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वामिङ नगरपामिकाको पशु स्वास््य तथा पशु सेवा ऐन - २०७४
प्रस्तावना : नगरको अर्थतन्त्रको महत्वपर्ू थ स्र्ान ओगटेको पशपु ालन व्यवसायलाई व्यवस्स्र्त र स्वकस्सत तुल्याउन र मानव
समदु ायको पौस्िक भोजन तर्ा स्वास््यका दृस्िकोर्बाट समेत पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीको स्वस्र् रुपमा
उत्पादन, स्बक्री स्वतरर्, स्नकासी तर्ा पैठारी गने सम्बन्त्धमा व्यवस्र्ा गनथ बान्त्छनीय भएकोले,
नेपालको संस्वधानको धारा २२६ र स्र्ानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोस्जम वास्लङ नगरपास्लकाको
नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द–१
प्रारमभभक
१.

२.

समं िप्त नाि र प्रारभभ :
(१) यस ऐनको नाम “ वामिङ नगरपामिकाको पशु स्वास््य तथा पशु सेवा ऐन-२०७४ ” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नगरसभाबाट पास भएको स्मस्तदेस्ि तरुु न्त्त लागू हुनछ
े ।
पररभाषा : स्वषय वा प्रसंगले अको अर्थ नलागेमा यस ऐनमा –
(क)
“पश”ु भन्त्नाले जनु सक
ु ै प्रकारका पाल्तु वा जगं ली जनावर सम्झनु पछथ र सो शब्दले पक्ष
ं ी र माछालाई समेत
जनाउँछ ।
(ि) “पशुजन्य पदाथथ” भन्त्नाले पशक
ु ो मास,ु रगत, बोसो, स्पत्त, दधू , फूल, हाड, छाला, स्स·, िरु , पवाँि, ऊन,
भत्ु ला, रौं, भरर्,
ू ू् वीयथ, ग्रन्त्र्ी, मल, मरु वा सोबाट बनाइएको अप्रशोस्धत वस्तु सम्झनु पछथ ।
(ग)
“पशु उत्पादन सािग्री” भन्त्नाले पशु स्वास््यमा, कृ स्रम गभाथधानमा वा जैस्वक पदार्थ उत्पादनमा उपयोग
हुने प्रशोस्धत वा अप्रशोस्धत सामग्री सम्झनु पछथ ।
(घ)
“जैमवक पदाथथ (वायोिोमजकल्स)” भन्त्नाले पशु स्वकास वा पशु स्वास््यको लास्ग प्रयोग गररने जीवार्ु
वा स्वषार्यु क्त
ु औषधी, िोप वा जैस्वक रसायन सम्झनु पछथ ।
(ङ)
“क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट” भन्त्नाले नेपाल सरकारले दफा ३ बमोस्जम स्र्ापना गरे को पशु क्वारे न्त्टाइन चेकपोि
सम्झनु पछथ ।
(च)
“क्वारेन्टाइन” भन्त्नाले कुनै पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीमा कुनै रोग लागेको छ छै न भन्त्ने
कुरा यस्कन गनथ पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीलाई
कुनै िास ठाउँमा तोस्कएको अवस्धभर परीक्षर्को लास्ग एकै सार् वा छुट्टा छुट्टै राख्ने काम सम्झनु पछथ ।
(छ)
“क्वारेन्टाइन अमिकृत” भन्त्नाले दफा ५ बमोस्जम स्नयस्ु क्त गररएको क्वारे न्त्टाइन अस्धकृ त सम्झनु पछथ ।
(ज)
“क्वारेन्टाइन स्थि” भन्त्नाले पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीलाई परीक्षर्को लास्ग
क्वारे न्त्टाइनमा रास्िने ठाउँ सम्झनु पछथ ।
(झ)
“सक्र
ं ािक रोग” भन्त्नाले अनसु चू ीमा उस्ल्लस्ित रोगहरु र नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सचू ना प्रकाशन
गरी तोके का अन्त्य रोगहरुलाई समेत जनाउँछ ।
(ञ)
“मवभाग” भन्त्नाले संघीय सरकार, पशु सेवा स्वभाग सम्झनु पछथ ।
(ट)
“कायाथिय प्रिख
ु ” भन्त्नाले वास्लङ नगरपास्लकाको प्रमि
ु प्रशासकीय अस्धकृ त सम्झनु पछथ ।
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(ठ)
(ड)
(ढ)
(र्)

