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सदूुरपश्चिम प्रदेशको पश ुस्वास््य तथा पश ुसेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको ववदे्ययक 
 

प्रस्तावर्ा : मलुकुको अथनतन्रको महत्वपूर्न स्थार् ओगटेको पशपुालर् व्यवसायलाई व्यवश्चस्थत र 
ववकससत तलु्याई पश ुस्वास््य, जर्स्वास््य एवम ्पश ुकल्यार् ससुर्श्चित गदै पश,ु पशजुन्य पदाथन र पश ु
उत्पादर् सामग्रीको स्वच्छ र स्वस्थ रुपमा उत्पादर्, सबक्री ववतरर्, सर्कासी तथा पैठारी गरे् सम्बन्धमा 
व्यवस्था गर्न वाञ्छर्ीय भएकोले, 

सदूुरपश्चिम प्रदेश सभाले यो ऐर् बर्ाएकोछ ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारश्चम्भक 

 

१. संश्चिप्त र्ाम , ववस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐर्को र्ाम “सदूुरपश्चिम प्रदेशकोपश ुस्वास््य तथा 
पश ुसेवा ऐर्, २०७७” रहेको छ । 

(२) यो ऐर् सदूुरपश्चिम प्रदेश भर लागू हरु्ेछ । 

(३) यो ऐर्तरुुन्त प्रारम्भ हरु्ेछ । 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा,– 

(क) “ओसार पसार” भन्नाले प्रदेश सभर र एक प्रदेशबाट अको प्रदेशमा 
पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ु उत्पादर् सामग्री ल्याउर्े लैजार्े कायन 
सम्झर् ुपछन । 

(ख) “कायानलय प्रमखु” भन्नाले भेटेररर्री अस्पताल तथा पश ु सेवा ववज्ञ 
केन्र वा तोवकएको अन्य कायानलयको प्रमखु भई काम गरे् व्यश्चि 
सम्झर् ुपछन । 

(ग) “जैववक पदाथन (वायोलोश्चजकल्स)” भन्नाले पश ु उत्पादर् र पश ु
स्वास््यको लासग प्रयोग गररर्े जीवार् ुवा ववषार्युिु औषधी, खोप वा 
जैववक तत्व सम्झर् ुपछन । 

(घ) “जााँच असधकृत” भन्नाले दफा ४ बमोश्चजम सर्यिु गररएको पश ुजााँच 
असधकृत सम्झर् ुपछन । 

(ङ)  “तोवकएको” वा “तोवकए बमोश्चजम” भन्नाले यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको 
सर्यममा तोवकएको वा तोवकए बमोश्चजम सम्झर् ुपछन । 

(च) “सर्देशर्ालय” भन्नाले पशपुन्छी तथा मत्स्य ववकास सर्देशर्ालय 
सम्झर् ुपछन । 
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(छ) “सर्कासीकतान” भन्नाले र्पेाल राज्यबाट अन्य मलुकुहरुमा पश,ु 

पशजुन्य पदाथन वा पश ुउत्पादर् सामग्री सर्कासी गरे् व्यश्चि सम्झर् ु
पछन । 

(ज) “पश”ु भन्नाले मासर्स बाहेक सम्पूर्न जीववत जर्ावर सम्झर् ु पछन । 
सो शब्दले पन्छी र माछा एवम ् बधशाला र मास ु व्यवस्थापर्का 
सन्दभनमा गाई, गोरु बाहेकको जर्ावरलाई पसर् जर्ाउर्ेछ । 

(झ) “पशजुन्य पदाथन” भन्नाले पशकुो मास,ु रगत, बोसो, वपत्त, दूध, फुल, हाड, 

छाला, ससङ, खरु, पवााँख, ऊर्, भतु्ला, रौं, भ्ररु्, वीयन, ग्रन्थी, मल, मरु वा 
सोबाट बर्ाइएको अप्रशोसधत वा प्रशोसधत वस्त ु सम्झर् ु पछन ।सो 
शब्दले मतृ पशलुाई समेत जर्ाउाँदछ । 

