ड (क) मा उल्ले स्खत वगीकरर् सम्बन्िी वववरर्को आिारमा प्रदे श धभर
रहे का भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई खोप लगाउने स्र्ान र
सं ख्या धनिायरर् गनय लगाउन पनेछ।

(ङ) सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले खोप कायय सञ्चालन गनयको
लाधग काययक्षेर धभर रहे का स्र्ानीय तहहरुको समन्वयमा जोस्खमको आिारमा

स्र्ानीय तहहरु छनौट गरी खोप लगाइ जुकाको औषधि खुवाउने स्र्ानीय पन्छीको
सं ख्या यवकन गनुय पनेछ।
(च) खण्ड (ङ) बमोस्जम खोप लगाउने सं ख्या यवकन गदाय छनौट गररएका स्र्ानीय तहमा
रहे का पशु सेवा शाखाहरुले जोस्खमको आिारमा खोप लगाउने स्र्ानको छनौट तर्ा
खोप लगाउन पने स्र्ानीय पन्छीको सं ख्या यवकन गरी सोको जानकारी भे टेररनरी
अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई गराउनु पनेछ।

(छ) खण्ड (च) बमोस्जम प्राप्त वववरर् भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले

पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयलाई र पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास

धनदे शनालयले संस्क्षप्त वववरर् प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी
मन्रालयलाई जानकारी गराउनु पनेछ।

(ज) प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालयलाई प्राप्त भएको वववरर्
सं घको कृवष तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्रालयलाई जानकारी गराउनु पनेछ। कृवष

तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्रालयले प्राप्त वववरर् पशु सेवा ववभागलाई जानकारी
गराउनेछ।
(झ) पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखाले राधनखेत रोग
धनयन्रर् काययक्रमलाई आवश्यक पने खोप उत्पादनको लाधग रास्ष्रय खोप उत्पादन
प्रयोगशालालाई धनदे शन ददनु पनेछ।
(ञ) राधनखेत रोग धनयन्रर् काययक्रमको लाधग आवश्यक आइ टु खोप रास्ष्रय खोप
उत्पादन प्रयोगशालाले उत्पादन गरी स्जल्लागत रुपमा तोवकएको मारा अनुसार
स्चस्यान व्यवस्र्ापन हुने सम्भव भएसम्म सम्बस्न्ित स्जल्ला स्स्र्त भेटेररनरी अस्पताल

तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रमा र स्जल्लामा स्चस्यान व्यवस्र्ापनको सम्भाव्यता नभएमा
सम्बस्न्ित पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालालाई सम्बस्न्ित स्जल्लालाई उपलब्ि हुने
गरी धनःशुल्क उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(ट) रास्ष्रय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले खोप उत्पादन तर्ा ढु वानी सम्बन्िी जानकारी
अधनवायय रुपमा

पशु सेवा

ववभागको

पशुपन्छी

रोग

अन्वेषर्

तर्ा

धनयन्रर्

महाशाखामा गराउनु पनेछ।
(ठ) खण्ड (ट) बमोस्जमको खोपको ढु वानी सम्बन्िी जानकारी पशु सेवा ववभागको

पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखाले तत्काल सं घको कृवष तर्ा
पशुपन्छी ववकास मन्रालय, प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी

मन्रालय, पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय तर्ा भेटेररनरी अस्पताल तर्ा
पशु सेवा ववज्ञ कन्रलाई जानकारी गराउनु पनेछ।

(ड) खोप काययको लाधग अनुसूची ८ बमोस्जमका आवश्यक जुकाको औषधि, िुलो दू ि
तर्ा अन्य सामग्रीहरु पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयले खररद गरी
भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रमा धनःशुल्क उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(ढ) खोप लगाउन आवश्यक सामग्री तर्ा खोप प्राप्त भए पश्चात सम्बस्न्ित भेटेररनरी

अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले सम्बस्न्ित स्र्ानीय तहहरुलाई सोको जानकारी
गराउनु पनेछ।

(र्) खोप काययक्रम अधभयानको रुपमा दोस्रो र तेस्रो चौमाधसक अवधिमा सम्पन्न
गनुप
य नेछ। पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयले सम्बस्न्ित प्रदे श धभर
सप्ताहव्यपी रुपमा राधनखेत रोग ववरुद्ध खोप काययक्रम सञ्चालन गने व्यवस्र्ा
धमलाउनु पनेछ।
(त) खोप कायय सञ्चालन ताधलका यवकन भए पश्चात् भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा
ववज्ञ केन्रले प्रदे शको पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय र पशुपन्छी रोग
अन्वेषर् प्रयोगशालालाई उपलब्ि गराउनु पनेछ। सम्बस्न्ित पशुपन्छी रोग अन्वेषर्
प्रयोगशालाले सं घीय धनकायहरुमा जानकारी गराउनु पनेछ।
(र्) खण्ड (ढ) बमोस्जम जानकारी प्राप्त भए पश्चात् स्र्ानीय तहको पशु सेवा शाखाले
खोप गनयको लाधग खोप लगाउने स्र्ानीय पन्छीहरुको सं ख्या तर्ा स्र्ानको आिारमा
भ्यास्क्सनेटर (ग्रामीर् पशु स्वास््य काययकताय, धनजी स्तरमा काययरत भटे रीनरी

जेटी/जेटीए, इच्छु क धनजीस्तरमा काययरत पशु स्वास््य प्राववधिक तर्ा पशु स्चवकत्सक
र आवश्यक परे को अवस्र्ामा सरकारी से वामा रहे का प्राववधिकहरु) धनयुक्त गरी
काममा लगाउन सक्नेछ।
(द) खोप काययक्रम सञ्चालन गनय भ्यास्क्सनेटर धनयुक्त गरे को जानकारी सम्बस्न्ित स्जल्ला
हेने भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई ददनुपनेछ।

(ि) भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले खोप काययको सञ्चालन स्र्ानीय
तहको पशु सेवा शाखाको समन्वयमा गनुप
य नेछ।

(न) भ्यास्क्सनेशन टोलीहरुले वरफ सवहतको कुल बक्स/र्मयसमा सं चय गरे को भ्यास्क्सन
तर्ा अन्य आवश्यक सामग्री धलई तोकेको ठाउं मा गई खोप तर्ा जुकाको औषधि
खुवाउन पनेछ ।

(प) खोप कायय सञ्चालन गनय सािारर् धसररन्ज वा ड्रपरको प्रयोग गनुप
य नेछ ।
(फ) खोप

गररएको

र

जुकाको

औषधि

खुवाईएको

स्र्ानीय

पन्छीहरुको

वववरर्

भ्यास्क्सनेटरले अनुसूची २२ बमोस्जमको फारममा सम्वस्न्ित स्र्ानीय तह वा वडा

कायायलयबाट प्रमास्र्त गरी सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ

केन्रमा पठाउनु पनेछ र सो को जानकारी सम्बस्न्ित स्र्ानीय तहमा समेत गराउनु
पनेछ।

(ब) खोप काययक्रमको लाधग रास्ष्रय खोप उत्पादन प्रयोगशालाबाट धन:शुल्क प्राप्त हुने
खोप बाहेक र्प खोप खररद गरी प्रदे श धभरका स्जल्लाहरुका स्र्ानीय पन्छीहरुमा

लगाउन सम्बस्न्ित प्रदे शको भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालयले आवश्यक
व्यवस्र्ा गनय सक्नेछ।
(2) खोपको प्रभावकाररता अनुगमनः (क) स्र्ानीय तहबाट खोप कायय सम्पन्न भएको 1 हप्ताधभर
सो सम्बन्िी प्रधतवेदन भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई पठाउनु पनेछ।

(ख) भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले खोपको प्रभावकाररता परीक्षर्को
लाधग स्र्ानीय तहहरुबाट खोप लगाएको सम्बन्िी वववरर् पशुपन्छी रोग अन्वेषर्
प्रयोगशालालाई खोप कायय सम्पन्न भएको २१ ददन अगावै पठाउनु पनेछ।
(ग) खोपको प्रभावकाररता अनुगमनको खण्ड (ख) बमोस्जमको जानकारी प्राप्त भए पश्चात्
सम्बस्न्ित पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुले ताधलका धमलाइ ववगतमा खोप
लगाएको प्रभावको मूल्याङ्कन, खोप लगाइएको पन्छीको सं ख्या आददका आिारमा
आवश्यक नमूना (धसरम) गनुय पनेछ ।यसरी नमूना सं कलन गदाय सम्बस्न्ित भेटेररनरी
अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र र स्र्ानीय तहसाँग समन्वयमा गनुय पनेछ।