“भेटेनरी मनरीिक” भन्त्नाले दफा २५ बमोस्जम स्नयस्ु क्त गररएको वा तोस्कएको अस्धकृ त सम्झनु पछथ ।
“पैठारीकताथ ” भन्त्नाले नेपाल बास्हरबाट पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गने व्यस्क्त
सम्झनु पछथ ।
“मनकासीकताथ” भन्त्नाले नेपाल अस्धराज्यबाट पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री स्नकासी गने
व्यस्क्त सम्झनु पछथ ।
“तोमकएको” वा “तोमकए बिोमजि” भन्त्नाले यस ऐन अन्त्तगथत बनेको स्नयममा तोस्कएको वा तोस्कए
बमोस्जम सम्झनु पछथ ।

पररच्छे द–२
पशु क्वारेन्टाइन सभबन्िी व्यवस्था
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.

१२.
१३.
१४.
१५.

क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको स्थापना : क्वारे न्त्टाइन चेकपोि स्र्ापना संघीय/प्रादेस्शक सरकारले तोके बमोस्जम हुनेछ ।
क्वारेन्टाइन स्थि मनिाथण गनथ सक्ने : तोस्कए बमोस्जम हुनछ
े ।
क्वारेन्टाइन अमिकृतको मनयुमि : तोस्कए बमोस्जम हुनछ
े ।
क्वारेन्टाइनिा राख्नु पने : तोस्कए बमोस्जम हुनेछ ।
प्रिाणपत्र मदनु पने : तोस्कए बमोस्जमको ढाँचामा क्वारे न्त्टाइन प्रमार्पर
उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
मनकासी वा पैठारी गदाथ पािन गनथु पने शतथ : स्नकासीकताथ वा पैठारीकताथले पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन
सामग्री स्नकासी वा पैठारी गदाथ पालन गनथु पने शतथ तोस्कए बमोस्जम हुनेछ ।
क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको बाटो भएर िात्र पैठारी गनथु पने ः पैठारीकताथले पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन
सामग्री पैठारी गदाथ क्वारे न्त्टाइन चेकपोिको बाटो भएर गनथु पनेछ ।
पैठारी गनथ प्रमतबन्ि िगाउन सक्ने : संघीय / प्रादेस्शक सरकार / स्र्ानीय सरकारले तोके को रोगहरु भएको पश,ु
पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गनथ प्रस्तबन्त्ध लगाउन सक्नेछ ।
प्रवेश गनथ रोक िगाउन सक्ने : देहायका अवस्र्ामा क्वारे न्त्टाइन अस्धकृ तले पैठारी गररएका पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा
पशु उत्पादन सामग्रीको प्रवेशमा रोक लगाउन सक्नेछ :–
(क)
पैठारी गररएका पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री जनु ठाउँबाट ल्याएको हो सो ठाउँमा संक्रामक
रोगको प्रकोप भएको सचू ना प्राप्त भएमा,
(ि) पैठारीकताथले पैठारी गने पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीमा तोस्कए बमोस्जम सक्र
ं ामक रोग
नभएको प्रमार्पर र स्वस्र्ता सम्बन्त्धी प्रमार्पर उपलब्ध नगराएमा,
(ग)
िण्ड (ि) बमोस्जमको प्रमार्पर उपलब्ध गराएको भए तापस्न के ही पशहु रु संक्रामक
रोग लास्ग मरे को पाइएमा,
(घ)
पैठारी गररएको पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री ल्याउनको स्नस्मत्त प्रयोग गररएको सवारी
साधनमा संक्रामक रोगको लसपस भएको पाइएमा ।
आदेश मदन सक्ने : काननु बमोस्जम / तोस्कए बमोस्जम हुनछ
े ।
मििाि गनथ समकने : काननु बमोस्जम हुनछ
े ।
हटाउने वा नष्ट गने : काननु बमोस्जम हुनेछ ।
पशुहरुको ओसारपसार सभबन्िी व्यवस्था : तोस्कए बमोस्जम हुनेछ ।
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पररच्छे द – ३
पशु नसि सुिार सभबन्िी व्यवस्था
१६.

