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बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका 
पि ुस्वास््य िथा पि ुसेवा ऐन-२०७७ 

प्रस्िावनाः 
गाउँपालिकाको अथथिन्त्त्रको िहत्वपूर्थ स्थान ओगटेको पिपुािन व्यवसायिाई व्यवशस्थि र ववकलसि 

िलु्याउन र पि ुअलिकार िथा स्वास््यका दृविकोर्बाट सिेि पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ वा पि ुउत्पादन सािग्रीको 
स्वस्थ रुपिा उत्पादन‚  लबक्री वविरर्‚ लनकासी िथा पैठारी गने सम्बन्त्ििा व्यवस्था गनथ वाञ्छनीय भएकोिे‚ 
बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाि "गाउँपालिका पि ुस्वास््य िथा पि ुऐन-२०७७" रहेको  

छ । 

(२) यो ऐन गाउँसभाबाट पास भएको लिलि देशख िागू हनुेछ । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसंगिे अको अथथ निागेिा यस ऐनिा 
(क) "पि"ु भन्नािे जनुसकैु प्रकारका पाल्ि ुवा जंगिी जनावर सम्झन ुपछथ र सो िब्दिे पंक्षी र 
िाछािाई सिेि जनाउँछ । 

(ख) "पिजुन्त्य पदाथथ" भन्नािे िास‚ु रगि‚ बोसो‚ वपत्त‚ दूि‚ अण्डा‚ हाड‚ छािा‚ लसङ‚ खरु‚ पवाँख‚ उन‚ 
भतु्िा‚ रौं‚ भरूर्‚ वीयथ‚ ग्रन्त्थी‚ िि‚ ितु्र वा सोबाट बनाइएको अप्रिोलिि वस्ि ुसम्झन ुपछथ ।  

(ग) "पि ुउत्पादन सािग्री" भन्नािे पि ुस्वास््यिा‚ कृलत्रि गभाथिानिा वा जैववक पदाथथ उत्पादनिा 
उपयोग हनुे प्रिोलिि वा अप्रिोलिि सािग्री सम्झन ुपछथ । 

(घ) "जैववक पदाथथ (वायोिोशजकल्स)" भन्नािे पि ुववकास वा पि ुस्वास््यको िालग प्रयोग गररने जीवार् ु
वा ववषार्युकु्त औषिी‚ खोप वा जैववक रसायन सक्झन ुपछथ । 

(ङ) "क्वारेन्त्टाइन चेकपोि" भन्नािे नेपाि सरकारिे दफा ३ बिोशजि स्थापना गरेको पि ुक्वारेन्त्टाइन 
चेकपोि सम्झन ुपछथ । 

(च) "क्वारेन्त्टाइन" भन्नािे कुनै पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ वा पि ुउत्पादन सािग्रीिा कुनै रोग िागेको छ 
छैन भने्न कुरा यवकन गनथ पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ वा पि ु उत्पादन सािग्रीिाई कुनै खास ठाउँिा 
िोवकएको अवलिभर परीक्षर्को िालग एकैसाथ वा छुटै्ट राख्न ेकाि सम्झन ुपछथ । 

(छ) "क्वारेन्त्टाइन अलिकृि" भन्नािे दफा ५ बिोशजि लनयशुक्त गररएको क्वारेन्त्टाइन अलिकृि सम्झन ु
पछथ । 
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(ज) "क्वारेन्त्टाइन स्थि" भन्नािे पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ वा पि ुउत्पादन सािग्रीिाई परीक्षर्को िालग 
क्वारेन्त्टाइनिा राशखने ठाउँ सम्झन ुपछथ । 

(झ) "संक्रिर् रोग" भन्नािे अनसूुचीिा उशल्िशखि रोगहरु र नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रिा सूचना 
प्रकािन गरी िोकेको अन्त्य रोगहरुिाई सिेि जनाउँछ । 

(ञ) "ववभाग" भन्नािे संघीय सरकार पि‚ु सेवा ववभाग सम्झन ुपछथ । 

(ट) "कायाथिय प्रिखु" भन्नािे बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको प्रिखु प्रिासकीय अलिकृि सम्झन ुपछथ । 

