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पश ुस्वास््य तथा पश ुसेवा ऐन, २०५५ 

लालमोहर र प्रकाशन मममत 

                    २०५५।४।६ 

संशोधन गने ऐन                                             प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

१. गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा 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. ७ 

=........... 

पश ुस्वास््य तथा पश ुसेवा सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्तावना : मलुकुको अथनतन्त्रको महत्वपूणन स्थान ओगटेको पशपुालन व्यवसायलाई व्यवस्स्थत र 
ववकमसत तलु्याउन र मानव समदुायको पौविक भोजन तथा स्वास््यका दृविकोणबाट समेत पश,ु 

पशजुन्त्य पदाथन वा पश ु उत्पादन सामग्रीको स्वस्थ रुपमा उत्पादन, मबक्री ववतरण, मनकासी तथा 
पैठारी गने सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनन बान्त्छनीय भएकोले, 

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

 

पररच्छेद–१ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्िप्त नाम र प्रारम्भ :  (१) यस ऐनको नाम “पश ुस्वास््य तथा पश ुसेवा ऐन, २०५५” 

रहेको छ । 

(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको िेरमा 
तोकेको मममतदेस्ि प्रारम्भ हनुेछ ।  

                                                           


     यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदखेि लागू भएको । 

   गणतन्त्र सुदढृीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिककएको । 
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२. पररभार्ा : ववर्य वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “पश”ु भन्नाले जनुसकैु प्रकारका पाल्त ुवा जंगली जनावर सम्झन ुपछन र सो 
शब्दले पंिी र माछालाई समेत जनाउँछ । 

(ि) “पशजुन्त्य पदाथन” भन्नाले पशकुो मास,ु रगत, बोसो, वपत्त, दूध, फूल, हाड, छाला, 
मसड्ड, िरु, पवाँि, ऊन, भतु्ला, रौं, भू ू्रण, वीयन, ग्रन्त्थी, मल, मरु वा सोबाट 
बनाइएको अप्रशोमधत वस्त ुसम्झन ुपछन । 

(ग) “पश ुउत्पादन सामग्री” भन्नाले पश ुस्वास््यमा, कृमरम गभानधानमा वा जैववक 
पदाथन उत्पादनमा उपयोग हनुे प्रशोमधत वा अप्रशोमधत सामग्री सम्झन ुपछन । 

(घ) “जैववक पदाथन (वायोलोस्जकल्स)” भन्नाले पश ु ववकास वा पश ु स्वास््यको 
लामग प्रयोग गररने जीवाण ु वा ववर्ाणयुकु्त और्धी, िोप वा जैववक रसायन 
सम्झन ुपछन । 

(ङ) “क्वारेन्त्टाइन चेकपोि” भन्नाले नेपाल सरकारले दफा ३ बमोस्जम स्थापना 
गरेको पश ुक्वारेन्त्टाइन चेकपोि सम्झन ुपछन । 

(च) “क्वारेन्त्टाइन” भन्नाले कुनै पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ु उत्पादन सामग्रीमा 
कुनै रोग लागेको छ छैन भने्न कुरा यवकन गनन पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ु
उत्पादन सामग्रीलाई कुनै िास ठाउँमा तोवकएको अवमधभर परीिणको लामग 
एकैसाथ वा छुट्टा छुटै्ट राख्न ेकाम सम्झन ुपछन । 

(छ) “क्वारेन्त्टाइन अमधकृत” भन्नाले दफा ५ बमोस्जम मनयसु्क्त गररएको 
क्वारेन्त्टाइन अमधकृत सम्झन ुपछन । 

(ज) “क्वारेन्त्टाइन स्थल” भन्नाले पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ुउत्पादन सामग्रीलाई 
परीिणको लामग क्वारेन्त्टाइनमा रास्िने ठाउँ सम्झन ुपछन । 

(झ) “संक्रामक रोग” भन्नाले अनसूुचीमा उस्ल्लस्ित रोगहरु र नेपाल सरकारले 
नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्त्य रोगहरुलाई समेत 
जनाउँछ । 

(ञ) “ववभाग” भन्नाले नेपाल सरकार, पश ुसेवा ववभाग सम्झन ुपछन । 

                                                                                                                                                                                           
   खिखत २०५७।२।२ को नेपाल राजपरिा प्रकाखशत सूचना अनुसार खिखत २०५७ साल श्रावण १ गते दखेि नेपालभर लागू हुने 