(घ) धसरम सं कलन गने प्रयोजनको लाधग धडस्पोजेबल धसररन्ज धनधडल प्रयोग गरी रगत
सं कलन गने र धसरम छु ट्टयाई धसरम भायलमा सारे र कोड नम्वर ले स्ख धसरम भायल
बक्समा राख्नु पनेछ।
(ङ) पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुले सं कधलत धसरमको प्रारस्म्भक परीक्षर् गरी
आवश्यक परे मा र्प परीक्षर्को लाधग तोवकएको प्रयोगशालामा पठाउनु पनेछ।

(च) प्रयोगशालाहरुले सं कधलत नमूना परीक्षर् गदाय राधनखेत रोग ववरुद्ध प्रधतरोि क्षमता
धबकास भए नभएको धनक्र्यौल गनुय पनेछ। प्रयोगशाला परीक्षर्को प्रधतबेदन अधनवायय
रुपमा पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखा, प्रदे श
स्स्र्त पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय, सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल तर्ा
पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई उपलब्ि गराउन पनेछ। भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा

ववज्ञ केन्रले नमूना सं कलन भए अनुसार सम्बस्न्ित स्र्ानीय तहहरुलाई नधतजा
सम्बन्िी जानकारी गराउनु पनेछ।

(3) राधनखेत रोग आउटब्रे क धनयन्रर्ः (क) राधनखेत रोगको आउटव्रे क धनयन्रर्को लाधग
स्वीकृत काययक्रम अनुसार रास्ष्रय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले आवश्यक खोप उत्पादन
गरी धन:शुल्क ववतरर्को लाधग भ्यास्क्सन बैकंको रुपमा पशुपन्छी रोग अन्वेषर्
प्रयोशालाहरुमा भण्डारर् गरी राख्नु पनेछ।

(ख) पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुले प्रत्येक चौमाधसकको अन्तमा आफूसाँग भएको
खोपको स्टकको वववरर् पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर्
महाशाखालाई अधनवायय उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(ग) स्र्ानीय तहहरुको पशु सेवा शाखाहरुले आफ्नो कायय क्षेरमा राधनखेत रोग दे खापरे मा

अनुसूची १२ बमोस्जमको ववस्तृत रोग अन्वेषर् प्रधतवेदन भेटेररनरी अस्पताल तर्ा
पशु सेवा ववज्ञ केन्र वा पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालामा पठाउनु पनेछ।

(घ) इवपडेधमयोलोस्जकल प्रधतवेदन पेश गदाय रोगको जोस्खममा रहे का स्र्ानीय पन्छीहरुको
सं ख्या अधनवायय रुपमा उल्ले ख गरी रोगको धनयन्रर्को लाधग आवश्यक खोपको
वववरर् समेत उल्लेख गरे को हुन ु पनेछ।

(ङ) रोगको अन्वेषर्को लाधग प्राववधिक पृष्ठपोषर् आवश्यक भएमा स्र्ानीय तहको पशु
सेवा शाखाले सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र वा सम्बस्न्ित
पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालासाँग समन्वय गनुय पनेछ।

(च) रोगको आउटब्रे क भएको सूचना र रोग अन्वेषर् सम्वन्िी प्रधतबेदन प्राप्त भएमा
भ्यास्क्सन वैंकमा सं स्चत खोप पररचालन गररनेछ। तर सो खोप पररचालन गनय
आवश्यक परे मा भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र वा पशुपन्छी तर्ा
मत्स्य ववकास धनदे शनालयको धसफाररस आवश्यक पनेछ। यसरी धसफाररस प्राप्त

भएमा अवस्र्ाको ववस्तृत समीक्षा गरी आफूसाँग भएको स्टकको आिारमा पशुपन्छी
रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाले खोप उपलब्ि गराउनु पनेछ। यसरी खोप उपलब्ि
गराएको वववरर् पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर्
महाशाखा, पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय तर्ा भेटेररनरी अस्पताल तर्ा
पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई समेत उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(4) त्यांक व्यवस्र्ापन तर्ा जनचेतना अधभवृवद्धः (क) भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ
केन्रले स्र्ानीय तहहरुबाट प्राप्त स्र्ानीय पन्छीहरुको त्यांक व्यवस्र्ापन गरी राख्ने तर्ा
सोको प्रधतवेदन पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयमा पठाउनु पनेछ।

(ख) पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालयले प्रादे स्शक मन्रालय माफयत स्जल्लागत
वववरर् प्रत्येक आ.व. को दोस्रो चौमाधसक अवधिधभर सं घमा पठाउनु पनेछ।
(ग) भेटेररनरी

अस्पताल

तर्ा

पशु

सेवा

ववज्ञ

केन्रले

स्र्ानीय

तहमा

धनयुक्त

मत्स्य

ववकास

मत्स्य

ववकास

भ्यास्क्सनेटरहरुबाट प्राप्त भ्यास्क्सनेशनको वववरर् कम्पाइल गरी अनुसूची २३
बमोस्जमको

फाराम

धनदे शनालयलाई

अनुसार

उपलब्ि

सारांश

गराउनु

वववरर्
पनेछ।

पशुपन्छी
पशुपन्छी

तर्ा
तर्ा

धनदे शनालयले भ्यास्क्सन गररएको वववरर् कम्पाइल गरी भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा
सहकारी मन्रालय, पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर्
महाशाखामा पठाउनु पनेछ।
(घ) रोग सम्बन्िमा जनचेतना अधभवृवद्ध गनय सूचनामूलक सामग्री तयार तर्ा ववतरर् पशु
सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखा, सम्बस्न्ित पशुपन्छी

तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय, भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र र
स्र्ानीय तहको पशु सेवा शाखाले गनुय पनेछ।
पररच्छे द ७
रे ववज भ्यास्क्सन वैंक व्यवस्र्ापन
रे ववज मानव, पशु तर्ा अन्य स्तनिारी जनावरमा लाग्ने प्रार्घातक जुनोवटक रोग हो । नेपालमा
वषेनी १५० जना भन्दा ववढ माधनस तर्ा िेरै पशु कुकुर ववरालोको टोकाइबाट हुने रे ववज

रोगका कारर् मने गरे को सन्दभयमा रे ववज भ्यास्क्सनको प्रयोगबाट रोग रोकर्ाम तर्ा धनयन्रर्
गरी जनस्वास््य एवं पशुिन सं रक्षर्मा टे वा पुरयाउन पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुमा
स्र्ावपत रे ववज भ्यास्क्सन बैंकमा स्वीकृत वावषयक काययक्रम अनुसार मौज्दात व्यवस्र्ापन तर्ा
भ्यास्क्सन पररचालन गनय यो पररच्छे द प्रयोग गनुप
य नेछ।
१4. रे ववज भ्यास्क्सन बैंक व्यवस्र्ापनको उद्देश्यः (१) रे ववज भ्यास्क्सन बैंक व्यवस्र्ापन गरी
पशुहरुमा रे ववज रोग ववरुद्ध खोप कायय सञ्चालन गरी जोस्खम न्यूनीकरर् गने।
(2) रे ववज रोग रोग दे खा परे को अवस्र्ामा तत्काल रोग धनदान तर्ा धनयन्रर् कायय
सञ्चालन गने।
(3) रे ववज रोगको महामारी अन्यर फैधलन नददने तर्ा रोग धनयन्रर् काययमा सं घ प्रदे श तर्ा
स्र्ानीय तहका सरोकारवालाहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा पररचाधलत गने, गराउने।

15. रे ववज भ्यास्क्सन वैंक व्यवस्र्ापन वविीः (1) पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुमा रे ववज
भ्यास्क्सन वैंक स्र्ापना तर्ा सञ्चालन गररनेछ।