(ञ) “पश ु उत्पादर् सामग्री” भन्नाले पश ु उत्पादर्,पश ु स्वास््य, कृसरम 
गभानधार् र जैववक पदाथन उत्पादर्मा उपयोग हरु्े प्रशोसधत वा 
अप्रशोसधत सामग्री सम्झर् ुपछन । 

(ट) “पश ुजााँच केन्र” भन्नाले दफा ३ बमोश्चजम स्थापर्ा भएको पश ुजााँच 
केन्र सम्झर् ुपछन । 

(ठ) “पैठारीकतान” भन्नाले अन्य मलुकुबाट र्ेपालमा पश,ु पशजुन्य पदाथन वा 
पश ुउत्पादर् सामग्री पैठारी गरे् व्यश्चि सम्झर् ुपछन । 

(ड) “भेटेररर्री सर्रीिक” भन्नाले दफा ३१ बमोश्चजम सर्यिु गररएका वा 
तोवकएको असधकृत सम्झर् ुपछन । 

(ढ) “मन्रालय” भन्नाले पश ु स्वास््य तथा पश ु सेवा सम्बन्धी ववषय हेरे् 
मन्रालय सम्झर् ुपछन । 

(र्) “संक्रामक रोग” भन्नाले र्ेपाल सरकारले समय समयमा र्ेपाल 
राजपरमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी तोकेका रोगहरु सम्झर् ुपछन । 

 

पररच्छेद–२ 

पश ुरोग अन्वेषर्, ओसारपसार तथा पश ुजााँच केन्र सम्बन्धी व्यवस्था 
 

३.  पश ु जााँच केन्रको स्थापर्ा: (१)प्रदेश सरकारले राजपरमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी अन्तर 
प्रादेश्चशक सीमार्ा र प्रदेश सभर स्थायी वा अस्थायी प्रकृसतको पश ुजााँच केन्र रहर्े स्थार् तोक्र् 
सक्र्ेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोश्चजम तोवकएको स्थार्मा मन्रालयले पश ु जााँच 
केन्रसर्मानर् गर्न गराउर् सक्र्ेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोश्चजम पश ु जााँच केन्र सर्मानर् गदान स्थार्ीय 
तहसाँगसमन्वय र सहकायन गर्न सवकर्छे । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोश्चजम पश ुजााँच  केन्र सर्मानर् गदान पालर् गर्ुन 
परे् शतन तथा अपर्ाउर् ुपरे् मापदण्डतोवकए बमोश्चजम हरु्ेछ । 

 

४.  जााँचअसधकृतको सर्यशु्चि :(१) दफा ३ बमोश्चजम स्थापर्ा गरेको पश ुजााँच केन्रको प्रमखुको 
रुपमा काम गरे् गरी पश ु श्चचवकत्सा ववषयमा कम्तीमा स्र्ातक उपासध हाससल गरेको र 
सम्बश्चन्धत सेवामा कायनरतकमनचारीलाई जााँच असधकृतको श्चजम्मेवारी तोवकर्ेछ । 

   (२) उपदफा (१)बमोश्चजम कमनचारीको व्यवस्था हरु् र्सकेमा वा संक्रामक रोग 
तथा महामारी सर्यन्रर् गरे् वा ववशेष असभयार् सञ्चालर् गरे् प्रयोजर्का लासग प्रचसलत कारू्र् 
बमोश्चजम करार सेवामाआवश्यक जााँच असधकृतको व्यवस्था गर्न सवकर्ेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोश्चजमको जााँच असधकृतलाई सहयोग गर्न 
आवश्यक सहायक कमनचारीको व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हरु्ेछ । 

(४) उपदफा (१) र (२) बमोश्चजम सर्यिु भएको जााँच असधकृतको काम, 
कतनव्य र असधकार तोवकए बमोश्चजम हरु्छे । 

 

