राष्ट्रिय पशु स्वास््य नीति, २०७८
१.

पृष्ठभूति
नेपालको आतथिक ष्ट्रवकासिा पशुपन्छी क्षेत्रको िहत्वपूर्ि भुतिका रहे को छ। कृषकहरुको सदियौं

िे खिको परम्परागि ज्ञान र अनुभवको सिुपयोग गिै पशुपन्छीपालनका आधुतनक प्रष्ट्रवतधहरुको
सिुखिि उपयोगबाट स्वच्छ िथा गुर्स्िरीय पशुपन्छीजन्य पिाथिको उत्पािन गरी नेपाललाई
आत्ितनभिर बनाउने र िाद्य िथा पोषर् सुरक्षािा योगिान पुर्याइ दिगो आतथिक ष्ट्रवकासका लक्ष्य
हातसल गनि टे वा पुग्ने िे खिन्छ।

नेपालको सं ष्ट्रवधानिा कृष्ट्रष िथा पशुपन्छी क्षेत्रको ष्ट्रवकास कायिलाई सङघ, प्रिे श िथा स्थानीय
िहले सञ्चालन गने गरी एकल र साझा अतधकारको सूिीिा सिावेश गररएको छ। सं ष्ट्रवधानिा
उखललखिि राज्यका तनिे शक तसद्धान्ि, नीति िथा िाष्ट्रयत्व अन्िगिि कृष्ट्रषको व्यवसायीकरर्,
ष्ट्रवष्ट्रवधीकरर् र आधुतनकीकरर् गने व्यवस्था रहे को छ।

पशुपन्छीहरुिा िे िा पने ष्ट्रवतभन्न रोगका कारर् तिनको उत्पािकत्वका साथै पशुपन्छीजन्य
उत्पािनको स्वच्छिा िथा गुर्स्िरिा नकारात्िक असर पने हुन्छ। यस्िा असरलाई न्यूनीकरर्
गनि प्रभावकारी पशु स्वास््य प्रर्ालीको ष्ट्रवस्िार गनुि आवश्यक छ। ष्ट्रवश्व पशु स्वास््य सङ्गठनले

जारी गरे का िापिण्डहरुका आधारिा ष्ट्रवश्व व्यापार सङ्गठनबाट पशु िथा पशुजन्य पिाथिको
व्यापारिा तनयिन हुने गरे को छ। अन्िरािष्ट्रिय िापिण्ड अनुरुप पशुजन्य रोगको फैलावटको

जोखििलाई न्यून गरे िा नेपालका उत्पािनहरुको ष्ट्रवश्वबजारिा तनयाििको सम्भावना बढ्ने

िे खिन्छ। िसथि पशुपन्छीका रोग तनयन्त्रर् िथा अन्य स्वास््य ि ुनौिीहरुको सम्बोधन गिै पशु
स्वास््य क्षेत्रका सिग्र पक्षलाई नीतिगि िागििशिन गनि िजुि
ि ा गररएको राष्ट्रिय पशु स्वास््य
नीति, 2078 लाई सङघ, प्रिे श र स्थानीय िहहरुले आ-आफ्नो कायि अतधकार क्षेत्रतभत्र रही
कायािन्वयन गनेछन्।
२.

ष्ट्रवगिका प्रयास
नेपालिा गौगोटी रोग िे िा परे सँगै ष्ट्रव.सं . १९९६ िा पष्ट्रहलो पटक काठिाडौंिा भेटेररनरी
तडस्पेन्सरीको स्थापना भएको तथयो। फैतलं िै गएको गौगोटी रोगको सं क्रिर्लाई तनवारर् गने
ु भर पशु स्वास््य सेवा सम्बन्धी कायािलयहरु स्थापना गरी सेवाको पहुँि
उद्देश्य अनुरुप िुलक
ष्ट्रवस्िार गररएको तथयो। यस क्रििा पशु स्वास््य सेवाको बढ्िो िाग पुरा गनि प्रत्येक खजललािा
खजलला पशु सेवा कायािलय, पाँि ष्ट्रवकास क्षेत्रिा क्षेत्रीय प्रयोगशालाहरु, क्वारे ण्टाइन कायािलय
िथा िेकपोष्टहरु, िातलि केन्र िथा ग्रािीर्स्िरिा ९९९ पशु सेवा केन्र र पशुपन्छी सम्बन्धी
अनुसन्धान कायि गनि नेपाल कृष्ट्रष अनुसन्धान पररषद्को स्थापना भएको तथयो। पशु स्वास््य
सेवाको ष्ट्रवस्िार र िक्ष जनशखि व्यवस्थापन गरी पशुिा लाग्ने गौगोटी र िुर कुष्ट्रहने रोग (फुट
रट) जस्िा िहािारीको उन्िुलन गनि नेपाल सफल भएको तथयो।
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ु भएको हुँिा अन्िरािष्ट्रियस्िरिा व्यि गररएका
नेपाल ष्ट्रवश्व पशु स्वास््य सङ्गठनको सिस्य िुलक
प्रतिवद्धिा एवि् सहितिलाई कायािन्वयन गिै कानुनबाट तनिे खशि पशु स्वास््य प्रर्ाली सञ्चालन
गनि पशु स्वास््य िथा पशु सेवा ऐन, २०५५ िजुि
ि ा भई लागु भएको छ। ष्ट्रवश्व पशु स्वास््य
सङ्गठनले नेपालको पशु स्वास््य सेवाको कायििक्षिा ष्ट्रवश्लेषर् गरी ियार गरे को प्रतिवेिनिा
नीतिगि, कानुनी र सं रिनात्िक सुधार गनुप
ि ने आवश्यकिा सिेि िशािइएको छ।
३.