(2) रावष्ट्रय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले वावषयक स्वीकृत काययक्रम अनुसार भ्यास्क्सन
वैंकको लाधग रे ववज खोप उत्पादन गनुय पनेछ। भ्यास्क्सन बैंकका लाधग उत्पादन
गररने खोपमा फरक प्रकारको ले वल प्रयोग गनुय पनेछ र अधनवायय रुपमा सरकारी
प्रयोगको लाधग मार (धनःशुल्क) भधन उल्लेख गनुय पनेछ।
(3) भ्यास्क्सन वैंकको लाधग उत्पाददत खोप रावष्ट्रय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले पशुपन्छी
रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुसम्म सुरस्क्षत ढु वानी गरी धनःशुल्क उपलब्ि गराउनु
पनेछ।
(4) पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुले प्रादे स्शक स्तरमा रे ववज रोगको जोस्खम
ववश्लेषर् गरी आफ्नो क्षेरमा वावषयक रुपमा आवश्यक पनय सक्ने खोपको माराको पूव य
अनुमान गरी अधनवायय रुपमा प्रत्येक आधर्यक वषयको अन्तमा पशु सेवा ववभागको
पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखामा पठाउनु पनेछ।
(5) पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुमा रे ववज भ्यास्क्सन बैंकको स्र्ापना गदाय प्रत्येक
आ.व. को लागी घटीमा दुई हजार मारा उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(6) पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाले भ्यास्क्सन बैंकमा खोपको मारा कम भएमा
सोको जानकारी तत्काल पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर्
महाशाखा र रास्ष्रय खोप उत्पादन प्रयोगशालामा उपलब्ि गराउन पनेछ। पशु सेवा
ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखाको धसफाररसमा रास्ष्रय
खोप उत्पादन प्रयोगशालाले आवश्यकता अनुसार रे ववज रोगको सं क्रमर्को आिारमा
प्रयोग नभएका स्र्ानबाट खोपलाई आवश्यक क्षेरमा स्र्ानान्तरर् गरी स्टक
व्यवस्र्ापन गनय सक्नेछ।
(7) पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाहरुले प्राप्त रे ववज खोपको धनयमानुसार दास्खला गरी
छु ट्टै लगत तयार गरी राख्नु पनेछ र खोपको गुर्स्तर धबधग्रन नददन उपयुक्त स्चस्यान
व्यवस्र्ापन गरी सुरस्क्षत सार् भण्डारर् गनुय पनेछ।
(8) पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालामा मौज्दात खोप तर्ा स्र्ानीय तहमा उपलब्ि

गराइएको खोपको अनुसूची २४ बमोस्जम चौमाधसक वववरर् अधनवायय रुपमा पशु सेवा
ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखा र रास्ष्रय खोप उत्पादन
प्रयोगशालामा उपलब्ि गराउनु पनेछ।

16. आउटब्रे क धनयन्रर्ः (1) स्र्ानीय तहहरुको पशु सेवा शाखाहरुले आफ्नो कायय क्षेरमा
रे ववज रोग दे खा परे मा अनुसूची २५ बमोस्जमको ववस्तृत रोग अन्वेषर् प्रधतवेदन सवहत
सम्भव भए सम्म नमूना (धगदी, टाउको) सं कलन गरी भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा
ववज्ञ केन्र वा पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालामा पठाउनु पनेछ। स्र्ानीय तहहरुले
अनुसन्िानको लाधग अनुरोि गरे मा भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रले रोगको
अन्वेषर् गरी सोको प्रधतवेदन तर्ा आवश्यक नमूना पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालामा
पठाउनु पनेछ।
(2) ईवपडे धमयोलोस्जकल प्रधतवेदन पेश गदाय रोगको जोस्खममा रहे का पशु सं ख्या अधनवायय
रुपमा उल्लेख गरी रोग धनयन्रर्को लाधग आवश्यक खोपको वववरर् समेत उल्ले ख
गरे को हुन ु पनेछ।
(3) रोगको अन्वेषर्को लाधग प्राववधिक पृष्ठपोषर् आवश्यक भएमा सम्बस्न्ित पशुपन्छी
रोग अन्वेषर् प्रयोगशालासाँग समन्वय गनुय पनेछ।
(4) प्रयोगशालाहरुले ईवपडेधमयोलोस्जकल प्रधतवेदनसार् प्राप्त नमूना तत्काल परीक्षर् गरी
रोग भए नभएको यवकन गनुय पनेछ र सो को प्रधतबेदन अधनवायय रुपमा पशु सेवा
ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखालाई समेत उपलब्ि
गराउन पनेछ। सार्ै परीक्षर् सम्बस्न्ि प्रधतवेदन नमूना सं कलन भएको स्र्ानीय तह

र सम्बस्न्ित भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई समेत उपलब्ि
गराउनु पनेछ।
(5) रोगको आउटब्रे क भएको सूचना र रोग अन्वेषर् सम्वन्िी प्रधतबेदन प्राप्त भएमा
भ्यास्क्सन वैंकमा सं स्चत खोप पररचालन गररनेछ। खोप पररचालनका लाधग भेटेररनरी
अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रको धसफाररस आवश्यक पनेछ। यसरी धसफाररस
प्राप्त भएमा अवस्र्ाको ववस्तृत समीक्षा गरी आफूसाँग भएको स्टकको आिारमा
पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाले खोप उपलब्ि गराउनु पनेछ। यसरी खोप
उपलब्ि गराएको वववरर् पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर्
महाशाखा, प्रदे श स्स्र्त पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय तर्ा भेटेररनरी
अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई समेत उपलब्ि गराउन पनेछ।
(6) स्र्ानीय तहको पशु सेवा शाखाहरुले यसरी प्राप्त खोप सुरस्क्षत सार् भण्डारर् गरी
आवश्यकता अनुसार प्रयोग गनुय पनेछ। रोग दे खा परे को क्षेरमा खोप प्रयोग गरे
पश्चात सोको ववस्तृत प्रगधत प्रधतवेदन अधनवायय रुपमा भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु
सेवा ववज्ञ केन्रलाई उपलब्ि गराउन पनेछ। भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा
ववज्ञ केन्रले सोको जानकारी प्रदे श स्स्र्त पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय
तर्ा सम्बस्न्ित पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालालाइ उपलब्ि गराउन पनेछ।
पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशालाले प्राप्त प्रधतवेदन पशु सेवा ववभागको पशुपन्छी
रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखामा उपलब्ि गराउनु पनेछ।
(7) खोप लगाउन आवश्यक सामग्रीहरु (धसररन्ज, धनडल, स्स्प्रट, आयोधडन आदद) स्र्ानीय
तहले व्यवस्र्ापन गनुय पनेछ।
(8) रोगको प्रकोप ववढ भएका स्र्ानमा रोग धनयन्रर् गनय र्प खोप आवश्यक भएमा
ाँ समन्वय गरी व्यवस्र्ापन गनय
स्र्ानीय तहले खरीद गरी वा प्रादे स्शक धनकायहरुसग
सक्नेछ।
17. काययक्रम अनुगमनः (1) पशु स्वास््य काययक्रम कायायन्वयन काययववधिमा उल्ले स्खत
काययक्रमहरुको सम्बस्न्ित स्र्ानीय तह, प्रदे श स्स्र्त भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा

सहकारी मन्रालय, पशुपन्छी तर्ा मत्स्य ववकास धनदे शनालय, भेटेररनरी अस्पताल

तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र तर्ा सं घको कृवष तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्रालय, पशु
सेवा ववभाग, केन्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशाला, रावष्ट्रय खोप उत्पादन
प्रयोगशाला, तर्ा अन्य प्रयोगशालाहरुले अनुगमन र मूल्याङ्कन गनुय पनेछ।

18 आधर्यक काययववधिः (1) प्रत्येक प्रदे शको भूधम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्रालयले

स्वीकृत काययक्रम अनुसार खोप लगाउन आवश्यक सामग्री तर्ा बजेट व्यवस्र्ा गरी
भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रलाई उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(2) खोरे त तर्ा एच एस वव क्यु खोप कायय गदाय प्रत्येक भ्यास्क्सनेटरलाई प्रधतगोटा खोप
गरे वापत रु १०/- का दरले सेवा शुल्क ददनु पनेछ।
(3) वप.वप.आर. तर्ा क्लाधसकल स्वाइन वफभर खोप कायय गदाय प्रत्येक भ्यास्क्सनेटरलाई
प्रधतगोट खोप गरे वापत रु ५ का दरले सेवा शुल्क ददनु पनेछ।
(४) राधनखेत खोप कायय गदाय प्रत्येक भ्यास्क्सनेटरलाई प्रधतगोट खोप गरे वापत रु 1/का दरले सेवा शुल्क ददनु पनेछ।

(5) भ्यास्क्सनेटरलाई सेवा शुल्क भ ुक्तानी ददं दा धनजले के कधत सं ख्यामा कुन कुन क्षेर
खोप गरे को हो सो ब्यहोरा सम्वस्न्ित स्र्ानीय तह वा वडा कायायलयबाट प्रमास्र्त
भएको हुन ु पनेछ ।

(6) प्रदे श मन्रालयले काययक्रम सञ्चालनको लाधग आधर्यक काययववधि तयार गरी लागू गनय
सक्नेछ।
18. खारे जी र बचाउः (१) पशु स्वास््य काययक्रम कायायन्वयन काययववधि, २०७० र भ्यागुते र
चरचरे रोग धनयन्रर् काययक्रम कायायन्वयन काययववधि, २०७० खारे ज गररएको छ।

(२) पशु स्वास््य काययक्रम कायायन्वयन काययववधि, २०७० र भ्यागुते र चरचरे रोग
धनयन्रर् काययक्रम कायायन्वयन काययववधि, २०७० बमोस्जम भए गरे का काम कारवाही
यसै काययववधि अनुसार भए गरे को माधनने छ।

अनुसूस्च १
भेटेररनरी धनरीक्षकले पवहलो पटक भेटेररनरी औषधि पसल धनरीक्षर्को फाराम

१. औषधि पसलको नाम र ठे गानाः

२. औषधि पसलको नाम (बोडयमा ले खेको) र इजाजत परको नाम धमले /नधमलेकोः
३. दताय भएको कायायलयको नाम:
इजाजत पर दताय नम्बर:
दताय धमधतः
म्याद समाप्त हुने धमधतः

४. औषधि पसल िनीको नाम, र्रः
५. िनीको शैस्क्षक योग्यता:
औषधि ववक्री सम्बन्िी ताधलमः
६. औषधि ववक्री गनय सहयोग गनेकोः
नाम, र्रः
शैस्क्षक योग्यताः
ताधलमः
७. ववषादद र भेटेररनरी औषधि एउटै पसलमा राखे/ नराखेकोः
८. म्याद नाघेको औषधि ववक्री कक्ष धभर राखे/नराखेकोः

९. म्याद नाघेको औषधि पाईएको भए के के भेवटएको ? त्यसको नाम र उत्पादकको नाम,
ठे गानाः

१०.