५. पश ुजााँच केन्रमा असभलेख राख्न ुपरे् : (१) पैठारीकतान र पश ुओसारपसारकतानले पैठारी गरेका 
वा प्रदेशमा सभत्र्याएका पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ुउत्पादर् सामग्रीलाई असर्वायन रुपमा पश ु
जााँच केन्रमा परीिर् गराई जााँच असधकृतले सोको असभलेख राख्नपुरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम पश ु जााँच केन्रमा राश्चखएका पशकुो लासग 
आवश्यक परे् दार्ा, पार्ी र अन्य आवश्यक व्यवस्था सम्बश्चन्धत पैठारीकतान वा पश ुओसार 
पसारकतानले तोवकए बमोश्चजम गर्ुन परे्छ । 

(३) पश ुजााँच केन्रमा राश्चखएको पश ुपरीिर् अवसधसभरै मरेमाजााँच असधकृतले 
त्यस्तो मरेको पश ु परीिर् गरी सरुश्चित रुपमा व्यवस्थापर् गर्न पैठारीकतान वा पश ुओसार 
पसारकतानलाई आदेश ददर्छे । 

(४) उपदफा (१) बमोश्चजम पश ुजााँच केन्रमा राश्चखएको पश ुमरेमा पैठारीकतान 
वा पश ुओसार पसारकतानले कुर्ै प्रकारको िसतपूसतन दाबी गर्न पाउर्े छैर् । 

(५) पश ुजााँच केन्रमा राश्चखएको पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ुउत्पादर् सामग्री 
परीिर् गरे् कायनववसध तोवकए बमोश्चजम हरु्ेछ । 

६.  प्रमार्पर ददर् ुपरे् : जााँच असधकृतले पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ुउत्पादर् सामग्रीलाई पश ु
जााँच केन्रमा राखी जााँच गरेपसछ स्वस्थ भएको वा स्वस््यको दृविकोर्ले जोश्चखम र्भएको 
पाइएमा तोवकए बमोश्चजमको ढााँचामा स्वस््यताको प्रमार्पर उपलब्ध गराउर् ुपरे्छ । 
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७.  सर्कासी वा पैठारी गदान पालर् गर्ुन परे् शतन : सर्कासीकतान वा पैठारीकतानले पश,ु पशजुन्य 
पदाथन वा पश ुउत्पादर् सामग्री सर्कासी वा पैठारी गदान पालर् गर्ुन परे् शतन तोवकए बमोश्चजम 
हरु्ेछ । 

८.  पश ुजााँच केन्रको बाटो भएर मार सर्कासी वा पैठारी गर्ुन परे् : सर्कासी वा पैठारीकतानले पश,ु 

पशजुन्य पदाथन वा पश ुउत्पादर् सामग्री सर्कासी वा पैठारी गदान पश ुजााँच केन्रको बाटो भएर 
मार गर्ुन परे्छ । 

९.  पैठारी तथा ओसारपसारगर्न प्रसतबन्ध लगाउर् सक्र्े : (१)प्रदेश सरकारले राजपरमा सूचर्ा 
प्रकाशर् गरी तोकेको रोगहरु भएको वा स ंक्रामक रोग लागेको पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ु
उत्पादर् सामग्री पैठारी  तथा  प्रदेशको कुर्ै एक स्थार्बाट अको स्थार्मा ओसारपसार गर्न 
प्रसतबन्ध लगाउर् सक्र्ेछ । 

(२) पश ु तथा पशजुन्य उत्पादर्को ढुवार्ी वा ओसार पसार सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हरु्ेछ । 

  

१०.  प्रवेश गर्न रोक लगाउर् सक्र्े : देहायका अवस्थामा जााँच असधकृतले पैठारी गररएका पश,ु 

पशजुन्य पदाथन वा पश ुउत्पादर् सामग्रीको प्रवेशमा रोक लगाउर्सक्र्ेछ :– 

(क) पैठारी गररर्े पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ुउत्पादर् सामग्री जरु् ठाउाँबाट 
ल्याएको हो सो ठाउाँमा संक्रामक रोगको प्रकोप भएको सूचर्ा प्राप्त भएमा, 

(ख) पैठारीकतानले पैठारी गरे् पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ुउत्पादर् सामग्रीमा 
तोवकए बमोश्चजम संक्रामक रोग र्भएको प्रमार्पर र स्वस्थताको प्रमार्पर 
उपलब्ध र्गराएमा, 

