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सु दरबजार नगरपािलकाको पशु वा य तथा पशु सेवा 

स ब धमा यव था गनर् बनेको ऐन  ,२०७५   
प्र तावना :  नगरको अथर्त त्रको मह वपूणर् थान ओगटेको पशुपालन 

यवसायलाई यवि थत र िवकिसत तु याउन र मानव समुदायको पौि टक 

भोजन तथा वा यका ि टकोणबाट समेत  

पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु उ पादन सामग्रीको व थ पमा 
उ पादन, िबक्री िवतरण, िनकासी तथा पैठारी गन स ब धमा यव था गनर् 
बा छनीय भएकोले, 

सु दरबजार नगरपािलकाको नगर सभाले यो ऐन बनाएको  
छ । 
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पिर छेद–१ 

प्रारि भक 

१.  संिक्ष त नाम र प्रार भ : 
  (१)  यस ऐनको नाम “सु दरबजार नगरपािलकाको नगर पशु वा य 

तथा पशु सेवा ऐन-२०७५ ” रहेको छ । 
(२) यो ऐन नगरसभाबाट पास भएको िमित देिख तु त लागू हुनेछ । 
२.  पिरभाषा :  िवषय वा प्रसंगले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा – 

(क)  “पशु” भ नाले जुनसकैु प्रकारका पा तु वा जंगली जनावर स झनु पछर्  र 
सो श दले पंक्षी र माछालाई समेत जनाउँछ । 

(ख)  “पशुज य पदाथर्” भ नाले पशुको मास,ु रगत, बोसो, िप त, दधू, फूल, 

हाड, छाला, िस·, खुर, वाँख, ऊन, भु ला, र , भूर्ण, वीयर्, ग्र थी, मल, 

मुत्र वा सोबाट बनाइएको अप्रशोिधत व तु स झनु पछर्  । 
(ग) “पशु उ पादन सामग्री” भ नाले पशु वा यमा, कृित्रम गभार्धानमा वा 

जैिवक पदाथर् उ पादनमा उपयोग हुने प्रशोिधत वा अप्रशोिधत सामग्री  
स झनु पछर्  । 

(घ)  “जैिवक पदाथर् (वायोलोिजक स)” भ नाले पशु िवकास वा पशु 

वा यको लािग प्रयोग गिरने जीवाणु वा िवषाणुयुक्त औषधी, खोप वा 
जैिवक रसायन स झनु पछर्  । 

(ङ) “क्वारे टाइन चेकपो ट” भ नाले नेपाल सरकारले दफा ३ बमोिजम 

थापना गरेको पशु क्वारे टाइन चेकपो ट स झनु पछर्  । 
(च)  “क्वारे टाइन” भ नाले कुनै पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु उ पादन 

सामग्रीमा कुनै रोग लागेको छ छैन भ ने कुरा यिकन गनर् पशु, पशुज य 

पदाथर् वा पशु उ पादन सामग्रीलाई कुनै खास ठाउँमा तोिकएको 
अविधभर परीक्षणको लािग एकैसाथ वा छुट्टा छुटै्ट राख्ने काम स झनु 

पछर्  । 
(छ) “क्वारे टाइन अिधकृत” भ नाले दफा ५ बमोिजम िनयुिक्त गिरएको 

क्वारे टाइन अिधकृत स झनु पछर्  । 
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(ज)  “क्वारे टाइन थल” भ नाले पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु उ पादन 

सामग्रीलाई परीक्षणको लािग क्वारे टाइनमा रािखने ठाउँ स झनु पछर्  । 
(झ) “संक्रामक रोग” भ नाले अनुसूचीमा उि लिखत रोगह  र नेपाल 

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अ य 

रोगह लाई समेत जनाउँछ । 
(ञ)  “िवभाग” भ नाले संघीय सरकार, पशु सेवा िवभाग स झनु पछर्  । 
(ट)  “कायार्लय प्रमुख” भ नाले सु दरबजार नगरपािलकाको प्रमुख 

प्रशासकीय अिधकृत स झनु पछर्  । 
(ठ)  “भेटेनरी िनरीक्षक” भ नाले दफा २५ बमोिजम िनयुिक्त गिरएको वा 

तोिकएको अिधकृत स झनु पछर्  । 
(ड)  “पैठारीकतार्” भ नाले नेपाल बािहरबाट पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु 

उ पादन सामग्री पैठारी गन यिक्त स झनु पछर्  । 
(ढ)  “िनकासीकतार्” भ नाले नेपाल रा यबाट पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु 

