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पररच्छेद-१ 

प्रारलभिक 

१.  सलंिप्त नाम र प्रारभि: (१) यस ऐनको नाम “मण्डनदउेपरु नगरपालिका  पश ुस्वास््य 

तथा पश ुसेवा ऐन, २०७४”  रहेको छ। 

(२)  यो ऐन मण्डनदउेपरु नगरपालिका िे स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरकेो लमलत 

दलेि प्रारम्भ हुनेछ।  

 



 
 

 
-2_ 

२. पररिाषा: लवषय वा प्रसंगिे अथथ निागेमा यस ऐनमा  

(क) “पश”ु भन्नािे जनुसकैु प्रकारका पाल्त ु वा जंगिी जनावर सम्झन ु पछथ  र सो 

शब्दिे पंक्षी र माछािाई समेत जनाउछँ। 

(ि)  “पशजुन्य पदाथथ” भन्नािे पशकुो मास,ु रगत, बोसो, लपत्त, दधु, फुि, हाड, 

छािा, लसङ, िरु, पवािँ, ऊन, भतु्िा, र ,ँ भ्रणु, लवयथ, ग्रन्थी, मि, मतु्र वा 

सोबाट बनाएको अप्रशोलधत वस्त ुसम्झनपुछथ । 

(ग) “पश ुउत्पादन सामग्री” भन्नािे पशकुो स्वास््यमा, कृलत्रम गभाथधानमा वा जैलवक 

पदाथथ उत्पादनमा उपयोग हुने प्रशोलधत वा अप्रशोलधत सामग्री सम्झन ुपछथ । 

(घ) “जैलवक पदाथथ (वायोिोलजकल्स)” भन्नािे पश ु लवकास वा पश ु स्वस््यको 

िागी प्रयोग गरीने लजवाण ु वा लवषाणयुकु्त औषलध िोप, वा जैलवक रसायन 

सम्झन ुपछथ । 

(ङ) “क्वारने्टाइन चेकपोष्ट” भन्नािे मण्डनदउेपरु नगरपालिका िे दफा ३ बमोलजम 

स्थापना गरकेो पश ुक्वारने्टाइन चेकपोष्ट  सम्झन ुपछथ । 

(च) “क्वारने्टाइन” भन्नािे कुनै पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ुउत्पादन सामग्रीमा कुनै 

रोग िागेको छ छैन भन्ने कुरा यकीन गनथ पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ुउत्पादन 

सामाग्रीिाई कुनै िास ठाउ ँतोलकएको अवलधभर परीक्षणको िालग एकैसाथ वा 

छुट्टा छुट्छै राख्ने काम सम्झन ुपछथ । 

(छ) “क्वारने्टाइन अलधकृत” भन्नािे दफा ५ बमोलजम लनयलुक्त गरीएको क्वारने्टाइन 

अलधकृत सम्झनपुछथ । 

(ज) “क्वारने्टाइन स्थि” भन्नािे पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ुउत्पादन सामग्रीिाइ 

परीक्षणको िालग क्वारने्टाइनमा रालिने ठाउ ँसम्झनपुछथ । 

(झ) “संक्रामक रोग” भन्नािे अनसुलुचमा उल्िेलित रोगहरु र मण्डनदउेपरु 

नगरपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सचुना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य 

रोगहरुिाइ समेत जनाउछँ। 

(ञ) “लवभाग” भन्नािे नेपाि सरकार पश ुसेवा लवभाग सम्झनपुछथ । 
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(ट) “कायाथिय प्रमिु” भन्नािे मण्डनदउेपरु नगर कायथपालिकाको कायाथियका 

प्रमिु प्रशासलकय अलधकृत सम्झन ुपछथ । 

(ठ) “भेटनरी लनरीक्षक” भन्नािे दफा २५ बमोलजम लनयलुक्त गररएको वा तोलकएको 

अलधकृत सम्झन ुषछथ । 

(ड) “पैठारीकताथ” भन्नािे नेपाि बालहर वा नगरपालिका बालहरबाट पश,ु पशजुन्य 

पदाथथ, वा पश ुउत्पादन सामग्री पैठारी गने व्यलक्त सम्झन ुपछथ । 

(ढ) “लनकासीकताथ” भन्नािे नगरपालिकाबाट पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ुउत्पादन 