(ठ) "भेटेनरी लनरीक्षक" भन्नािे दफा २५ बिोशजि लनयशुक्त गररएको वा िोवकएको अलिकृि सम्झन ुपछथ । 

(ड) "पैठारीकिाथ" भन्नािे नेपाि बावहरबाट पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ वा पि ुउत्पादन सािग्री पैठारी गने 
व्यशक्त सम्झन ुपछथ । 

(ढ) "लनकासीकिाथ" भन्नािे नेपािबाट पि ुपिजुन्त्य पदाथथ वा पि‚ु उत्पादन सािग्री लनकासी गने व्यशक्त 
सम्झन ुपछथ । 

(र्) "िोवकएको" वा "िोवकए बिोशजि" भन्नािे यस ऐन अन्त्िगथि बनेको लनयििा िोवकएको वा िोवकए 
बिोशजि सम्झन ुपछथ । 

पररच्छेद-२ 

पि ुक्वारेन्त्टाइन सम्बन्त्िी व्यवस्था 
 

३. क्वारेन्त्टाइन चेकपोिको स्थापनाः क्वारेन्त्टाइन चेकपोि स्थापना संघीय/प्रादेशिक सरकारिे िोके बिोशजि  

हनुेछ । 

४. क्वारेन्त्टाइन स्थि लनिाथर् गनथ सक्नःे िोवकए बिोशजि हनुेछ । 

५. क्वारेन्त्टाइन स्थि लनिाथर् गनथ सक्नःे िोवकए बिोशजि हनुेछ । 

६. क्वारेन्त्टाइनिा राख्नपुनेः िोवकए बिोशजि हनुेछ । 

७. प्रिार् पत्र ददनपुनेः िोवकए बिोशजिको ढाँचािा क्वारेन्त्टाइन प्रिार् पत्र उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

८. लनकासी वा पैठारी गदाथ पािन गनुथपने ििथः लनकासीकिाथ वा पैठारीकिाथिे पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ वा पि ु
उत्पादन सािग्री लनकासी वा पैठारी गदाथ पािन गनुथ पने ििथ िोवकए बिोशजि हनुेछ । 

९. क्वारेन्त्टाइन चेकपोिको बाटो भएर िात्र पैठारी गनुथपनेः पैठारीकिाथिे पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ वा पि ु
उत्पादन सािग्री पैठारी गदाथ क्वारेन्त्टाइन चेकपोिको बाटो भएर गनुथपनेछ । 

१०. पैठारी गनथ प्रलिबन्त्ि िगाउन सक्नःे संघीय/प्रादेशिक सरकार/स्थानीय सरकारिे िोकेको रोगहरु भएको 
पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ वा पि ुउत्पादन सािग्री पैठारी गनथ प्रलिबन्त्ि िगाउन सक्नेछ । 

११. प्रवेि गनथ रोक िगाउन सक्नःे देहायका अवस्थािा क्वारेन्त्टाइन अलिकृििे पैठारी गररएको पि‚ु पिजुन्त्य 
पदाथथ वा पि ुउत्पादन सािग्रीको प्रवेििा रोक िगाउन सक्नेछः- 
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 (क) पैठारी गररएका पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ वा पि ुउत्पादन सािग्री जनु ठाउँबाट ल्याएको हो सो ठाउँिा 
संक्रािक रोगको प्रकोप भएको सूचना प्राप्त भएिा‚ 

 (ख) पैठारीकिाथिे पैठारी गने पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ वा पि ुउत्पादन सािग्रीिा िोवकए बिोशजि संक्रािक 
रोग नभएको प्रिार्पत्र र स्वस्थिा सम्बन्त्िी प्रिार्पत्र उपिब्ि नगराएिा‚ 

 (ग) खण्ड (ख) बिोशजिको प्रिार्पत्र उपिब्ि गराएको भए िापलन केही पिहुरु संक्रािक रोग िालग 
िरेको पाइएिा‚ 