उ पादन सामग्री िनकासी गन यिक्त स झनु  पछर्। 
(ण)  “तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भ नाले यस ऐन अ तगर्त बनेको 

िनयममा तोिकएको वा तोिकए बमोिजम स झनु  पछर्  । 
 

पिर छेद–२ 

 पशु क्वारे टाइन स ब धी यव था 
३.  क्वारे टाइन चेकपो टको थापना : क्वारे टाइन चेकपो ट थापना 

संघीय/प्रादेिशक सरकारले तोकेबमोिजम हुनेछ ।    
४.   क्वारे टाइन थल िनमार्ण गनर् सक्ने ◌ः तोिकए बमोिजम हुनेछ । 
५.  क्वारे टाइन अिधकृतको िनयुिक्त : तोिकए बमोिजम हुनेछ । 
६.   क्वारे टाइनमा राख्नु पन : तोिकए बमोिजम हुनेछ । 
७.  प्रमाणपत्र िदनु पन :  तोिकए बमोिजमको ढाचँामा क्वारे टाइन 

प्रमाणपत्र उपल ध गराउनु पनछ । 
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८.  िनकासी वा पैठारी गदार् पालन गनुर् पन शतर् : िनकासीकतार् वा 
पैठारीकतार्ले पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु उ पादन सामग्री िनकासी वा 
पैठारी गदार् पालन गनुर् पन शतर् तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

९.   क्वारे टाइन चेकपो टको बाटो भएर मात्र पैठारी गनुर् पन ◌ः 
पैठारीकतार्ले पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु उ पादन सामग्री पैठारी गदार् 
क्वारे टाइन चेकपो टको बाटो भएर गनुर् पनछ । 

१०.   पैठारी गनर् प्रितब ध लगाउन सक्ने : संघीय / प्रादेिशक सरकार / 

थानीय सरकारले तोकेको रोगह  भएको पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु 

उ पादन सामग्री पैठारी गनर् प्रितब ध लगाउन सक्नेछ । 
११.   प्रवेश गनर् रोक लगाउन सक्ने : देहायका अव थामा क्वारे टाइन 

अिधकृतले पैठारी गिरएका पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु उ पादन 

सामग्रीको प्रवेशमा रोक लगाउन सक्नेछ :– 

(क)  पैठारी गिरएका पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु उ पादन सामग्री 
जुन ठाउँबाट याएको हो सो ठाउँमा संक्रामक रोगको प्रकोप 

भएको सूचना प्रा त भएमा, 
(ख)  पैठारीकतार्ले पैठारी गन पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु उ पादन 

सामग्रीमा तोिकए बमोिजम सकं्रामक रोग नभएको प्रमाणपत्र 

र व थता स ब धी प्रमाणपत्र उपल ध नगराएमा, 
(ग)   ख ड (ख) बमोिजमको प्रमाणपत्र उपल ध गराएको भए 

तापिन केही पशुह  संक्रामक रोग लािग मरेको पाइएमा, 
(घ)  पैठारी गिरएको पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु उ पादन सामग्री 

याउनको िनिम त प्रयोग गिरएको सवारी साधनमा संक्रामक 

रोगको लसपस भएको पाइएमा । 
 
१२.   आदेश िदन सक्ने : कानुन बमोिजम / तोिकए बमोिजम हुनेछ । 
१३.   िललाम गनर् सिकने : कानुन बमोिजम हुनेछ । 
१४.   हटाउने वा न ट गन : कानुन बमोिजम हुनेछ । 
१५.   पशुह को ओसारपसार स ब धी यव था : तोिकए बमोिजम हुनेछ । 
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पिर छेद – ३ 

पशु नसल सुधार स ब धी यव था 
१६.  सूचना जारी गनर् सक्ने : 

(१) सु दरबजार  नगरपािलकािभत्र रहेका कुनै जातका पशुको वंश 

लोप हुनबाट बचाउन वा ितनीह को नसल सधुार गन ि टले नेपाल 

रा यको कुनै क्षेत्रमा सोही सूचनामा तोकेको जातको भाले जातको पशु 

बाहेक अ य भाले जातको पशु खसी पारी राख्नु पन गरी सूचना जारी 
गनर् सक्नेछ । 
 तर पर परादेिख चिलआएको पूजा आजा वा धािमर्क अनु ठानका 
लािग नभई नहुने खसी नपारेको भाले पशु पा नु पन भएमा य तो 
पशुलाई गभार्धान गराउन नसक्ने गरी अलग्गै राख्न उपदफा (१) मा 
लेिखएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मािनने छैन । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको जात बाहेक अ य भाले जातको 
पशु पालेको पाइएमा कायार्लय प्रमुखले स बि धत यिक्तलाई 