सामग्री लनकासी गने व्यलक्त सम्झन ुपछथ । 

(ण) “तोलकएको” वा “तोलकए बमोलजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयममा 

तोलकएको वा तोलकए बमोलजम सम्झन ुपछथ । 

 

पररच्छेद - २ 

पशु क्वारने्टाइन सभबलन्ि व्यवस्था 

३.  क्वारने्टाइन चकेपोष्टको स्थापना: मण्डनदउेपरु नगरपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा 

सचुना प्रकाशन गरी मण्डनदउेपरु नगरपालिकाको कुनै पलन के्षत्रमा स्थायी वा अस्थायी 

प्रकृलतका क्वारने्टाइन चेकपोष्ट स्थापना गनेछ। 

४. क्वारने्टाइन स्थि लनमााण गना सक्न:े (१) मण्डनदउेपरु नगरपालिकािे स्थानीय 

राजपत्रमा सचुना प्रकाशन गरी दफा ३ बमोलजम क्वारने्टाइन चेकपोष्ट स्थापना भएको 

के्षत्रमा क्वारने्टाइन स्थि लनमाथण गनथ सक्नेछ।  

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलिएको भएता पलन लनलज के्षत्रिाई समेत 

क्वारने्टाइन स्थि लनमाथण गनथ मण्डनदउेपरु नगरपालिकािे अनमुलत लदन 

सक्नेछ। 

(३)  उपदफा (२) बमोलजम गैर सरकारी के्षत्रमा क्वारने्टाइन स्थि लनमाथण गनथ 

चाहनेिे नगरपालिकाबाट लसफारीश पत्र लिन ुपनेछ। 

(४)  उपदफा (२) बमोलजम क्वारने्टाइन स्थि लनमाथण गदाथ  पािन गनुथ पने शतथ तथा 

अपनाउन ुपने मापदण्ड तोलकए बमोलजम हुनेछ। 
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५. क्वारने्टाइन अलिकृतको लनयुलि: मण्डनदउेपरु नगरपालिका िे दफा ३ बमोलजम 

स्थापना भएको क्वारने्टाइन चेकपोष्टको प्रमिुको रुपमा काम गने गरी पश ु लचलकत्सा 

लवषयमा कलम्तमा स्नातकको उपालध हालसि गरकेो व्यलक्तिाई क्वारने्टाइन अलधकृतको 

पदमा लनयलुक्त गने छ।  

६. क्वारने्टाइनमा राख्नपुने: (१)पैठारीकताथिे पैठारी गरकेा पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ु

उत्पादन सामग्रीिाई परीक्षणको िालग तोलकएको अवलधसम्म क्वारने्टाइनमा राख्न ु

पनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोलजम क्वारने्टाइनमा रालिएका पशकुा िालग आवश्यक पने 

दाना, पानी र सरुक्षाको व्यवस्था सम्बलन्धत पैठारीकताथिे गनुथ पनेछ। 

(३)  क्वारने्टाइनमा रालिएको पश ुपरीक्षण अवलधलभतै्र मरमेा क्वारने्टाइन अलधकृतिे 

त्यस्तो मरकेो पश ुपरीक्षण गरी नष्ट गनथ पैठारीकताथिाई आदशे लदनेछ। 

(४)  उपदफा (१) बमोलजम क्वारने्टाइनमा रालिएको पश ु मरमेा पैठारीकताथिे कुनै 

प्रकारको क्षलतपूलतथ दालब गनथ पाउने छैन। 

(५)  क्वारने्टाइनमा रालिएको पश,ु पशजुन्य पदाथथमा पश ुउत्पादन सामग्री परीक्षण 

गने कायथलवलध तोलकए बमोलजम हुनेछ। 

७.  प्रमाणपत्र लदनपुने : क्वारने्टाइन अलधकृतिे पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ु उत्पादन 

