


◉  क्वारेन्टाइन सम्वन्धि जानकारी ◉  भौगोलिक अवन्धथिलि र कार्यके्षत्र  ◉ प्रिम चौमालसक आर्ाि/लनर्ायि लििरण  ◉  प्रिम चौमालसक अवैध पैठारी नष्ट लववरण ◉  राजश्व लववरण ◉  दरिन्धि लववरण ◉ सरोकारवािा लनकार्  ◉ Some Issues  



     
     क्वारेन्टाइन भन्नािे कुनै पशु,पशुजन्य पदािय, 
वा पशु उत्पादन सामाग्रीमा कुनै रोग िागेको 
छ छैन भने्न कुरा र्लकन गनय पशु, पशुजन्य 
पदािय, वा पशु उत्पादन सामाग्रीिाइ कुनै खास 
ठाांउमा  िोलकएको अवलधभर पररक्षणको िालग 
एकैसाि वा छुट्टा छुटै्ट राखे्न काम सम्झनु पदयछ 
। 



  

  दुइय देश लवच हुने व्यापारिाइय सहजीकरण गने । 
 कुनै पलन वसु्तहरु दोश्रो मुिुकिाट आर्ाि गदाय 
त्यसिाट मालनस, वनस्पलि ििा वािावरणमा पनय 
सके्न असरहरुिाइय(रोग, लकरा आलद) नु्यनीकरण 
गने । 



  आयातिि वसु्तहरुको कागजाि हेरी लि वसु्तहरु चेक जाांच 
गरी उलचि ठहररएमा क्वारेन्टाइयन प्रमाणपत्र प्रदान गने । 

  आवश्यकिा अनुसार आर्ालिि वसु्तको नमुना संकलन 
गरी रोग लनदानको िालग सम्वन्धिि लनकार्मा पठाउने । 

  कुनै वसु्तमा रोग िागेको शांका िागेमा त्यसिाइय  िुरुनै्त 
लनलिि ठाांउमा अिगै्ग राखी रोगमुक्त भएपछी छोड्ने । 

  लसमानाकामा रहेका पशुपांक्षीका फामयहरुको सतभिलेन्स गरी 
त्यसको नमुना सांकिन ििा पे्रषण गने । 

आर्ािको िालग प्रर्ोग गररने ढुवानी साधनहरुको लनर्लमि 
तनिःसंक्रमण गने । 



  अवैध पशुपांक्षी, पशुपांक्षीजन्य पदािय, सािै त्यसको सामाग्री 
आर्ाि तनयन्त्रणको िालग सुरक्षा लनकार्सांग समन्वर् गरी 
लनर्न्त्रण गने । 

  समालिएका अवैध वसु्त ििा सामाग्रीहरुको समुलचि नष्ट 
गरी ढुवानी साधन ििा वररपरीको वािावरणमा लनिःसांक्रमण 
गने । 

  क्वारेन्टाइयन सम्वन्धि  ऐन कानुन पािना गनय िगाउने र ऐन 
कानुन उल्लघांन गने व्यन्धक्त वा समुह उपर दण्ड जरीवाना 
गने । 

  पशु क्वारेन्टाइयन सम्वन्धि ऐन, कानुनिारे जानकारीको िालग 
गोष्टी, अन्तरलक्रर्ा कार्यक्रम िगार्ि थिालनर् पत्रपलत्रका, 
एफएमहरुिाट प्रचार प्रसार गने । 
 



पशु क्वारेन्टाइन कार्ायिर्िाट जारी हुने प्रमाणपत्रहरु 



नेपाि पशु लचलकत्सा पररषदमा दिायवाि भेटेरीनरी 
डाक्टरिाट जारी हुने  भेटेरीनरी प्रमाण पत्र 
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अिैध रुपमा लभलत्रएका पशु, पशुजन्य पदािय ििा पशु 
उत्पादन सामग्रीको प्रवेशमा अलनवार्य रोक िगाउने | 

छानलिन कार्यमा सहर्ोग गने | 
आवश्यक कारवाहीको िालग न्यार्ीक लनकार्मा पेश गने 

| 
क्वारेन्टाइन गस्ती गनय आवश्यक प्रहरी जवान उपिब्ध 
गराउने | 

  

 



