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प्रस्तावना 
गाउँपालिकाको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्थ स्र्ान ओगटेको पशपुािन व्यवसायिाई व्यवस्स्र्त र ववकलसत 
तलु्याउन रमानव समदुायको पौविक भोजन स्वास््यका दृविकोर्बाट समेत पश,ुपशजुन्त्य पदार्थ वा पश ु
उत्पादन सामाग्रीको स्वस्र् रुपमा उत्पादन ,लबक्रीववतरर्,तर्ा पैठारी गने सम्वन्त्धमा व्यवस्र्ा गनथ 
बान्त्छनीय भएकोिे,नपेािको संववधान धारा २२६ र स्र्ानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा 
१०२ बमोस्जम आलँधखोिा गाँउपालिकाको गाँउ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारस्म्भक 

१.      संस्िप्त नाम र प्रारम्भ:    

(१) यस ऐनको नाम “आलधखोिा गाँउपालिकाको पश ुस्वास््य तर्ा पश ुसेवा ऐन, २०७५” 

रहेको छ । 

(२) यो ऐन स्र्ालनय राजपरमा प्रकास्शत भई िागू हनुेछ । 

२.      पररभाषा: ववषय वा प्रसंगिे अको अर्थ निागेमा यस ऐनमा: 
(क) “अध्यि” भन्नािे गाँउपालिकाको अध्यि सम्झन ुपछथ । 

(ख) “सभा” भन्नािे आलँधखोिा गाँउपालिकाको गाँउ सभा सम्झन ुपछथ । 

(ग) “कायथपालिका” भन्नािे आलँधखोिा गाँउकायथपालिका सम्झन ुपछथ । 

(घ) “पश”ु भन्नािे जनुसकैु प्रकारका पाल्त ुवा जंगिी जनावर सम्झन ुपछथ र सो शब्दिे पंिी 
र माछिाई समेत जनाउँछ । 

(ङ) “पशजुन्त्यपदार्थ” भन्नािे पशकुो मास,ु रगत, वपत्त, दूध, फुि, हाड, छािा, लसङ, खरु, पवाँख, उन, 

भतु्िा, रौं, भरूुर्, वीयथ, ग्रन्त्र्ी, मि, मरु, वा सोबाट बनाइएको अप्रशोलधत वस्त ुसम्झन ुपछथ 
। 

(च) “पश ुउत्पादन सामग्री” भन्नािे पश ुस्वास््यमा, कृलतम गभाथधान मा वा जैववक पदार्थ उत्पादन 
उपयोग हनुे प्रशोलधत वा अप्रशोलधत सामाग्री सम्झन ुपछथ । 

(छ) “जैववक पदार्थ (वायोिोस्जकल्स)” भन्नािे पश ुववकास वा पश ुस्वास््यको िालग प्रयोग गररने 
स्जवार् ुवा ववषार्युकु्त औषधी, खोप वा जैववक रसायन सम्झन ुपछथ ।  

(ज) “क्वारेन्त्टाइन चेकपोि” भन्नािे नेपाि सरकारिे दफा ३ बमोस्जम स्र्ापना गरेको पश ु
क्वारेन्त्टाइन चेकपोि सम्झन ुपछथ । 
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(झ) “क्वारेन्त्टाइन” भन्नािे कुनै पश,ु पशजुन्त्य पदार्थ वा पश ुउत्पादन सामाग्रीमा कुनै रोग 
िागेको छ छैन भने्न कुरा यवकन गनथ पश ुपशजुन्त्य पदार्थ वा पश ुउत्पादन सामाग्रीिाई 
कुनै खास ठाउमा तोवकएको अवलधभर पररिर्को िालग एकैसार् वा छट्टा छुटै्ट राख्न ेकाम 
सम्झन ुपछथ । 

(ञ) “क्वारेन्त्टाइन अलधकृत” भन्नािे दफा ५ बमोस्जम लनउस्क्त गररएको क्वारेन्त्टाइन सम्झन ुपछथ 
। 