विििान खस्थति
सङघीयिा कायािन्वयनसँगै गररएको साङ्गठतनक पुनसंरिनािा स्थानीय िहहरुिा पशु सेवा शािा,
प्रिे शिा पशुपन्छी ष्ट्रवषय हेने िन्त्रालय िािहि पशुपन्छी िथा ित्स्य ष्ट्रवकास तनिे शनालय,
िातलि केन्र र भेटेरीनरी अस्पिाल िथा पशु सेवा ष्ट्रवज्ञ केन्र वा पशु सेवा सम्बन्धी कायािलय,
सङघिा कृष्ट्रष िथा पशुपन्छी ष्ट्रवकास िन्त्रालय िथा पशु सेवा ष्ट्रवभाग िािहिबाट पशु स्वास््य
सेवा प्रिान गररएको छ। िथाष्ट्रप सबै िहिा गुर्स्िरीय पशु स्वास््य सेवाको पहुँि ष्ट्रवस्िार सोिे
अनुरुप हुन सकेको छै न। वृहि कायिक्षेत्र रहे को पशु स्वास््य सेवालाई स्थानीय िहहरुिा पशु
उपिार, िोप, पशु बन््याकरर् र प्राथतिक प्रयोगशाला सेवािा िात्र सीतिि गररएकोले यसको
िहत्वबोध र कायिक्षेत्र ष्ट्रवस्िार हुन सकेको छै न।
पशुपन्छीका िहािारी रोग ि्ये ष्ट्रप.ष्ट्रप.आर., भ्यागुिे, िरिरे , क्लातसकल स्वाइन ष्ट्रफवर,
रानीिेि, गम्बारो, रे तबज, एन््राक्स (पट्के) को लातग स्विे शिा िोप उत्पािन गरी रोग
तनयन्त्रर् कायि सञ्चालन भइरहे को छ। स्विे शिा िोप उत्पािन नहुने रोगहरुका लातग आयातिि
िोपको प्रयोग गरी रोग तनयन्त्रर् कायि सञ्चालन भइरहेको छ। बडि फ्लु रोगको यष्ट्रकन तनिान
भएिा सं क्रतिि पन्छी र वस्िु ित्काल नष्ट गरी रोग तनयन्त्रर् कायि सञ्चालन गने गररएको छ।
नेपाल सरकारले भेटेररनरी सेवालाई आवश्यक सेवाको सूिीिा सिावेश गरे को छ। हालको
सङघीय सं रिना, अतधकार क्षेत्र िथा िाष्ट्रयत्व अनुरुप ष्ट्रवगिको िुलनािा थप गुर्स्िरीय र
ष्ट्रवस्िाररि पशु स्वास््य सेवा प्रिान गनि िीनवटै िहका सरकारहरुबाट सिन्वय र सहकायि गनुि
अपररहायि छ।

४.

सिस्या, ि ुनौिी र अवसर

४.१. सिस्या िथा ि ुनौिी
सङघीय सं रिना अनुरुप पशु स्वास््य सेवा प्रिान गनिका लातग व्यवस्था गररएका सं स्थाहरुबाट
कृषकबाट िाग भए अनुसार ष्ट्रवशेषज्ञ पशु स्वास््य सेवा प्रिान एवि् ष्ट्रवस्िार गनि सष्ट्रकएको
छै न।
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आतथिक िथा जनस्वास््यिा प्रभाव पाने पशुपन्छीका िहािारी रोगहरु तनयन्त्रर्का लातग
आवश्यक स्रोि, साधन र िक्ष जनशखिको व्यवस्थापन ि ुनौिीपूर्ि रहे को छ। पशुपन्छी िथा
ित्स्य रोग तनिानको लातग आवश्यक ष्ट्रवतभन्न स्िरका आधारभूि िथा ररफरल प्रयोगशालाको
व्यवस्था नहुँिा प्रयोगशाला नतिजािा आधाररि रोग तनिान िथा उपिार सेवा प्रभावकारी हुन
सकेको छै न।
प्रति जैष्ट्रवकी प्रतिरोध (एखन्टिाइक्रोष्ट्रवयल रे तसस्टे न्स्), जुनोष्ट्रटक रोग लगायि जनस्वास््यका
ि ुनौिी सािना गनि जनस्वास््य िथा पशु स्वास््य क्षेत्रका तनकायहरुबीि ष्ट्रवतभन्न िहिा कायिगि
एकिा सष्ट्रहिको सञ्जालको कायािन्वयन ि ुनौिीपूर्ि छ।
ित्स्यपालन क्षेत्रको दिगो ष्ट्रवकासका लातग पूवािधार िथा जनशखिको सिुखिि व्यवस्थापन गरी
ित्स्य

स्वास््य

सेवालाई

सिेि

ष्ट्रवस्िार

गनुप
ि ने

आवश्यकिा

रहे को

छ।

राष्ट्रिय

र

अन्िरािष्ट्रियस्िरिा स्थाष्ट्रपि पशु कलयार् सम्बन्धी तसद्धान्िहरुको प्रभावकारी कायािन्वयन गनि पशु
पष्ट्रहिान प्रर्ालीको ष्ट्रवकास सष्ट्रहि सं स्थागि, नीतिगि र कानुनी व्यवस्थाको अभाव रहे को छ।
४.२. अवसर
स्थानीय िहिा स्थापना गररएको पशु स्वास््य सेवा प्रवाहलाई प्रशासतनक सं रिना सरह
वडास्िरसम्ि ष्ट्रवस्िार गने सम्भावना बढे को छ। ष्ट्रवश्व पशु स्वास््य सङ्गठन र ष्ट्रवश्व स्वास््य
ु ले व्यि गरे का प्रतिवद्धिा अनुरुप यस क्षेत्रिा थप ष्ट्रवखशष्टिा र ष्ट्रवशेषज्ञिा
सङ्गठनिा िुलक
ष्ट्रवकास गने अवसर हुनेछ। अन्िरािष्ट्रिय व्यापारिा पहुँि ष्ट्रवस्िारको सम्भावनालाई उपयोग गनि
पशु स्वास््य सेवाको ष्ट्रवकास एवि् ष्ट्रवस्िार गररने छ।
नेपालको सं ष्ट्रवधानको धारा ३६ को उपधारा (१) िा उललेखिि “िाद्य सम्बन्धी हक” र धारा
४४ को उपधारा (१) िा उललेखिि “प्रत्येक उपभोिालाई गुर्स्िरीय वस्िु र सेवा प्राप्त गने
िौतलक हक”को कायािन्वयन गरी उपभोिाहरूलाई उत्पािन िे खि ष्ट्रविरर्सम्ि गुर्स्िरीय
पशुपन्छीजन्य िाद्य वस्िुको उपलब्धिा सुतनखिि गने अवसर प्राप्त हुनेछ।
५.

नयाँ नीतिको आवश्यकिा
ु िथा नेपालसँग पशुजन्य वस्िुको व्यापार हुने िुलक
ु िा िे िा पने
िे श तभत्र, तछिेकी िुलक
पशुपन्छी िथा िाछाका ष्ट्रवतभन्न िहािारीहरु लगायि ष्ट्रयनका कारर् जनस्वास््यिा पनि सक्ने
असर सिेिलाई सम्बोधन गने पूव-ि ियारी योजनालाई दिशातनिे श गनि, ष्ट्रवश्व पशु स्वास््य
सङ्गठनले जारी गरे का ष्ट्रवतभन्न िापिण्ड र ष्ट्रवश्व स्वास््य सङ्गठनले जारी गरे को अन्िरािष्ट्रिय
स्वास््य ष्ट्रवतनयिावली, 2005 बिोखजि क्षििा ष्ट्रवकास गनि नीतिगि व्यवस्था गनि आवश्यक
रहे को छ।
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सघन पशुपन्छीपालन र घरपालुवा जनावर, वन्यजन्िु िथा िानवबीिको बढ्िो अन्िसिम्बन्धका
कारर् नयाँ रोगहरुको उत्पति हुने िथा तनवारर् गररएका रोगहरु पुन: िे िा पनि सक्ने जोखिि
बढे को छ। यस्िा जोखिि न्यूनीकरर्का साथै पशुपन्छीजन्य वस्िुको तनयािििा पशु कलयार्का
पक्ष सुतनखिि गनि सिेि नीतिगि व्यवस्था गनि आवश्यक छ।
ष्ट्रवद्यिान पशु स्वास््य सेवालाई तनरन्िरिा दिं िै थप ष्ट्रवखशष्टीकरर् सष्ट्रहिको कानुनी, भौतिक र
प्राष्ट्रवतधक सं रिनाको ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िारका लातग नीतिगि िागििशिन आवश्यक छ।