य तो भाले पशुलाई त काल ैखसी पान आदेश िदन सक्नेछ ।  
 

पिर छेद–४ 

उ योग थापना तथा िनकासी पैठारी स ब धी यव था 
 
१७.   उ योग थापना गनर् िसफािरश पत्र िलनु पन ◌ः जैिवक पदाथर्, च ला, 

माछाका पूरा उ पादन गन याचरी वा पशु दाना वा मास ु प्रशोधन 

स ब धी उ योग थापना गनर् चाहने  यिक्तले तोिकएको द तुर 
बुझाई सु दरबजार नगरपािलकाबाट िसफािरस िलनुपनछ  

१८.   िनकासी वा पैठारी गनर् िसफािरश िलनु पन :  जैिवक पदाथर्, च ला वा 
माछाका भूरा वा पशु दाना िनकासी वा पैठारी गनर् चाहने यिक्तले 

तोिकएको द तुर ितरी तोिकएको सु दरबजार  नगरपािलकाबाट 

िसफािरश पत्र िलनु पनछ । 
१९.   अनुमितपत्र िलनुपन: 
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(१) जैिवक पदाथर्, च ला, माछाका भूरा िबक्री िवतरण वा मास ु

प्रशोधन गनर् चाहने यिक्तले तोिकएको सु दरबजार नगरपािलकाबाट 

तोिकएको द तरु ितरी अनुमितपत्र िलनु पनछ। 
(२) उपदफा (१) बमोिजम िबक्री िवतरण गिरने जैिवक पदाथर्, च ला, 

माछाका भूरा वा मास ु प्रशोधनको गुण तर तथा मापद ड तोिकए बमोिजम 

हुनेछ । 
 

पिर छेद–५ 

द ड सजाय र पुनरावेदन 

२०.   द ड सजाय : 
(१)  दफा ९ को उ लघंन गरी पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु उ पादन सामग्री 

पैठारी गन यिक्तलाई प चीस हजार पैयासँ म जिरबाना हुनेछ र 
यसरी पैठारी गिरएका पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु उ पादन सामग्रीमा 
संक्रामक रोग भएको पाइएमा दो बर जिरबाना हुनेछ । 

(२)   दफा १० को उ लघंन गन यिक्तलाई दश हजार पैयाँस म जिरवाना 
हुनेछ । 

(३)   दफा १२ को उपदफा (१) बमोिजम िदइएको आदेश पालन नगन 

यिक्तलाई प चीस हजार पैयाँस म जिरवाना हुनेछ । 
(४)  उपदफा (१), (२) र (३) मा लेिखएदेिख बाहेक यो ऐन वा यस ऐन 

अ तरगत बनेको िनयमावलीको उ लघंन गन यिक्तलाई कसूरको 
मात्रा हेरी पाचँ हजार पैयाँस म जिरवाना हुनेछ । 

२१.  मु ाको तहिककात र दायरी : कानुनअनुसार हुनेछ । 
२२.  मु ा हेन अिधकारी :  
  (१)  दफा ९ अ तगर्तको मु ा हेन अिधकार स बि धत प्रमुख िज ला 
अिधकारीलाई हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा लेिखएदेिख बाहेक यस ऐन अ तरगतको मु ा हेन 

अिधकार कायार्लय प्रमुखलाई हुनेछ । 
२३. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन अ तगर्तको मु ा सरकार वादी हुनेछ । 
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२४. पुनरावेदन : दफा २२ को उपदफा (१) बमोिजमको अिधकारीले गरेको 
िनणर्य उपर िच त नबु ने यिक्तले पतीस िदनिभत्र पुनरावेदन अदालत समक्ष 

र उपदफा (२) बमोिजमको अिधकारीले गरेको िनणर्य उपर िच त नबु ने 

यिक्तले तोिकए बमोिजम पुनरावेदन गनर् सक्नेछ । 
 

पिर छेद – ६ 

 िविवध 

२५. भेटेनरी िनरीक्षकको िनयुिक्त : 
(१)  संघीय कानुन / प्रादेिशक कानुन / तोिकएबमोिजम हुनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनयुिक्त हुने भेटेनरी िनरीक्षकह को काम, 