(ग)पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ु उत्पादर् सामग्री ओसार पसार गदान प्रयोग 
गररएको ढुवार्ी साधर् संक्रसमत भएको वा संक्रसमत वस्तकुो सम्पकन मा 
आएको शंका लागेमा, र 

(घ)दफा ६ बमोश्चजमको स्वस्थताको प्रमार्पर उपलब्ध गराएको भए तापसर् 
केही पशहुरु मरेको पाइएमा, 

   तर पैठारी गरेको पश,ु पशजुन्य पदाथन र पश ुउत्पादर् सामग्री 
संक्रसमत पाइएमा तोवकए बमोश्चजम व्यवस्थापर् गररर्ेछ । 

११.  आदेश ददर् सक्र्ेेः (१) जााँच असधकृतले दफा १० बमोश्चजम प्रवेश गर्न रोक लगाइएको पश,ु 

पशजुन्य पदाथन वा पश ुउत्पादर् सामग्री जरु् स्थार्बाट ल्याइएको हो सो स्थार्मा वफतान लैजार् 
आदेश ददर् सक्र्ेछ । 
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(२) पैठारी गररएका पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ुउत्पादर् सामग्री पैठारीकतानले 
बेवाररसे छोड्दा वा सम्बश्चन्धत स्थार्मा वफतान पठाउाँदा संक्रामक रोग फैलर् सक्र्े संभावर्ा 
देश्चखएमा जााँच असधकृतले पैठारीकतानलाई त्यस्तो पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ु उत्पादर् 
सामग्रीलाई उपयिु तररकाद्धारा हटाउर्े वा र्ि गरे् आदेश ददर् सक्र्ेछ । 

१२.  सललाम गर्न सवकर्े : (१) जााँच केन्रमा राश्चखएका, जरु्सकैु प्रकारबाट प्राप्त भएका, जफत 
गररएका वा बेवाररसे अवस्थामा फेला परेका पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ु उत्पादर् सामग्री 
तोवकएको अवसध सभर सम्बश्चन्धत पैठारीकतानले वफतान र्लगेमा जााँच असधकृतले त्यस्तो पश,ु 

पशजुन्य पदाथन वा पश ु उत्पादर् सामाग्री जफत गरी सललाम गर्न सक्र्ेछ । सललाम गरे् 
प्रवक्रया र कायनववसध तोवकए बमोश्चजम हरु्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम पश ुजााँच केन्रमा राश्चखएका वा जरु्सकैु प्रकारबाट 
प्राप्त भएका वा जफत गररएका पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ुउत्पादर् सामग्री सललाम गर्न पश ु
स्वास््य, जर्स्वास््य तथा वातावरर्ीय दृविकोर्बाट उपयिु र्देश्चखएमा वा सललाम गदान कसैले 
र्सकारेमा जााँच असधकृतले त्यस्तो पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ुउत्पादर् सामग्री हटाउर् वा र्ि 
गर्न आदेश ददर् सक्र्ेछ । 

(३) दफा ८ र ९को उल्लंघर् गरी पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ु उत्पादर् 
सामग्रीको ढुवार्ीको लासग प्रयोग भएको साधर् जफत गरी सललाम गर्न सक्र्ेछ । 

१३.  हटाउर्े वा र्ि गरे् : (१) दफा ५ (३), दफा११रदफा १२(२) बमोश्चजम हटाउर्े वा र्ि 
गरे् आदेश पाएपसछ सम्बश्चन्धत पैठारीकतानले त्यस्तो पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ु उत्पादर् 
सामग्री हटाउर् वा र्ि गर्ुन परे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम सम्बश्चन्धत पैठारीकतानले पश,ु पशजुन्य पदाथन वा 
पश ुउत्पादर् सामग्री र्हटाइएमा वा र्ि र्गरेमा जााँच असधकृतले त्यस्तो पश,ु पशजुन्य पदाथन 
वा पश ुउत्पादर् सामग्री हटाउर् वा र्ि गर्न गराउर् सक्र्ेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ु उत्पादर् सामग्री 
हटाउाँदा वा र्ि गदान लाग्र्े सम्पूर्न खचन पैठारीकतानबाट सरकारी बााँकी सरह असूल उपर 
गररर्ेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोश्चजम संक्रसमत पश,ु मतृ पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ु
उत्पादर् सामग्री र्ि गरे् कायनववसध तोवकए बमोश्चजम हरु्ेछ । 

