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पश ुवधशाला र मास ुजााँच ऐन, २०५५ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि  

               २०५५।१२।८ 

संशोधन गने ऐन                                           प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

(१)  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून 

 संशोधन गने ऐन, २०६६           २०६६।१०।७ 

(२) केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२      २०७२।११।१३ 

(३) नेपालको संववधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई  

     संशोधन गने ऐन, २०७५         २०७५।११।१९ 

 

२०५५ सालको ऐन नं. २६ 

............ 
पश ुवधशाला र मास ुजााँच गने सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िावना : सवनसाधारण जनिाको स्वास््य र वहि कायम राख्न मास ु िथा मासबुाट बने्न खाद्य 
पदाथनमा ममसावट रोक्न र मासमुा हनुे स्वस्थिा िथा मासकुो स्वाभाववक गणु ववग्रन नददई उपयकु्त 
स्िर कायम राख्नको लामग पश ुवधशाला स्थापना गने र मास ुजााँच गने सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनन 
वाञ्छनीय भएकोले, 

श्री ५ महाराजामधराज वीरेन्त्र वीर ववक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्नमा संसदले 
यो ऐन बनाएकोछ । 

 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “पश ुवधशाला र मास ुजााँच ऐन, २०५५” 

रहेको छ । 

(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको िेरमा 
िोकेको मममिदेक्षख प्रारम्भ हनुेछ ।

 

 

२. पररभार्ा : ववर्य वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

                                                           

     यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदखेि लागू भएको । 

    गणतन्त्र सुदढृीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिककएको । 
     ऐन लागू भएका खिखत र स्थान द्रष्टव्यिा उल्लेि गररएको छ । 
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(क) “पश”ु भन्नाले गाई, गोरु, सााँढे बाहेक भाले जािको खसी िलु्याइएको वा 
निलु्याइएको बोका, भेडा, च्याङ्ग्ग्रा, सुंगरु, बंगरु, बाँदेल, रााँगो, खरायो वा मासकुो 
लामग योग्य देक्षखएको भैंसी, बाख्रा, पोथी जािको भेंडा, च्याङ्ग्ग्रा, सुंगरु, बंगरु, 

बाँदेल वा खरायो सम्झन ुपछन र सो शब्दले भाले वा पोथी जािको कुखरुा, 
हााँस, परेवा वा मासकुो प्रयोजनको लामग पामलएको अन्त्य पशपंुिी समेि 
सम्झन ुपछन । 

(ख) “मास”ु भन्नाले मामनसले खान योग्य पशकुो मास ुसम्झन ुपछन । 

(ग) “मास ुमनरीिक” भन्नाले दफा ६ बमोक्षजम मनयकु्षक्त गररएको वा िोवकएको मास ु
मनरीिक सम्झन ुपछन । 

(घ) “मास ु सपुरीवेिक” भन्नाले दफा ७ बमोक्षजम िोवकएको मास ु सपुरीवेिक 
सम्झन ुपछन । 

(ङ) “पश ुवधशाला” भन्नाले मासकुो मनममत्त पश ुवध गनन बनाइएको घर वा ठाउाँ 
सम्झन ुपछन । 

(ज) “मास ु मबके्रिा” भन्नाले व्यवसावयक रुपमा मास ु मबक्री गने व्यक्षक्त सम्झन ु 
पछन । 

(छ) “िोवकएको” वा “िोवकए बमोक्षजम” भन्नाले यस ऐन अन्त्िगनि बनेको मनयममा 
िोवकएको वा िोवकए बमोक्षजम सम्झन ुपछन । 

 

३. इजाजिपर नमलई पश ुवधशाला स्थापना गनन वा मास ुमबक्री गनन नपाइन े: यस ऐन बमोक्षजम 
इजाजिपर नमलई कसैले पमन पश ु वधशाला स्थापना गनन वा मास ु ववके्रिाको काम गनन 
पाउने छैन । 

 