पशु औषधि वा खोप वा जैववक पदार्य आधिकाररक व्यस्क्तबाट मार पसल दताय

भएको पसलबाट ववक्री ववतरर् गरे / नगरे को:
११. कानून अनुसार दताय नभएको औषधि पसलमा भए / नभएको
१२. कानून अनुसार दताय नभएको औषधि पसलमा भेवटएको भए के के भेवटएको?
धतनीहरुको नाम, कम्पोस्जसन, पररमार् र उत्पादकको नाम, ठे गानाः

१३. म्याद नाघेको औषधि अलग राख्ने तररका बारे जानकारी भए / नभएकोः
१४. यदद यसबारे जानकारी भएमा सही तररकाबाट राखी Settlement को लाधग कारवाही
गरे को प्रमार् भए / नभएकोः
१५. औषधि पसलमा भेटेररनरी खोप वा जैववक पदार्य राखे/नराखेकोः

१६. यदद खोप, जैववकपदार्य राखेको भए के के खोप, जैववक पदार्य कसरी राखेको छ ?
१७ रे विजेरेटर सञ्चालन समयः

१८ जेनरे टर भए वा अन्य वव्ुत आपूधतय ब्यवस्र्ा भए नभएको (भएको अवस्र्ामा वववरर्
उल्लेख गने)
१९

म्याद नाघेको खोप वा जैववक पदार्य भेटे / नभेटेकोः

२० म्याद नाघेको औषधि,खोप वा जैववक पदार्य भेटीएको भए सोको लाधग गररएको
कारवाहीः
२१ धनरीक्षर्को क्रममा पसल िनी/धबक्रीकतायलाई ददएको सुझावहरुः
२२ भेटेररनरी धनरीक्षकको वटप्पर्ीः
भेटेररनरी धनरीक्षकको
नाम र्रः
दस्तखतः
धमधत

अनुसूस्च २
एक पटक धनरीक्षर् गररसकेको भेटेररनरी औषधि पसल धनरीक्षर् गनय प्रयोग गररने फाराम
एक पटक धनरीक्षर् भै सकेको भेटेररनरी औषधि पसल धनरीक्षर् गदाय तल उल्ले ख भए अनुसारको
चेकधलिमा आिाररत ववषयवस्तुको वववरर् धलनु पनेछ ।

१. औषधि पसलको नाम र ठे गानाः
२. दताय भएको कायायलयको नामः
३. इजाजत पर दताय नम्बरः
४. दताय धमधतः
५. म्याद समाप्त हुने धमधत:

६. पशु औषधि वा खोप वा जैववक पदार्य आधिकाररक व्यस्क्तबाट मार पसल दताय भएको
पसलबाट ववक्री ववतरर् गरे /नगरे को:
७. ववषादद र भेटेररनरी औषधि एउटै पसलमा राखे /नराखेकोः
८. म्याद नाघेको औषधि ववक्री कक्ष धभर राखे/नराखेकोः

९. म्याद नाघेको औषधि पाईएको भए सोको नाम र उत्पादकको नाम, ठे गानाः
१०. धनयमानुसार दताय नभएको औषधि पसलमा भए/नभएकोः
११. धनयमानुसार दताय नभएको औषधि पसलमा भेवटएमा सोको नाम र उत्पादकको नाम, ठे गानाः
१२. म्याद नाघेको औषधि अलग राख्ने तररका बारे जानकारी भए /नभएकोः
१३. यसबारे जानकारी भएमा सही तररकाबाट राखी नि गनय कारवाही गरे को प्रमार्ः
१४. औषधि पसलमा भेटेररनरी खोप वा जैववक पदार्य राखे/नराखेकोः

१५. यदद खोप वा जैववक पदार्य राखेको भए के के खोप वा जैववक पदार्य कसरी राखेको छ ?
१६. रे विजेरेटर सञ्चालन समयः

१७. जेनरे टर भए/वा अन्य वव्ुत आपूधतय ब्यवस्र्ा भए नभएको (भएको अवस्र्ामा वववरर्
उल्ले ख गने)

१८. म्याद नाघेको खोप, जैववक पदार्य भेटे/नभेटेकोः (भेवटएको अवस्र्ामा वववरर् उल्ले ख गने)
१९. म्याद नाघेको औषधि, खोप वा जैववक पदार्य भेटीएको भए सोको लाधग गररएको कारवाहीः
२०. धनरीक्षर्को क्रममा पसल िनी/ववक्रीकतायलाई ददएको सुझावहरुः
२१. भेटेररनरी धनरीक्षकको वटप्पर्ीः
भेटेररनरी धनरीक्षकको
नाम र्रः
दस्तखतः
धमधतः

अनुसूची -३
व्यवसावयक माउ (Parent) पोल्री वव्रधडङ फामय र हयाचरी धनरीक्षर् गदाय प्रयोग गने फाराम
१.

फामयको नाम र ठे गानाः

२.

स्र्ापना धमधतः

३.

फमय िनीको नाम र ठे गानाः

४.

फामयको क्षमता(वगय वफट):

५.

पोल्रीको जात :

६.

आयात गरे को वववरर् :

प्रयोग भएको
भाले सं ख्या:

खाली
पोर्ी सं ख्या:

आयात गरे को दे शको नाम :
आयात गरे को फामयको नाम ठे गाना :
७.

हालको पोल्री वववरर्ः
उमेर
कूल

भाले

पोर्ी

प्रधतहप्ता अण्डा उत्पादन

क) ०-८ हप्ताको

ख) ९-२० हप्ताको ग) २१-४८ हप्ताको

८.

प्रधत हप्ता चल्ला उत्पादन सं ख्याः

९.

चल्ला मृत्यु दर %

१०.

खोप ताधलका भए / नभएको

११.

कुन कुन खोप लगाएको (रे कडयवाट नोट गने)

१२.

कुल अण्डा उत्पादन र वषय

१४.

वावषयक अण्डा सेवटङं सं ख्याः

१५.

प्रजनन प्रधतशत (Fertility %)

१६.

हयास्चववधलटी (चल्ला उत्पादन) %

१७.

हयाचरीको क्षमताः

१८.

जैववक सुरक्षा सं वन्िी व्यवस्र्ाः

१३.

घ) ४९-७२ हप्ताको

इन्कुवेटरको क्षमता

क) बार वन्दे ज, गेट भए र नभएको
ख) वावहरी जनावर, चरा पं छी धभर पस्नवाट रोक्ने व्यवस्र्ा भए र नभएको
ग) गेटमा खुटृा सफा धनःसं क्रमर् व्यवस्र्ा गने भए र नभएको
घ) धनःसं क्रमर् ताधलका भए र नभएको
ङ) फाहोर फ्याक्ने ढल र मरे को चल्ला गाडने व्यवस्र्ा भए र नभएको
च) धनःसं क्रमर् गने तररका
छ) आगन्तुक र कमयचारीहरुको सर सफाई व्यवस्र्ा
१९. हयास्चङ अण्डाको स्वस्र्ता र ढु वानीको व्यवस्र्ा

राम्रो / सन्तोषजनक /वेदठक

२०. दाना भण्डारर् व्यवस्र्ा राम्रो / ठीकै/नराम्रो

२१. खोप तर्ा औषधिको भण्डारर् सवन्िी व्यवस्र्ाः
२२. रोग सवन्िी वववरर्ः
क) धनरीक्षर्को समयमा रोगी र शंकास्पद पोल्रीको सं ख्याः

ख) एधभएन इन्फ्लुएन्जा र माइकोप्लाज्मा वा अन्य कुनै सं क्रामक रोगको शंका भए र नभएको
ग) रोगी पोल्री छु ट्याई राख्ने व्यवस्र्ा भए र नभएको
घ) पोल्री वव्रधडङ फामय र ह्याचरीमा साल्मोनेला रोगको अनुगमन प्रर्ाली भए र नभएको भएको
भए अध्यावधिक रे कडय रास्खएको र नरास्खएको
ङ) प्रचधलत मापदण्ड वमोस्जम नमूना सं कलन गरे र नगरे को

च) सं कधलत नमूनाहरु कुन प्रयोगशालामा परीक्षर्को लागी पठाईएको
छ) फामय र हयाचरीमा प्राइभेट पशु स्चवकत्सक भए र नभएको
२३. भेटेररनरी धनरीक्षकको वटप्पर्ीः

भेटेररनरी धनरीक्षकको
नाम र्रः
दस्तखतः
धमधतः

अनुसूची ४
व्रोइलर पोल्री फामय धनरीक्षर् गदाय प्रयोग गने फाराम
१.