 मुद्दा दार्र भएको अवथिामा आवश्यक प्रमाण िुझी सो 
को लसघ्र टुांगो िगाउने | 

 ऐन, लनर्म प्रभावकारी िनाउन सलक्रर् भूलमका लनवायह 
गने | 

क्वारेन्टाइन कार्ायिर्िे माग गरेको िखि सुरक्षाकमी 
उपिब्ध गराई लदने | 



 पैठारी हुने पशु, पशुजन्य पदािय ििा पशु उत्पादन 
सामाग्रीहरुको  क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र सांिग्न भएको 
अवथिामा मात्र पैठारीको कारवाही गने | 

अिैध ठहररएका खण्डमा कुनै पलन पशु, पशुजन्य पदािय 
ििा पशु उत्पादन सामाग्रीको प्रवेशमा रोक िगाउने |  

आर्ाि हुने पशु, पशुजन्य पदािय र पशु उत्पादन सामाग्रीको 
मूल्य लनधायरण गदाय पशुपन्छी िजार प्रवधयन लनदेशनािार् वा 
अन्य सम्बन्धिि लनकार्सांग समन्वर् गरर मात्र मूल्य कार्म 
हुन पने | 

अिैध पैठारी गदाय समालिएको पशुपन्छी लििाम गदाय उक्त 
पशुपन्छीहरु लििाम गदाय उक्त पशु पन्छीहरु रोलग/लनरोगी 
भएको छुट्याउन सम्बन्धिि पशु क्वारेन्टाइन कार्ायिर्/ 
चेकपोस्टका प्रलिलनलधिाई समेि लििाम सलमलिमा समावेश 
गराउने | 



 थिानीर् स्तरमा पशुहरुको अनलधकृि आवागमनमा रोक 
िगाउने | 

 पशु हाट िजार ब्यिन्धथिि गने | 
 राजश्व सांकिनको दृलष्टकोणिे मात्र पशु प्रवेश गनय लदने 
पररपाटी लनरुत्सालहि गने | 

सहकार्य गनय सम्बन्धिि लनकार्हरुिाई सहर्ोग गने | 
चोरी पैठारी िारे क्वारेन्टाइन कार्ायिर्िाई जानकारी 
गराउने | 

 हाट िजारमा ल्याउने पशुहरु सम्बन्धिि गा.लव.स.को नै 
उत्पादन हो भने्न कुरा र्लकन भएमा मात्र लसफाररस लदने | 
 



स्वथि ब्यापाररक प्रलिस्पधाय गने वािावरण िर्ार गने | 
स्वथि पशुको मात्र कारोिार गने | 
 लसमा के्षत्रमा पशुपन्छीको अनालधकृि आवि जाविमा 
रोक िगाउन सम्बन्धिि लनकार्िाई सहर्ोग गने | 

 हाट िजार थििमा पशुको स्वास्थ्य पररक्षणको ब्यिथिा 
गने | 

 पशुको Origin एलकन गनय मद्दि गने | 
 



स्वास्थ्य पशुपन्छीको मात्र व्यापार गने | 
आर्ाि हुने पशु, पशुजन्य पदािय ििा पशु उत्पादन 
सामाग्रीहरुको क्वारेन्टाइन जाांच गराएर मात्र भन्सार 
कार्ायिर्मा राजस्व िुझाउने | 
 



क्वारेन्टाइन कार्ायिर्हरुिाट पे्रलषि नमुनाहरुको प्रर्ोगशािा 
पररक्षण गने | 

Confirmatory Diagnosis  गरर सम्बन्धिि लनकार्िाई 
जानकारी गराउने | 

आवश्यक नमुना सांकिन गनय क्वारेन्टाइनिाई सहर्ोग गने | 
 



 पशुपन्छीको रोग देश लभत्र लभलत्रन नलदन पशु, पशुजन्य 
पदािय ििा पशु उत्पादन सामाग्रीहरुको क्वारेन्टाइन जाांच 
गने कार्यमा सहर्ोग गने | 

 पशुहरुको अनालधकृि प्रवेशमा रोक िगाउन Informer 
को काम गरर क्वारेन्टाइन कार्ायिर्हरुिाई सहर्ोग गने | 

 TADs िारे जनचेिना जगाउने | 
आ-आफ्नो लजल्लामा रहेको पशु, पन्छी फामयहरुको 
भेटेररनरी लनररक्षक र कार्ायिर् प्रमुखको हैलसर्ििे 
लनर्लमि लनररक्षण गरर पशु, पन्छीको स्रोि पत्ता िगाई चोरी 
पैठाररिाई लनरुत्सालहि गने कार्यमा क्वारेन्टाइन 
कार्ायिर्िाई सहर्ोग गने | 
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