(ट) “क्वारेन्त्टाइन स्र्ि” भन्नािे कुनै पश,ु पशजुन्त्य पदार्थ वा पश ु उत्पादन सामाग्रीिाई 
पररिर्को िालग क्वारेन्त्टाइन रास्खने ठाँउ सम्झन ुपछथ । 

(ठ) “संक्रमर् रोग” भन्नािे अनसूुचीमा उल्िेस्खत रोगहरु र नेपाि सरकारिे नेपाि राजपरमा 
सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्त्य रोगहरुिाई समेत जनाउँछ । 

(ड) “ववभाग” भन्नािे संस्घय सरकार, पशसेुवा ववभाग सम्झन ुपछथ ।  

(ढ) “कायाथिय प्रमखु” भन्नािे आलँधखोिा गाँउपालिकाको प्रमखु प्रशासवकय अलधकृत सम्झन ु
पछथ । 

(र्) “भेटेनरी लनरीिक” भन्नािे दफा २५ बमोस्जम लनउस्क्त गररएको वा तोवकएको अलधकृत 
सम्झन ुपछथ । 

(ड) “पैठारीकताथ” भन्नािे नेपाि बावहरबाट पश,ु पशजुन्त्य पदार्थ वा पश ुउत्पादन सामाग्रीिाई 
लनकासी गने व्यास्क्त सम्झन ुपछथ । 

(त) “लनकासीकताथ” भन्नािे नेपाि अलधराज्यबाट पश,ु पशजुन्त्य पदार्थ वा पश ुउत्पादन सामाग्रीिाई 
लनकासी गने व्यास्क्त सम्झन ुपछथ । 

(र्) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोस्जम” भन्नािे यस ऐन अन्त्तगथत बनेको लनयममा तोवकएको वा 
तोवकए बमोस्जम सम्झन ुपछथ । 

(ध) “अनमुतीपर” भन्नािे दफा १९ मा तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

(न) जाँचवझु गनथ सक्ने भन्नािे दफा २८ मा तोवकए बमोस्जम हनुेछ 
(प) “नि गने ववधी” भन्नािे दफा २९ मा तोवकए बमोस्जम हनुेछ 

(फ) “दण्ड सजाय” भन्नािे दफा २० मा तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

(भ) “पनुरावेदन” भन्नािे दफा २८ मा तोवकए बमोस्जम हनुेछ। 

(म) “पैठारी” भन्नािे दफा १८ मा तोवकए बमोस्जम हनुेछ। 



 

3 
 

पररच्छेद- २ 

पश ुक्वारेन्त्टाइन चेकपोिको सम्बन्त्धी व्यवस्र्ा 
३.      क्वारेन्त्टाइन चेकपोिको स्र्ापना: क्वारेन्त्टाइन चेकपोिको स्र्ापना संघीय/ प्रादेस्शक सरकारिे 

तोके बमोस्जम हनुेछ । 

४.      क्वारेन्त्टाइन स्र्ि लनमाथर् गनथ सक्न:े तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

५.      क्वारेन्त्टाइन अलधकृतको लनयसु्क्त: तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

६.      क्वारेन्त्टाइन राख्न ुपने: तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 
७.      प्रमार्पर ददन ुपने: तोवकए बमोस्जमको ढाँचामा क्वारेन्त्टाइन प्रमार्पर उपिब्ध गराउन ुपनेछ 

। 

८.      लनकालस वा पैठारी गदाथ पािना गनुथ पने शतथ: लनकालस वा पैठारीकताथिे पश,ु पशपुशजुन्त्य पदार्थ 
वा पश ुउत्पादन सामाग्रीिाई लनकासी वा पैठारी गदाथ पािना गनुथ पने शतथ तोवकए बमोस्जम 
हनुेछ । 

९.      क्वारेन्त्टाइन चेकपोिको बाटो भएर मार पैठारी गनुथ पने: लनकासीकताथ  पश,ु पशपुशजुन्त्य पदार्थ 
वा पश ुउत्पादन सामाग्री क्वारेन्त्टाइन चेकपोिको बाटो भएर गनुथ पनेछ । 