सच
ू ना जारी गनथ सक्ने :
(१)
वास्लङ नगरपास्लकास्भर रहेका कुनै जातका पशक
ु ो वंश लोप हुनबाट बचाउन वा स्तनीहरुको नसल सधु ार
गने दृस्िले नेपाल अस्धराज्यको कुनै क्षेरमा सोही सचू नामा तोके को जातको भाले जातको पशु बाहेक अन्त्य
भाले जातको पशु िसी पारी राख्नु पने गरी सचू ना जारी गनथ सक्नेछ ।
तर परम्परादेस्ि चस्लआएको पजू ा आजा वा धास्मथक अनष्ठु ानका लास्ग नभई नहुने िसी नपारे को भाले पशु
पाल्नु पने भएमा त्यस्तो पशल
ु ाई गभाथधान गराउन नसक्ने गरी अलग्गै राख्न उपदफा (१) मा लेस्िएको कुनै
कुराले बाधा पऱ्ु याएको मास्नने छै न ।
(२)
उपदफा (१) बमोस्जम तोस्कएको जात बाहेक अन्त्य भाले जातको पशु पालेको पाइएमा कायाथलय प्रमि
ु ले
सम्बस्न्त्धत व्यस्क्तलाई त्यस्तो भाले पशल
ु ाई तत्कालै िसी पाने आदेश स्दन सक्नेछ ।

पररच्छे द–४
उद्योग स्थापना तथा मनकासी पैठारी सभबन्िी व्यवस्था
१७.

१८.
१९.

उद्योग स्थापना गनथ मसफाररश पत्र मिनु पने : जैस्वक पदार्थ, चल्ला, माछाका परू ा उत्पादन गने ह्याचरी वा पशु दाना
वा मासु प्रशोधन सम्बन्त्धी उद्योग स्र्ापना गनथ चाहने व्यस्क्त वा फामथले नगरपास्लकाबाट तोस्कएको दस्तरु स्तरी
स्सफाररस पर स्लनपु नेछ ।
मनकासी वा पैठारी गनथ मसफाररश मिनु पने : जैस्वक पदार्थ, चल्ला वा माछाका भरू ा वा पशु दाना स्नकासी वा
पैठारी गनथ चाहने व्यस्क्त वा फामथले नगरपास्लकाबाट तोस्कएको दस्तुर स्तरी स्सफाररश पर स्लनु पनेछ ।
अनुिमतपत्र मिनुपने:
(१)
जैस्वक पदार्थ, चल्ला, माछाका भरू ा स्बक्री स्वतरर् वा मासु प्रशोधन गनथ चाहने व्यस्क्त वा फामथले
नगरपास्लकाबाट तोस्कएको दस्तुर स्तरी अनमु स्तपर स्लनु पनेछ।
(२)
उपदफा (१) बमोस्जम स्बक्री स्वतरर् गररने जैस्वक पदार्थ, चल्ला, माछाका भरू ा वा मासु प्रशोधनको गर्ु स्तर
तर्ा मापदण्ड तोस्कए बमोस्जम हुनछ
े ।

पररच्छे द–५
दण्ड सजाय र पुनरावेदन
२०.

दण्ड सजाय :
(१)

(२)
(३)

दफा ९ को उल्लघनं गरी पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गने व्यस्क्तलाई
पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना हुनछ
े र त्यसरी पैठारी गररएका पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा
पशु उत्पादन सामग्रीमा संक्रामक रोग भएको पाइएमा दोब्बर जररबाना हुनेछ ।
दफा १० को उल्लघनं गने व्यस्क्तलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जररवाना हुनेछ ।
दफा १२ को उपदफा (१) बमोस्जम स्दइएको आदेश पालन नगने व्यस्क्तलाई पच्चीस हजार
रुपैयाँसम्म जररवाना हुनछ
े ।
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(४)
२१.
२२.

२३.
२४.