१४.  पश ु बधशाला तथा मास ु जााँच सम्बन्धी व्यवस्था: पश ु बधशाला तथा मास ु जााँच सम्बन्धी 
व्यवस्था र मापदण्ड तोवकए बमोश्चजम हरु्ेछ । 

१५.  भेटेररर्री प्रयोगशालाको व्यवस्था: (१) पश ुरोगको सर्दार् गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेशको कुर् ै
पसर् स्थार्मा प्रादेश्चशक भेटेररर्री प्रयोगशालाको स्थापर्ा गर्न सक्र्ेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कायन गर्न अन्य उपलव्ध प्रयोगशालासाँग 
सहकायनका लासग सम्झौता गर्न सवकर्ेछ । 

(३) उपदफा (१) को व्यवस्था बाहेक र्ीश्चज िेरले समेत प्रदेश सभर अर्मुसत 
सलएर भेटेररर्री प्रयोगशालाको स्थापर्ा गर्न सक्र्ेछ । 

(४) उपदफा (१) र (२) बमोश्चजम स्थापर्ा हरु्े भेटेररर्री प्रयोगशालासम्बन्धी 
मापदण्ड तथा अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हरु्ेछ । 

१६.  भेटेररर्री सेवा सञ्चालर् गर्न अर्मुसत सलर् ुपरे्: (१) सर्जी वा गैर सरकारी तवरबाट भेटेररर्री 
सेवा सञ्चालर् गर्न, अध्ययर् वा अर्सुन्धार् गर्न चाहर्े व्यश्चि वा संस्थाले तोवकए बमोश्चजम 
अर्मुसत सलर् ुपरे्छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम अर्मुसत प्रदार् गदान अर्मुसत प्राप्त व्यश्चि वा 
संस्थाले पालर् गर्ुन परे् शतन समेत तोक्र् सवकर्ेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम अर्मुसत प्रदार् गरे् तथा उपदफा (२) बमोश्चजम 
तोवकर्े शतन सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हरु्ेछ ।  

 

पररच्छेद–३ 

लोपोन्मखु पश ुअर्वुाशं्चशक स्रोत संरिर् 

 

१७.  र्श्ल सधुार तथा उत्पादर् सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदेश सरकारले सूचर्ा प्रकाशर् गरी प्रदेशमा 
रैंथार्े जातका पशकुो वंश लोप हरु्बाट बचाउर् स्वजासतय प्रजर्र्लाई बढावा ददर्सर्श्चित िेर 
तोकी बाह्य प्रजर्र् ्रोक्र्आदेश ददर् सक्र्ेछ ।  

तर परम्परादेश्चख चसलआएको पूजा आजा वा धासमनक अर्षु्ठार्का लासग र्भई 
र्हरु्े खसी र्पारेको भाले पश ु पाल्र् ु परे् भएमा त्यस्तो पशलुाई गभानधार् गर्न र्सक्र्े गरी 
अलग्गै राख्न उपदफा (१) मा लेश्चखएको कुर्ै कुराले बाधा परु् याएको मासर्र्े छैर् । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम तोवकएको जात बाहेक अन्य भाले जातको पश ु
पालेको पाइएमा कायानलय प्रमखु वा तोवकएको असधकृतले सम्बश्चन्धत व्यश्चिलाई त्यस्तो भाले 
पशलुाई तत्कालै खसी पारे् आदेश ददर् सक्र्ेछ । 

१८. रैंथार्े पशकुो संरिर्ेःस्थार्ीय स्तरमा रहेका रैथार्े पशकुो उश्चचत व्यवस्थापर्, स्याहार ससुार र 
संरिर् तोवकए बमोश्चजम गररर्ेछ। 