१०.     पैठारी गनथ प्रलतबन्त्ध िगाउन सक्न े: संघीय/ प्रादेस्शक सरकारि/ स्र्ानीय सरकारिे तोकेको 
रोगहरु भएको पश,ु पशपुशजुन्त्य पदार्थ वा पश ुउत्पादन सामाग्री पैठारी गनुथ प्रलतबन्त्ध िगाउन 
सक्नेछ । 

११.     प्रवेश गनथ रोक िगाउन सक्न:े देहाय अवस्र्ामा क्वारेन्त्टाइन अलधकृतिे पैठारी गररएका पश,ु 
पशपुशजुन्त्य पदार्थ वा पश ुउत्पादन सामाग्रीको प्रवेशमा रोक िगाउन सक्नेछ । 

(क) पैठारी गररएका पश,ु पशपुशजुन्त्य पदार्थ वा पश ुउत्पादन सामाग्री जनु ठाँउ बाट ल्याएको 
हो सो ठाँउमा संक्रमर् रोगको प्रकोप भएको सूचना प्राप्त भएमा, 

(ख) पैठारीकताथिे पश,ु पशजुन्त्य पदार्थ वा पश ुउत्पादन सामाग्रीमा तोवकए बमोस्जम संक्रमर् 
रोग नभएमा प्रमार्पर र स्वस््ता सम्वस्न्त्ध प्रमार्पर उपिब्ध नगराएमा, 

(ग) खण्ड (ख) बमोस्जमको प्रमार्पर उपिब्ध गराएको भएतापलन केवह पशहुरु संक्रमर् रोग 
िागी मरेको पाइएमा, 

(घ) पैठारी गररएका पश,ु पशपुशजुन्त्य पदार्थ वा पश ुउत्पादन सामाग्री ल्याउनको लनलमत्त प्रयोग 
गररएको सवारी साधनमा संक्रमर् रोगको िसपस भएको पाइएमा । 
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१२.     आदेश ददन सक्न:े काननु बमोस्जम/ तोवकए  बमोस्जम हनुेछ । 

१३.     लििाम गनथ सवकन े: काननु बमोस्जम हनुेछ । 

१४.     हटाउन वा नि गने: काननु बमोस्जम हनुेछ । 

१५.     पशहुरुको ओसारपसार सम्वन्त्धी व्यवस्र्ा:  तोवकए  बमोस्जम हनुेछ । 

पररच्छेद- ३ 

पश ुनश्ल सधुार सम्बन्त्धी व्यवस्र्ा 
१६.     सूचना जारी गनथ सक्न:े 

(१) आलधखोिा गाँउपालिका लभर रहेका कुनै जातका पशकुो वंश िोप हनु बाट बचाउन 
लतलनहरुको नश्ल सधुार गने दृिीिे नेपाि अलधराज्यको कुनै िेरमा सोही सूचनामा तोकेको 
जातको पश ुबाहेक अन्त्य भािे जातको पश ुखसी पारी राख्न ुपने गरी सूचना जारी गनथ 
सक्नेछ । 

 तर परम्परागत देखी चलिआएको पूजा आजा वा धालमथक अनषु्ठानका िागी नभई नहनु े
खसी नपारेका भािे पश ुपाल्न ुपने भएमा त्यस्तो पशिुाई गभाथधान गराउन नसक्नेगरी 
अिग्गै राख्न उपदफा (१) मा िेस्खएको कुनै कुरािे बाधा पयुाथएको मालनने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम तोवकएको जात बाहेक अन्त्य भािे जातका पश ुपािेको पाएमा 
कायाथिय प्रमखुिे सम्वस्न्त्धत व्यालतिाई त्यस्तो भािे जातका पशिुाई तत्कािै खसी पाने 
आदेश ददन सक्नेछ ।   

पररच्छेद- ४ 

उद्योग स्र्ापना तर्ा लनकासी पैठारी सम्बन्त्धी व्यवस्र्ा 
१७.     उद्योग स्र्ापना गनथ लसफारीश पर लिन ुपने: जैववक पदार्थ,चल्िा,माछाका भरुा उत्पादन गने 