 (घ) पैठारी गररएको पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ वा पि ुउत्पादन सािग्री ल्याउनको लनलित्त प्रयोग गररएको 
सवारी सािनिा संक्रािक रोगको िसपस भएको पाइएिा । 

१२. आदेि ददन सक्नःे काननु बिोशजि/िोवकए बिोशजि हनुेछ । 

१३. लििाि गनथ सवकनःे काननु बिोशजि हनुेछ । 

१४. हटाउन ेवा नि गनेः काननु बिोशजि हनुेछ । 

१५. पिहुरुको ओसारपसार सम्बन्त्िी व्यवस्थाः िोवकए बिोशजि हनुेछ । 

 

पररच्छेद-३ 

पि ुनश्ल सिुार सम्बन्त्िी व्यवस्था 
 

१६. सूचना जारी गनथ सक्नःे   
 (१) बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकालभत्र रहेका कुनै जािका पिकुो वंि िोप हनुबाट बचाउन वा 

लिनीहरुको नश्ल सिुार गने दृवििे नपेािको कुनै क्षते्रिा सोही सूचनािा िोकेको जािको भािे जािको 
पि ुबाहेक अन्त्य भािे जािको पि ुखसी पारी राख्न ुपने गरी सूचना जारी गनथ सक्नेछ । िर 
परम्परादेशख चलिआएको पूजा आजा वा िालिथक अनषु्ठानका िालग नभई नहनु ेखसी नपारेको भािे पि ु
पाल्न ुपने भएिा त्यस्िो पििुाई गभाथिान गराउन नसक्ने गरी अिग्गै राख्न यस उपदफािा िेशखएको 
कुनै कुरािे बािा परु् याएको िालनने छैन । 

 (२) उपदफा (१) बिोशजि िोवकएको जाि बाहेक अन्त्य भािे जािको पि ुपािेको पाइएिा कायाथिय 
प्रिखुिे सम्बशन्त्िि व्यशक्तिाई त्यस्िो भािे पििुाई ित्कािै खसी पाने आदेि ददन सक्नेछ । 
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पररच्छेद-४ 

उद्योग स्थापना िथा लनकासी पैठारी सम्बन्त्िी व्यवस्था 
 

१७. उद्योग स्थापना गनथ लसफाररस पत्र लिनपुनेः जैववक  पदाथथ‚ चल्िा‚ िाछाका भरुा उत्पादन गने ह्याचरी वा 
पि ुदाना वा िास ुप्रिोिन सम्बन्त्िी उद्योग स्थापना गनथ चाहने व्यशक्तिे िोवकएको दस्िरु बझुाई 
बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाबाट लसफाररस लिनपुनेछ । 

१८. लनकासी वा पैठारी गनथ लसफाररस लिनपुनेः जैववक पदाथथ‚ चल्िा वा िाछाका भरूा वा पि ुदाना लनकासी 
वा पैठारी गनथ चाहने व्यशक्तिे िोवकएको दस्िरु लिरी िोवकएको बारपाक सलुिकोटबाट लसफाररस पत्र 
लिन ुपनेछ । 

१९. अनिुलिपत्र लिनपुनेः 
 (१) जैववक पदाथथ‚ चल्िा‚ िाछाका भरूा ववक्री वविरर् वा िास ुप्रिोिन गनथ चाहने व्यशक्तिे िोवकएको 

बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाबाट िोवकएको दस्िरु लिरी अनिुलिपत्र लिन ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोशजि ववक्री वविरर् गररने जैववक पदाथथ‚ चल्िा‚ िाछाका भरूा वा िास ु
प्रिोिनको गरु्स्िर िथा िापदण्ड िोवकए बिोशजि हनुेछ । 

 

पररच्छेद-५ 

दण्ड सजाय र पनुरावेदन 

 

२०. दण्ड सजायः 
 (१) दफा ९ को उल्िघंन गरी पि‚ु पिजुन्त्य  पदाथथ वा पि ुउत्पादन सािग्री पैठारी गने व्यशक्तिाई 