१९. घााँसे बाली, चरर् तथा खकन  ववकासेः(१)रैथार्े घााँसे बालीको संरिर् र उश्चचत व्यवस्थापर् 
तोवकए बमोश्चजम गररर्ेछ । 

(२) चरर् तथा खकन  ववकासका कायनक्रमहरु स्थार्ीयस्तर वा समदुायस्तरमा 
खकन  उपभोिाहरुको समूह वा ससमसतमाफन त गररर्ेछ।  
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(३) उपदफा (२) बमोश्चजम गठर् हरु्ेखकन  उपभोिा समूह वा ससमसतको काम, 
कतनव्य र असधकार तोवकए बमोश्चजम हरु्ेछ।  

पररच्छेद–४ 

पश ुफामन र उद्योग स्थापर्ा तथा सर्कासी पैठारी सम्बन्धी व्यवस्था 
 

२०.  पश ुफामन तथा उद्योग दतान र स्थापर्ा गर्न ससफाररस सलर् ुपरे्:(१)व्यवसावयक पश ुफामन तथा 
पशजुन्य उद्योग स्थापर्ा र दतान गर्न चाहर्े व्यश्चि वा संस्थाले मन्रालयले तोकेको मापदण्ड 
बमोश्चजम ससफाररस सलर् ुपरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम उद्योग स्थापर्ा तथा दतान प्रचसलत कारू्र् बमोश्चजम 
हरु्ेछ । 

२१. सर्कासी वा पैठारी गर्न ससफाररस सलर् ु परे्:पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ु उत्पादर् सामग्री 
सर्कासी वा पैठारी गर्न चाहर्े व्यश्चिले तोवकएको दस्तरु सतरी तोवकएको सर्कायबाट ससफाररस 
पर सलर् ुपरे्छ । 

२२. पवहचार्, प्रमार्ीकरर् र जोश्चखम ववश्लषेर् :(१) दफा २१ बमोश्चजम सर्कासी, पैठारी गररर्े पश,ु 
पशजुन्य पदाथन वा पश ुउत्पादर् सामग्रीको पवहचार् र प्रमार्ीकरर् गराउर् ुपरे्छ । 

 (२) उपदफा (१) बमोश्चजम पवहचार्, प्रमार्ीकरर् तथा जोश्चखम ववश्लषेर् 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हरु्ेछ । 

२३.  अर्मुसतपर सलर् ुपरे् : (१) पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ुउत्पादर् सामग्री सबक्री ववतरर् गर्न 
चाहर्े व्यश्चिले तोवकएको सर्कायबाट तोवकएको दस्तरु सतरी अर्मुसतपर सलर् ुपरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम सबक्री ववतरर् गररर्े पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ु
उत्पादर् सामग्रीको गरु्स्तर तथा मापदण्ड प्रचसलत कारू्र् बमोश्चजम हरु्ेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

संक्रामक रोगको सर्यन्रर् तथा औषधी व्यवस्थापर् 

 

२४.  संक्रामक रोगको सर्यन्रर्: (१)संक्रामक रोग सर्यन्रर् गर्न प्रदेशमा “संक्रामक रोगसर्यन्रर् 
प्रदेश प्राववसधक ससमसत”र  स्थार्ीय तहमा “संक्रामक रोग सर्यन्रर् स्थार्ीय प्राववसधक ससमसत” 
गठर् गर्न सवकर्ेछ। 

(२) उपदफा (१)बमोश्चजम गदठत ससमसतको काम, कतनव्य र असधकार तोवकए 
बमोश्चजम हरु्ेछ । 
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२५. औषधी व्यवस्थापर्:प्रदेशस्तरमा पशकुो रोगको रोकथाम, उपचार तथा वफडसश्चपलमेन्टको रुपमा 
प्रयोग गररर्े  औषधीलाई व्यवश्चस्थत गर्न तथा सोही प्रकृसतका औषधी तथा वफडसश्चपलमेन्टको 
ववक्री ववतरर् तोवकए बमोश्चजम व्यवश्चस्थत गररर्ेछ।  