ह्याचरी वा पश ुदाना वा माश ुप्रशोधन सम्वन्त्धी उद्योग स्र्ापना गनथ चाहने व्यास्क्त वा फामथिे  
गाँउपालिकाबाट तोवकएको दस्तरु लतरी लसफाररस पर लिनपुनेछ । 

१८.     लनकासी वा पैठारी गनथ लसफाररस लिन ुपने: जैववक पदार्थ,चल्िा,माछाका भरुा वा पश ुदाना 
लनकासी पैठारी गनथ चाहने व्यास्क्त वा फामथिे  गाँउपालिकाबाट तोवकएको दस्तरु लतरी लसफाररस 
पर लिनपुनेछ । 

१९.     अनमुलतपर लिनपुने: 



 

5 
 

(१) जैववक पदार्थ, चल्िा, माछाका भरुा लबक्री ववतरर् वा माश ु प्रशोधन सम्वन्त्धी उद्योग 
स्र्ापना गनथ चाहने व्यास्क्त वा फामथिे गाँउपालिकाबाट तोवकएको दस्तरु लतरी लसफाररस 
पर लिनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम लबक्री ववतरर् गरीने जैववक पदार्थ, चल्िा, माछाका भरुा लबक्री 
ववतरर् वा माश ुप्रशोधनको गरु्स्तर तर्ा मापदण्ड तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

पररच्छेद- ५ 

दण्ड सजाय पनुरावेदन 

२०.     दण्ड सजाय: 

(१) दफा ९ को उल्िघंन गरी पश,ु पशपुशजुन्त्य पदार्थ वा पश ुउत्पादन सामाग्री पैठारी गने 
व्यास्क्तिाई पस्च्चसहजार रुपयाँ सम्म जररवाना हनुेछ । त्यसरर पैठारी गररएका गररएका 
पश,ु पशपुशजुन्त्य पदार्थ वा पश ुउत्पादन सामाग्रीमा संक्रमर् रोग भएको पाइएमा दोब्बर 
जररवाना हनुेछ ।  

(२) दफा १० को उल्िघंन गने व्यास्क्तिाई दश हजार रुपयाँ सम्म जररवाना हनुेछ । 

(३) दफा १२ को उपदफा (१) बमोस्जम ददइएको आदेश पािन नगने व्यास्क्तिाई पस्च्चसहजार 
रुपयाँ सम्म जररवाना हनुेछ । 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा िेस्खएदेखी बाहेक यो ऐन अन्त्तगथत बनकेो लनयमाविीको 
उल्िघंन गने व्यास्क्तिाई कसूर मार हेरी पाँच हजार रुपयाँ सम्म जररवाना हनुेछ । 

२१.     मदु्दाको तहवककात र दायरी: काननु अनसुार हनुेछ । 

२२.     मदु्दा हेने अलधकारी: 
(१) दफा ९ अन्त्तगथतको मदु्दा हेने अलधकार सम्वस्न्त्धत प्रमखु स्जल्िाअलधकारीिाई हनुेछ । 

(२) उपदफा ९ मा िेस्खएदेखी बाहेक यस ऐन अन्त्तगथतको मदु्दा हेने अलधकार कायाथिय 
प्रमखुिाई हनुेछ । 

२३.     नपेाि सरकार वादी हनु:े यस ऐन अन्त्तगथतको मदु्दा सरकार वादी हनुेछ । 

२४.     पनुरावेदन: दफा २२को उपदफा (१) बमोस्जमको अलधकारीिे गरेको लनर्थय उपर स्चत्त नबझेुमा 
पैंलतस ददन लभर पनुरावेदन अदाित समि र उपदफा (२) बमोस्जमको अलधकारीिे गरेको लनर्थय 
उपर स्चत्त नबझेुमा व्यास्क्तिे तोवकए बमोस्जम पनुरावेदन गनथ सक्नेछ । 

पररच्छेद- ६ 
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ववववध 

२५.     भेटेररनरर लनररिकको लनयसु्क्त: 