सामग्रीिाई क्वारने्टाइनमा रालि जाचँ गरपेलछ तोलकए बमोलजमको ढाचँामा क्वारने्टाइन 

प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउन ुपनेछ। 

८. लनकासी वा पैठारी गदाा पािन गनुा पने शता : लनकासीकताथ वा पैठारीकताथिे पश,ु 

पशजुन्य पदाथथ वा पश ु उत्पादन सामग्री लनकासी वा पैठारी गदाथ  पािन गनुथ पने शतथ 

तोलकए बमोलजम हुनेछ। 

९. क्वारने्टाइन चकेपोष्टको बाटो िएर मात्र पैठारी गनुापने : पैठारीकताथिे पश,ु पशजुन्य 

पदाथथ वा पश ुउत्पादन सामग्री लनकासी वा पैठारी गदाथ  क्वारने्टाइन चेकपोष्टको बाटो 

भएर गनुथ पनेछ। 

१०. पैठारी गना प्रलतबन्ि िगाउन सक्न े: मण्डनदउेपरु नगरपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा 

सचुना प्रकाशन गरी तोकेका रोगहरु भएको पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ु उत्पादन 

सामग्री पैठारी गनथ प्रलतबन्ध िगाउन सक्नेछ। 
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११.  प्रवेश गना रोक िगाउन सक्न े : दहेायका अवस्थामा क्वारने्टाइन अलधकृतिे पैठारी 

गरीएका पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ुउत्पादन सामग्रीका प्रवेशमा रोक िगाउन सक्नेछ। 

(क) पैठारी गरीएका पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ु उत्पादन सामग्री जनु ठाउबँाट 

ल्याइएको हो सो ठाउमँा संक्रामक रोगको प्रकोप भएको सचुना प्राप्त भएमा 

(ि) पैठारीकताथिे पैठारी गने पश,ु पश ुउत्पादन सामग्रीमा तोलकए बमोलजम संक्रामक 

रोग नभएको प्रमाणपत्र र स्वस्थता सम्बलन्धत प्रमाणपत्र उपिब्ध नगराएमा 

(ग) िण्ड (ि) बमोलजमको प्रमाणपत्र उपिब्ध गराएको भए तापलन केलह पशहुरु 

संक्रामक रोग िालग मरकेो पाइएमा 

(घ) पैठारी गरीएको पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ु उत्पादन सामग्री ल्याउनको  

लनलमत्त प्रयोग गरीएको सवारी साधनमा संक्रामक रोगको िसपस भएको 

पाइएमा। 

१२. आदशे लदन सक्न े : (१) क्वारने्टाइन अलधकृतिे दफा ११ बमोलजम प्रवेश गनथ रोक 

िगाइएको पश ुपशजुन्य पदाथथ वा पश ुउत्पादन सामग्री जनु स्थानबाट ल्याइएको हो 

सोही स्थानमा लफताथ िैजान आदशे लदन सक्नेछ। 

(२)  पैठारी गरीएका पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ुउत्पादन सामाग्री त्यसै गरी रािी 

छोड्दा वा सम्बलन्ध स्थानमा लफताथ पठाउदँा संक्रामक रोग फैिन सक्ने 

सम्भावना दलेिएमा क्वारने्टाइन अलधकृतिे पैठारीकताथिाई त्यस्तो पश,ु 

पशजुन्य पदाथथ वा पश ुउत्पादन सामाग्रीिाई हटाउने वा नष्ट गने आदशे लदन 

सक्नेछ। 

१३. लििाम गना सलकन े: (१) क्वारने्टाइन स्थिमा रालिएको पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ु

उत्पादन सामाग्री तोकीएको अवधीलभत्र सम्बलन्धत पैठारीकताथिे लफताथ निगेमा 

क्वारने्टाइन अलधकृतिे त्यस्तो पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ुउत्पादन सामाग्री जफत 

गरी लििाम गनथ सक्नेछ । लििाम गने अवलध र कायथलवलध तोलकए बमोलजम हुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोलजम जफत गरीएको पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ु उत्पादन 

सामाग्री लििाम गनथ उपयकु्त नदलेिएमा वा लििाम गदाथ  कसैिे स्वीकार नगरमेा 

क्वारने्टाइन अलधकृतिे त्यस्तो पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ुउत्पादन सामाग्री 