पच्चीस हजार रुपैँयासम्ि जररबाना हनुेछ र त्यसरी पैठारी गररएका पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ वा पि ु
उत्पादन सािग्रीिा संक्रािक रोग भएको पाइएिा दोब्बर जररबाना हनुेछ । 

 (२) दफा १० को उल्िघंन गने व्यशक्तिाई दि हजार रुपैँयासम्ि जररबाना हनुेछ । 

 (३) दफा १२ को उपदफा (१) बिोशजि ददइएको आदेि पािन नगने व्यशक्तिाई पच्चीस हजार 
रुपैँयाँसम्ि जररवाना हनुेछ । 

 (४) उपदफा (१)‚ (२) र (३) िा िेशखएदेशख बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्त्िरगि बनेको 
लनयिाविीको उल्िघंन गने व्यशक्तिाई कसूरको िात्रा हेरी पाँच हजार रुपैँयासम्ि जररबाना हनुेछ । 

२१. िदु्दाको िहवककाि र दायरीः काननु अनसुार हनुेछ । 

२२. िदु्दाको हेने अलिकारीः 
 (१) दफा ९ अन्त्िगथिको िदु्दा हेने अलिकार सम्बशन्त्िि न्त्यावयक सलिलििाई हनुेछ । 
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 (२) उपदफा (१) िा िेशखएदेशख बाहेक यस ऐन अन्त्िरगिको िदु्दा हेने अलिकारी प्रिखु हनुेछ । 

२३. नपेाि सरकार वादी हनुःे यस ऐन अन्त्िगथिको िदु्दा सरकार वादी हनुेछ । 

२४. पनुरावेदनः दफा ३२ को उपदफा (१) बिोशजिको अलिकारीिे गरेको लनर्थय उपर शचत्त नबझु्ने 
व्यशक्तिे पैंिीस ददनलभत्र शजल्िा अदािि सिक्ष र उपदफा (२) बिोशजिको अलिकारीिे गरेको लनर्थय 
उपर शचत्त नबझु्ने व्यशक्तिे िोवकए बिोशजि पनुरावेदन गनथ सक्नेछ । 

पररच्छेद-६ 

ववववि 

२५. भेटेनरी लनरीक्षकको लनयशुक्तः 
 (१) संघीय काननु/प्रादेशिक काननु/िोवकए बिोशजि हनुेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोशजि लनयशुक्त हनुे भेटेनरी लनरीक्षकहरुको काि‚ किथव्य र अलिकार िोवकए 
बिोशजि हनुेछ । 

२६. अलिकार प्रत्यायोजनः िोवकए बिोशजि हनुेछ । 

२७. पिपु्रलि लनदथयी व्यवहार गनथ रोक िगाउन सक्नःे पि ुप्रलि हनुे लनदथयी व्यवहार रोक्नको िालग गाउँ 
कायथपालिकािे एउटा सलिलि गठन गनथ सक्नेछ र त्यस्िो सलिलिको काि‚ किथव्य र अलिकार सोही गाउँ 
कायथपालिकािे िोके बिोशजि हनुेछ । 

२८. जाचँबझु गनथ सक्नःे 
 (१) कायाथिय प्रिखुिाई कुनै पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ वा पि ुउत्पादन सािग्रीिा संक्रािक रोक िागेको 

छ भने्न िंका िागेिा त्यस्िो पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ वा पि ुउत्पादन सािग्री रहेको जनुसकैु स्थानिा प्रवेि 
गरी जाँचबझु गनथ सम्बशन्त्िि िाखािाई आदेि ददन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोशजि पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ वा पि ुउत्पादन सािग्रीको जाँचबझु गनथ दफा १० 
बिोशजि गाउँपालिकािे िोकेका रोगहरु िागेको पाइएिा कायाथिय प्रिखुिे त्यस्िो पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ 
वा पि ुउत्पादन सािग्रीिाई हटाउन वा नि गनथ आदेि ददनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोशजि सम्बशन्त्िि िनीिे पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ वा पि ुउत्पादन सािग्री नहटाएिा 
वा नि नगरेिा िाखा प्रिखु आफैं िे त्यस्िो पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ वा पि ुउत्पादन सािग्री हटाउन वा 
नि गनथ सक्नेछ । 