गरी   तोककएको । 
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(ट) “कायानलय प्रमिु” भन्नाले =.......... पश ुसेवा कायानलय वा तोवकएको अन्त्य 
कायानलयको प्रमिु भई काम गने व्यस्क्त सम्झन ुपछन । 

(ठ) “भेटेनरी मनरीिक” भन्नाले दफा २५ बमोस्जम मनयसु्क्त गररएको वा तोवकएको 
अमधकृत सम्झन ुपछन । 

(ड) “पैठारीकतान” भन्नाले नेपाल ........... बावहरबाट पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा 
पश ुउत्पादन सामग्री पैठारी गने व्यस्क्त सम्झन ुपछन । 

(ढ) “मनकासीकतान” भन्नाले नेपाल...........अमधराज्यबाट पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा 
पश ुउत्पादन सामग्री मनकासी गने व्यस्क्त सम्झन ुपछन । 

(ण) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोस्जम” भन्नाले यस ऐन अन्त्तगनत बनेको मनयममा 
तोवकएको वा तोवकए बमोस्जम सम्झन ुपछन । 

 

पररच्छेद–२ 

पश ुक्वारेन्त्टाइन सम्बन्त्धी व्यवस्था 
३. क्वारेन्त्टाइन चेकपोिको स्थापना : नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी 

नेपाल ........... को कुनै पमन िेरमा स्थायी वा अस्थायी प्रकृमतको क्वारेन्त्टाइन चेकपोि 
स्थापना गनेछ । 

 

४. क्वारेन्त्टाइन स्थल मनमानण गनन सक्न े : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी दफा ३ बमोस्जम क्वारेन्त्टाइन चेकपोि स्थापना भएको िेरमा क्वारेन्त्टाइन 
स्थल मनमानण गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए तापमन मनजी िेरलाई समेत 
क्वारेन्त्टाइन स्थल मनमानण गनन नेपाल सरकारले अनमुमत ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम गैर सरकारी िेरमा क्वारेन्त्टाइन स्थल मनमानण गनन 
चाहनेले ववभागबाट मसफाररश पर मलन ुपनेछ । 

                                                           
   नेपालको संखवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा खिककएको । 

 गणतन्त्र सुदढृीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिककएको । 
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(४) उपदफा (१) वा (२) बमोस्जम क्वारेन्त्टाइन स्थल मनमानण गदान पालन गनुन पने 
शतन तथा अपनाउन ुपने मापदण्ड तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

 

५. क्वारेन्त्टाइन अमधकृतको मनयसु्क्त : नेपाल सरकारले दफा ३ बमोस्जम स्थापना भएको 
क्वारेन्त्टाइन चेकपोिको प्रमिुको रुपमा काम गने गरी पश ु स्चवकत्सा ववर्यमा कम्तीमा 
स्नातकोपामध हामसल गरेको व्यस्क्तलाई क्वारेन्त्टाइन अमधकृतको पदमा मनयसु्क्त गनेछ । 

 

६. क्वारेन्त्टाइनमा राख्न ुपने : (१) पैठारीकतानले पैठारी गरेका पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ु
उत्पादन सामग्रीलाई परीिणको लामग तोवकएको अवमधसम्म क्वारेन्त्टाइनमा राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम क्वारेन्त्टाइनमा रास्िएका पशकुो लामग आवश्यक पने 
दाना, पानी र सरुिाको व्यवस्था सम्बस्न्त्धत पैठारीकतानले गनुन पनेछ । 

(३) क्वारेन्त्टाइनमा रास्िएको पश ुपरीिण अवमधमभरै मरेमा क्वारेन्त्टाइन अमधकृतले 
त्यस्तो मरेको पश ुपरीिण गरी नि गनन पैठारीकतानलाई आदेश ददनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोस्जम क्वारेन्त्टाइनमा रास्िएको पश ुमरेमा पैठारीकतानले कुनै 
प्रकारको िमतपूमतन दाबी गनन पाउने छैन । 

(५) क्वारेन्त्टाइनमा रास्िएको पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ुउत्पादन सामग्री परीिण 
गने कायनववमध तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

 

७. प्रमाणपर ददन ु पने : क्वारेन्त्टाइन अमधकृतले पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ु उत्पादन 
सामग्रीलाई क्वारेन्त्टाइनमा रािी जाँच गरेपमछ तोवकए बमोस्जमको ढाँचामा क्वारेन्त्टाइन 
प्रमाणपर उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

 