४. पश ु वधशालाको स्थापना : (१) नेपाल सरकार पा प्रदेश सरकारले नपेाल राजपरमा 
सूचना प्रकाशन गरी नेपाल ............ को कुनै पमन िेरमा पश ुवधशाला स्थापना गनन 
सक्नेछ । 

                                                           

    नपेालको संखवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोखधत ।  

    गणतन्त्र सुदढृीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिककएको । 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए िापमन गैर सरकारी िेरमा समेि 
पश ुवधशाला स्थापना गनन नेपाल सरकार पा प्रदेश सरकारले िोवकए बमोक्षजम इजाजि 
ददन   सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोक्षजम पश ुवधशाला स्थापना र संचालन गदान पालन 
गनुन पने शिन िथा अपनाउन ुपने मापदण्ड िोवकए बमोक्षजम हनुेछ । 

 

५. इजाजिपर : (१) पश ुवधशाला स्थापना गनन वा मास ुमबके्रिाको काम गनन चाहने व्यक्षक्त वा 
संस्थाले िोवकए बमोक्षजमको ढााँचामा िोवकएको अमधकारी समि दरखास्ि ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम दरखास्ि पनन आएमा िोवकएको अमधकारीले त्यस्िो 
दरखास्िको सम्बन्त्धमा आवश्यक जााँचबझु गरी िोवकए बमोक्षजम दस्िरु मलई 
दरखास्िवालालाई पश ु वधशाला स्थापना गनन वा मास ु मबके्रिाको काम गनन िोवकए 
बमोक्षजमको ढााँचामा इजाजिपर ददनेछ । 

(३) मास ुमबके्रिाले पालन गनुन पने शिनहरु िोवकए बमोक्षजम हनुेछ । 

 

६. मास ु मनरीिकको मनयकु्षक्त : (१) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले पश ु र मास ु जााँच 
गननको लामग पश ु क्षचवकत्सा ववर्यमा कम्िीमा स्नािकोपामध हामसल गरेको व्यक्षक्तलाई मास ु
मनरीिकको पदमा मनयकु्षक्त गनन वा िोक्न सक्नेछ । 

(२) यस ऐनमा लेक्षखएका काम, किनव्य िथा अमधकारको अमिररक्त मास ुमनरीिकको 
अन्त्य काम, किनव्य र अमधकार िोवकए बमोक्षजम हनुेछ । 

 

७. मास ुसपुरीवेिक िोक्न सक्न े: (१) पश ुवधशाला व्यवस्थापन र मास ुमनरीिकको काममा 
सपुरीवेिण गननको लामग पश ु क्षचवकत्सा ववर्यमा कम्िीमा स्नािकोपामध हामसल गरेको कुनै 
कमनचारीलाई प्रदेश सरकार वा स्थानीय िहले मास ुसपुरीवेिक िोक्न सक्नेछ । 

 (२) .............. 
(३) मास ुसपुरीवेिकको अन्त्य काम, किनव्य र अमधकार िोवकए बमोक्षजम हनुेछ । 

 

                                                           

    नपेालको संखवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोखधत ।.  

   नेपालको संखवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा खिककएको । 
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८. पश ुवध गनुन अक्षघ जाँचाउन ुपने : (१) कुनै पश ुवध गनुनभन्त्दा अक्षघ पश ुवधशाला स्थापना 
भएको िेरमा पश ुवधशालामा र पश ुवधशाला स्थापना नभएको िेरमा मास ुसपुरीवेिकले 
िोकेको स्थानमा त्यस्िो पश ुजाँचाउन ु पनेछ । पश ुजााँच गने कायनववमध िोवकए बमोक्षजम 
हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम जााँच गररएको पश ु वध गनन उपयकु्त देक्षखएमा मास ु
मनरीिकले क्षचन्त्ह समेि अंवकि गरी त्यस्िो पश ुवध गने अनमुमि ददनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम जााँच गररएको पश ुरोगी देक्षखएमा त्यस्िो पश ुवध गनन 
मास ुमनरीिकले रोक लगाउन सक्नेछ । 

 