(१) संघीय काननु/ प्रादेस्शक काननु/ तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोस्जम लनयसु्क्त हनुे भेटेररनरर लनररिकको काम, कतथव्य र अलधकार तोवकए 
बमोस्जम हनुेछ। 

२६.     अलधकार प्रत्यायोजन: तोवकए  बमोस्जम हनुेछ । 

२७.     पश ुप्रलत लनदथयी व्यवहार गनथ रोक्न िगाउन सक्न:े पश ुप्रलत हनुे  लनदथयी व्यवहार  रोक्नको 
िागी गाँउकायथपालिकािे एउटा सलमलत गठन गनथ सक्नेछ र त्यस्तो सलमलतको काम, कतथव्य 
र अलधकार सोवह गाँउकायथपालिकािे तोवकददए  बमोस्जम हनुेछ । 

२८.     जाचँबझु गनथ सक्न:े 

(१) कायाथिय प्रमखुिाई कुनै पश,ु पशपुशजुन्त्य पदार्थ वा पश ुउत्पादन सामाग्रीमा संक्रमर् 
रोग िागेको छभने शंका िागेमा त्यस्तो पश,ु पशपुशजुन्त्य पदार्थ वा पश ुउत्पादन सामाग्री 
रहेको जनुसकैु स्र्ानमा प्रवेश गरर जाँचवझु गनथ सक्नेछन । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम पश,ु पशपुशजुन्त्य पदार्थ वा पश ुउत्पादन सामाग्रीको जाँचवझु गदाथ 
दफा१० बमोस्जम गाँउपालिकािे तोकेका रोगहरु िागेको पइएमा कायाथिय प्रमखुिे 
त्यस्तो पश,ु पशपुशजुन्त्य पदार्थ वा पश ुउत्पादन सामाग्रीिाई हटाउन वा नि गनथ आदेश 
ददनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम सम्बस्न्त्धत धलनिे पश,ु पशपुशजुन्त्य पदार्थ वा पश ुउत्पादन सामाग्री 
नहटाएमा वा नि नगरेमा शाखा प्रमखु आफैं िे त्यस्तो पश,ु पशपुशजुन्त्य पदार्थ वा पश ु
उत्पादन सामाग्रीको हटाउन वा नि गनथ सक्नेछन । 

(४) उपदफा (३) बमोस्जम पश,ु पशपुशजुन्त्य पदार्थ वा पश ुउत्पादन सामाग्री हटाउन वा नि 
गदाथ िाग्ने खचथ सम्वस्न्त्धत धनी बाट सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ। 

२९.     नि गने ववलध: यस ऐन बमोस्जम मतृ पश,ु पशपुशजुन्त्य पदार्थ वा पश ुउत्पादन सामाग्री नि 
गने कायथववलध तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

३०.     बाधा नहनु:े यस ऐनमा अन्त्यर जनुसकैु कुरा िेस्खएको भए तापलन कुनै प्रशोलधत पशजुन्त्य 
पदार्थमा संक्रमर् रोग िागेको आशंका भएमा त्यस्तो प्रशोलधत पशजुन्त्य पदार्थिाई  
क्वारेन्त्टाइनमा रास्ख पररिर् गनथ बाधा पयुाथएको मालनने छैन । 
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३१.     अनसुचुीमा हेरफेर तर्ा र्पघट गने अलधकार : आलधखोिा गाँउपालिकाको सभािे अनसूुचीमा 
आवश्यकता नसुार हेरफेर तर्ा तप घट गनथ सक्नेछ । 

३२.     प्रचलित काननु बमोस्जम हनु े:यस ऐनमा िेस्खएजलत कुरामा यसै ऐन बमोस्जम र अरुमा प्रचलित 
कानून बमोस्जम हनुेछ । 

३३.     लनयम बनाउन ेअलधकार : यस ऐनको उदे्बश्य कायथन्त्वयन गनथको िागी आलधखोिा गाँउपालिकािे 
लनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