पशुपालनका असल अभ्यासको पालना, पशु स्वास््य सेवा प्रवाहको प्रभावकारी अनुगिन, पशु

िथा पशुजन्य पिाथिको उत्पािन, ढुवानी र ष्ट्रविरर् प्रर्ालीिा गुर्स्िरको प्रत्याभूति सष्ट्रहि पशु
कलयार्का आधारभूि तसद्धान्िहरुलाई सुतनखिि गनि पशु स्वास््य क्षेत्रिा नीतिगि व्यवस्था गनि
अपररहायि छ।
6.

सोि, लक्ष्य िथा उद्देश्य

6.१ सोि
स्वस्थ पशुपन्छीपालन िथा गुर्स्िरीय पशुपन्छीजन्य पिाथिको उत्पािन िथा ष्ट्रविरर् सष्ट्रहिको
सक्षि र तनयािििुिी पशु स्वास््य क्षेत्र।
6.२ लक्ष्य
राष्ट्रिय र अन्िरािष्ट्रिय िापिण्ड अनुरुप ष्ट्रवश्वसनीय एवि् गुर्स्िरीय पशु स्वास््य सेवाको पहुँि
ष्ट्रवस्िार गरी स्वस््य पशुपन्छी िथा स्वच्छ पशुजन्य पिाथिको आपूतिि गनि आधुतनक र
प्रष्ट्रवतधयुि पशु स्वास््य प्रर्ालीको ष्ट्रवकास ।
6.३ उद्देश्यहरु
6.३.१ सङघीय सं रिना अनुरुप सबै िहिा साविजतनक िथा तनजी पशु स्वास््य सेवाको
सुदृढीकरर् गिै गुर्स्िरीय सेवाको ष्ट्रवस्िार गने।
6.३.२ आतथिक िथा जनस्वास्थिा नकारात्िक प्रभाव पाने पशुपन्छी िथा िाछाका रोग एवि्
सिस्याहरूको तनिान, तनयन्त्रर्, तनवारर् र उन्िूलन गने।
6.३.३ कानुन,

िापिण्ड,

सं रिना

लगायिको

व्यवस्था

र

पशु

कलयार्का

आधारभूि

तसद्धान्िहरूलाई सुतनखिि गिै स्वस्थ पशु िथा स्वच्छ पशुजन्य पिाथिको उत्पािन र सो
को ष्ट्रविरर्बाट जनस्वास््य प्रवद्धिन गने।
6.३.४ सिग्र पशुपन्छी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय र अन्िरािष्ट्रिय िापिण्ड बिोखजि ष्ट्रवश्वसनीय एवि्
गुर्स्िरयुि बनाउन तनयिनकारी भुतिकालाई प्रभावकारी बनाउने।
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7.

नीतिहरु
उखललखिि लक्ष्य र उद्धेश्यहरु हातसल गनि िे हायका नीतिहरु अवलम्बन गररनेछन् :

7.१

सङघीय सं रिना अनुरुप सबै िहिा साविजतनक िथा तनजी पशु स्वास््य सेवाको सुदृढीकरर् गिै
गुर्स्िरीय सेवाको ष्ट्रवस्िार गने उद्देश्य अन्िगििका रर्नीति र कायिनीतिहरुुः7.१.१

आधारभूि पशु स्वास््य सेवालाई पररभाष्ट्रषि गरी सबै िहिा रहे का सरकारी पशु
स्वास््य सेवा प्रिायकहरूबीि सिन्वय गरी तनुःशुलक वा सीतिि शुलक तलई सेवा
उपलब्ध गराइनेछ।

7.१.२

तनजीस्िरबाट प्रिान गररने पशु स्वास््य सेवाको गुर्स्िर, सेवा प्रवाहका पद्धति र
शुलक तनधािरर्का लातग िापिण्ड लगायिको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहलाई सुलभ
वनाइनेछ। तनजी स्िरिा भेटेररनरी खक्लतनक वा अस्पिाल राख्न तनजी पशु खिष्ट्रकत्सक
वा व्यवसायीलाई प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ । सरकारी, गैरसरकारी र तनजी क्षेत्रिा कायिरि
पशु खिष्ट्रकत्सक िथा प्राष्ट्रवतधकहरुलाई क्षििा ष्ट्रवकासको अवसर प्रिान गिै सेवा
प्रवाहिा िक्षिा वृष्ट्रद्ध गररनेछ।

7.१.३

हरे क प्रिे शिा कम्िीिा एउटा ष्ट्रवष्ट्रवध ष्ट्रवशेषज्ञ सेवा सष्ट्रहिको प्रिे शस्िरीय भेटेररनरी
अस्पिाल स्थापना गरी सङघिा रहे को केन्रीय भेटेररनरी ररफरल अस्पिालको
सञ्जालसँग जोतडने छ। साथै स्थानीय िहिा आवश्यकिा अनुसार भेटेररनरी अस्पिाल
स्थापना गिै लतगनेछ।

7.१.४

कृषकहरुबाट िाग भए अनुसार ष्ट्रवशेषज्ञ भेटेररनरी सेवाको पहुँि नपुगेको स्थानिा
सूिना प्रष्ट्रवतधिा आधाररि टे तलभेटेररनरी िेतडतसन प्रष्ट्रवतध िथा घुम्िी पशु स्वास्थ
खशष्ट्रवर जस्िा ष्ट्रवतधहरुको प्रयोग गरी ष्ट्रवशेषज्ञ भेटेररनरी सेवाको पहुँि ष्ट्रवस्िार
गररनेछ।

7.१.५

पशु रोग तनिान प्रयोगशाला सेवाको गुर्स्िर तनधािरर् गनि आवश्यक िापिण्ड ियार
गरी लागु गररनेछ।

7.१.6

पशु खिष्ट्रकत्सा र प्रयोगशाला सेवाको गुर्स्िर सुतनखिि एवि् तनयन्त्रर्को लातग
आवश्यक पूवािधार सष्ट्रहि जनशखि व्यवस्थापन गररनेछ।