९. पश ु वधशालामा पश ु वध गनुन पने : (१) दफा ८ बमोक्षजम वध गनन उपयकु्त देक्षखएको 
पशलुाई पश ुवधशालामा वध गनुन पनेछ । 

  िर प्रचमलि कानून बमोक्षजम मनर्धे गररएका ददनमा पश ुवध गनन पाइने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए िापमन पश ु वधशाला स्थापना 
नभएको िेरमा मास ुसपुरीवेिकले िोकेको समय र स्थानमा त्यस्िो पश ुवध गनुन पनेछ । 

 

१०. वध गररएको पशकुो मास ुजााँच गनुन पने : (१) दफा ९ बमोक्षजम वध गररएको पशकुो मास ु
मास ुमनरीिकले िोवकए बमोक्षजम जााँच गनुन पनेछ । 

(२) मास ु मनरीिकले उपदफा (१) बमोक्षजम वध गररएको पशकुो मास ुजााँच गदान 
त्यस्िो मासमुा केही खराबी वा रोग भएको पाइएमा त्यस्िो मास ुआंक्षशक वा पूणनरुपमा मबक्री 
वविरणको लामग मनर्धे गनन सक्नेछ । 

(३) यस दफाको प्रयोजनको लामग नेपाल सरकारले मास ु जााँच गने प्रयोगशाला 
िोक्न सक्नेछ । 

 

११. मास ु मबक्री गने नपाइन े : (१) दफा २ को खण्ड (क) मा उक्षल्लक्षखि पश ुबाहेक अन्त्य 
पशकुो मास ुमबक्री गनन पाइने छैन । 

(२) रोग लामग वा नलागी कालगमिले मरेको पशकुो मास ुमबक्री गनन पाइने छैन । 

(३) छाला सवहिको मास ुमबक्री गनन पाइने छैन । 



www.lawcommission.gov.np 
 

5 
 

िर पंिी, सुंगरु, बंगरु वा बाँदेलको मास ुर पशकुो जाि क्षचनाउन आवश्यक पने जमि 
वहस्साको मास ु वा पशकुो टाउको वा खटु्टा छाला सवहि मबक्री गनन यस दफाले बाधा 
प¥ुयाएको मामनने छैन । 

 

१२. मासमुा छाप वा क्षचह्न लगाउन ुपने : (१) मास ुमनरीिकले पशकुो मास ुजााँच गरी मास ुमबक्री 
गनन अनमुमि ददंदा त्यस्िो मासमुा िोवकए बमोक्षजमको छाप वा क्षचह्न स्पष्ट देक्षखने गरी लगाउन ु
पनेछ । 

(२) मास ुमबके्रिाले उपदफा (१) बमोक्षजम छाप वा क्षचह्न नलगाएको मास ुमबक्री गनन 
पाउने छैन । 

 

१३. ममसावट गरी मास ु मबक्री गनन नहनु े : (१) एक जािको पशकुो मासलुाई अको जािको 
पशकुो मास ुहो भनी वा एक जािको पशकुो मास ुर अको जािको पशकुो मास ु ममसावट 
गरी मबक्री गनन पाइने छैन । 

(२) मासकुो स्वाभाववक गणु वा स्वाद पररविनन गने वा िौल बढाउने गरी कुनै 
पदाथन मासमुा ममसाई मबक्री गनन पाइने छैन । 

 

१४. दस्िरु लाग्न े: यस ऐन बमोक्षजम पश ुवा मास ुजााँच गराउाँदा लाग्ने दस्िरु िोवकए बमोक्षजम 
हनुेछ । 

 

१५. प्रवेश गनन सक्न े: मास ुमनरीिक वा मास ुसपुरीवेिकले जनुसकैु बेला पश ुवधशाला वा मास ु
मबक्री गररने स्थानमा प्रवेश गरी पश ुवा मास ुजााँच गनन वा मासकुो नमूना मलन सक्नेछ । 
सो कायनमा सहयोग पयुानउन ुसम्बक्षन्त्धि सबैको किनव्य हनुेछ । 

 