हटाउन वा नष्ट गनथ आदशे लदन सक्नेछ। 
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१४. हटाउन ेवा नष्ट गने : (१) दफा ६, १२ वा १३ बमोलजम हटाउने वा नष्ट गने आदशे 

पाएपलछ सम्बलन्धत पैठारीकताथिे त्यस्तो पश,ु  पशजुन्य पदाथथ वा पश ुउत्पादन सामाग्री 

हटाउन वा नष्ट गनुथपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोलजम सम्बलन्धत पैठारीकताथिे पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ु

उत्पादन सामाग्री  नहटाएमा वा नष्ट नगरमेा क्वारने्टाइन अलधकृत आफैं िे 

त्यस्ता पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ु उत्पादन सामाग्री हटाउन वा नष्ट गनथ 

सक्नेछ। 

(३)  उपदफा (२) बमोलजम पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ुउत्पादन सामाग्री हटाउदँा 

वा नष्ट गदाथ  िाग्ने सम्पणुथ िचथ पैठारीकताथबाट सरकारी बाकँी सरह असिु उपर 

गरीनेछ। 

१५. पशहुरुको ओसार पसार सभबलन्ि व्यवस्था : नगरपालिका भर कुनै एक ठाउकँो 

पशहुरुमा संक्रामक रोग िागेको कुरा पत्ता िागेमा कायाथिय प्रमिु वा क्वारने्टाइन 

अलधकृतिे त्यस्ता पशहुरु अन्यत्र कुनै अको ठाउमँा ओसार पसार गनथ प्रलतबन्ध 

िगाउन सक्नेछ। 

 

पररच्छेद-३ 

पशु नस्ि सुिार सभबलन्ि व्यवस्था 

 

१६  सचुना जारी गना सक्न े : (१) मण्डनदउेपरु नगरपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सचुना 

प्रकाशन गरी नेपािमा रहेका कुनै जातका पशकुो वंशको वंश िोप हुनबाट बचाउन वा 

लतनीहरुको नस्ि सधुार गने दृलष्टिे नगरपालिका भर कुनै के्षत्रमा सोलह सचुनामा तोकेको 

जातको भािे जातको पश ुबाहेक अन्य भािे जातको पश,ु िसी पारी राख्न ुपने गरी 

सचुना जारी गनथ सक्नेछ। तर परम्परादलेि चलिआएको पजुा आजा वा धालमथक 

अनषु्ठानका िालग नभई नहुने िसी नपारकेो भािे पश ुपाल्नपुने भएमा त्यस्तो पशिुाई 

गभाथधान गराउन नसक्ने गरी अिग्गै राख्न उपदफा (१) मा िेलिएको कुनै कुरािे बाधा 

परु् याएको मालनने छैन। 
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(२)  उपदफा (१) बमोलजम तोलकएको जात बाहेक अन्य भािे जातको पश ुपािेको 

पाइएमा कायाथिय प्रमिुिे सम्बलन्धत व्यलक्तिाई त्यस्तो भािे पशिुाई तत्कािै 

िसी पाने आदशे लदन सक्नेछ। 

 

पररच्छेद-४ 

उद्योग स्थापना तथा लनकासी पैठारी सभबलन्ि व्यवस्था 

 

१७  उद्योग स्थापना गना सीफारीश पत्र लिन ु पने: जैलवक पदाथथ, चल्िा, माछाका भरुा 

उत्पादन गने(ह्याचरी) वा पश ुदाना वा मास ुप्रशोधन सम्बन्धी उद्योग स्थापना गनथ चाहने 

व्यलक्तिे तोलकएको लनकायबाट लसफारीस पत्र लिन ुपनेछ। 

१८ लनकासी वा पैठारी गना लसफारीस लिन ुपने: जैलवक पदाथथ, चल्िा माछाका भरुा वा 

पश ु दाना लनकासी वा पैठारी गनथ चाहने व्यलक्तिे तोलकएको दस्तरु लतरी तोलकएको 

लनकायबाट लसफारीश पत्र लिन ुपनेछ। 

१९  अनमुलतपत्र लिन ुपने: (१) जैलवक पदाथथ, चल्िा, माछाका भरुा लबलक्र लवतरण वा मास ु