 (४) उपदफा (३) बिोशजि पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ वा पि ुउत्पादन सािग्री हटाउँदा वा नि गदाथ िाग्न े
सम्पूर्थ खचथ सम्बशन्त्िि िनीबाट असिु उपर गररनेछ । सम्बशन्त्िि िनीिे नलिरेिा सरकारी बाँकी सरह 
असूि उपर गररनेछ । 

२९. नि गने कायथववलिः यस ऐन बिोशजि ििृ पि‚ु पिजुन्त्य पदाथथ वा पि ु उत्पादन सािग्री नि गने 
कायथववलि िोवकए बिोशजि हनुेछ । 
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३०. बािा नहनुःे यस ऐनिा अन्त्यन्त्त्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए िापलन कुनै प्रिोलिि पिजुन्त्य पदाथथिा 
संक्रािक रोग िागेको आिंका भएिा त्यस्िो प्रिोलिि पिजुन्त्य पदाथथिाई क्वारेन्त्टाइनिा राखी परीक्षर् 
गनथ बािा परु् याएको िालनने छैन । 

३१. अनसूुचीिा हेरफेर िथा थपघट गने अलिकारः बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको गाउँसभािे अनसूुचीिा 
आवश्यकिानसुार हेरफेर िथा थपघट गनथ सक्नेछ ।  

३२. प्रचलिि कानून बिोशजि हनुःे यस ऐनिा िेशखए जलि कुरािा यसै ऐन बिोशजि र अरुिा प्रचलिि कानून 
बिोशजि हनुेछ । 

३३. लनयि बनाउन े अलिकारः यस ऐनको उदे्दश्य कायाथन्त्वयन गनथको िालग बारपाक सलुिकोट गाउँ 
कायथपालिकािे आवश्यक लनयिहरु बनाउन सक्नेछ । 

३४. यो ऐन संघीय/प्रादेशिक ऐनसंग बाशझएि बाशझएको हदसम्ि सोही ऐन बिोशजि हनुेछ । 

 

 

अनसूुची 
(दफा २ को खण्ड (झ) सँग सम्बशन्त्िि) 

१. ए ०१० फूट एण्ड िाउथ लडशजज  (एफ.एि.डी.) 
२. ए ०११ एफ.एि.डी. भाईरस ओ. 
३. ए ०१२ एफ.एि.डी. भाईरस ए. 
४. ए ०१३ एफ.एि.डी. भाईरस सी. 
५. ए ०१४ एफ.एि.डी. भाईरस एस.ए.टी. १  

६. ए ०१५ एफ.एि.डी. भाईरस एस.ए.टी. २ 

७. ए ०१६ एफ.एि.डी. भाईरस एस.ए.टी. ३ 

८. ए ०१७ एफ.एि.डी. भाईरस एलसया २ 

९. ए ०१८ एफ.एि.डी. भाईरस प्रकार नददएको 
१०.ए. ०२० भेलसकुिर स्टोिेटाइवटस (भी.एस.) 
११. ए. ०२१ भी.एस. भाईरस इशण्डयाना 
१२. ए. ०२२ भी.एस.भाईरस न्त्यूजसी 
१३. ए. 023 भी.एस.भाईरस प्रकार नददएको 
१४. ए. ०३० स्वाईन भेलसकुिर लडशजज ्

१५. ए ०४० ररण्डरपेि 

१६. ए ०५० पेविस डेस पेवटवटस रुलिनान्त्् स 
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१७. ए ०६० कन्त्टाशजयस वोभाईन पल्यूरोन्त्यूिोलनया 
१८. ए ०७० िम्पी स्कीन लडशजज ्

१९. ए ०८० ररफट भ्यािी वफभर 

२०. ए ०९० ब्ल्यू टङ 

२१. ए १०० सीप पक्स एण्ड 

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 लडशजज ्

 