कतर् य र अिधकार तोिकए बमोिजम हुनेछ । 
२६. अिधकार प्र यायोजन :   तोिकए बमोिजम हुनेछ । 
२७. पशुप्रित िनदर्यी यवहार गनर् रोक लगाउन सक्ने ◌ः पशु प्रित हुने िनदर्यी 
यवहार रोक्नको लािग नगर कायर्पािलकाले एउटा सिमित गठन गनर् सक्नेछ र 
य तो सिमितको काम,  कतर् य र अिधकार सोही  नगर कायर्पािलकाले 

तोिकिदए बमोिजम हुनेछ । 
२८. जाँचबुझ गनर् सक्ने : 

(१)   कायार्लय प्रमुखलाई कुनै पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु 

उ पादन सामग्रीमा संक्रामक रोक लागेको छ भ ने शंका 
लागेमा य तो पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु उ पादन 

सामग्री रहेको जुनसकैु थानमा प्रवेश गरी जाचँबुझ गनर् 
सक्नेछ । 

(२)   उपदफा (१) बमोिजम पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु उ पादन 

सामग्रीको जाचँबुझ गदार् दफा १० बमोिजम नगरपािलकाले 

तोकेका रोगह  लागेको पाइएमा कायार्लय प्रमुखले य तो 
पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु उ पादन सामग्रीलाई हटाउन वा 
न ट गनर् आदेश िदनेछ । 
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(३)   उपदफा (२) बमोिजम स बि धत धनीले पशु, पशुज य 

पदाथर् वा पशु उ पादन सामग्री नहटाएमा वा न ट नगरेमा 
शाखा प्रमुख आफले य तो पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु 

उ पादन सामग्री हटाउन वा न ट गनर् सक्नेछ । 
(४)  उपदफा (३) बमोिजम पशु, पशुज य पदाथर् वा पशु उ पादन 

सामग्री हटाउँदा वा न ट गदार् लाग्ने स पूणर् खचर् स बि धत 

धनीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गिरनेछ । 
२९.  न ट गन कायर्िविध◌ः यस ऐन बमोिजम मतृ पशु, पशुज य पदाथर् वा 

पशु उ पादन सामग्री न ट गन कायर्िविध तोिकए बमोिजम हुनेछ । 
३०.  बाधा नहुने : यस ऐनमा अ यत्र जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै 

प्रशोिधत पशुज य पदाथर्मा संक्रामक रोग लागेको आशंका भएमा 
य तो प्रशोिधत पशुज य पदाथर्लाई क्वारे टाइनमा राखी परीक्षण गनर् 
बाधा पुर्याएको मािनने छैन । 

३१.  अनुसचूीमा हेरफेर तथा थपघट गन अिधकार : सु दरबजार 
नगरपािलकाको सभाले अनुसूचीमा आव यकतानुसार हेरफेर तथा 
थपघट गनर् सक्नेछ । 

३२.  प्रचिलत कानून बमोिजम हुने : यस ऐनमा लेिखएजित कुरामा यस ैऐन 

बमोिजम र अ मा प्रचिलत कानून बमोिजम हुनेछ । 
३३.  िनयम बनाउने अिधकार : यस ऐनको उ े य कायार् वयन गनर्को लािग 

वािलङ नगर कायर्पािलकाले िनयमह  बनाउन सक्नेछ । 
३४.  यो ऐन संघीय ऐन / प्रादेिशक ऐनसंग बािझएमा बािझएको हदस म 

सोही ऐन बमोिजम हुनेछ ।  
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अनुसचूी 
(दफा २ को ख ड (झ) संग स बि धत) 

 
१.  ए ०१० फूट ए ड माउथ िडिजज ्(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 एिसया १ 

९.  ए. ०१८ एफ.एम.डी. भाईरस प्रकार निदएको 
१०. ए. ०२० भेिसकुलर टोमेटाइिटस (भी.एस.) 

११. ए. ०२१ भी. एस. भाईरस इि डयाना 
१२. ए ०२२ भी. एस. भाईरस यूजसीर् 
१३. ए ०२३ भी. एस. भाईरस प्रकार निदएको 
१४. ए ०३० वाईन भेिसकुलर िडिजज ्

१५. ए ०४० िर डरपे ट 

१६. ए ०५० पेि टस डसे पेिटिटस िमना स 

१७. ए ०६० क टािजयस वोभाईन यूरो यूमोिनया 
१८. ए ०७० ल पी कीन िडिजज ्

१९. ए ०८० िरफट याली िफभर 
२०. ए ०९० यू टङ 

२१. ए १०० सीप पक्स ए ड गोट पक्स 

२२. ए ११० अिफ्रकन हसर् िसक्नेस 

२३. ए १२० अिफ्रकन वाईन िफभर 
२४. ए १३० हक क्लेरा 
२५. ए १४० फाउल लेग 
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२६. ए १६० यू क्यासल िडिजज ्