फामयको नाम र ठे गानाः

२.

स्र्ापना धमधतः

३.

फमय िनीको नाम र ठे गानाः

४.

फामयको क्षमता(वगय वफट):

५.

पोल्रीको जातः

६.

चल्ला वकनेको फामयको नामः

७.

बर्ानको वववरर्ः

सं ख्याः

०-४ हप्ताको
५-८ हप्ताको
८.

चल्लाको मृत्यु दर %

९.

कुन कुन रोग ववरुद्ध खोप लगाएको रु. (रे कडय अनुसार नोट गने)

१०.

सरदर वववक्र गने तौल(के.स्ज.)

११.
१२.

सरदर वववक्र गने उमेर(हप्तामा)
जैववक सुरक्षा सं वन्िी व्यवस्र्ा
क) बार वन्दे ज, गेट भए / नभएको

ख) वावहरी जनावर, चरा पंछी धभर पस्नवाट रोक्ने व्यवस्र्ा भए र नभएको
ग) गेटमा खुट्टा सफा धनःसं क्रमर् गने व्यवस्र्ा भए र/ नभएको
घ) धनःसं क्रमर् ताधलका भए/ नभएको
ङ) फाहोर फ्याक्ने ढल र मरे को चल्ला गाडने व्यवस्र्ा भए/ नभएको
च) धनःसं क्रमर् गने तररकाः
छ) आगन्तुक र कमयचारीहरुको सर सफाई व्यवस्र्ा
१३.

दाना भण्डारर् व्यवस्र्ाः
राम्रो

ठीकै

नराम्रो

१४

खोप तर्ा औषधिको भण्डारर् सवन्िी व्यवस्र्ाः

१५.

रोग सवन्िी वववरर्ः
क) धनरीक्षर्को समयमा रोगी सं कास्पद पोल्रीको सं ख्याः

ख) एधभएन इन्फ्लुएन्जा र माइकोप्लाज्मा वा अन्य कुनै सं क्रामक रोगको शंका भए /
नभएको
ग) रोगी पोल्री छु टयाई राख्ने व्यवस्र्ा भए / नभएको
घ) पोल्री वव्रधडङ फामय र हयाचरीमा साल्मोनेला रोगको अनुगमन प्रर्ाली भए / नभएको, भएको
भए अध्यावधिक रे कडय रास्खएको /नरास्खएको
ङ) प्रचधलत मापदण्ड वमोस्जम नमूना सं कलन गरे / नगरे को

च) सं कधलत नमूनाहरु कुन प्रयोगशालामा परीक्षर्को लागी पठाईएको
छ) फामय र ह्याचरीमा प्राइभेट पशु स्चवकत्सक भए / नभएको
१६. भेटेररनरी धनरीक्षकको वटप्पर्ीः
भेटेररनरी धनरीक्षकको
नाम र्रः
दस्तखतः
धमधतः

अनुसूची ५
व्यवसायीक लेयसय पोल्री फामय धनरीक्षर् गदाय प्रयोग गनुय पने फारामको नमूना
१.

फामयको नाम र ठे गानाः

२.

स्र्ापना धमधतः

३.

फमय िनीको नाम र ठे गानाः

४.

फामयको क्षमता(वगय वफट):

५.

पोल्रीको जातः

६.

चल्ला वकनेको फामयको नामः

७.

हालको पोल्री वववरर्ः
उमेर

भाले

पोर्ी

क) ०-८ हप्ता
कूल

ख) ९-२० हप्ता

ग) २१-४८ हप्ता

घ) ४९-७२ हप्ता

प्रधतहप्ता अण्डा उत्पादन
८.

चल्ला मृत्यु दर %

९.

कुन कुन रोग ववरुद्ध खोप लगाएको रु. (रे कडय अनुसार नोट गने)

१०.

खोप ताधलका भए र नभएको

११.

कुन कुन खोप लगाएको (रे कडयवाट नोट गने)

१३.

जैववक सुरक्षा सं वन्िी व्यवस्र्ाः

१२

कुल अण्डा उत्पादन र वषय

क) बार वन्दे ज, गेट भए / नभएको
ख) वावहरी जनावर, चरा पंछी धभर पस्नवाट रोक्ने व्यवस्र्ा भए / नभएको
ग) गेटमा खुटृा सफा धनःसं क्रमर् गने व्यवस्र्ा भए /नभएको
घ) धनःसं क्रमर् ताधलका भए /नभएको
ङ) फाहोर फ्याक्ने ढल र मरे को चल्ला गाडने व्यवस्र्ा भए / नभएको
च) धनःसं क्रमर् गने तररकाः
छ) आगन्तुक र कमयचारीहरुको सरसफाई व्यवस्र्ा
१४.

दाना भण्डारर् व्यवस्र्ाः

राम्रो

ठीकै

१५.

वववक्र गने उमेरः

१६

खोप तर्ा औषधिको भण्डारर् सवन्िी व्यवस्र्ाः

१७.

रोग सवन्िी वववरर्ः

क) धनरीक्षर्को समयमा रोगी सं कास्पद पोल्रीको सं ख्या

नराम्रो

ख) एधभएन इन्फ्लुएन्जा र माइकोप्लाज्मा वा अन्य कुनै सं क्रामक रोगको शंका भए /नभएको
ग) रोगी पोल्री छु ट्याई राख्ने व्यवस्र्ा भए /नभएको

घ) पोल्री वव्रधडङ फामय र ह्याचरीमा साल्मोनेला रोगको अनुगमन प्रर्ाली भए /नभएको, भएको
भए अध्यावधिक रे कडय रास्खएको /नरास्खएको
ङ) प्रचधलत मापदण्ड वमोस्जम नमूना सं कलन गरे /र नगरे को

च) सं कधलत नमूनाहरु कुन प्रयोगशालामा परीक्षर्को लागी पठाईएको
छ) फामय र ह्याचरीमा प्राइभेट पशु स्चवकत्सक भए / नभएको
१८. भेटेररनरी धनरीक्षकको वटप्पर्ीः
भेटेररनरी धनरीक्षकको
नाम र्रः
दस्तखतः
धमधत

अनुसूची ६
व्यवसावयक बङ्गुर फामय धनरीक्षर् अनुगमन गदाय प्रयोग गनुय पने फारामको नमूना
१.

फामयको नाम र ठे गानाः

२.

स्र्ापना धमधतः

३.

फमय िनीको नाम र ठे गानाः

४.

बङ्गुरको जातः

५.

जैववक सुरक्षा सं वन्िी व्यवस्र्ाः
क) बार वन्दे ज, गेट भए / नभएको
ख) वावहरी जनावर, चरा पंछी धभर पस्नवाट रोक्ने व्यवस्र्ा भए / नभएको
ग) गेटमा खुटृा सफा धनःसं क्रमर् गने व्यवस्र्ा भए / नभएको
घ) धनःसं क्रमर् ताधलका भए / नभएको
ङ) फाहोर फ्याक्ने ढल र मरे को बङ्गुर गाडने व्यवस्र्ा भए / नभएको
च) धनःसं क्रमर् गने तररकाः
छ) आगन्तुक र कमयचारीहरुको सरसफाई व्यवस्र्ा

६.