१६. बाधा नहनु े: यस ऐनमा अन्त्यर जनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए िापमन परम्परादेक्षख चमलआएको 
चाडपवन, धाममनक पूजाआजा, कुनै भोज भिेर वा धाममनक उत्सव जस्िा कायनको मसलमसलामा 
पश ुवधशाला बाहेकका स्थानमा पश ुवध गनन र छाला सवहिको मास ुउपभोग गनन बाधा 
पयुानएको मामनने छैन । 
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१७. दण्ड सजाय : (१) दफा ८ को उपदफा (१) वा (३), दफा ९, दफा १० को उपदफा (२), 

दफा ११ को उपदफा (३) वा दफा १२ को उपदफा (२) उल्लंघन गने व्यक्षक्तलाई 
पवहलो पटक भए पााँचहजार रुपैयााँसम्म र दोस्रो पटकदेक्षख पटकै वपच्छे दशहजार रुपैयााँसम्म 
जररवाना वा एक मवहनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछ । 

 

(२) दफा ३, दफा ११ को उपदफा (१) वा (२) वा दफा १३ उल्लंघन गने 
व्यक्षक्तलाई पवहलो पटक भए दशहजार रुपैयााँसम्म र दोश्रो पटकदेक्षख पटकै वपच्छे बीसहजार 
रुपैयााँसम्म जररवाना वा िीन मवहनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछ । 

 

१८. अमधकार प्रत्यायोजन : यस ऐन बमोक्षजम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारलाई प्राप्त 
अमधकार मध्ये केही अमधकार आवश्यकिा अनसुार कुनै मनकायलाई प्रत्यायोजन गनन  
सक्नेछ । 

 

१९. नपेाल सरकार वादी हनु े: यस ऐन अन्त्िगनिको मदु्दा नेपाल सरकार वादी हनुेछ । 

 

२०. मदु्दाको िहवककाि र दायरी : (१) यस ऐन अन्त्िगनिको कसूरको िहवककाि नेपाल 
सरकारले मनयकु्त गरेको मास ुमनरीिकले गनेछ र िहवककािको काम पूरा भएपमछ मदु्दा हेने 
अमधकारी समि मदु्दा दायर गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम मदु्दा हेने अमधकारी समि मदु्दा दायर गदान मदु्दाको 
िहवककाि गने कमनचारीले सरकारी ववकलमसि राय सल्लाह मलन सक्नेछ । 

 

२१. मदु्दा हेने अमधकारी : यस ऐन अन्त्िगनिको कसूर सम्बन्त्धी मदु्दा प्रमखु क्षजल्ला अमधकारीले 
हेनेछ र प्रमखु क्षजल्ला अमधकारीको मनणनय उपर क्षचत्त नबझु्ने व्यक्षक्तले क्षजल्ला अदालिमा 
पनुरावेदन गनन सक्नेछ । 

 

२२. प्रचमलि कानून बमोक्षजम हनु े : यस ऐनमा लेक्षखएजमि कुरामा यसै ऐन बमोक्षजम र अरुमा 
प्रचमलि कानून बमोक्षजम हनुेछ । 

                                                           

    नपेालको संखवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोखधत ।.  

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२ द्धारा संशोखधत । 
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२३ मनयम बनाउन ेअमधकार : यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्त्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक 
मनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

 

२४. खारेजी : मलुकुी ऐन, चौपायाको महलको ३ नम्बर र १६ नम्बर खारेज गररएको छ । 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

द्रष्टव्य :– (क)  ऐन लागू भएको खिखत र स्थान :– 

खिखत २०६०।१।८ को नेपाल राजपरिा प्रकाखशत सूचना अनुसार हटेौडा नगरपाखलकाको पूवविा चौघडा बजार, 

पखिििा वडा नंंं. ११ को सरस्वती िोल्सी, उत्तरिा चौकीटोल वन तगारो र दखिणिा स्यासेकाखलका 

पम्पखभरको िेरिा २०६० साल बैशाि १ गतेदखेि प्रारम्भ हुने गरी तोककएको । 

(ि)  रुपान्त्तर :–  

केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्तर गररएका शब्दहरूूः–  

“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 