८. मनकासी वा पैठारी गदान पालन गनुन पने शतन : मनकासीकतान वा पैठारीकतानले पश,ु पशजुन्त्य 
पदाथन वा पश ुउत्पादन सामग्री मनकासी वा पैठारी गदान पालन गनुन पने शतन तोवकए बमोस्जम 
हनुेछ । 

 

९. क्वारेन्त्टाइन चेकपोिको बाटो भएर मार पैठारी गनुन पने : पैठारीकतानले पश,ु पशजुन्त्य पदाथन 
वा पश ुउत्पादन सामग्री पैठारी गदान क्वारेन्त्टाइन चेकपोिको बाटो भएर गनुन पनेछ । 
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१०. पैठारी गनन प्रमतबन्त्ध लगाउन सक्न े: नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
तोकेको रोगहरु भएको पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ुउत्पादन सामग्री पैठारी गनन प्रमतबन्त्ध 
लगाउन सक्नेछ । 

 

११. प्रवेश गनन रोक लगाउन सक्न े: देहायका अवस्थामा क्वारेन्त्टाइन अमधकृतले पैठारी गररएका 
पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ुउत्पादन सामग्रीको प्रवेशमा रोक लगाउन सक्नेछ :– 

(क) पैठारी गररएका पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ु उत्पादन सामग्री जनु ठाउँबाट 
ल्याएको हो सो ठाउँमा संक्रामक रोगको प्रकोप भएको सूचना प्राप्त भएमा, 

(ि) पैठारीकतानले पैठारी गने पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ुउत्पादन सामग्रीमा तोवकए 
बमोस्जम संक्रामक रोग नभएको प्रमाणपर र स्वस्थता सम्बन्त्धी प्रमाणपर उपलब्ध 
नगराएमा, 

(ग) िण्ड (ि) बमोस्जमको प्रमाणपर उपलब्ध गराएको भए तापमन केही पशहुरु 
संक्रामक रोग लामग मरेको पाइएमा, 

(घ) पैठारी गररएको पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ुउत्पादन सामग्री ल्याउनको मनममत्त 
प्रयोग गररएको सवारी साधनमा संक्रामक रोगको लसपस भएको पाइएमा । 

 

१२. आदेश ददन सक्न े :  (१) क्वारेन्त्टाइन अमधकृतले दफा ११ बमोस्जम प्रवेश गनन रोक 
लगाइएको पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ुउत्पादन सामग्री जनु मलुकुबाट ल्याइएको हो सो 
मलुकुमा वफतान लैजान आदेश ददन सक्नेछ । 

(२) पैठारी गररएका पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ुउत्पादन सामग्री त्यसै रािी छोड्दा 
वा सम्बस्न्त्धत मलुकुमा वफतान पठाउँदा संक्रामक रोग फैलन सक्ने संभावना देस्िएमा 
क्वारेन्त्टाइन अमधकृतले पैठारीकतानलाई त्यस्तो पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ु उत्पादन 
सामग्रीलाई हटाउने वा नि गने आदेश ददन सक्नेछ । 

 

१३. मललाम गनन सवकन े : (१) क्वारेन्त्टाइन स्थलमा रास्िएको पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ु
उत्पादन सामग्री तोवकएको अवमध मभर सम्बस्न्त्धत पैठारीकतानले वफतान नलगेमा क्वारेन्त्टाइन 
अमधकृतले त्यस्तो पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ु उत्पादन सामाग्री जफत गरी मललाम गनन 
सक्नेछ । मललाम गने अवस्था र कायनववमध तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम जफत गररएको पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ुउत्पादन 
सामग्री मललाम गनन उपयकु्त नदेस्िएमा वा मललाम गदान कसैले नसकारेमा क्वारेन्त्टाइन 
अमधकृतले त्यस्तो पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ुउत्पादन सामग्री हटाउन वा नि गनन आदेश 
ददन सक्नेछ । 

 

१४. हटाउन े वा नि गने : (१) दफा ६, १२ वा १३ बमोस्जम हटाउने वा नि गने आदेश 
पाएपमछ सम्बस्न्त्धत पैठारीकतानले त्यस्तो पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ुउत्पादन सामग्री हटाउन 
वा नि गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम सम्बस्न्त्धत पैठारीकतानले पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ु
उत्पादन सामग्री नहटाइएमा वा नि नगरेमा क्वारेन्त्टाइन अमधकृत आफैले त्यस्तो पश,ु 

पशजुन्त्य पदाथन वा पश ुउत्पादन सामग्री हटाउन वा नि गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ुउत्पादन सामग्री हटाउँदा 
वा नि गदान लाग्ने सम्पूणन िचन पैठारीकतानबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ । 