7.१.7

पशु

स्वास््य

सम्बन्धी

परम्परागि

ज्ञान,

सीप

िथा

प्रष्ट्रवतधहरुको

पष्ट्रहिान,

अतभलेिीकरर्, परीक्षर् र उपयोगलाई प्रभावकाररिाका आधारिा प्रवद्धिन गररनेछ।
7.१.8

पशु स्वास््य सेवा प्रिान गने तनकायहरुबाट प्रवाह हुने आकखस्िक भेटेररनरी सेवाको
सूिी तनधािरर् गररनेछ।
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7.१.9

कृषकहरुको अपेक्षा अनुरूप आकखस्िक सेवा प्रिान गनिको लातग भेटेररनरी एम्बुलेन्स,
अस्पिालिा पशु भनाि गने व्यवस्था गररनेछ। साथै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन
प्रष्ट्रवतधिा आधाररि िोबाइल एप्स लगायिको प्रयोग गररनेछ।

7.१.10 प्रत्येक स्थानीय िहिा कखम्ििा एक जना ििािवाल पशु खिष्ट्रकत्सक र प्रत्येक वडािा
सहायकस्िरको प्राष्ट्रवतधक जनशखिको व्यवस्था गररनेछ।
7.१.११ पशुधन सुरक्षर्का लातग बीिाको प्रवद्धिन गररनेछ।
7.१.१२ वन्यजन्िु क्षेत्रिा पशु स्वास््य सेवा प्रिान गनि राष्ट्रिय तनकुञ्ज िथा वन्यजन्िु
आरक्षहरुिा िक्ष जनशखि र प्रयोगशाला सष्ट्रहिको अस्पिालको ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्िार
गररनेछ।
7.१.१३ पशु स्वास््य सेवा प्रिान गने खिष्ट्रकत्सकहरुलाई सेवाको ष्ट्रवशेषिाको आधारिा
उपसिूहहरुिा वगीकरर् गरी ष्ट्रवखशष्ट ष्ट्रवशेषज्ञ सेवा प्रिान गनि सक्षि हुने गरी क्षििा
ष्ट्रवकास गररनेछ।
7.२

आतथिक िथा जनस्वास्थिा नकारात्िक प्रभाव पाने

पशुपन्छी िथा िाछाका रोग एवि्

सिस्याहरूको तनिान, तनयन्त्रर्, तनवारर् र उन्िूलन गने उद्देश्य अन्िगििका रर्नीति र
कायिनीतिहरुुः7.२.१

पशुपन्छी िथा िाछाका िहािारी, आतथिक िथा जनस्वास््यिा नकारात्िक प्रभाव पाने
प्रिुि रोगहरुको आवश्यकिा अनुरुप प्राथतिकीकरर् गररनेछ।

7.२.२

प्राथतिकीकरर्को सूिीिा परे का पशुपन्छीका िहािारी, आतथिक िथा जनस्वास््यिा
नकारात्िक प्रभाव पाने रोगहरुको सतभिलेन्स, प्रयोगशाला तनिान, तनयन्त्रर्, तनवारर् र
उन्िूलनको कायियोजना िजुि
ि ा गरी लागु गररनेछ ।

7.२.३

ु ले अन्िरािष्ट्रियस्िरिा व्यि गरे का प्रतिवद्धिा बिोखजि पशुपन्छी, िाछा िथा
िुलक
िाहुरीका रोगको सूिनालाई ष्ट्रवश्वसनीय एवि् व्यवखस्थि गनि सूिना सङ्कलन, ष्ट्रवश्लेषर्
र ररपोष्ट्रटिङ्गलाई अनलाइन प्रष्ट्रवतधको प्रयोग गरी राष्ट्रिय पशुपन्छी रोग सूिना प्रर्ाली
ष्ट्रवकास िथा सञ्चालन गररनेछ। यो प्रर्ाली िाफिि अन्िरािष्ट्रियस्िरिा सम्बखन्धि
ु िथा तनकायसँग आवश्यकिा अनुसार सूिना आिान प्रिान गररनेछ।
साझेिार िुलक

7.२.४

राष्ट्रिय पशुपन्छी रोग सूिना प्रर्ालीिा भौगोतलक सूिना प्रष्ट्रवतधको प्रयोग गरी स्थानीय
िहको वडास्िरलाई प्राथतिक सूिनाको स्रोिको रुपिा स्थाष्ट्रपि गररनेछ। कृषक,
तनजी क्षेत्रका भेटेररनरी सेवा प्रिायक िथा वन्यजन्िुका तनकायलाई सिेि पशुपन्छीका
रोगको ित्काल सूिना प्रवाह गनि एखप्लकेसनिा आधाररि उपयुि सूिना प्रर्ालीको
ष्ट्रवकास गररनेछ।
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7.२.५

पशुपन्छी, िाछा िथा िाहुरीका रोगहरुलाई सूिना सम्प्रेषर् प्रयोजनका लातग ित्काल
वा आवतधक सूिना दिनुपने रोगिा वगीकरर् गररनेछ। साथै ित्काल सूिना दिनुपने
रोगहरुको लातग सतभिलेन्स िापिण्ड ियार गरी लागु गररनेछ।

7.२.६

ु ान गरी तनयन्त्रर्का लातग
ित्काल सूिना दिनुपने रोगहरुको प्रकोपको पूवािनि
पूवि
ि यारी गररनेछ।

7.२.७

पशुपन्छी, िाछा िथा िाहुरीका रोगहरुको ि्याङ्क अ्यावतधक गनि राष्ट्रिय पशुपन्छी
रोग सूिना प्रर्ाली अन्िगिि आवश्यक जनशखि, स्रोिसाधन सष्ट्रहिको एक एकाइ
स्थापना गरी सञ्चालन गररनेछ।

7.२.८

पशुपन्छी िथा िाछाका िहािारी, आतथिक िथा जनस्वास््यिा नकारात्िक प्रभाव पाने
रोगहरुबाट िी क्षेत्रिा पारे का प्रभावको अ्ययन र ष्ट्रवश्लेषर् गररनेछ। सो ष्ट्रवश्लेषर्को
आधारिा उपयुि न्यूनीकरर् ष्ट्रवतध पष्ट्रहिान गरी कायािन्वयन गररनेछ।

7.२.९

प्रयोगशालाहरुको िापिण्ड िोकी स्िरोन्निी गिै प्राथतिक, आधारभूि र ररफरल
प्रयोगशालाहरुको

रुपिा

ष्ट्रवकास

िथा

ष्ट्रवस्िार

गररनेछ।

ष्ट्रवतभन्न

स्िरका

प्रयोशालाहरुलाई क्रिश: राष्ट्रिय र अन्िरािष्ट्रिय, आन्िररक िथा वाह्य गुर्स्िर
तनयन्त्रर् प्रर्ालीिा आवद्ध गरी नतिजाको गुर्स्िरलाई आश्वस्ि पाररनेछ।
7.२.१०