३४.     यो ऐन संस्घय ऐन/प्रदेस्शक ऐनसंग बास्झएको हदसम्म सोवह ऐन बमोस्जम हनुछे । 

३५.     वाधा अडकाउ फुकाउन ेअलधकार: यस ऐनको उदे्बश्य कायाथन्त्वयन गनथ कुनै बाधा-अड्काउ 
परेमा गाँउसभािे त्यस्तो बाधा-अड्काउ हटाउन आदेश जारी गनथ सक्नेछ । तर त्यस्तो आदेश 
गाँउसभािे ६मवहना लभर अनमुोदन नगरेमा स्वत लनष्कृय हनुेछ । 

(पनुश्च: यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तगथत बनेका लनगममा िेस्खएका कुरा सोही बमोस्जम र निेस्खएको कुरा 
प्रचलित काननु बमोस्जम हनुेछ ।)  

 
अनसूुची 

(दफा २ को खण्ड (दफा २ को खण्ड दफा २ को खण्ड (झ) संग सम्बस्न्त्धत) झ) संग सम्बस्न्त्धत) 
१. ए ०१० फूट एण्ड माउर्् लडस्जज ्(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 एलसया १ 

९. ए. ०१८ एफ.एम.डी. भाईरस प्रकार नददएको 
१०. ए. ०२० भेलसकुिर स्टोमेटाइवटस (भी.एस.) 
११. ए. ०२१ भी. एस. भाईरस इस्ण्डयाना 
१२. ए ०२२ भी. एस. भाईरस न्त्यूजसी 
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१३. ए ०२३ भी. एस. भाईरस प्रकार नददएको 
१४. ए ०३० स्वाईन भेलसकुिर लडस्जज ्

१५. ए ०४० ररण्डरपेि 

१६. ए ०५० पेविस डेस पेवटवटस रुलमनान्त््स 

१७. ए ०६० कन्त्टास्जयस वोभाईन पल्यूरोन्त्यूमोलनया 
१८. ए ०७० िम्पी स्कीन लडस्जज ्

१९. ए ०८० ररफट भ्यािी वफभर 

२०. ए ०९० ब्ल्यू टङ 

२१. ए १०० सीप पक्स एण्ड गोट पक्स 

२२. ए ११० अविकन हसथ लसक्नेस 

२३. ए १२० अविकन स्वाईन वफभर 

२४. ए १३० हक क्िेरा 
२५. ए १४० फाउि पिेग  

२६. ए १६० न्त्यू क्यासि लडस्जज ्

मस्ल्टपि स्पेलसज लडस्जज ्

२७. बी ०५१ एन्त्राक्स ्

२८. बी ०५२ एजोकाईज लडस्जज ्

२९. बी ०५२ इकाइनोकोकोस्ससू / हाइडँवटडोलसस्ससू 

३०. बी ०५५ हटथवाटर 

३१. बी ०५६ िेपटोस्पाइरोलसस ्

३२. बी ०५७ क्यू वफवर 
३३. बी ०५८ रेववज 

३४. बी ०५९ पयाराटू्यवरक्िोलसस ्

३५. बी ०६० स्क्रीउ वमथ (कोस्क्ियोलमया होलमनोभोरस) 
क्याटि लडस्जज 

३६. बी १०१ एनापिाज्मोलसस ्

३७. बी १०२ ववेलसयोलसस ्

३८. बी १०३ वोभाईन वुर्सेल्िोलसस ्(वी. एवो्सथ) 
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३९. बी १०४ वोभाईन जेनाइटि क्याम्पाइिो ब्याक्टेररयोलसस ्

४०. बी १०५ वोभाईन टू्यवरक्िोलसस ्(माइको व्याक्टेररयम वोलभस) 
४१. बी १०६ लसस्टीसकोलसस ्(लस. वोलभस) 
४२. बी १०७ डम्र्याटोवफिोलसस ्

४३. बी १०८ इन्त्जवुटक वोभाइन ल्यूकोलसस ्

४४. बी १०९ ह्यामोरहेस्जक सेपटीसेलमया 
४५. बी ११० इन्त्फेस्क्सयस ्वोभाइन राइनोटोकाइवटस ्