 

१५. पशहुरुको वसार पसार सम्बन्त्धी व्यवस्था : नेपाल ............ को कुनै एक ठाउँको 
पशहुरुमा संक्रामक रोग लागेको कुरा पत्ता लागेमा कायानलय प्रमिु वा क्वारेन्त्टाइन 
अमधकृतले त्यस्ता पशहुरु नेपाल .............. को कुनै अको ठाउँमा वसार पसार गनन 
प्रमतबन्त्ध लगाउन सक्नेछ । 

  

पररच्छेद – ३ 

पश ुनसल सधुार सम्बन्त्धी व्यवस्था 
१६. सूचना जारी गनन सक्न े : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी 

नेपालमा रहेका कुनै जातका पशकुो वंश लोप हनुबाट बचाउन वा मतनीहरुको नसल सधुार 
गने दृविले नेपाल ............ को कुनै िेरमा सोही सूचनामा तोकेको जातको भाले 
जातको पश ु बाहेक अन्त्य भाले जातको पश ु िसी पारी राख्न ु पने गरी सूचना जारी गनन 
सक्नेछ । 

                                                           

  गणतन्त्र सुदढृीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिककएको । 
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तर परम्परादेस्ि चमलआएको पूजा आजा वा धाममनक अनषु्ठानका लामग नभई नहनुे 
िसी नपारेको भाले पश ु पाल्न ु पने भएमा त्यस्तो पशलुाई गभानधान गराउन नसक्ने गरी 
अलग्गै राख्न उपदफा (१) मा लेस्िएको कुनै कुराले बाधा प¥ुयाएको मामनने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम तोवकएको जात बाहेक अन्त्य भाले जातको पश ुपालेको 
पाइएमा कायानलय प्रमिुले सम्बस्न्त्धत व्यस्क्तलाई त्यस्तो भाले पशलुाई तत्कालै िसी पाने 
आदेश ददन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

उद्योग स्थापना तथा मनकासी पैठारी सम्बन्त्धी व्यवस्था 
१७. उद्योग स्थापना गनन मसफाररश पर मलन ुपने : जैववक पदाथन, चल्ला, माछाका पूरा उत्पादन गने 

(ह्याचरी) वा पश ु दाना वा मास ु प्रशोधन सम्बन्त्धी उद्योग स्थापना गनन चाहने व्यस्क्तले 
तोवकएको मनकायबाट मसफाररश पर मलन ुपनेछ । 

 

१८. मनकासी वा पैठारी गनन मसफाररश मलन ुपने : जैववक पदाथन, चल्ला वा माछाका भरूा वा पश ु
दाना मनकासी वा पैठारी गनन चाहने व्यस्क्तले तोवकएको दस्तरु मतरी तोवकएको मनकायबाट 
मसफाररश पर मलन ुपनेछ । 

 

१९. अनमुमतपर मलन ु पने : (१) जैववक पदाथन, चल्ला, माछाका भरूा मबक्री ववतरण वा मास ु
प्रशोधन गनन चाहने व्यस्क्तले तोवकएको मनकायबाट तोवकएको दस्तरु मतरी अनमुमतपर मलन ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम मबक्री ववतरण गररने जैववक पदाथन, चल्ला, माछाका भरूा 
वा मास ुप्रशोधनको गणुस्तर तथा मापदण्ड तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

  

पररच्छेद–५ 

दण्ड सजाय र पनुरावेदन 

२०. दण्ड सजाय : (१) दफा ९ को उल्लघंन गरी पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ुउत्पादन सामग्री 
पैठारी गने व्यस्क्तलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना हनुेछ र त्यसरी पैठारी गररएका 
पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ु उत्पादन सामग्रीमा संक्रामक रोग भएको पाइएमा दोब्बर 
जररबाना  हनुेछ । 
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(२) दफा १० को उल्लघंन गने व्यस्क्तलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जररवाना  

हनुेछ । 

(३) दफा १२ को उपदफा (१) बमोस्जम ददइएको आदेश पालन नगने व्यस्क्तलाई 
पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जररवाना हनुेछ । 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा लेस्िएदेस्ि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तरगत 
बनेको मनयमावलीको उल्लघंन गने व्यस्क्तलाई कसूरको मारा हेरी पाँच हजार रुपैयाँसम्म 
जररवाना हनुेछ । 

 