सरकारी र तनजी िोप उत्पािन प्रयोगशालाहरु िाफिि पशुपन्छीका प्रिुि रोगहरुको
ु लाई पशुपन्छीका
प्रभावकारी तनयन्त्रर्का लातग आवश्यक िोप उत्पािन गरी िुलक
िोपिा आत्ितनभिर बनाइनेछ।

7.२.११

िोप

उत्पािन

प्रयोगशाला,

रोग

तनिान

प्रयोगशाला

िथा

गुर्स्िर

तनयिनसँग

सम्बखन्धि प्रयोगशालाहरुको अन्िरािष्ट्रिय तनयिक तनकायबाट प्रत्यायन (प्रत्यायन)
गररनेछ।
7.२.१२

पशुपन्छीका

लातग

आवश्यक

िोप

स्विे शिै

उत्पािन

गनि

तनजी

क्षेत्रसँगको

सहकायिलाई प्रोत्साहन गररनेछ। साथै नेपालिा उत्पािन भएका िोपको तनयाििका
लातग प्रवद्धिनात्िक कायि गररनेछ।
7.२.१३

पशुपन्छीिा प्रयोग हुने िोपहरुको भण्डारर्, ष्ट्रविरर् र प्रयोगसम्ि गुर्स्िरको
सुतनखिििा कायि गनि खिस्यान व्यवस्थालाई थप सुदृढीकरर् गिै क्रिशुः पातलका
िहसम्ि आवश्यक पूवािधार ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार गररनेछ।

7.२.१४

सबै प्रिे शिा िोपको भण्डारर्का लातग िोप बैङ्क स्थापना गरी पररिालन गररनेछ।

7.२.१५

रोग तनिान सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक प्रिे शिा स्िरीय प्रयोगशालाहरुको
स्थापना

वा

सञ्चालनिा

रहे का

प्रयोगशालाहरुको

सुदृढीकरर्

गररनेछ।

यस्िा

प्रयोगशालाहरुिा खजन तसक्वेखन्सं ग, ितलकुलर क्यारे क्टराइजेसन लगायिका आधुतनक
प्रष्ट्रवतधहरुको ष्ट्रवस्िार गररनेछ।
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7.२.१६

पशु, पशुजन्य पिाथि िथा पशु उत्पािन सािाग्रीहरुको आयािबाट तभत्रन सक्ने रोगको
जोखिि न्यूनीकरर् गनि जोखिि ष्ट्रवश्लेषर् लगायिका अन्य ष्ट्रवतधहरुको प्रयोग गरी पशु
क्वारे ण्टाइन सेवाको सुदृढीकरर् गररनेछ।

7.२.१७

अन्िरािष्ट्रिय बजारिा पशुजन्य वस्िुको पहुँि ष्ट्रवस्िारिा प्रिुि ि ुनौिीको रुपिा रहे का
पशुपन्छीका

सीिाष्ट्रवष्ट्रहन

रोग

तनयन्त्रर्का

लातग

ष्ट्रवशेष

कायिक्रिहरु

सञ्चालन

ु लाई रोग िुि क्षेत्र घोषर्ा गरी तनयािि
गररनेछ। यस्िा कायिक्रिका आधारिा िुलक
प्रवद्धिन गररनेछ।
7.२.१८

िे शको सबै भागबाट रोग पूर्ि तनयन्त्रर् गरी रािलाई रोग िुि घोषर्ा गनि नसष्ट्रकने
अवस्थािा ष्ट्रवश्व पशु स्वास््य सङ्गठनले िोकेबिोखजि रोग िुि जोन वा कम्पाटििण्े ट
क्षेत्र घोषर्ा गरी अन्िरािष्ट्रिय व्यापारिा सहजीकरर् गररनेछ।

7.२.१९ प्रयोगशाला प्रयोजनका लातग पशुपन्छीको प्रयोग र पशुपन्छीसँग सम्बन्धी अनुसन्धान
गनि नैतिक तसद्धान्ििा आधाररि (इतथकल) अनुिति प्रिान गनि कानुनी सं रिनाको
व्यवस्था गररनेछ।
7.२.20 स्थानीय रुपिा पष्ट्रहिान भएका पशुपन्छी िथा िाछाका रोगका जीवार्ु प्रजातिबाट
िोपको ष्ट्रवकास िथा अनुसन्धान गररनेछ।
7.2.21 नेपालिा आयाि हुने िोपले स्थानीय रुपिा पष्ट्रहिान भएका जीवार्ुका प्रजाति ष्ट्रवरुद्ध
प्रभावकारी भए नभएको िूलयाङकन गने क्षििाको ष्ट्रवकास गरी आयाि अनुिति प्रिान
गररनेछ।
7.2.22 नेपालिा उपलब्ध पशुपन्छीका िोप िथा औषतधको िोष्ट्रकएबिोखजि गुर्स्िर भए
नभएको परीक्षर् गनि प्रयोगशालाको क्षििा ष्ट्रवकास गररनेछ।
7.२.२३

ब्रुसोलोतसस्, लेप्टोस्पाइरोतसस्, जुनोष्ट्रटक क्षयरोग जस्िा रोगहरुले ग्रतसि पशुहरुबाट
अन्य पशु िथा िातनसिा रोग फैलन नदिन रोगको पष्ट्रहिान, बथानबाट छु टयाएर
अलग्गै राख्ने, उपिार लगायि िानवीय िथा सुरखक्षि ढङ्गले व्यवस्थापन गने ष्ट्रवतधको
प्रयोग गररनेछ।

7.2.२४

पशु हाट बजार लाग्ने स्थानहरुिा अतनवायिरुपिा रोगका ष्ट्रवशेष लक्षर् िथा खिन्हका
आधारिा रोगको तनगरानीको व्यवस्था गररनेछ ।

7.३

कानुन, िापिण्ड, सं रिना लगायिको व्यवस्था र पशु कलयार्का आधारभूि तसद्धान्िहरुलाई
सुतनखिि गिै स्वस्थ पशु िथा स्वच्छ पशुजन्य पिाथिको उत्पािन र सो को ष्ट्रविरर्बाट
जनस्वास््य प्रवद्धिन गने उद्देश्य अन्िगििका रर्नीति र कायिनीतिहरुुः7.३.१

पशु कलयार्का आधारभूि तसद्धान्ि सुतनखिि गिै पशुपन्छीप्रति हुने तनिियी व्यवहारिा
रोक लगाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गररनेछ।
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7.३.२

पशुपन्छी िथा ित्स्यपालन, पशुजन्य उत्पािन, प्रशोधन, भण्डारर्, ढु वानी र ष्ट्रविरर्िा
असल अभ्यासका िापिण्ड ियार गरी लागु गररनेछ।