४६. बी १११ रे्िेररयोलसस ्

४७. बी ११२ ट्राइको मोलनयलसस ्

४८. बी ११३ टाइपानोसोलमयालसस 

४९. बी ११४ वोभाइन म्यालिग्न्त्यान्त्ट क्याटरहि 

५०. बी ११५ वोभाइन स्पोस्न्त्जफलमथइन्त्सेफािोपयार्ी  

सीप एण्ड गोट लडस्जज ्

५१. बी १५१ बुर्सेल्िोलसस ्ओलभस इन्त्फेक्सन 

५२. बी १५२ क्याप्राइन एण्ड ओभाइन बुर्सेल्िोलसस ्(बी. मेिीटेस्न्त्सस)् 
५३. बी १५३ क्याप्राईन अराराइवटस ्/ इन्त्सेफिाइवटस  

५४. बी १५४ कन्त्टास्जयस एगािेस्क्सया 
५५. बी १५५ कन्त्टास्जयस क्याप्राइन पिरुोन्त्यूमोलनया 
५६. बी १५६ इन्त्जवटक एबोसन अफ इयजु 

५७. बी १५७ पल्मोनरी एलडनोमेटोलसस 

५८. बी १५८ नैरोबी सीप लडस्जज ्

५९. बी १५९ साल्मोनेल्िोलसस ्(एस. एवोटथस ओलभस) 
६०. बी १६० स्के्रपी 
६१. बी १६१ माएदी लभस्ना 
हसथ लडस्जज ्

६२. बी २०१ कन्त्टास्जयस ्इक्वाइन ्मेट्राइवटस ्

६३. बी २०२ डुराइन 

६४. बी २०३ इवपजवुटक लिम्फेन्त्जाइवटस ्
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६५. बी २०४ इक्वाइन इन्त्सेफािोमाईिाईस््स 

६६. बी २०५ इक्वाइन इन्त्फेस्क्सइस ्एलनलमया 
६७. बी २०६ इक्वाइन इन्त््िूएन्त्त्जा (भाइरस टाइप ए)  

६८. बी २०७ इक्वाइन पाइरोपिाज्मोलसस ्(बबेलसयोलसस)् 
६९. बी २०८ इक्वाइन राइनोन्त्यूमोनाइवटस ्

७०. बी २०९ ग्ल्यान्त्डस्थ 
७१. बी २१० हसथ पक्स ्

७२. बी २११ इन्त्फेस्क्सएस ्आर्थराइवटस ्अफ हसथ 
७३. बी २१२ जापलनज इन्त्सेफिाइवटस ्

७४. बी २१३ हसथ मेन्त्ज 

७५. बी २१५ सराथ  

७६. बी २१६ भेनेजएुिान इक्वाइन इन्त्सेफािोमाइलिवटस ्

पीग लडस्जज 

७७. बी २५१ एट्रोवफक राइनाइवटस ्

७८. बी २५२ लसस्टीसकोलसस ्(सी. सेिूिोसा) 
७९. बी २५३ पोसाथइन बुर्सेल्िोसीस ्(बी. सूइस)् 
८०. बी २५४ ट्रान्त्सलमलसवि ग्यास्ट्रोइन्ररेाइवटस ्अफ पीग 

८१. बी २५५ ट्राइवकनेिोलसस ्

८२. बी २५६ इन्त्टेरोभाइरस इन्त्सेफािोमाइिाइवटस ्

८३. बी २५७ पोसाथइन ररप्रोडस्क्टभ एण्ड रेस्स्पयाटोरी लसन्त्रोम 

पोल्ट्री लडस्जज 

८४. बी ३०१ एलभएन इन्त्फेस्क्सएस ्ब्रोनकाइवटस ्

८५. बी ३०२ एलभएन इन्त्फेस्क्सएस ्ल्याररन्त्जोटे«काइवटस ्

८६. बी ३०३ इलभएन टू्यवरक्िोलसस 

८७. बी ३०४ डक् भाइरस हेपाटाइवटस ्

८८. बी ३०५ डक भाइरस इज्टेराइवटस ्(डक् पिेग) 
८९. बी ३०६ फाउि क्िेरा 
९०. बी ३०७ फाउि पक्स 
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९१. बी ३०८ फाउि टाइफाइड (एस. ग्यािीनेरम) 
९२. बी ३०९ इन्त्फेस्क्सएस ्ब्रसथि लडस्जज ्(गमबोरो लडस्जज)् 
९३. बी ३१० मेरेक्स लडस्जज ्