२१. मदु्दाको तहवककात र दायरी : (१) यस ऐन अन्त्तगनतको कसूरको तहवककात क्वारेन्त्टाइन 
चेकपोिको कम्तीमा राजपर अनंवकत प्रथम शे्रणीको प्राववमधक सहायकले गनेछ र त्यस्तो 
तहवककातको काम पूरा भएपमछ मदु्दा हेने अमधकारी समि मदु्दा दायर गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम मदु्दा हेने अमधकारी समि मदु्दा दायर गदान मदु्दाको 
तहवककात गने कमनचारीले सरकारी वकीलमसत राय सल्लाह मलन सक्नेछ । 

 

२२. मदु्दा हेने अमधकारी : (१) दफा ९ अन्त्तगनतको मदु्दा हेने अमधकार सम्बस्न्त्धत प्रमिु स्जल्ला 
अमधकारीलाई हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा लेस्िएदेस्ि बाहेक यस ऐन अन्त्तरगतको मदु्दा हेने अमधकार 
कायानलय प्रमिुलाई हनुेछ । 

 

२३. नपेाल सरकार वादी हनु े: यस ऐन अन्त्तगनतको मदु्दा नेपाल सरकार वादी हनुेछ । 

 

२४. पनुरावेदन : दफा २२ बमोस्जमको अमधकारीले गरेको मनणनय उपर स्चत्त नबझु्ने व्यस्क्तले 
पैंतीस ददनमभर स्जल्ला अदालत समि पनुरावेदन गनन सक्नेछ । 

  

 

 

 

 

 

                                                           
     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२ द्वारा संशोखधत । 
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पररच्छेद – ६ 

ववववध 

२५. भेटेनरी मनरीिकको मनयसु्क्त : (१) नपेाल सरकारले पश ुऔर्धी वा जैववक पदाथनको गणुस्तर 
मनधानररत मापदण्ड अनसुार भए नभएको जाँच गनन आवश्यक स्थान र संस्थामा भेटेनरी 
मनरीिकहरु मनयसु्क्त गनन वा तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम मनयसु्क्त हनुे भेटेनरी मनरीिकहरुको काम, कतनव्य र 
अमधकार तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

 

२५क. प्रदेश तथा स्थानीय तहले पश ुस्वास््य तथा पश ुसेवा सम्बन्त्धी कायन गनन सक्न े: (१) 
प्रदेश तथा स्थानीय तहले पशपुालन व्यवसायलाई व्यवस्स्थत र ववकमसत गनन वकसानलाई पश ु
स्वास््य तथा पश ुसेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम प्रदेश र स्थानीय तहले पश ु स्वास््य तथा पश ु सेवा 
उपलब्ध गराउँदा यस ऐन बमोस्जमको मापदण्डको अधीनमा रही उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

 

२६. अमधकार प्रत्यायोजन : यस ऐन बमोस्जम, कायानलय प्रमिु, पश ु स्चवकत्सक, क्वारेन्त्टाइन 
अमधकृत वा भेटेनरी मनरीिकलाई प्राप्त अमधकार मध्ये मदु्दा हेने अमधकार बाहेक अन्त्य 
अमधकार आवश्यकता अनसुार मनजले आफू मातहतका कमनचारीलाई प्रत्यायोजन गनन    

सक्नेछ । 

 

२७. पश ुप्रमत मनदनयी व्यवहार गनन रोक लगाउन सक्न े: नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी पश ुप्रमत हनुे मनदनयी व्यवहार रोक्नको लामग एउटा समममत गठन गनन सक्नेछ 
र त्यस्तो समममतको काम, कतनव्य र अमधकार सोही सूचनामा तोवकददए बमोस्जम हनुेछ । 

 

२८. जाचँबझु गनन सक्न े : (१) कायानलय प्रमिुलाई कुनै पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ुउत्पादन 
सामग्रीमा संक्रामक रोक लागेको छ भने्न शंका लागेमा त्यस्तो पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ु
उत्पादन सामग्री रहेको जनुसकैु स्थानमा प्रवेश गरी जाँचबझु गनन सक्नेछ । 

                                                           
    नेपालको संखवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।  
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ुउत्पादन सामग्रीको जाँचबझु 
गदान दफा १० बमोस्जम नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका 
रोगहरु लागेको पाइएमा कायानलय प्रमिुले त्यस्तो पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ु उत्पादन 
सामग्रीलाई हटाउन वा नि गनन आदेश ददनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम सम्बस्न्त्धत धनीले पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ुउत्पादन 
सामग्री नहटाएमा वा नि नगरेमा कायानलय प्रमिु आफैं ले त्यस्तो पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा 
पश ुउत्पादन सामग्री हटाउन वा नि गनन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोस्जम पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ुउत्पादन सामग्री हटाउँदा 
वा नि गदान लाग्ने सम्पूणन िचन सम्बस्न्त्धत धनीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर  