प्रशोधन गनथ चाहने व्यलक्तिे तोलकएको लनकायबाट तोलकएको दस्तरु लतरी अनमुलतपत्र 

लिनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१)बमोलजम लबक्री लवतरण गरीने जैलवक पदाथथ, चल्िा, माछाका भरुा 

लबलक्र लवतरण वा मास ु प्रशोधनको गणुस्तर तथा मापदण्ड तोलकए बमोलजम 

हुनेछ। 

 

पररच्छेद-५ 

दण्ड सजाय र पुनरावेदन 

 

२०  दण्ड सजाय : (१) दफा ९ को उल्िङ्घनन् गरी पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ुउत्पादन 

सामाग्री पैठारी गने व्यलक्तिाई पलचचस हजार रुपैयासँम्म जरीवाना हुनेछ र त्यसरी 

पैठारी गरीएका पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ु उत्पादन सामाग्री संक्रामक रोग भएको 

पाइएमा दोब्बर जरीवाना हुनेछ। 
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(२) दफा १० को उल्िङघन गने व्यलक्तिाई दश हजार रुपैया ँसम्म जररवाना हुनेछ। 

(३)  दफा १२ को उपदफा (१) बमोलजम लदइएको आदशे पािन नगने व्यलक्तिाई 

पचचीस हजार रुपयासँम्मको जरीवाना हुनेछ। 

(४)  उपदफा (१)(२)र(३) मा िेलिए दलेि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तगथत बनेको 

लनयमाविीको उल्िङ्घन गने व्यलक्तिाई कसरुको मात्रा हेरी पाचँ हजार 

रुपैयासँम्म जररवाना हुनेछ। 

२१  मदु्दाको तहलककात र दायरी: (१) यस ऐन अन्तगथतको कसूरको तहलककात 

क्वारने्टाइन चेकपोष्टको कम्तीमा राजपत्र अंनलकत प्रथम श्रेणीको प्रालवलधक सहायकिे 

गनेछ र त्यस्तो तहलककातको काम परुा भए पछी मदु्दा हेने अलधकारी समक्ष मदु्दा दायर 

गनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोलजम मदु्दा हेने अलधकारी समक्ष मदु्दा दायर गदाथ  मदु्दाको 

तहलककात गने कमथचारीिे सरकारी वलकिलसत राय सल्िाह लिन सक्नेछ। 

२२  मदु्दा हनेे अलिकारी : (१)दफा ९ अन्तगथतको मदु्दा हेने अलधकार सम्बलन्धत प्रमिु 

लजल्िा अलधकारीिाई हुनेछ। 

(२)  उपदफा (१) मा िेलिए दिेी बाहेक यस ऐन अन्तगथतको मदु्दा हेने अलधकार 

नगरपालिका का प्रमिु प्रशासलकय अलधकृतिाई हुनेछ। 

२३  सरकार वादी हुन े: यस ऐन अन्तगथतको मदु्दा सरकार वादी हुनेछ। 

२४  पुनरावेदन : दफा २२ को उपदफा (१) बमोलजमको अलधकारीिे गरकेो लनणथय उपर 

लचत्त नबझु्ने व्यलक्तिे पैलँतस लदनलभत्र पनुरावेदन अदाित समक्ष र उपदफा (२) 

बमोलजमको अलधकारीिे गरकेो लनणथय उपर लचत्त नबझु्ने व्यलक्तिे लवभागको महालनदशेक 

समक्ष पनुरावेदन सक्नेछ। 

 

पररच्छेद-६ 

लवलवि 

२५  िटेनरी लनरीिकको लनयुलि : (१) मण्डनदउेपरु नगरपालिकािे पश ुऔषलध वा जैलवक 

पदाथथको गणुस्तर लनधाथररत मापदण्ड अनसुार भए नभएको जाचँ गनथ आवश्यक स्थान र 

संख्यामा भेटनरी लनरीक्षकहरु लनयलुक्त गनथ वा तोक्न सक्नेछ। 
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(२)  उपदफा (१) बमोलजम तोलकने भेटनरी लनरीक्षकहरुको काम, कतथव्य र अलधकार 