९४. बी ३११ माइकोपिाज्मोलसस ्(एम. ग्यालिसेस्पटकम) 
९५. बी ३१२ लसटाकोलसस ्एण्ड ओलनथर्ोलसस ्लडस्जज ्

९६. बी ३१३ पूल्िोराम लडस्जज ्(एस. पूल्िोरम) 
लडस्जज अफ अदर एलनमि 

९७. बी ५०१ िेस्मानीएलसस ्

मस्ल्टपि स्पेसीज लडस्जज  

९८. सी ६११ लिस्टेररयोलसस ्

९९. सी ६१२ टक्सोपिाज्मोलसस ्

१००. सी ६१३ मेलिओडोलसस ्

१०१. सी ६१४ ब्िाक्िेग 

१०२. सी ६१५ बाटूलिज्म 

१०३. सी ६१६ अदर क्िोस्टेलडयि इन्त्फेक्सन्त्स ्

१०४. सी ६१७ अदर पास्चरेुल्िोलसस ्

१०५. सी ६१८ एस्क्टनोमाइकोलसस ्

१०६. सी ६१९ इन्त्टेस्स्टनि साल्मोनेल्िा इन्त्फेक्सन्त्स ्

१०७. सी ६२० कस्क्सलडयोलसस ्

१०८. सी ६२१ लडस्टोम्याटोलसस ्(लिभर फिकु) 
१०९. सी ६२२ वफिाररयालसस ्

क्याटि लडस्जज 

११०. सी ६५२ म्यूकोसि लडस्जज / वोभाइन भाइरस डाईररया 
१११. सी ६५३ लभलब्रयोलनक लडसेन्त्ट्री 
११२. सी ६५४ बावथि इन्त्फेस्टेसन ्

सीप एण्ड गोट लडस्जज 

११३. सी ७०१ कन्त्टास्जयसै पोस्चिुर डमाथटाइवटस ्

११४. सी ७०२ फूट रट 
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११५. सी ७०३ कन्त्टास्जयस ्ओपर्ािलमया 
११६. सी ७०४ इन्त्टेरोटस्क्सलमया 
११७. सी ७०५ केस्जयस लिम्फेस्न्त्डनाइवटस ्

११८. सी ७०६ सीप मेन्त्ज 

लडस्जज अफ अदर एलनमल्स 

११९. सी ७५१ इक्वाइन क्याइटि एक्जेन्त्रे्मा 
१२०. सी ७५२ अल्सरेवटफ िेम्फेन्त्जाइवटस ्

१२१. सी ७५३ स्टेन्त्गल्स ् 

१२२. सी ७५४ साल्मोनले्िोलसस ्(एस. एवोटथस ्इक्वाई) 
पीग लडस्जज पीग लडस्जज 

१२३. सी ८०१ स्वाइन इररसेपिस ्

पोस्ल्ट्र लडस्जज 

१२४. सी ८५१ इन्त्फेस्क्सयस ्कोराइजा 
१२५. सी ८५३ एलभएन इन्त्सेफािोमाइिाइवटस ्

१२६. सी ८५४ एलभएन स्पाइरोवकटोलसस ्

१२७. सी ८५५ एलभएन साल्मोनेल्िोलसस ्

१२८. सी ८५६ एलभएन ल्यूकोलसस ्

डग एण्ड क्याट लडस्जज 

१२९. सी ९२१ क्यानाइन लडस्टेम्पर 
 

 

 

प्रमास्र्करर् लमलत: २०७५/११/१० 

सलुधर कुमार पौडेि 

अध्यि 

 