गररनेछ । 
 

२९. नि गने कायनववमध : यस ऐन बमोस्जम मतृ पश,ु पशजुन्त्य पदाथन वा पश ुउत्पादन सामग्री नि 
गने कायनववमध तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

 

३०. बाधा नहनु े: यस ऐनमा अन्त्यर जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए तापमन कुनै प्रशोमधत पशजुन्त्य 
पदाथनमा संक्रामक रोग लागेको आशंका भएमा त्यस्तो प्रशोमधत पशजुन्त्य पदाथनलाई 
क्वारेन्त्टाइनमा रािी परीिण गनन बाधा पयुानएको मामनने छैन । 

 

३१. अनसूुचीमा हेरफेर तथा थपघट गने अमधकार : नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी अनसूुचीमा आवश्यकतानसुार हेरफेर तथा थपघट गनन सक्नेछ । 

 

३२. प्रचमलत कानून बमोस्जम हनु े : यस ऐनमा लेस्िएजमत कुरामा यसै ऐन बमोस्जम र अरुमा 
प्रचमलत कानून बमोस्जम हनुेछ । 

 

३३. मनयम बनाउन े अमधकार : यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्त्वयन गननको लामग नेपाल सरकारले 
आवश्यक मनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

 

३४. संशोधन : संक्रामक रोग ऐन, २०२० मा ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भएका “पश,ु पंिी वा” भन्ने 
शब्दहरु स्झवकएका छनू् । 

-------------------- 

रिव्य :  केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्तर भएका शब्दहरूूः–  

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

(दफा २ को िण्ड (झ) संग सम्बस्न्त्धत) 
 

१. ए ०१० फूट एण्ड माउथू् मडस्जजू् (एफ.एम.डी.) 

२. ए ०११ एफ.एम.डी. भाईरस ओ. 
३. ए ०१२ एफ.एम.डी. भाईरस ए. 
४. ए ०१३ एफ.एम.डी. भाईरस सी. 
५. ए ०१४ एफ.एम.डी. भाईरस एस. ए. टी. १ 

६. ए ०१५ एफ.एम.डी. भाईरस एस. ए. टी. २ 

७. ए ०१६ एफ.एम.डी. भाईरस एस. ए. टी. ३ 

८. ए ०१७ एफ.एम.डी. भाईरस एमसया १ 

९. ए. ०१८ एफ.एम.डी. भाईरस प्रकार नददएको 
१०. ए. ०२० भेमसकुलर स्टोमेटाइवटस (भी.एस.) 

११. ए. ०२१ भी. एस. भाईरस इस्ण्डयाना 
१२. ए ०२२ भी. एस. भाईरस न्त्यूजसी 
१३. ए ०२३ भी. एस. भाईरस प्रकार नददएको 
१४. ए ०३० स्वाईन भेमसकुलर मडस्जजू् 
१५. ए ०४० ररण्डरपेि 

१६. ए ०५० पेविस डेस पेवटवटस रुममनान्त््स 

१७. ए ०६० कन्त्टास्जयस वोभाईन पल्यूरोन्त्यूमोमनया 
१८. ए ०७० लम्पी स्कीन मडस्जजू् 
१९. ए ०८० ररफट भ्याली वफभर 

२०. ए ०९० ब्ल्यू टङ 

२१. ए १०० सीप पक्स एण्ड गोट पक्स 

२२. ए ११० अविकन हसन मसक्नेस 

२३. ए १२० अविकन स्वाईन वफभर 

२४. ए १३० हक क्लेरा 
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२५. ए १४० फाउल पलेग 

२६. ए १६० न्त्यू क्यासल मडस्जजू् 
 

मस्ल्टपल स्पेमसज मडस्जजू् 
२७. बी ०५१ एन्त्राक्सू् 
२८. बी ०५२ एजोकाईज मडस्जजू् 
२९. बी ०५२ इकाइनोकोकोमससू्÷हाइडे«वटडोमससू् 
३०. बी ०५५ हटनवाटर 

३१. बी ०५६ लेपटोस्पाइरोमससू् 
३२. बी ०५७ क्यू वफवर 

३३. बी ०५८ रेववज 

३४. बी ०५९ पयाराटू्यवरक्लोमससू् 
३५. बी ०६० स्क्रीउ वमन (कोस्क्लयोममया होममनोभोरस) 