उपदफा (१), (२) र (३) मा लेस्िएदेस्ि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तरगत बनेको स्नयमावलीको उल्लघनं
गने व्यस्क्तलाई कसरू को मारा हेरी पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररवाना हुनछ
े ।
िद्दु ाको तहमककात र दायरी : काननु अनसु ार हुनछ
े ।
िुद्दा हेने अमिकारी :
(१)
दफा ९ अन्त्तगथतको मद्दु ा हेने अस्धकार सम्बस्न्त्धत प्रमि
े ।
ु स्जल्ला अस्धकारीलाई हुनछ
(२)
उपदफा (१) मा लेस्िएदेस्ि बाहेक यस ऐन अन्त्तरगतको मद्दु ा हेने अस्धकार कायाथलय प्रमि
े ।
ु लाई हुनछ
नेपाि सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्त्तगथतको मद्दु ा सरकार वादी हुनेछ ।
पुनरावेदन : दफा २२ को उपदफा (१) बमोस्जमको अस्धकारीले गरे को स्नर्थय उपर स्चत्त नबझ्ु ने व्यस्क्तले पैंतीस
स्दनस्भर पनु रावेदन अदालत समक्ष र उपदफा (२) बमोस्जमको अस्धकारीले गरे को स्नर्थय उपर स्चत्त नबझ्ु ने व्यस्क्तले
तोस्कए बमोस्जम पनु रावेदन गनथ सक्नेछ ।
पररच्छे द – ६
मवमवि

२५.

२६.
२७.

२८.

२९.
३०.

भेटेनरी मनरीिकको मनयमु ि :
(१)
सघं ीय काननु / प्रादेस्शक काननु / तोस्कएबमोस्जम हुनछ
े ।
(२)
उपदफा (१) बमोस्जम स्नयस्ु क्त हुने भेटेनरी स्नरीक्षकहरुको काम, कतथव्य र अस्धकार तोस्कए बमोस्जम हुनछ
े ।
अमिकार प्रत्यायोजन : तोस्कए बमोस्जम हुनछ
े ।
पशुप्रमत मनदथयी व्यवहार गनथ रोक िगाउन सक्ने : पशु प्रस्त हुने स्नदथयी व्यवहार रोक्नको लास्ग नगर
कायथपास्लकाले एउटा सस्मस्त गठन गनथ सक्नेछ र त्यस्तो सस्मस्तको काम, कतथव्य र अस्धकार सोही नगर
कायथपास्लकाले तोस्कस्दए बमोस्जम हुनछ
े ।
जााँचबुझ गनथ सक्ने :
(१)
कायाथलय प्रमि
ु लाई कुनै पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीमा संक्रामक रोक लागेको छ भन्त्ने
शक
ु ै स्र्ानमा प्रवेश गरी जाँचबझु
ं ा लागेमा त्यस्तो पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री रहेको जनु सक
गनथ सक्नेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोस्जम पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीको जाँचबझु गदाथ दफा १० बमोस्जम
नगरपास्लकाले तोके का रोगहरु लागेको पाइएमा कायाथलय प्रमि
ु ले त्यस्तो पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु
उत्पादन सामग्रीलाई हटाउन वा नि गनथ आदेश स्दनेछ ।
(३)
उपदफा (२) बमोस्जम सम्बस्न्त्धत धनीले पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री नहटाएमा वा नि
नगरे मा शािा प्रमि
ु आफैं ले त्यस्तो पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री हटाउन वा नि गनथ सक्नेछ ।
(४)
उपदफा (३) बमोस्जम पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री हटाउँदा वा नि गदाथ लाग्ने सम्पर्ू थ िचथ
सम्बस्न्त्धत धनीबाट सरकारी बाँकी सरह असल
ू उपर गररनेछ ।
नष्ट गने कायथमवमि : यस ऐन बमोस्जम मृत पश,ु पशजु न्त्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री नि गने कायथस्वस्ध तोस्कए
बमोस्जम हुनेछ ।
बािा नहुने : यस ऐनमा अन्त्यर जनु सक
ु ै कुरा लेस्िएको भए तापस्न कुनै प्रशोस्धत पशजु न्त्य पदार्थमा संक्रामक रोग
लागेको आशंका भएमा त्यस्तो प्रशोस्धत पशजु न्त्य पदार्थलाई क्वारे न्त्टाइनमा रािी परीक्षर् गनथ बाधा पऱ्ु याएको मास्नने
छै न ।
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३१.
३२.
३३.
३४.