िशल्टपि स्पेलसज लडशजज ्

२७. बी ०५१ एन्त्राक्स ्

२८. बी ०५२ एजोकाईज लडशजज ्

२९. बी ०५३ इकाइनोकोकोलसस/्हाइडे्रवटडोलसस ्

३०. बी ०५५ हटथवाटर 

३१. बी ०५६ िेपटोस्पाइरोलसस ्

३२. बी ०५७ क्यू वफवर 

३३. बी ०५८ रेववज 

३४. बी ०५९ पयारा् यूवरक्िोलसस ्

३५. बी ०६० स्क्रीउ विथ (कोशक्ियोलिया होलिनोभोरस) 
क्याटि लडशजज  
३६. बी १०१ एनापिाजिोलसस्   

३७. बी १०२ ववेलसयोलसस्  
३८. बी १०३ वोभाईन ब्रसेुल्िोलसस्  (वी. एवो्सथ) 
३९. बी १०४ वोभाईन जेनाइटि क्याम्पाइिो ब्याक्टेररयोलसस्  
४०. बी १०५ वोभाईन टू्यवरक्िोलसस्  (िाइको व्याक्टेररयि वोलभस) 
४१. बी १०६ लसस्टीसकोलसस ्(लस.वोलभस) 
४२. बी १०७ डम्याटोवफिोलसस्  
४३. बी १०८ इन्त्जवुटक वोभाइन ल्यूकोलसस्  
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४४. बी १०९ ह्यािोरहेशजक सेपटीसेलिया 
४५. बी ११० इनफेशक्सयस्  वोभाइन राइनोटे काइवटस्  
४६. बी १११ थेिेररयोलसस्  
४७. बी ११२ ट्राइको िोलनयलसस्  
४८. बी ११३ टाइपोसोलियालसस 

४९. बी ११४ वोभाइन म्यालिग्न्त्यान्त्ट क्याटरहि 

५०. बी ११५ वोभाइि स्पोशन्त्जफलिथइन्त्सेफािोपयाथी 
सीप एण्ड गोट लडशजज ्

५१. बी १५१ बसेुल्िोलसस ्ओलभस इन्त्फेक्सन 

५२. बी १५२ क्याप्राइन एण्ड ओभाइि बूसेल्िोलसस्  (बी. िेिीटेशन्त्सस् ) 
५३. बी १५३ क्याप्राईन अरर् राइवटस् /इन्त्सैफिाइवटस 

५४. बी १५४ कन्त्टाशजयस एगािेशक्सया 
५५. बी १५५ कन्त्टाशजयस क्याप्राइन पिरुोन्त्यूिोलनया 
५६. बी १५६ इन्त्जवटक एबोसन अफ इयजु 

५७. बी १५७ पल्िोनरी एलडनोिेटोलसस 

५८. बी १५८ नैरोबी सीप लडशजज  
५९. बी १५९ साल्िोनेल्िोलसस्  (एस.एवोटथस ओलभस) 
६०. बी १६० स्के्रपी 
६१. बी १६१ िाएदी लभस्ना 
हसथ लडशजज 

६२. बी २०१ कन्त्टाशजयस्  इक्वाइन्त्  िेट्राइवटस्  
६३. बी २०२ डुराइन 

६४. बी २०३ इवपजवुटक लिम्फेन्त्जाइवटस्  
६५. बी २०४ इक्वाइन इन्त्सेफािोिाईिाईवटस्  
६६. बी २०५ इक्वाइन क्षन्त्फेशक्सइस्  एलनलिया 
६७. बी २०६ इक्वाइन इन्त््िूएन्त्जा (भाइरस टाइप ए) 
६८. बी २०७ इक्वाइन पाइरोपिाजिोलसस्  (बबेलसयोलसस)् 
६९. बफ २०८ इक्वाइन राइनोन्त्यूिोनाइवटस ्

७०. बी २०९ ग्ल्यान्त्डस्थ  

७१. बी २१० हसथ पक्स्  
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७२. बी २११ इन्त्फेशक्सएस्  आथथराइवटस ्हसथ 
७३. बी २१२ जापलनज इन्त्सेफिाइवटस्  
७४. बी २१३ हसथ िेन्त्ज 