मि टपल पेिसज िडिजज ्
२७. बी ०५१ ए थ्राक्स ्

२८. बी ०५२ एजोकाईज िडिजज ्

२९. बी ०५२ इकाइनोकोकोिसस ्/ हाइड्रिेटडोिसस ्

३०. बी ०५५ हटर्वाटर 
३१. बी ०५६ ले टो पाइरोिसस ्

३२. बी ०५७ क्यू िफवर 

३३.  बी ०५८ रेिवज 

३४. बी ०५९ यारा यूवरक्लोिसस ्

३५. बी ०६० क्रीउ वमर् (कोिक्लयोिमया होिमनोभोरस) 

क्याटल िडिजज ्
३६. बी १०१ एना ला मोिसस ्

३७. बी १०२ ववेिसयोिसस ्

३८. बी १०३ वोभाईन वुर्से लोिसस ्(वी. एवो र्स) 

३९. बी १०४ वोभाईन जेनाइटल क्या पाइलो याक्टेिरयोिसस ्

४०. बी १०५ वोभाईन यूवरक्लोिसस ्(माइको याक्टेिरयम वोिभस) 

४१. बी १०६ िस टीसक िसस ्(िस. वोिभस) 

४२. बी १०७ ड याटोिफलोिसस ्

४३. बी १०८ इ जुिटक वोभाइन यूकोिसस ्

४४. बी १०९ यामोरहेिजक से टीसेिमया 
४५. बी ११० इ फेिक्सयस ्वोभाइन राइनोटे«काइिटस ्

४६. बी १११ थेलेिरयोिसस ्

४७. बी ११२ ट्राइको मोिनयिसस ्

४८. बी ११३ टाइपानोसोिमयािसस 

४९. बी ११४ वोभाइन यािलग् या ट क्याटरहल 

५०. बी ११५ वोभाइन पोि जफिमर्इ सेफालो याथी 
सीप ए ड गोट िडिजज ्
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५१. बी १५१ बुर्से लोिसस ्ओिभस इ फेक्सन 

५२. बी १५२ क्याप्राइन ए ड ओभाइन बुर्से लोिसस ्(बी. मेलीटेि सस)् 

५३. बी १५३ क्याप्राईन अथ्रर्ाराइिटस ्/ इ सेफलाइिटस 

५४. बी १५४ क टािजयस एगालेिक्सया 
५५. बी १५५ क टािजयस क्याप्राइन लुरो यूमोिनया 
५६. बी १५६ इ जिटक एब सन अफ इयुज 

५७. बी १५७ प मोनरी एिडनोमेटोिसस 

५८. बी १५८ नैरोबी सीप िडिजज ्

५९. बी १५९ सा मोने लोिसस ्(एस. एवोटर्स ओिभस) 

६०. बी १६० के्रपी 
६१. बी १६१ माएदी िभ ना 

हसर् िडिजज ्
६२. बी २०१ क टािजयस ्इक्वाइन ्मेट्राइिटस ्

६३. बी २०२ डुराइन 

६४. बी २०३ इिपजुिटक िल फे जाइिटस ्

६५. बी २०४ इक्वाइन इ सेफालोमाईलाई िस 

६६. बी २०५ इक्वाइन इ फेिक्सइस ्एिनिमया 
६७. बी २०६ इक्वाइन इ लूए जा (भाइरस टाइप ए) 

६८. बी २०७ इक्वाइन पाइरो ला मोिसस ्(बबेिसयोिसस)् 

६९. बी २०८ इक्वाइन राइनो यूमोनाइिटस ्

७०. बी २०९ ग् या डस ्र् ७१. बी २१० हसर् पक्स ्
७१. बी २११ इ फेिक्सएस ्आथर्राइिटस ्अफ हसर् 
७२. बी २१२ जापिनज इ सेफलाइिटस ्

७३. बी २१३ हसर् मे ज 

७४. बी २१५ सरार् 
७५. बी २१६ भेनेजुएलान इक्वाइन इ सेफालोमाइिलिटस ्
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पीग िडिजज 
७६. बी २५१ एट्रोिफक राइनाइिटस ्

७७. बी २५२ िस टीसक िसस ्(सी. सेलूलोसा) 
७८. बी २५३ पोसार्इन बुर्से लोसीस ्(बी. सूइस)् 