7.३.३

जुनोष्ट्रटक रोग िथा प्रतिजैष्ट्रवकी प्रतिरोध जस्िा जोखििहरूको स्रोििा नै तनयन्त्रर् गनि
लागि प्रभावी कायिक्रिहरु सञ्चालन गरी जनस्वास््य प्रवद्धिन गररनेछ।

7.3.4

जनस्वास््यिा ि ुनौिीको रुपिा रहे का क्षयरोग, ब्रुसेलोतसस्, रे तबज आदिलाई उदगि
ष्ट्रवन्िुिा नै तनयन्त्रर् गनि आवश्यक रर्नीति िजुि
ि ा गरी कायािन्वयनिा लयाइनेछ।

7.३.5

पशु िथा पशुजन्य पिाथििा हुने भेटेररनरी औषतधको अवशेष िापन गनि आवश्यक
िापिण्ड तनधािरर् गरी तनयिन गररनेछ।

7.३.6

पशुपन्छी िथा ित्स्य उपिारिा प्रयोग हुने एखन्टिाइक्रोष्ट्रवयल लगायिका िहत्वपूर्ि
औषतधहरुको प्रयोग सम्बन्धी तनिे खशका ियार गरी स्थानीय िहसम्ि सञ्चार गररनेछ।
िी औषतधहरुको प्रयोगको ि्याङ्क सङ्कलन र ष्ट्रवश्लेषर् गरी अनुपयुि प्रयोगलाई
तनरुत्साष्ट्रहि गररनेछ।

7.3.7

पशुपन्छी

िथा

िाछाको

िानािा

वृष्ट्रद्धप्रवद्धिक

(ग्रोथ

प्रिोटर)को

रुपिा

एखन्टिाइक्रोष्ट्रवयलको प्रयोग तनषेध गनि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गररनेछ।
7.3.8

पशुजन्य पिाथिहरूको गुर्स्िरको िापिण्ड िोकी सरकारका िीनवटै िहहरुबाट
अनुगिनको व्यवस्था तिलाइनेछ।

7.३.9

स्वच्छ िासुको उपलब्धिा सुतनखिि गनि पशु बधशाला, पशु बधस्थल, िासु पसल
िथा िासु ढु वानीका साधनहरूको िापिण्ड िोकी प्रिे श िथा स्थानीय िह िाफिि
तनयिन गने व्यवस्था गररनेछ।

7.३.10

भेटेररनरी तनरीक्षर् कायिलाई थप प्रभावकारी बनाउँ िै प्रिे श िथा स्थानीय िहिा
आवश्यकिा अनुसार भेटेररनरी तनरीक्षक िोकी अनुगिन गने प्रर्ालीको ष्ट्रवकास गनि
सहजीकरर् गररनेछ।

7.3.11 कुकुर, तबरालो लगायिका घरपालुवा िथा सािुिाष्ट्रयक पशुपन्छीको सं रक्षर् गनि र
यस्िा पशुपन्छीको उ्िार, उपिार िथा पूनस्थािपना लगायिको कायििा सं लग्न सं घ
सं स्थाहरूको तनयिन गनि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गररनेछ।
7.3.12 पशुपन्छी

िथा

ित्स्यपालन

व्यवसायबाट

वािावरर्

प्रिुषर्

हुन

नदिन

असल

अभ्यासका िापिण्ड तनधािरर् गरी कायािन्वयन गररनेछ।
7.3.13 पशुपन्छी िथा िाछाको उत्पािन, ढु वानी िथा बजारीकरर्िा पशु कलयार् सुतनखिििा
र जैष्ट्रवक सुरक्षाका ष्ट्रवतधहरु सिेि तनधािरर् भएको िापिण्ड ियार गरी लागु
गररनेछ।
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7.3.14 पशुपन्छीजन्य उत्पािन, उत्पािन सािग्री, प्रशोधन उद्योग लगायि पशुपन्छी िथा
ित्स्य िूलय श्रृङ्खलािा प्रयोग हुने ढु वानी व्यवस्थालाई िाद्य स्वच्छिा अनुकुल
बनाइनेछ।
7.४

सिग्र पशुपन्छी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय र अन्िरािष्ट्रिय िापिण्ड बिोखजि ष्ट्रवश्वसनीय एवि् गुर्स्िरयुि
बनाउन

तनयिनकारी

भुतिकालाई

प्रभावकारी

बनाउने

उद्देश्य

अन्िगििका

रर्नीति

र

कायिनीतिहरुुः7.४.१

पशुपन्छी पष्ट्रहिान िथा िोज प्रर्ालीको लातग कानुनी व्यवस्था गररनेछ।

7.४.2

पशुपन्छी पष्ट्रहिान िथा िोज प्रर्ालीको सङघ, प्रिे श िथा स्थानीय िहबाट
कायािन्वयन गरी अन्िरािष्ट्रिय व्यापारिा सहजीकरर् गररनेछ।

7.४.3

पशुपन्छी िथा ित्स्य उत्पािनसँग सम्बखन्धि सािग्रीहरू (िाना, कच्िा पिाथि, औषधी
एवि् िोप, परीक्षर् सािग्री आदि) को गुर्स्िर सुतनखिि गनि आवश्यक िापिण्डहरू
ियार गरी लागु गररनेछ।

7.४.5

भेटेररनरी औषधी ष्ट्रवक्री ष्ट्रविरर् िथा प्रयोगको श्रृङ्खलािा सं लग्न औषधी पसल र
प्राष्ट्रवतधकहरूलाई तनयिन गनि िापिण्ड ियार गरी लागु गररनेछ।

7.४.6

जनस्वास््य प्रवद्धिनका लातग पशुपन्छी िथा ित्स्यजन्य उत्पािनको गुर्स्िर सुतनखिि
गनि सं स्थागि सं रिनाको ष्ट्रवकास गररनेछ।

7.४.7

जीष्ट्रवि पशुपन्छी िथा ित्स्य र तिनका उत्पािनको तबक्री स्थलिा हुन सक्ने स्वास््य
सम्बन्धी जोखिि न्यूनीकरर् गनि थोक र िुरा बजार, तबक्री कक्ष, हाट बजार,
सङ्कलन केन्र लगायिका ष्ट्रविरर् ष्ट्रवन्िुहरूलाई तनखिि िापिण्ड बिोखजि व्यवखस्थि
गररनेछ।

7.४.8

राष्ट्रियस्िरिा सिन्वयात्िक रुपिा तनयिन गरी गुर्स्िरीय पशु स्वास््य सेवा प्रवाह,
स्वस्थ पशु िथा स्वच्छ पशुजन्य उत्पािन तबक्री ष्ट्रविरर्लाई सुतनखिि गनि स्रोि
साधनयुि पशु स्वास््य तनयिन प्रातधकरर् गठन गरी पररिालन गररनेछ।