अनस
ु च
ू ीिा हेरफे र तथा थपघट गने अमिकार : वास्लङ नगरपास्लकाको सभाले अनसु चू ीमा आवश्यकतानसु ार
हेरफे र तर्ा र्पघट गनथ सक्नेछ।
प्रचमित काननू बिोमजि हुने : यस ऐनमा लेस्िएजस्त कुरामा यसै ऐन बमोस्जम र अरुमा प्रचस्लत काननू बमोस्जम
हुनेछ ।
मनयि बनाउने अमिकार : यस ऐनको उद्देश्य कायाथन्त्वयन गनथको लास्ग वास्लङ नगर कायथपास्लकाले स्नयमहरु बनाउन
सक्नेछ ।
यो ऐन सघं ीय ऐन / प्रादेमशक ऐनसगं बामझएिा बामझएको हदसभि सोही ऐन बिोमजि हुनेछ ।
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अनस
ु च
ू ी
(दफा २ को खण्ड (झ) सगं सभबमन्ित)
१. ए ०१० फूट एण्ड माउर् स्डस्जजू् (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 एस्सया १
९. ए. ०१८ एफ.एम.डी. भाईरस प्रकार नस्दएको
१०. ए. ०२० भेस्सकुलर स्टोमेटाइस्टस (भी.एस.)
११. ए. ०२१ भी. एस. भाईरस इस्ण्डयाना
१२. ए ०२२ भी. एस. भाईरस न्त्यजू सी
१३. ए ०२३ भी. एस. भाईरस प्रकार नस्दएको
१४. ए ०३० स्वाईन भेस्सकुलर स्डस्जजू्
१५. ए ०४० ररण्डरपेि
१६. ए ०५० पेस्िस डेस पेस्टस्टस रुस्मनान्त्टू्स
१७. ए ०६० कन्त्टास्जयस वोभाईन पल्यरू ोन्त्यमू ोस्नया
१८. ए ०७० लम्पी स्कीन स्डस्जजू्
१९. ए ०८० ररफट भ्याली स्फभर
२०. ए ०९० ब्ल्यू टङ
२१. ए १०० सीप पक्स एण्ड गोट पक्स
२२. ए ११० अस्िकन हसथ स्सक्नेस
२३. ए १२० अस्िकन स्वाईन स्फभर
२४. ए १३० हक क्लेरा
२५. ए १४० फाउल पलेग
२६. ए १६० न्त्यू क्यासल स्डस्जजू्
िमल्टपि स्पेमसज मडमजज्
२७. बी ०५१ एन्त्राक्सू्
२८. बी ०५२ एजोकाईज स्डस्जजू्
२९. बी ०५२ इकाइनोकोकोस्ससू् / हाइड्रेस्टडोस्ससू्
३०. बी ०५५ हटथवाटर
३१. बी ०५६ लेपटोस्पाइरोस्ससू्
३२. बी ०५७ क्यू स्फवर
३३. बी ०५८ रे स्वज
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३४. बी ०५९ पयाराटू्यवू रक्लोस्ससू्
३५. बी ०६० स्क्रीउ वमथ (कोस्क्लयोस्मया होस्मनोभोरस)
क्याटि मडमजज्
३६. बी १०१ एनापलाज्मोस्ससू्
३७. बी १०२ ववेस्सयोस्ससू्
३८. बी १०३ वोभाईन वरसे
ु ू् ल्लोस्ससू् (वी. एवोटू्थस)
३९. बी १०४ वोभाईन जेनाइटल क्याम्पाइलो ब्याक्टेररयोस्ससू्
४०. बी १०५ वोभाईन टू्यवू रक्लोस्ससू् (माइको व्याक्टेररयम वोस्भस)
४१. बी १०६ स्सस्टीसकोस्ससू् (स्स. वोस्भस)
४२. बी १०७ डम्र्याटोस्फलोस्ससू्