७९. बी २५४ ट्रा सिमिसवल ग्या ट्रोइने्रराइिटस ्अफ पीग 

८०. बी २५५ ट्राइिकनेलोिसस ्

८१. बी २५६ इ टेरोभाइरस इ सेफालोमाइलाइिटस ्

८२. बी २५७ पोसार्इन िरप्रोडिक्टभ ए ड रेि प¥याटोरी िस ड्रोम 

पो ट्री िडिजज 
८३. बी ३०१ एिभएन इ फेिक्सएस ्ब्रोनकाइिटस ्

८४. बी ३०२ एिभएन इ फेिक्सएस ् यािर जोटे«काइिटस ्

८५. बी ३०३ इिभएन यूवरक्लोिसस 

८६. बी ३०४ डक् भाइरस हेपाटाइिटस ्

८७. बी ३०५ डक भाइरस इ टेराइिटस ्(डक् लेग) 

८८. बी ३०६ फाउल क्लेरा 
८९. बी ३०७ फाउल पक्स 

९०. बी ३०८ फाउल टाइफाइड (एस. ग्यालीनेरम) 

९१. बी ३०९ इ फेिक्सएस ्ब्रसर्ल िडिजज ्(गमबोरो िडिजज)् 

९२. बी ३१० मेरेक्स िडिजज ्

९३. बी ३११ माइको ला मोिसस ्(एम. ग्यािलसेि टकम) 

९४. बी ३१२ िसटाकोिसस ्ए ड ओिनर्थोिसस ्िडिजज ् 

९५. बी ३१३ पू लोराम िडिजज ्(एस. पू लोरम) 

िडिजज अफ अदर एिनमल 
९६. बी ५०१ ले मानीएिसस ्

 मि टपल पेसीज िडिजज 
९७. सी ६११ िल टेिरयोिसस ्

९८. सी ६१२ टक्सो ला मोिसस ्

९९. सी ६१३ मेिलओडोिसस ्
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१००. सी ६१४ लाक्लेग 

१०१. सी ६१५ बाटूिल म 

१०२. सी ६१६ अदर क्लो टे«िडयल इ फेक्स स ्

१०३. सी ६१७ अदर पा चुरे लोिसस ्

१०४. सी ६१८ एिक्टनोमाइकोिसस ्

१०५. सी ६१९ इ टेि टनल सा मोने ला इ फेक्स स ्

१०६. सी ६२० किक्सिडयोिसस ्

१०७. सी ६२१ िड टो याटोिसस ्(िलभर फलकु) 

१०८. सी ६२२ िफलािरयािसस ्

क्याटल िडिजज 
१०९. सी ६५२ यूकोसल िडिजज वोभाइन भाइरस डाईिरया 
११०. सी ६५३ िभिब्रयोिनक िडसे ट्री ११२. सी ६५४ बावर्ल इ फे टेसन ्

सीप ए ड गोट िडिजज 
१११. सी ७०१ क टािजयस ैपो चुलर डमार्टाइिटस ्

११२. सी ७०२ फूट रट 

११३. सी ७०३ क टािजयस ्ओ थालिमया 
११४. सी ७०४ इ टेरोटिक्सिमया 
११५. सी ७०५ केिजयस िल फेि डनाइिटस ्

११६. सी ७०६ सीप मे ज 

िडिजज अफ अदर एिनम स 
११७. सी ७५१ इक्वाइन क्याइटल एक्जे थेमा 
११८. सी ७५२ अ सरेिटफ ले फे जाइिटस ्

११९. सी ७५३ टे« ग स ्

१२०. सी ७५४ सा मोने लोिसस ्(एस. एवोटर्स ्इक्वाई) 

पीग िडिजज 
१२१. सी ८०१ वाइन इिरसेपलस ्

पोि ट्र िडिजज 
१२२. सी ८५१ इ फेिक्सयस ्कोराइजा 



v08 @_ cltl/Qmf° *, ndh'ª, :yfgLo /fhkq, efu ! ldlt @)&%.#.#) 

14 

१२३. सी ८५३ एिभएन इ सेफालोमाइलाइिटस ्

१२४. सी ८५४ एिभएन पाइरोिकटोिसस ्

१२५. सी ८५५ एिभएन सा मोने लोिसस ्१२८. सी ८५६ एिभएन यूकोिसस ्

डग ए ड क्याट िडिजज 
१२६. सी ९२१ क्यानाइन िड टे पर 
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