7.४.9

अन्िरािष्ट्रियस्िरिा व्यि गररएका प्रतिवद्धिाहरुलाई सम्बोधन गनि नेपालले प्राप्त गने
लाभ, बहन गनुप
ि ने िाष्ट्रयत्व लगायिका ष्ट्रवषयहरुको ष्ट्रवस्िृि अ्ययन गरी आवश्यकिा
अनुसार सं स्थागि सं रिना, तनयिन प्रर्ाली र कानुनी आधार ियार गररनेछ।

7.४.10 पशु स्वास््य सेवालाई सियानुकुल पररिाजिन र पररष्कृि गिै साविजतनक तनजी
साझेिारीको अवधारर्ालाई प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ।
7.४.१1 पशु स्वास््य सेवािा अनुसन्धानलाई प्राथतिकिािा दिइनेछ। नेपाल कृष्ट्रष अनुसन्धान
पररषद अन्िरगिको ष्ट्रवद्यिान राष्ट्रिय पशु स्वास््य अनुसन्धान केन्रलाई राष्ट्रिय पशु
खिष्ट्रकत्सा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको रुपिा स्िरोन्नति र क्षििा अतभवृष्ट्रद्ध गिै स्विे शी िथा
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ष्ट्रविे शी

ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयहरु,

पशु स्वास््य

सम्बन्धी

प्रतिष्ठान

लगायिका

ष्ट्रवषयगि

सं स्थाहरुसँग सिन्वय, सहकायि र साझेिारी गररनेछ।
ु िा आधुतनक पशु स्वास््य सेवा प्रवाहको लातग आवश्यक पने सङ्गठन िथा
7.४.१2 िुलक
जनशखिको पष्ट्रहिान सष्ट्रहि सङ्गठन िथा जनशखि ष्ट्रवकास योजना ियार गररनेछ।
7.४.१3 पशु स्वास््य सेवािा आवश्यक नयाँ प्रष्ट्रवतध िथा क्षििा ष्ट्रवकासलाई प्राथतिकिाका
आधारिा कायािन्वयन गररनेछ।
7.४.१4

ु ले अन्िरािष्ट्रियस्िरिा व्यि गरे का
पशुपन्छीका रोगहरुको ररपोष्ट्रटिङ्ग लगायिका िुलक
प्रतिवद्धिा तनवािह गनि आवश्यकिा अनुसार सरकारका िीनवटै िहकाबीि सिन्वय,
सहकायि र साझेिारीको लातग सं यन्त्रको तनिािर् गररनेछ।

7.४.15 ष्ट्रवतभन्न क्षेत्र, िह र स्िरिा पशु स्वास््य सेवा प्रवाहिा सं लग्न प्राष्ट्रवतधक जनशखिलाई
स्िर अनुसार ििाि, नवीकरर् र िक्षिा ष्ट्रवकासका लातग थप िातलिको व्यवस्था गरी
तनयिन गररनेछ।
7.४.१६

ु िा पशु स्वास््य सेवा प्रवाहको लातग आवश्यक ष्ट्रवतभन्न स्िरका जनशखि ियार
िुलक
पानि

ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, ि्यिस्िरीय जनशखि ष्ट्रवकास केन्र र िातलि केन्रहरूवीिको

सहकायििा अ्ययन िथा िातलि सम्बन्धी कायिक्रि सञ्चालन गररनेछ।
7.४.१७

पशुपन्छी क्षेत्रिा तभत्र्याउन सष्ट्रकने आधुतनक प्रष्ट्रवतधहरु पष्ट्रहिान गरी िातलि केन्र
िाफिि स्थानीयिहसम्ि प्रष्ट्रवतध हस्िान्िरर्को व्यवस्था गररनेछ।

7.४.१८

पशुपन्छी उपिार, रोग तनिान, िोप उत्पािन लगायि अन्य प्रयोगशालािा उच्ि
जोखिििा रही कायि गने पशु स्वास््यकिीहरुको स्वास््य सुरक्षर् गनि स्वास््य
परीक्षर्, उपिार, बीिा लगायिका सुष्ट्रवधाहरु सम्बन्धी तनििखशका ियार गरी लागु
गररनेछ।

7.४.१९

पशु स्वास््यको क्षेत्रिा अनुसन्धान, खशक्षा र सेवा प्रवाहबीि सष्ट्रक्रय िथा ष्ट्रक्रयाशील
सम्बन्ध स्थाष्ट्रपि गने सञ्जालको ष्ट्रवकास गररनेछ।

7.४.२०

पशु स्वास््य सम्बन्धी प्रयोगशालाहरुिा जैष्ट्रवक सुरक्षा प्रत्याभूि गनि वायोसेखफ्ट
तनरीक्षकको व्यवस्था गररनेछ।

8. सं स्थागि व्यवस्था
ु ीहरुले दिएको कायि क्षेत्रतभत्र रही सङघ, प्रिे श िथा
8.१ यो नीति नेपालको सं ष्ट्रवधानको अनुसि
स्थानीय िहबाट कायािन्वयन हुनेछ। सरकारका िीन वटै िहबाट आपसी सिन्वय र सहकायििा
नीति कायािन्वयन गिाि सङघ, प्रिे श र स्थानीय िह (सिन्वय िथा अन्िरसम्बन्ध) ऐन, २०७७
का प्रावधानहरुलाई प्रिुि आधारको रुपिा तलइनेछ। प्रिे श र स्थानीय िहले यस नीतिको ििि
ष्ट्रवपररि नहुने गरी सम्बखन्धि नीतिहरु ियार गरी लागु गनि सक्नेछन् ।
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8.२ नीति कायािन्वयनका लातग आवश्यकिा अनुसार सङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षर् गरी
सियानुकुल सं रिनाहरुको ष्ट्रवकास गररनेछ।
8.३ नीतिको कायािन्वयनलाई सहजीकरर् गनि सङघ िथा प्रिे शिा पशुपन्छी ष्ट्रवकास हे ने िन्त्रालयले
र स्थानीयस्िरिा सम्बखन्धि स्थानीय िहले आवश्यक सतितिहरु गठन गनि सक्नेछन्। साथै
सङघ िथा प्रिे शका तनकायहरुबीि सिन्वयका लातग सङघको पशुपन्छी हे ने िन्त्रालयले
ष्ट्रवषयगि सतितिहरु गठन गनेछ। यस्िा ष्ट्रवषयगि सतितिहरुिा िष्ट्रहलाको सहभातगिा सुतनखिि
गररनेछ।
8.४ नीति कायािन्वयन सहजीकरर्को लातग केन्रीयस्िरिा िे हायका सिस्यहरु रहने गरी एक
तनिे शक सतिति रहनेछुः
१.

अ्यक्ष, िाननीय िन्त्री, कृष्ट्रष िथा पशुपन्छी ष्ट्रवकास िन्त्रालय

२.

सिस्य, िाननीय सिस्य (कृष्ट्रष ष्ट्रवषय हे ने) राष्ट्रिय योजना आयोग

३.