४३. बी १०८ इन्त्जस्ु टक वोभाइन ल्यक
ू ोस्ससू्
४४. बी १०९ ह्यामोरहेस्जक सेपटीसेस्मया
४५. बी ११० इन्त्फेस्क्सयसू् वोभाइन राइनोटे«काइस्टसू्
४६. बी १११ र्ेलेररयोस्ससू्
४७. बी ११२ ट्राइको मोस्नयस्ससू्
४८. बी ११३ टाइपानोसोस्मयास्सस
४९. बी ११४ वोभाइन म्यास्लग्न्त्यान्त्ट क्याटरहल
५०. बी ११५ वोभाइन स्पोस्न्त्जफस्मथइन्त्सेफालोपयार्ी
सीप एण्ड गोट मडमजज्
५१. बी १५१ बरसे
ु ू् ल्लोस्ससू् ओस्भस इन्त्फेक्सन
५२. बी १५२ क्याप्राइन एण्ड ओभाइन बरसे
ु ू् ल्लोस्ससू् (बी. मेलीटेस्न्त्सस)ू्
५३. बी १५३ क्याप्राईन अररू् ाराइस्टसू् / इन्त्सेफलाइस्टस
५४. बी १५४ कन्त्टास्जयस एगालेस्क्सया
५५. बी १५५ कन्त्टास्जयस क्याप्राइन पलुरोन्त्यमू ोस्नया
५६. बी १५६ इन्त्जस्टक एबोसन अफ इयजु
५७. बी १५७ पल्मोनरी एस्डनोमेटोस्सस
५८. बी १५८ नैरोबी सीप स्डस्जजू्
५९. बी १५९ साल्मोनेल्लोस्ससू् (एस. एवोटथस ओस्भस)
६०. बी १६० स्क्रेपी
६१. बी १६१ माएदी स्भस्ना
हसथ मडमजज्
६२. बी २०१ कन्त्टास्जयसू् इक्वाइनू् मेट्राइस्टसू्
६३. बी २०२ डुराइन
६४. बी २०३ इस्पजस्ु टक स्लम्फे न्त्जाइस्टसू्
६५. बी २०४ इक्वाइन इन्त्सेफालोमाईलाईटू्स्स
६६. बी २०५ इक्वाइन इन्त्फेस्क्सइसू् एस्नस्मया
६७. बी २०६ इक्वाइन इन्त््लएू न्त्जा (भाइरस टाइप ए)
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६८. बी २०७ इक्वाइन पाइरोपलाज्मोस्ससू् (बबेस्सयोस्सस)ू्
६९. बी २०८ इक्वाइन राइनोन्त्यमू ोनाइस्टसू्
७०. बी २०९ ग्ल्यान्त्डसथू् ७१. बी २१० हसथ पक्सू्
७२. बी २११ इन्त्फेस्क्सएसू् आर्थराइस्टसू् अफ हसथ
७३. बी २१२ जापस्नज इन्त्सेफलाइस्टसू्
७४. बी २१३ हसथ मेन्त्ज
७५. बी २१५ सराथ
७६. बी २१६ भेनेजएु लान इक्वाइन इन्त्सेफालोमाइस्लस्टसू्
पीग मडमजज
७७. बी २५१ एट्रोस्फक राइनाइस्टसू्
७८. बी २५२ स्सस्टीसकोस्ससू् (सी. सेलल
ू ोसा)
७९. बी २५३ पोसाथइन बरसे
ु ू् ल्लोसीसू् (बी. सइू स)ू्
८०. बी २५४ ट्रान्त्सस्मस्सवल ग्यास्ट्रोइन्रेराइस्टसू् अफ पीग
८१. बी २५५ ट्राइस्कनेलोस्ससू्
८२. बी २५६ इन्त्टेरोभाइरस इन्त्सेफालोमाइलाइस्टसू्
८३. बी २५७ पोसाथइन ररप्रोडस्क्टभ एण्ड रे स्स्प¥याटोरी स्सन्त्ड्रोम
पोल्री मडमजज
८४. बी ३०१ एस्भएन इन्त्फेस्क्सएसू् ब्रोनकाइस्टसू्
८५. बी ३०२ एस्भएन इन्त्फेस्क्सएसू् ल्याररन्त्जोटे«काइस्टसू्