रोग सवन्िी वववरर्ः
क) धनरीक्षर्को समयमा रोगी सं कास्पद पशुको सं ख्याः
ख) स्वाइन वफभर र खोरे त रोगको शंका भए / नभएको
ग) रोगी लाई छु ट्याई राख्ने व्यवस्र्ा भए / नभएको
घ) नमूना सं कलन गरे / नगरे को

च) सं कधलत नमूनाहरु कुन प्रयोगशालामा परीक्षर्को लागी पठाईएको
छ) फामयमा प्राइभेट पशु स्चवकत्सक भए / नभएको
७. प्रजननको लाधग पाधलएका बङ्गुर सं ख्या (वषयको शुरुमा र बषयको अन्त्यको Herd
Composition)
क) माउ सं ख्याः........
ख) भूनी सं ख्याः.......
ग) भाले सं ख्याः.......
घ) पाठापाठी सं ख्याः.........
८. भैरहेका पूवायिारहरुमा बङ्गुर राख्न सवकने सं ख्याः
क) माउ सं ख्याः...... ख) भूनी सं ख्याः....... ग) भाले सं ख्याः....... घ) पाठापाठी सं ख्याः .......
९. प्रधतमाउ प्रधत वषय व्याउने पटक (Litter Index):
१०. प्रधत वेतमा स्जववत र मृत जन्मेका पाठापाठी सं ख्याः
११. जन्मेका पाठापाठीको औषत तौल (के. जी. ):

१२ प्रर्म पटक वाधल लाग्ने उमेर (ददनमा) तौल (कें जी.)
१३ बाधल गए पधन उल्टने प्रधतशतः.........

१४ खोप तर्ा औषधिको भण्डारर् सवन्िी व्यवस्र्ाः
१५. प्रधतरोिात्मक र उपचारको काययताधलका भए /नभएकोः
१६. भेटेररनरी धनरीक्षकको वटप्पर्ीः

भेटेररनरी धनरीक्षककोः
नाम र्रः
दस्तखतः
धमधत

अनुसूची ७
रास्ष्रय पशुपन्छी रोग धनयन्रर् धनदे शक सधमधत
महाधनदे शक, पशु सेवा ववभाग

सं योजक

उप महाधनदे शक, पशुपन्छी रोग अन्वेषर् तर्ा धनयन्रर् महाशाखा

सदस्य

उप महाधनदे शक, पशु क्वारे न्टाईन महाशाखा

सदस्य

उप महाधनदे शक, पशुपन्छी आनुवांस्शक स्रोत तर्ा आधर्यक ववश्लेषर् महाशाखा

सदस्य

प्रमुख, आयोजना समन्वय ईकाइ

सदस्य

प्रमुख, रास्ष्रय खोप उत्पादन प्रयोगशाला

सदस्य

प्रमुख, भेटेररनरी गुर्स्तर तर्ा औषधि धनयमन प्रयोगशाला

सदस्य

प्रमुख, रावष्ट्रय खोरे त तर्ा धसमा वववहन पशु रोग अन्वेषर् प्रयोगशाला

सदस्य

प्रमुख, केन्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयागशाला

सदस्य

शाखा प्रमुख, एवककृत स्वास््य शाखा

सदस्य

शाखा प्रमुख, भेटेररनरी इवपडे धमयोलोस्ज शाखा

शाखा प्रमुख, महामारी रोग धनयन्रर् तर्ा व्यवस्र्ापन शाखा


सदस्य
सदस्य सस्चव

उपरोक्त सधमधतको वैठकमा धबषय धबशेषज्ञ तर्ा अन्य व्यस्क्तहरुलाई समेत आवश्यकता
अनुसार आमन्रर् गनय सवकनेछ ।



प्रदे श तर्ा स्र्ानीय तहमा आवश्यकता अनुसार यो काययववधिको उद्देश्य प्रास्प्तको लाधग
सधमधत गठन गरी पररचालन गनय सवकनेछ।

अनुसूची ८
खोप काययक्रम गनय आवश्यक सामग्रीहरु
१ कटन
२ गज
३ धसररञ्ज र धनधडल
४ ड्रपर (राधनखेत खोप सञ्चालनको लाधग)
५ स्स्प्रट

६ कुल वक्स
7 स्टे शनरीका सामग्रीहरु
8 खोप लगाइसकेको पशु पवहचान गने सामग्री

९ खोप वववरर् र खोप सारांश वववरर् फारामहरु

अनुसूची ९
............................गाउाँ पाधलका/नगरपाधलका/उप महानगरपाधलका/महानगरपाधलका
............................ स्जल्ला
प्रदे श नं.................., नेपाल
रास्ष्रय खोरे त रोग धनयन्रर् काययक्रम

खोरे त खोप वववरर्
आ.व. २०...../.....

स्र्ानीय तह........................ स्र्ानीय तह कोड........ स्जल्ला................................स्जल्ला कोड........भ्यास्क्सनेशन अवधि: .................दे खी...............सम्म
क्र.
स.

कृषकको नाम र र्र

ठे गाना
वडा नं

भएको पशु संख्या
गाई जाधत

भैँ सी जाधत

टोली प्रमुखको नाम:
दस्तखत:

भ्यास्क्सनेसन गरे को व्यहोरा ठीक सााँचो हो भनी प्रमार्ीत गने स्र्ानीय तह/वडाको प्रधतधनधिको:
नाम:
पद:

दस्तखत:
नोट: -

६ मवहनाभन्दा कम उमेरका गाई र भैँ सी जाधतहरुलाई भ्यास्क्सने शन गनुय पदै न।
-६ हप्ताभन्दा कम उमेरका बङ्गुर जाधतहरुलाई भ्यास्क्सने शन गनुय पदै न।
-पशुहरुको भ्यास्क्सने शन नगरे तापधन प्रधत फामयमा भएका पशुहरुको सं ख्या उल्ले ख गनेहोला।

बाख्रा जाधत

खोप गररएको पशु संख्या
बङ्गुर जाधत

जम्मा

गाई जाधत

भैँ सी जाधत

बाख्रा जाधत

कैवफयत
बङ्गुर जाधत

भ्यास्क्सनेटरको नाम

जम्मा

दस्तखत

अनुसस्ु च १०
NSP ELISA को लाधग नमूना पठाउं दा भनुय पने वववरर्

 रगत सं कलन गररएको क्षेर
 स्जल्ला कोड
 महानगरपाधलका/उप महानगरपाधलका/नगरपाधलका/गाउाँपाधलका कोड
 वडा नं.
 स्र्ानको नाम
 रगतको नमूना धलइएको फामय घरतर्ािधनको वववरर्,
 नाम
 ठे गाना
 सम्पकय नम्वर
 फामय तर्ा घरमा रहेका जम्मा पशुको,
 सं ख्या
 जात
 उमेर
 रगत धलइएको जनावरको वववरर्,
 जनावरको जात
 उमेर
 धलं ग
 उत्पादन प्रयोजन
 दूि
 मासु
 श्रम (गोरु)
 उत्पादन अवस्र्ा
 दूि ददने
 र्ारो
 गभयवती

अनुसूची ११
Clinical Examination and Sample Submission form For FMD
Latitude:
Metropolitan/Sub-Metropolitan/Municipality/Rural Municipality:

Farmer’s Name :
Address: State:
District:
Place: Farm/Household/Market
Population at Risk
Young*

Population Sampled
Animal ID

Clinical History:

Cattle
Buffalo
Goat
Sheep
Pigs
Species

Age

Animals in Farm
Adult

Vaccination
Date

Total

FMD Lesions?
Y/N

Young*

Sick Animals
Adult

Age of lesions
(days)?

Temp

Total

Longitude:
Ward:

Young*

Sample ID
(to be written on
tube)

Dead Animals
Adult

Nature of Sample
(blood, vesicular
fluid, epithelium)

*Young animal if less than 1 year old

**Coding with date of sample collection and Coding as per Metropolitan/Sub-Metropolitan/Municipality/Rural Municipality coding Guidelines
Collected by:
Approved by
Date:
Date:

Total

Comments

अनुसूची १२
रोगको इवपडेधमयोलोस्जकल अध्ययन फमेट
पशुवस्तुमा शंकास्पद खोरे त/वप.वप.आर./क्लाधसकल स्वाईन वफभर/एच एस वव क्यू /राधनखेत
रोगको महामारी क्षेरबाट सं कलन गरी प्रेषर् गनुय पने वववरर्


रोग दे खापरे को क्षेर



रोग दे खापरे को क्षेरको भौगोधलक अवस्र्ा



रोग दे खापरे को फामय वा म.न.पा., उ.म.न.पा., न.पा. वा गा.पा. वाडय र व्यस्क्तगत वववरर्



रोग दे खापरे को पशु जात



रोग दे खापरे को पशुको वकधसम



रोग दे खापरे को पशुको उमेर



ववरामी पशु सं ख्या



मरे को पशु सं ख्या



जोस्खममा रहेको पशु सं ख्या



रोगको इवपडे धमयोलोजी सम्वन्िी वववरर्
o रोगको लक्षर्
o रोग पवहलो पटक दे खापरे को धमधत र समय र रोगको सं भाववत स्रोत
o रोगी पशुको लाधग दाना पानीको प्रवन्ि

o रोग दे खापरे को फामय वा पररसरबाट भएको जनावरको ओसार पसार (धभर वा
वावहर) रोग दे खा पनुय भन्दा एक हप्ता अस्घदे स्ख
o रोगको फैलावटको नक्सा वा क्रम

o आवतजावतमा धनयन्रर्मा गररएको प्रवन्ि र रोग सम्वन्िी अन्य सूचना वा
जानकारी
o रोग धनयन्रर् गनय गररएको प्रयास
o रोगको पवहचान गनय सं कधलत नमूना र नमूना पठाइएको प्रयोगशाला
o रोगको वतयमान अवस्र्ा
o रोगको धनयन्रर्मा सहभागी प्रमुख व्यस्क्तको नाम तर्ा फोन नं
o Follow up Report पठाउन पने वा नपने, पने भएमा पठाइने ददन

अनुसस्ु च १३
खोरे त रोग परीक्षर्को लाधग नमूना संकलन

 रोग



 रोग


दे खा परे को अवस्र्ामाः
मुखमा भएको पानी फोकाको पाप्रा (इवपर्ेधलयम)
मुखमा भएको पानी फोका धभरको पानी
रगत (धसरम)
दे खा परे को ७ ददन दे खी पधछ रोग यवकन गनयको लाधग
रगत (धसरम)

अनुसूची १४
रोगको इवपडेधमयोलोस्जकल अध्ययन फमेट

Epidemiological Investigation Questionnaire
Name of vet/Technician:___________________________________________

DATE________________

Owner Detail

1.