सिस्य, सखिव (पशुपन्छी ष्ट्रवकास िफि), कृष्ट्रष िथा पशुपन्छी ष्ट्रवकास िन्त्रालय

४.

सिस्य, सह सखिव, वन िथा वािावरर् िन्त्रालय

५.

सिस्य, सह सखिव, गृह िन्त्रालय

६.

सिस्य, सह सखिव, अथि िन्त्रालय

७.

सिस्य, सह सखिव, स्वास््य िथा जनसं ख्या िन्त्रालय

८.

सिस्य, सह सखिव, सङघीय िातिला िथा सािान्य प्रशासन िन्त्रालय

९.

सिस्य, िहातनिे शक, पशु सेवा ष्ट्रवभाग

१०.

सिस्य सखिव, सहसखिव, पशु स्वास््य िहाशािा, कृष्ट्रष िथा पशुपन्छी ष्ट्रवकास िन्त्रालय

तनिे शक सतितिको बैठक साधारर्िया वषिको एक पटक बस्नेछ। आवश्यकिा अनुसार थप
बैठक बस्न सक्नेछ। सतितििा आवश्यकिा अनुसार आिखन्त्रि सिस्यको रुपिा ष्ट्रवज्ञ वा
सरोकारवालाहरुलाई आिन्त्रर् गनि सष्ट्रकनेछ।
सङघ,

प्रिे श

र

स्थानीय

िहहरुले

नीतििा

उखललखिि

ष्ट्रवषयहरुको

सिन्वयात्िक

ढङ्गले

कायािन्वयन, अनुगिन िथा िूलयाङ्कन गनि “सङघ, प्रिे श र स्थानीय िह (सिन्वय िथा
अन्िरसम्बन्ध) ऐन, २०७७” को िफा २२ बिोखजिको ष्ट्रवषयगि सतिति गठन गरी िफा २३
बिोखजि सतितिको कायि तनिे खशका ियार गररनेछ।
9.

आतथिक पक्ष
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नेपाल सरकार, कृष्ट्रष िथा पशुपन्छी ष्ट्रवकास िन्त्रालयबाट पशु स्वास््य सेवा सम्बन्धी
िीघिकालीन िथा वाष्ट्रषक
ि कायियोजना एवि् कायिक्रि बनाउने खजम्िेवारीलाई तनरन्िरिा दिइनेछ।
यस नीति अन्िगििका व्यवस्थाहरूको कायािन्वयनका लातग आवश्यक पने बजेट सङघ िथा
प्रिे शिा पशुपन्छी ष्ट्रवषय हे ने िन्त्रालय र स्थानीयस्िरिा सम्बखन्धि स्थानीय िहहरुले वाष्ट्रषक
ि
बजेट िथा कायिक्रििा सिावेश गरी कायािन्वयनको व्यवस्था तिलाउने छन्। वाह्य ष्ट्रवकासका
साझेिारहरु, गैह्रसरकारी सं स्थाहरु एवि् तनजी क्षेत्रले पशुपन्छी िथा ित्स्य स्वास््य सम्बन्धी
कायििा लगानी गिाि यस नीतिका व्यवस्थाहरुको पालना गनुप
ि नेछ।
10.

कानुनी व्यवस्था
यस नीतििा सिाष्ट्रवष्ट व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कायािन्वयनका लातग ष्ट्रवद्यिान पशु स्वास््य िथा
पशु सेवा ऐन, २०५५ र सो को तनयिावली, २०५६; पशु बधशाला िथा पशु जाँि ऐन,
2055 र सो को तनयिावली, 2057

र पशु खिष्ट्रकत्सा पररषद ऐन, 2055 को

कायािन्वयनको प्रभावकाररिा, कायािन्वयनिा िे िापरे का सिस्या र नीतिगि व्यवस्था कायािन्वयन
गनि कानुनी

आधारको अपयािप्ताका ष्ट्रवषयिा अ्ययन

अनुसन्धानबाट पुष्याईं हुने

गरी

आवश्यकिा अनुसार सं शोधन, पररिाजिन र पशु कलयार् ऐन, सं क्रािक पशु रोग तनयन्त्रर् ऐन
लगायिका अन्य आवश्यक ऐन र सोसँग सम्बखन्धि तनयिावली, तनिे खशका, िापिण्डहरु
लगायिका कानुनी आधार ियार गररनेछ।
१1.

अनुगिन िथा िूलयाङकन
नीति कायािन्वयन र अनुगिन योजनाको िाका ियार गरी लागु गररनेछ। नीति कायािन्वयनको
तनयतिि अनुगिन िथा िूलयाङकन सङघीयस्िरिा कृष्ट्रष िथा पशुपन्छी ष्ट्रवकास िन्त्रालय, पशु
सेवा ष्ट्रवभाग, प्रिे शस्िरिा प्रिे शका पशु स्वास््यसँग सम्बखन्धि तनकाय र स्थानीयस्िरिा
सम्बखन्धि स्थानीय िहबाट गने व्यवस्था तिलाइनेछ।
प्रिे शस्िरिा सञ्चालन भएका पशु स्वास््यसँग सम्बखन्धि कायिक्रिको सो क्षेत्रका सङघ, प्रिे श
ु सिीक्षा गररनेछ।
िथा स्थानीि िहको सहभातगिािा कखम्ििा वषिको एक पटक सं यि
नीति अनुरुपको कायिक्रिको िजुि
ि ा र कायािन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वषि सिग्र
पक्षको सिीक्षा यसै नीतिअनुसार गठन हुने तनिे शक सतितिले गनेछ। नीति कायािन्वयनको
िूलयाङकन प्रतिवेिन आवतधक रुपिा साविजतनक गररनेछ।

१2.

जोखिि
यस नीतििा भएका व्यवस्थाहरु पूर्ि रुपले कायािन्वयनिा लयाउन ष्ट्रवतभन्न सरोकारवाला
तनकायको अहि भुतिका रहने भएकोले सम्बखन्धि सबै तनकायहरुले खजम्िेवार र प्रतिवद्ध भई
13

आफ्नो भुतिका तनवािह गने, गराउने वािावरर् तसजिना गनि सियिै आवश्यकिानुसार सं स्थागि
सं रिनािा सुधार, सम्बखन्धि ऐन, तनयिहरुको पररिाजिन वा िजुि
ि ा अपररहायि हुन्छ। सो जोखिि
न्यूनीकरर् गनि नीति कायािन्वयन योजना ियार गने, आवश्यक बजेटको व्यवस्था र जनशखिको
पररिालनको ष्ट्रवषयिा तनिे शक सतितिले आवश्यक कायि गनेछ ।

रष्टब्युः “पशु” वा “पशुपन्छी” शब्िले पशु, पन्छी र िाछा सिेिलाई जनाउं छ ।
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