७५. बी २१६ भेनेजएुिान इक्वाइन इन्त्सैफािोिाइलिवटस्  
७६. बी २१६ भेनेजएुिान इक्वाइन इन्त्सेफािोकाइलिवटस ्

पीग लडशजज 

७७. बी २५१ एट्रोवफक राइनाइवटस्  
७८. बी २५२ लसस्टीसकोलसस्  (सी. सेिूिोसा) 
७९. बी २५३ पोसाथइन बूरसेल्िोसीस्  (बी. सूइस् ) 
८०. बी २५४ ट्रान्त्सलिलसवि ग्यास्ट्रोइनेराइवटस ्अफ पीग 

८१. बी २५५ ट्राइवकनेिोलसस्  
८२. बी २५६ इन्त्टेरोभाइरस इन्त्सेफािोिाइिाइवटस्  
८३. बी २५७ पोसाथइन ररप्रोडशक्टभ एण्ड रेशस्पर् याटोरी लसन्त्ड्रोि 

पोल्ट्री लडशजज 

८४. बी ३०१ एलभएन इन्त्फेशक्सएस ्ब्रोनकाइवटस्  
८५. बी ३०२ एलभएन इन्त्फेशक्सएस्  ल्याररन्त्जोटेकाइवटस्  
८६. बी ३०३ इलभएन टू्यवरक्िोलसस 

८७. बी ३०४ डक्  भाइरस हेपाटाइवटस्  
८८. बी ३०५ डक भाइरस इजटेराइवटस्  (डक् पिेग) 
८९. बी ३०६ फाउि क्िेरा 
९०. बी ३०७ फाउस पक्स 

९१. बी ३०८ फाउस टाइफाइड (एस. ग्यािीनेरि) 
९२. बी ३०९ इन्त्फेशक्सएस्  ब्रसथि लडशजज  (गिकोरो लडशजज ) 
९३. बी ३१० िेरेक्स लडशजज  
९४. बी ३११ िाइकोपिाजिोलसस्  (एि. ग्यालिसेशपटकि) 
९५. बी ३१२ लसटाकोलसस ्एण्ड ओलनथथोलसस ्लडशजज ्

९६. बी ३१३ पूल्िोराि लडशजज ्(एस.पूल्िोरि) 
 

 

लडशजज अफ अदर एलनिि 
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९७. बी ५०१ िेस्िानीएलसस ्

िशल्टपि स्पेसीज लडशजज 

९८. सी ६११ लिस्टेररयोलसस ्

९९. सी ६१२ टक्सोपिाजिोलसस ्

१००. सी ६१३ िेलिओडोलसस ्

१०१. सी ६१४ ब्िाक्िेग 

१०२. सी ६१५ बाटूलिजि 

१०३. सी ६१६ अदर क्िोस्टे लडयि इन्त्फेक्सन्त्स ्

१०४. सी ६१७ अदर पास्चरेुल्िोलसस ्

१०५. सी ६१८ एशक्टनोिाइकोलसस ्

१०६. सी ६१९ इन्त्टेशस्टनि साल्िोनेल्िा इन्त्फेक्सन्त्स्  
१०७. सी ६२० कशक्सलडयोलसस ्

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

क्याटि लडशजज 

११०. सी ६५२ म्यूकोसि लडशजज (वोभाइन भाइरस डाईररया) 
१११. सी ६५३ लभलब्रयोलनक लडसेन्त्ट्री  

११२. सी ६५४ बावथि इन्त्फेस्टेसन ्

सीप एण्ड गोट लडशजज 

११३. सी ७०१ कन्त्टाशजयसै पोस्चिुर डिाथटाइवटस ्

११४. सी ७०२ फूट रट 

११५. सी ७०३ कन्त्टाशजयस ्ओपथािलिया 
११६. सी ७०४ इन्त्टेरोटशक्सलिया 
११७. सी ७०५ केशजयस लिम्फेशन्त्डनाइवटस ्

 
  

 

 