Farmer’s name

Latitude:

Longitude:

Address:
District:

Metropolitan/Sub-metropolitan/Municipality/Rural Municipality:

Ward:
Contact No. (cell):

Land Line:

Animal Detail

2.

Young

Adult

Production Status*

Total

Cattle
Buffalo
Goat
Pigs
*L: Lactating; P: Pregnant (months); D: Dry

3. Outbreak Details
3.1

Number of animals on the farm_____________________________________________________

3.2

Number of animals affected:______________________________________________________

3.3

Number of animal dead:__________________________________________________________

3.4

Estimated date of first clinical sings according to farmer:_______________________________

3.5

Do you know if any other farm affected within the same ward? Yes/No, if so, please give the name

of the farmer __________________________________________________

4. Management
1.

Practices

Feeding Pattern: Grazing/Sedentary (Stall)/ Grazing and Sedentary (Stall).

Other:_____________________________________________________________________
2.

Source of food: commercial feed/home made feed/Rice straw/grass, fodder:

Other___________________________________________________________
3.

Source of water: communal source/home.

Other______________________________________________________________________
4.

Are you selling milk to others? Yes/No. If so, provide details

________________________________________________________________________

5.

Have you sold any animal products (manure) in the last 2 weeks? Details - when, where,
what.____________________________________________________________________

6.

Do you spread manure over your pastures? Yes / No

7.

Insemination Practices (Natural/Artificial)?

a. If natural, do you share breeding bull with other farmers? Yes/No. if yes Name
__________________________________________________________________________
b. If Insemination, when was the last AI visit?
_______________________________________________________________________
8.

DO you isolate your animals before they come onto your farm? Yes/No

9.

Do you vaccinate against FDM your animals routinely? Yes/No. If yes when was the last time
___________________________________________________________________________

5.Movement Records
1.

Has there been any animals move ontothe farm in the last month?

Species

Number

When

From Where

2. Has there been any animals move off the farm in the last month?
Species

Number

When

From Where

3. In the last month have you had any visitors that had contact with your animals?Yes/ No. If so,
please provide details = when, from where, who (AI technicians, vets, neighbours who own
livestock)

4. Have you or people who you live with come into contact with other animals (from other farms or
markets) in the last month? Yes/ No. If so, please provide details = when, from where, what
animals:

5. Have you shared any farming equipment with other farmers recently? Yes/No. If so, please give
details (tractors, feed baskets etc)

6. Did you buy/get animal product from other premises in the last 21 days? Yes/No. From where?

6 Other Potential Risk factors
1.

Are there any nearby markets or abattoirs? Yes/No. If so, please provideDetails (where and how
far)

7

2.

How many farms are located around you? Please sketch the location of the farms

3.

When was the last time you had FMD in this area?

4.

Did it affect your farm? Yes/ No

5.

Where do you think the current outbreak came from?

Economic Impact Details
1.

How many times you have FMD in your farm: Once a year/Once in Two year/Once in Three
year/…………………………………………………………………

2.

Number of animals affected:………………………………………

3.

Production stage of animals:……………………………………….

4.

Number of animals dead:…………………………………………...

5.

Production Stage of animal dead:………………………………….

6.

Loss of milk production in affected animals:
During clinical stage………………………… ……………………..
During recovery stage……………………… ……………………….
After coming into normal stage…………………………………….

7.

Loss of weight in affected animals:…………………………………

8.

Number of animals aborted and stage of abortion:……………….

9.

Number of animals developing mastitis due to FMD:………………

10. Cost for treatment of affected animals……………………………..
11. Current cost of milk in the village:…………………………………..

अनुसूची १५
भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र
............................ स्जल्ला
प्रदे श नं.................., नेपाल
रास्ष्रय खोरे त रोग धनयन्रर् काययक्रम

खोरे त खोप सारांश वववरर्
आ.व. २०...../.....

स्जल्ला........................... .....................स्जल्ला कोड........................................भ्यास्क्सनेशन अवधि: .................दे खी...............सम्म
क्र.स

खोप सञ्चालन भएको स्र्ानीय

भएका पशु संख्या

तह

नाम

वडा नं

जम्मा

गाई जाधत

भैँ सी जाधत

बाख्रा जाधत

खोप गररएको पशु संख्या
बङ्गुर जाधत

जम्मा

गाई जाधत

भैँ सी जाधत

बाख्रा जाधत

कैवफयत
बङ्गुर जाधत

जम्मा

अनुसूची १६
............................गाउाँ पाधलका/नगरपाधलका/उप महानगरपाधलका/महानगरपाधलका
............................ स्जल्ला
प्रदे श नं.................., नेपाल
रास्ष्रय वप. वप. आर. रोग धनयन्रर् काययक्रम

वप. वप. आर. खोप वववरर्

स्र्ानीय तह........................ स्र्ानीय तह कोड............. स्जल्ला................................स्जल्ला कोड........भ्यास्क्सनेशन अवधि: ................दे स्ख................सम्म
कृषकको नाम र र्र

क्र.
स.

ठे गाना
वडा नं

भएको भेडा/बाख्रा संख्या
पाठापाठी

पठें ग्रा पठें ग्री/छतौरा छतौरी

खोप गररएको संख्या
वयस्क

टोली प्रमुखको नाम:
दस्तखत:

जम्मा

पाठापाठी

पठें ग्रा पठें ग्री/छतौरा छतौरी

भ्यास्क्सनेटरको नाम

खोप गरे को व्यहोरा ठीक सााँचो हो भनी प्रमास्र्त गने स्र्ानीय तह/वडाको प्रधतधनधिको:
नाम:
पद:

दस्तखत:
नोट: -

आ.व. २०...../.....

तीन मवहनाभन्दा कम उमेरका पाठापाठीहरुलाई भ्यास्क्सनेशन गनुय पदै न।

तीन मवहनाभन्दा कम उमेरका पाठापाठीहरुलाई भ्यास्क्सनेशन नगरे पधन प्रधत फामयमा भएका पाठापाठीहरुको संख्या उल्लेख गनेहोला।

पाठापाठी भन्नाले तीन मवहनाभन्दा कम उमेरका र पठें ग्रा पठें ग्री, छतौरा छतौरी भन्नाले तीन मवहनाभन्दा माधर् तर भाले नलागेका पोर्ीहरु वा नचलेका भालेहरु सम्झनु पदयछ।

कैवफयत
वयस्क

जम्मा

दस्तखत

अनुसूची १७
भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र
............................ स्जल्ला
प्रदे श नं.................., नेपाल
रास्ष्रय वप. वप. आर. रोग धनयन्रर् काययक्रम

वप. वप. आर. खोप सारांश वववरर्

आ.व. २०...../.....

स्जल्ला.....................................................स्जल्ला कोड..........................................भ्यास्क्सनेशन अवधि: ................दे स्ख................सम्म
क्र.स.

खोप सञ्चालन भएको स्र्ानीय

भएका पशु संख्या

तह

नाम

वडा नं

जम्मा

पाठापाठी

पठें ग्रा पठें ग्री/छतौरा छतौरी

खोप गररएको पशु संख्या
वयस्क

जम्मा

पाठापाठी

पठें ग्रा पठें ग्री/छतौरा छतौरी

कैवफयत
वयस्क

जम्मा

अनुसूची १८
............................गाउाँ पाधलका/नगरपाधलका/उप महानगरपाधलका/महानगरपाधलका
............................ स्जल्ला
प्रदे श नं.................., नेपाल
रावष्ट्रय क्लाधसकल स्वाइन वफभर रोग धनयन्रर् काययक्रम
क्लाधसकल स्वाइन वफभर खोप वववरर्
आ.व. २०...../.....
स्र्ानीय तह........................ स्र्ानीय तह कोड........ स्जल्ला................................स्जल्ला कोड........भ्यास्क्सनेशन अवधि: ..............दे स्ख..............सम्म
कृषकको नाम र र्र

क्र.
स.