तोलकए बमोलजम हुनेछ। 

२६  अलिकार प्रत्यायोजन : यस ऐन बमोलजम, कायाथिय प्रमिु, पश ु लचलकत्सक, 

क्वारने्टाइन अलधकृत वा भेटनरी लनरीक्षकिाई प्राप्त अलधकार मध्ये मदु्दा हेने अलधकार 

बाहेक अन्य अलधकार आवश्यकता अनसुार लनजिे आफु मातहतका कमथचारीिाई 

प्रत्यायोजन गनथ सक्नेछ। 

२७  पश ु प्रलत लनदायी व्यवहार गना रोक िगाउन सक्न े : मण्डनदउेपरु नगरपालिकािे 

स्थानीय राजपत्रमा सचुना प्रकाशन गरी पश ुप्रलत हुने लनदथयी व्यवहार रोक्नको िालग 

एउटा सलमती गठन गनथ सक्नेछ र यस्तो सलमलतको काम कतथव्य र अलधकार सोही 

सचुनामा तोलकलदए बमोलजम हुनेछ। 

२८  जााँचबुझ गना सक्न े : (१) कायाथिय प्रमिुिाई कुनै पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ु

उत्पादन सामग्रीमा संक्रामक रोग िागेको छ भन्ने शंका िागेमा त्यस्तो पश,ु पशजुन्य 

पदाथथ वा पश ुउत्पादन सामग्री रहेको जनुसकैु स्थानमा प्रवेश गरी जाचँबझु गनथ सक्नेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोलजम पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ुउत्पादन सामग्रीको जाचँबझु 

गदाथ  दफा १० बमोलजम मण्डनदउेपरु नगरपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सचुना 

प्रकाशन गरी तोकेका रोगहरु िागेको पाइएमा प्रमिु प्रशासलकय अलधकृतिे 

त्यस्तो पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ुउत्पादन सामग्रीिाई हटाउन वा नष्ट गनथ 

आदशे लदनेछ। 

 (३)  उपदफा (२) बमोलजम सम्बलन्धत धनीिे पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ुउत्पादन 

सामग्री नहटाएमा वा नष्ट नगरमेा प्रमिु प्रशासलकय अलधकृत आफैिे त्यस्तो 

पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ुउत्पादन सामग्री हटाउन वा नष्ट गनथ सक्नेछ। 

 (४)  उपदफा (३) बमोलजम सम्बलन्धत धलनिे पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ुउत्पादन 

सामग्री हटाउदँा वा नष्ट गदाथ  िाग्ने सम्पणुथ िचथ सम्बलन्धत धलनबाट सरकारी 

बाकँी सरह असूि उपर गररनेछ। 

२९  नष्ट गने कायालवलि : यस ऐन बमोलजम मतृ पश,ु पशजुन्य पदाथथ वा पश ुउत्पादन सामग्री 

नष्ट गने कायथलवलध तोलकए बमोलजम हुनेछ। 
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३०  बािा नहुन े : यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलिएको भए तापलन कुनै प्रशोलधत 

पशजुन्य पदाथथमा संक्रामक रोग िागेको आशंका भएमा त्यस्ता प्रशोलधत पशजुन्य 

पदाथथिाई क्वारने्टाइनमा रािी परीक्षण गनथ बाधा परु् याएको मालनने छैन। 

३१  अनसुलुचमा हरेफेर तथा थपघट गने अलिकार : मण्डनदउेपरु नगरपालिकािे स्थानीय 

राजपत्रमा सचुना प्रकालशत गरी अनसुचुीमा आवश्यकता अनसुार हेरफेर तथा थपघट 

गनथ सक्नेछ। 

३२  प्रचलित काननु बमोलजम हुन े : यस ऐनमा िेलिए जलत कुरामा यसै ऐन बमोलजम र 

अरुमा प्रचलित काननु बमोलजम हुनेछ। 

३३ लनयम बनाउन ेअलिकार : यस ऐनको उद्देश्य कायाथन्वयन गनथको िालग मण्डनदउेपरु 

नगरपालिकािे आवश्यक लनयमहरु बनाउन सक्नेछ। 

 

 

 

 

 



 
 

 
-11_ 



 
 

 
-12_ 



 
 

 
-13_ 



 
 

 
-14_ 



 
 

 
-15_ 



 
 

 
-16_ 