पररच्छेद-६ 

दण्ड सजाय र परु्रावेदर् 

 

२६.  दण्ड सजाय : (१) दफा ८ को उल्लघंर् गरी पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ुउत्पादर् सामग्री 
पैठारी गरे् व्यश्चिलाई पच्चीसहजार रुपैयााँसम्म जररवार्ा हरु्ेछ र त्यसरी पैठारी गररएका पश,ु 

पशजुन्य पदाथन वा पश ु उत्पादर् सामग्रीमा संक्रामक रोग भएको पाइएमा दोब्बर जररवार्ा 
हरु्ेछ । 

(२) दफा ९ को उल्लघंर् गरे् व्यश्चिलाई दशहजार रुपैयााँसम्म जररवार्ा हरु्ेछ 
। 

(३) दफा ११ को उपदफा (१) बमोश्चजम ददइएको आदेश पालर् र्गरे् 
व्यश्चिलाई पच्चीसहजार रुपैयााँसम्म जररवार्ा हरु्ेछ । 

(४) दफा १७ को उपदफा (२) बमोश्चजम ददएको आदेश पालर्ा र्गरे् 
व्यश्चिलाई एकहजार रुपैयााँ जररवार्ा सलई सो पशलुाई खसी पारी सर्जलाई वफतान गररर्ेछ ।  

(५) उपदफा (१), (२) र (३) मा लेश्चखएदेश्चख बाहेक यो ऐर् वा यस ऐर् 
अन्तगनत बर्ेको सर्यमावलीको उल्लघंर् गरे् व्यश्चिलाई कसूरको मारा हेरी पााँचहजार 
रुपैयााँसम्म जररवार्ा हरु्ेछ । 

२७.  मदु्दाको तहवककात र दायरी : (१) यस ऐर् अन्तगनतको कसूरको अर्सुन्धार् तथा तहवककात 
पश ुजााँच केन्र प्रमखुले तोकेको प्राववसधक कमनचारीले गरे्छ र त्यस्तो तहवककातको काम पूरा 
भएपसछ मदु्दा हेरे् असधकारी समि मदु्दा दायर गरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम मदु्दा हेरे् असधकारी समि मदु्दा दायर गदान मदु्दाको 
तहवककात गरे् कमनचारीले सरकारी वकीलससत राय सल्लाह सलर् सक्र्ेछ । 

२८.  मदु्दा हेरे् असधकारी : (१) दफा ८ अन्तगनतको मदु्दा हेरे् असधकार सम्बश्चन्धत प्रमखु श्चजल्ला 
असधकारीलाई हरु्ेछ । 

(२) उपदफा (१) मा लेखेदेश्चख बाहेकयस ऐर् अन्तगनतको मदु्दा हेरे् असधकार कायानलय 
प्रमखुलाई हरु्ेछ । 

२९.  सरकार वादी हरु्ेेः यस ऐर् अन्तगनतको मदु्दा सरकार वादी हरु्ेछ । 

३०. परु्रावेदर्: दफा २८ बमोश्चजमको असधकारीले गरेको सर्र्नय उपर श्चचत्त र्बझु्र्े व्यश्चिले पैंतीस 
ददर्सभर श्चजल्ला अदालत समि परु्रावेदर् गर्न सक्र्ेछ । 
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पररच्छेद– ७ 

ववववध 

३१.  भेटेररर्री सर्रीिकको सर्यशु्चि : (१) मन्रालयले पश,ु पशजुन्य जैववक पदाथन वा पश ुउत्पादर् 
सामग्री र पयाथोलोश्चजकल पदाथनको गरु्स्तर सर्धानररत मापदण्ड अर्सुार भए र्भएको जााँच गर्न 
आवश्यक स्थार् र संस्थामा भेटेररर्री ववषयमा कम्तीमा स्र्ातकोपासध हाससल गरेको 
असधकृतलाई भेटेररर्री सर्रीिकतोक्र् सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम तोवकएका भेटेररर्री सर्रीिकहरुको काम, कतनव्य र 
असधकार तोवकए बमोश्चजम हरु्ेछ । 