 

क्याटल मडस्जज 

३६. बी १०१ एनापलाज्मोमससू् 
३७. बी १०२ ववेमसयोमससू् 
३८. बी १०३ वोभाईन वुू्रसेल्लोमससू् (वी. एवो्सन) 

३९. बी १०४ वोभाईन जेनाइटल क्याम्पाइलो ब्याक्टेररयोमससू् 
४०. बी १०५ वोभाईन टू्यवरक्लोमससू् (माइको व्याक्टेररयम वोमभस) 

४१. बी १०६ मसस्टीसकोमससू् (मस. वोमभस) 

४२. बी १०७ डम्र्याटोवफलोमससू् 
४३. बी १०८ इन्त्जवुटक वोभाइन ल्यूकोमससू् 
४४. बी १०९ ह्यामोरहेस्जक सेपटीसेममया 
४५. बी ११० इन्त्फेस्क्सयसू् वोभाइन राइनोटे«काइवटसू् 
४६. बी १११ थेलेररयोमससू् 
४७. बी ११२ ट्राइको मोमनयमससू् 
४८. बी ११३ टाइपानोसोममयामसस 
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४९. बी ११४ वोभाइन म्यामलग्न्त्यान्त्ट क्याटरहल 

५०. बी ११५ वोभाइन स्पोस्न्त्जफममनइन्त्सेफालोपयाथी 
 

सीप एण्ड गोट मडस्जजू् 
५१. बी १५१ बुू्रसेल्लोमससू् ओमभस इन्त्फेक्सन 

५२. बी १५२ क्याप्राइन एण्ड ओभाइन बुू्रसेल्लोमससू् (बी. मेलीटेस्न्त्ससू्) 

५३. बी १५३ क्याप्राईन अरराराइवटसू्÷इन्त्सेफलाइवटस 

५४. बी १५४ कन्त्टास्जयस एगालेस्क्सया 
५५. बी १५५ कन्त्टास्जयस क्याप्राइन पलरुोन्त्यूमोमनया 
५६. बी १५६ इन्त्जवटक एबोसन अफ इयजु 

५७. बी १५७ पल्मोनरी एमडनोमेटोमसस 

५८. बी १५८ नैरोबी सीप मडस्जजू् 
५९. बी १५९ साल्मोनेल्लोमससू् (एस. एवोटनस ओमभस) 

६०. बी १६० स्के्रपी 
६१. बी १६१ माएदी मभस्ना 

हसन मडस्जजू् 
६२. बी २०१ कन्त्टास्जयसू् इक्वाइनू् मेट्राइवटसू् 
६३. बी २०२ डुराइन 

६४. बी २०३ इवपजवुटक मलम्फेन्त्जाइवटसू् 
६५. बी २०४ इक्वाइन इन्त्सेफालोमाईलाईस््स 

६६. बी २०५ इक्वाइन इन्त्फेस्क्सइसू् एमनममया 
६७. बी २०६ इक्वाइन इन्त््लूएन्त्जा (भाइरस टाइप ए) 

६८. बी २०७ इक्वाइन पाइरोपलाज्मोमससू् (बबेमसयोमससू्) 

६९. बी २०८ इक्वाइन राइनोन्त्यूमोनाइवटसू् 
७०. बी २०९ ग्ल्यान्त्डसू्न 
७१. बी २१० हसन पक्सू् 
७२. बी २११ इन्त्फेस्क्सएसू् आथनराइवटसू् अफ हसन 
७३. बी २१२ जापमनज इन्त्सेफलाइवटसू् 
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७४. बी २१३ हसन मेन्त्ज 

७५. बी २१५ सरान 
७६. बी २१६ भेनेजएुलान इक्वाइन इन्त्सेफालोमाइमलवटसू् 
 

पीग मडस्जज 

७७. बी २५१ एट्रोवफक राइनाइवटसू् 
७८. बी २५२ मसस्टीसकोमससू् (सी. सेलूलोसा) 

७९. बी २५३ पोसानइन बुू्रसेल्लोसीसू् (बी. सूइसू्) 

८०. बी २५४ ट्रान्त्समममसवल ग्यास्ट्रोइन्ररेाइवटसू् अफ पीग 

८१. बी २५५ ट्राइवकनेलोमससू् 
८२. बी २५६ इन्त्टेरोभाइरस इन्त्सेफालोमाइलाइवटसू् 
८३. बी २५७ पोसानइन ररप्रोडस्क्टभ एण्ड रेस्स्पयानटोरी मसन्त्रोम 