८६. बी ३०३ इस्भएन टू्यवू रक्लोस्सस
८७. बी ३०४ डकू् भाइरस हेपाटाइस्टसू्
८८. बी ३०५ डक भाइरस इज्टेराइस्टसू् (डकू् पलेग)
८९. बी ३०६ फाउल क्लेरा
९०. बी ३०७ फाउल पक्स
९१. बी ३०८ फाउल टाइफाइड (एस. ग्यालीनेरम)
९२. बी ३०९ इन्त्फेस्क्सएसू् ब्रसथल स्डस्जजू् (गमबोरो स्डस्जज)ू्
९३. बी ३१० मेरेक्स स्डस्जजू्
९४. बी ३११ माइकोपलाज्मोस्ससू् (एम. ग्यास्लसेस्पटकम)
९५. बी ३१२ स्सटाकोस्ससू् एण्ड ओस्नथर्ोस्ससू् स्डस्जजू्
९६. बी ३१३ पल्ू लोराम स्डस्जजू् (एस. पल्ू लोरम)
मडमजज अफ अदर एमनिि
९७. बी ५०१ लेस्मानीएस्ससू्
िमल्टपि स्पेसीज मडमजज
९८. सी ६११ स्लस्टेररयोस्ससू्
९९. सी ६१२ टक्सोपलाज्मोस्ससू्
१००. सी ६१३ मेस्लओडोस्ससू्
१०१. सी ६१४ ब्लाक्लेग
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१०२. सी ६१५ बाटूस्लज्म
१०३. सी ६१६ अदर क्लोस्टे«स्डयल इन्त्फेक्सन्त्सू्
१०४. सी ६१७ अदर पास्चरु े ल्लोस्ससू्
१०५. सी ६१८ एस्क्टनोमाइकोस्ससू्
१०६. सी ६१९ इन्त्टेस्स्टनल साल्मोनेल्ला इन्त्फेक्सन्त्सू्
१०७. सी ६२० कस्क्सस्डयोस्ससू्
१०८. सी ६२१ स्डस्टोम्याटोस्ससू् (स्लभर फलुक)
१०९. सी ६२२ स्फलाररयास्ससू्
क्याटि मडमजज
११०. सी ६५२ म्यक
ू ोसल स्डस्जज÷वोभाइन भाइरस डाईररया
१११. सी ६५३ स्भस्ब्रयोस्नक स्डसेन्त्ट्री ११२. सी ६५४ बावथल इन्त्फेस्टेसनू्
सीप एण्ड गोट मडमजज
११३. सी ७०१ कन्त्टास्जयसै पोस्चल
ु र डमाथटाइस्टसू्
११४. सी ७०२ फूट रट
११५. सी ७०३ कन्त्टास्जयसू् ओपर्ालस्मया
११६. सी ७०४ इन्त्टेरोटस्क्सस्मया
११७. सी ७०५ के स्जयस स्लम्फे स्न्त्डनाइस्टसू्
११८. सी ७०६ सीप मेन्त्ज
मडमजज अफ अदर एमनिल्स
११९. सी ७५१ इक्वाइन क्याइटल एक्जेन्त्र्ेमा
१२०. सी ७५२ अल्सरे स्टफ लेम्फे न्त्जाइस्टसू्
१२१. सी ७५३ स्टे«न्त्गल्सू्
१२२. सी ७५४ साल्मोनेल्लोस्ससू् (एस. एवोटथसू् इक्वाई)
पीग मडमजज
१२३. सी ८०१ स्वाइन इररसेपलसू्
पोमल्र मडमजज
१२४. सी ८५१ इन्त्फेस्क्सयसू् कोराइजा
१२५. सी ८५३ एस्भएन इन्त्सेफालोमाइलाइस्टसू्
१२६. सी ८५४ एस्भएन स्पाइरोस्कटोस्ससू्
१२७. सी ८५५ एस्भएन साल्मोनेल्लोस्ससू् १२८. सी ८५६ एस्भएन ल्यक
ू ोस्ससू्
डग एण्ड क्याट मडमजज
१२९. सी ९२१ क्यानाइन स्डस्टेम्पर
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