 

३२.  सर्रीिर्, परीिर् र उपचार दस्तरु: भेटेररर्री सर्रीिक वा दतानवाला पश ु श्चचवकत्सकले 
सर्रीिर्, परीिर्, उपचार गदान वा प्रमार् पर जारी गदान लाग्र्े दस्तरु प्रचसलत कारू्र् बमोश्चजम 
हरु्ेछ ।   

३३.  पशकुो बीमा गर्ुन परे् :पशकुो प्रचसलत कारू्र् बमोश्चजम दतान भएका बीमा कम्पर्ीमाफन त 
असर्वायन बीमा गर्ुन परे्छ ।  

३४.  असधकार प्रत्यायोजर् : यस ऐर् बमोश्चजमकायानलय प्रमखु वा जााँच असधकृत वा भेटेररर्री 
सर्रीिकलाई प्राप्त असधकार मध्ये मदु्दा हेरे् र आदेश गरे् असधकार बाहेक अन्य असधकार 
आवश्यकता अर्सुार सर्जले आफू मातहतका कमनचारीलाई प्रत्यायोजर् गर्न सक्र्ेछ ।  

३५.  पश ुकल्यार् सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी पश ु
प्रसत हरु्े सर्दनयी व्यवहार रोक्र्को लासग एउटा पश ुकल्यार् ससमसत गठर् गररर्छे । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गदठत ससमसतको काम, कतनव्य र असधकार तोवकए 
बमोश्चजम हरु्ेछ । 

३६.  जााँचबझु गर्न सक्र्े : (१) कायानलय प्रमखुले कुर्ै पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ु उत्पादर् 
सामग्रीमा संक्रामक रोक लागेको छ भने्न शंका लागेमा त्यस्तो पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ु
उत्पादर् सामग्री रहेको जरु्सकैु स्थार्मा प्रवेश गरी जााँचबझु गर्न गराउर् सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ु उत्पादर् सामग्रीको 
जााँचबझु गदान दफा ९ बमोश्चजम प्रदेश सरकारले राजपरमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी तोकेका रोगहरु 
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लागेको पाइएमा कायानलय प्रमखुले त्यस्तो पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ुउत्पादर् सामग्रीलाई 
हटाउर् वा र्ि गर्न गराउर् आदेश ददर्ेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम सम्बश्चन्धत धर्ीले पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ु
उत्पादर्सामग्री र्हटाएमा वा र्ि र्गरेमा कायानलय प्रमखुले त्यस्तो पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ु
उत्पादर् सामग्री हटाउर् वा र्ि गर्न गराउर् सक्र्ेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम पश,ु पशजुन्य पदाथन वा पश ु उत्पादर् सामग्री 
हटाउाँदा वा र्ि गदान लाग्र्े सम्पूर्न खचन सम्बश्चन्धत धर्ीबाट सरकारी बााँकी सरह असूल उपर 
गररर्ेछ । 

३७.  बाधा र्हरु् े : यस ऐर्मा अन्यर जरु्सकैु कुरा लेश्चखएको भए तापसर् कुर् ै प्रशोसधत पशजुन्य 
पदाथनमा संक्रामक रोग लागेको आशंका भएमा त्यस्तो प्रशोसधत पशजुन्य पदाथनलाई पश ुजााँच 
केन्रमा राखी परीिर् गर्न बाधा परु् याएको मासर्र्े छैर् । 

३८.  प्रचसलत कारू्र् बमोश्चजम हरु्े : यस ऐर्मा लेश्चखएजसत कुरामा यसै ऐर् बमोश्चजम र अन्यको 
हकमा प्रचसलत कारू्र् बमोश्चजम हरु्ेछ । 

३९.  सर्यम बर्ाउर्े असधकार : यस ऐर्को उदे्दश्य कायानन्वयर् गर्नको लासग प्रदेश सरकारले 
आवश्यक सर्यम, कायनववसध, सर्देश्चशका, मापदण्ड बर्ाउर् सक्र्ेछ । 