ाँ रु , बङ्गुर, बाँदेल सं ख्या
भएको सुग

ठे गाना
वडा नं

पाठापाठी

बीर

भ ुनी

खोप गररएको सं ख्या
जम्मा

पाठापाठी

टोली प्रमुखको नाम:
भ्यास्क्सनेसन गरे को व्यहोरा ठीक सााँचो हो भनी प्रमास्र्त गने स्र्ानीय तह/वडाको प्रधतधनधिको:
नाम:
पद:
दस्तखत:
-

भ ुनी

जम्मा

भ्यास्क्सनेटरको नाम

दस्तखत:

नोट: -

बीर

कैवफयत

६ हप्ता भन्दा कम उमेरका पाठापाठीहरुलाई भ्यास्क्सनेशन गनुय पदै न।
६ हप्ता भन्दा कम उमेरका पाठापाठीहरुलाई भ्यास्क्सनेशन नगरे पधन प्रधत फामयमा भएका पाठापाठीहरुको सं ख्या उल्लेख गनुह
य ोला ।

दस्तखत

अनुसूची १९
भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र
............................ स्जल्ला

प्रदे श नं.................., नेपाल

रावष्ट्रय क्लाधसकल स्वाइन वफभर रोग धनयन्रर् काययक्रम
क्लाधसकल स्वाइन वफभर खोप सारांश वववरर्
आ.व. २०...../.....
स्जल्ला.................................................स्जल्ला कोड...........................................भ्यास्क्सनेशन अवधि: ..............दे स्ख..............सम्म
क्र.स

ाँ े ल सं ख्या
भएको सुाँगरु , बङ्गुर , बद

खोप सञ्चालन भएको

.

स्र्ानीय तह
नाम

वडा नं

पाठापाठी

बीर

भ ुनी

खोप गररएको सं ख्या
जम्मा

पाठापाठी

बीर

कैवफयत
भ ुनी

जम्मा

अनुसूची २०
............................गाउाँ पाधलका/नगरपाधलका/उप महानगरपाधलका/महानगरपाधलका
............................ स्जल्ला

प्रदे श नं.................., नेपाल
रास्ष्रय भ्यागुते र चरचरे रोग धनयन्रर् काययक्रम

भ्यागुते र चरचरे खोप वववरर्

आ.व. २०...../.....

स्र्ानीय तह........................ स्र्ानीय तह कोड........ स्जल्ला................................स्जल्ला कोड........भ्यास्क्सनेशन अवधि: ................दे स्ख................सम्म

कृषकको नाम र र्र

क्र.
स.

ठे गाना
वडा नं

भएको पशु संख्या
गाई जाधत

भैँ सी जाधत

खोप गररएको पशु सं ख्या
बाख्रा

जम्मा

गाई जाधत

भैँ सी जाधत

जाधत

टोली प्रमुखको नाम:
दस्तखत:
खोप गरे को व्यहोरा ठीक सााँचो हो भनी प्रमास्र्त गने स्र्ानीय तह/वडाको प्रधतधनधिको:
नाम:
पद:
दस्तखत:

नोट: -

-

६ मवहनाभन्दा कम उमेरका गाई र भैँसी जाधतहरुलाई भ्यास्क्सनेशन गनुय पदै न।
तीन मवहनाभन्दा कम उमेरका बाख्रा जाधतहरुलाई भ्यास्क्सनेशन गनुय पदै न।

-पशुहरुको भ्यास्क्सनेशन नगरे तापधन प्रधत फामयमा भएका पशुहरुको सं ख्या उल्लेख गनेहोला।

बाख्रा

कैवफयत

जम्मा

जाधत

भ्यास्क्सनेटरको नाम

दस्तखत

अनुसूची २१
भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र
............................ स्जल्ला
प्रदे श नं.................., नेपाल
रास्ष्रय भ्यागुते र चरचरे रोग धनयन्रर् काययक्रम

भ्यागुते र चरचरे खोप सारांश वववरर्

आ.व. २०...../.....

स्जल्ला................................स्जल्ला कोड........भ्यास्क्सनेशन अवधि: ................दे स्ख................सम्म

क्र.स.

खोप सञ्चालन भएको स्र्ानीय

भएका पशु संख्या

तह

नाम

वडा नं

जम्मा

गाई जाधत

भैँ सी जाधत

खोप गररएको पशु संख्या
बाख्रा जाधत

जम्मा

गाई जाधत

भैँ सी जाधत

बाख्रा जाधत

कैवफयत
जम्मा

अनुसूची २२
............................गाउाँ पाधलका/नगरपाधलका/उप महानगरपाधलका/महानगरपाधलका
............................ स्जल्ला

प्रदे श नं.................., नेपाल
रावष्ट्रय राधनखेत रोग धनयन्रर् काययक्रम
राधनखेत खोप वववरर्

स्र्ानीय तह........................ स्र्ानीय तह कोड........ स्जल्ला................................स्जल्ला कोड........भ्यास्क्सनेशन अवधि: ...............दे स्ख...............सम्म

क्र.स.

कृषकको नाम र र्र

ठे गाना

जम्मा कुखुराको सं ख्या

खोप गररएको कुखुराको सं ख्या

आ.व. २०...../.....

कैवफयत

वडा नं

टोली प्रमुखको नाम:

भ्यास्क्सनेटरको

दस्तखत:

नाम

भ्यास्क्सनेसन गरे को व्यहोरा ठीक सााँचो हो भनी प्रमार्ीत गने स्र्ानीय तह/वडाको प्रधतधनधिको:
नाम:
पद:
दस्तखत:

दस्तखत

अनुसूची २३
भेटेररनरी अस्पताल तर्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्र
............................ स्जल्ला
प्रदे श नं.................., नेपाल

राधनखेत रोग धनयन्रर् काययक्रम
राधनखेत खोप सारांश वववरर्
आ.व. २०...../.....
स्जल्ला......................स्जल्ला कोड...................भ्यास्क्सनेशन अवधि:
क्र.स.

खोप सन्चालन भएको स्र्ानीय तहको
नाम

कूल जम्मा

वडा नं

...............दे स्ख...............सम्म

भएको कुखुराको सं ख्या

खोप गररएको कुखुराको सं ख्या

जम्मा

जम्मा

कैवफयत

अनुसूस्च २४
...................................चौमाधसक प्रधतवेदन

पशुपन्छी रोग अन्वेषर् प्रयोगशाला..............
रे ववज भ्यास्क्सन बैंक व्यवस्र्ापन

खोप सं स्चत मारा............................

खोपको Expiry धमधत ......................

यो चौमाधसकमा कुल आउटव्रे क सं ख्या............
स्जल्लामा दे खा परे को आउटव्रे क अनुसारको वववरर्
धस.नं

स्जल्ला

ठे गाना–

खोप पठाइएको पठाइएको

"गा. पा, न. पा., धमधत
उ.म.न.पा. म.न.पा.
वाडय

खोपको मारा

खोपको प्रगधत

नमूना प्राप्त भए

प्रयोगशाला

प्राप्त भए

नभएको

परीक्षर्को प्राप्त

नभएको

नधतजा

कैवफयत

अनुसूस्च २५
रे ववज रोग दे खा परे को स्र्ानमा गररने अन्वेषर् प्रधतवेदन
कायायलयको नामः
शाखाः
धमधत.......................


रे ववज रोग दे खा परे को क्षेर (फामय, गा.पा, न.पा., उ.म.न.पा. वा म.न.पा., वाडय,
व्यस्क्तगत वववरर्)



रोग फैधलएको वडा सं ख्या., गा.पा, न.पा., उ.म.न.पा. वा म.न.पा.हरुः



रे ववज रोग दे खा परे को क्षेरको भौगोधलक अवस्र्ाः



रोग पवहलो पटक दे खा परे को धमधत र समयः



रोग दे खा परे को पशु,को वकधसम, जात र उमेरः



ववरामी पशु सं ख्याः



मरे को पशु सं ख्याः



जोस्खममा रहेको पशु सं ख्याः



रोगको लक्षर्ः



रोगको फैलावटको नक्सा वा क्रमः



रोगको पवहचान गनय सं कधलत नमूनाः



नमूना पठाइएको प्रयोगशाला तर्ा धमधतः



रोग सम्वन्िी अन्य सूचना वा जानकारीः



रोगको वतयमान अवस्र्ाः



रोग धनयन्रर् गनय गररएको प्रयासः



रोगको धनयन्रर्मा सहभाधग प्रमुख व्यस्क्तको नाम तर्ा फोन नः