 

पोल्ट्री मडस्जज 

८४. बी ३०१ एमभएन इन्त्फेस्क्सएसू् ब्रोनकाइवटसू् 
८५. बी ३०२ एमभएन इन्त्फेस्क्सएसू् ल्याररन्त्जोटे«काइवटसू् 
८६. बी ३०३ इमभएन टू्यवरक्लोमसस 

८७. बी ३०४ डकू्  भाइरस हेपाटाइवटसू् 
८८. बी ३०५ डक भाइरस इज्टेराइवटसू् (डकू्  पलेग) 

८९. बी ३०६ फाउल क्लेरा 
९०. बी ३०७ फाउल पक्स 

९१. बी ३०८ फाउल टाइफाइड (एस. ग्यालीनेरम) 

९२. बी ३०९ इन्त्फेस्क्सएसू् ब्रसनल मडस्जजू् (गमबोरो मडस्जजू्) 

९३. बी ३१० मेरेक्स मडस्जजू् 
९४. बी ३११ माइकोपलाज्मोमससू् (एम. ग्यामलसेस्पटकम) 

९५. बी ३१२ मसटाकोमससू् एण्ड ओमननथोमससू् मडस्जजू् 
९६. बी ३१३ पूल्लोराम मडस्जजू् (एस. पूल्लोरम) 
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मडस्जज अफ अदर एमनमल 

९७. बी ५०१ लेस्मानीएमससू् 
  

मस्ल्टपल स्पेसीज मडस्जज 

९८. सी ६११ मलस्टेररयोमससू् 
९९. सी ६१२ टक्सोपलाज्मोमससू् 
१००. सी ६१३ मेमलओडोमससू् 
१०१. सी ६१४ ब्लाक्लेग 

१०२. सी ६१५ बाटूमलज्म 

१०३. सी ६१६ अदर क्लोस्टे्रमडयल इन्त्फेक्सन्त्सू् 
१०४. सी ६१७ अदर पास्चरेुल्लोमससू् 
१०५. सी ६१८ एस्क्टनोमाइकोमससू् 
१०६. सी ६१९ इन्त्टेस्स्टनल साल्मोनेल्ला इन्त्फेक्सन्त्सू् 
१०७. सी ६२० कस्क्समडयोमससू् 
१०८. सी ६२१ मडस्टोम्याटोमससू् (मलभर फलकु) 

१०९. सी ६२२ वफलाररयामससू् 
 

क्याटल मडस्जज 

११०. सी ६५२ म्यूकोसल मडस्जज/वोभाइन भाइरस डाईररया 
१११. सी ६५३ मभमब्रयोमनक मडसेन्त्ट्री 
११२. सी ६५४ बावनल इन्त्फेस्टेसनू् 
 

सीप एण्ड गोट मडस्जज 

११३. सी ७०१ कन्त्टास्जयसै पोस्चलुर डमानटाइवटसू् 
११४. सी ७०२ फूट रट 

११५. सी ७०३ कन्त्टास्जयसू् ओपथालममया 
११६. सी ७०४ इन्त्टेरोटस्क्सममया 
११७. सी ७०५ केस्जयस मलम्फेस्न्त्डनाइवटसू् 
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११८. सी ७०६ सीप मेन्त्ज 

मडस्जज अफ अदर एमनमल्स 

११९. सी ७५१ इक्वाइन क्याइटल एक्जेन्त्थेमा 
१२०. सी ७५२ अल्सरेवटफ लेम्फेन्त्जाइवटसू् 
१२१. सी ७५३ स्टे«न्त्गल्सू् 
१२२. सी ७५४ साल्मोनेल्लोमससू् (एस. एवोटनसू् इक्वाई) 

 

पीग मडस्जज 

१२३. सी ८०१ स्वाइन इररसेपलसू् 
 

पोस्ल्ट्र मडस्जज 

१२४. सी ८५१ इन्त्फेस्क्सयसू् कोराइजा 
१२५. सी ८५३ एमभएन इन्त्सेफालोमाइलाइवटसू् 
१२६. सी ८५४ एमभएन स्पाइरोवकटोमससू् 
१२७. सी ८५५ एमभएन साल्मोनले्लोमससू् 
१२८. सी ८५६ एमभएन ल्यूकोमससू् 
 

डग एण्ड क्याट मडस्जज 

१२९. सी ९२१ क्यानाइन मडस्टेम्पर 


