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पश ुक�याण �नद�िशका, २०७३ 

��तावना 

पश�ु�त हनेु �नद�यी �यवहारमा रोकावट गर� पशकुो उिचत �यव�थापन, �वकास र गणु�तर कायम गद� पश ु

�वा��य तथा पश ु सेवा ऐन, २०५५ को मम� र भावना अन�ुप पश ुक�याण स�ुनि�त गन� वा�छनीय 

भएकोले पश ु�वा��य तथा पश ुसेवा �नयमावल�, २०५६ को �नयम २२क ले �दएको अ�धकार �योग गर� 

पशपु�छ� �वकास म��ालयले यो �नद�िशका जार� गरेको छ ।  

 

प�र�छेद 1: �ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भः 

(१) यस �नद�िशकाको नाम "पश ुक�याण �नद�िशका, २०७३" रहेको छ ।  

(२) यो �नद� िशका  दफा 2 वमोिजमको ��ेमा त�काल लाग ुहनुछे ।  

२. �नद�िशका लाग ुहनु े��ेः 

�यवसा�यक वा �यापा�रक उ�े�यले स�ा�लत कृ�ष, उ�ोग तथा अ�य �यवसायको �े�मा भार� बो�न,े भार 

ता� ेर यातायात लगायतका �व�वध �े�मा पशलेु बो�न ुपन� भार, काम गन� समय तथा पशकुो �यूनतम 

आव�यकता (आहार, वास�थान, सरु�ा, �वा��य र सामा�य जीवनयापन) समेतको मापद�ड काया��वयन गद� 

पश�ु�त हनु े �नद�यी �यवहारमा रोकावट र पश ुक�याण स�ुनि�त गन� गर� यस �नद� िशकाको ��ेा�धकार 

कायम ग�रएको छ ।  

३. प�रभाषाः 

�वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस �नद� िशकामा, 

(क) "ऐन" भ�ाले पश ु�वा��य तथा पश ुसेवा ऐन, २०५५ स�झन ुपद�छ । 

(ख) "�नयमावल�" भ�ाले पश ु�वा��य तथा पश ुसेवा �नयमावल�, २०५६ स�झन ुपद�छ ।  

(ग) "�नद�िशका" भ�ाले पश ुक�याण �नद�िशका, २०७३ स�झन ुपद�छ ।  

(घ) "म��ालय" भ�ाले पशपु�छ� �वकास म��ालय स�झन ुपद�छ ।  



(ङ) "�वभाग" भ�ाले पश ुसेवा �वभाग स�झन ुपद�छ ।  

(च) "�थानीय तह" भ�ाले �थानीय सरकारको भ�ूमकामा रहेका गाउँपा�लका, नगरपा�लका, 

उपमहानगरपा�लका र महानगरपा�लका स�झन ुपद�छ ।  

(छ) "पश ुसेवाका अ�धकार �ा� �नकाय" भ�ाले नपेाल सरकारको पश ुसेवा �वभाग स�झन ुपद�छ र सो 

श�दले सो �वभागले अ�धकार ��यायोजन गरेका मातहतका अ�धकार �ा� अ�य �नकाय समेत स�झन ु

पद�छ । 

(ज) "भेटनर� �नर��क" भ�ाले ऐनको दफा २५ बमोिजमका भेटनर� �नर��क स�झन ुपद�छ ।  

(झ) "पशधुनी" भ�ाले पशकुो �वा�म�व भएको �ाकृ�तक वा कानूनी �यि� स�झन ुपद�छ र सो श�दले 

�य�तो �यि� वा सं�था�ारा पशकुो हेरचाह वा �यव�थापन गन� खटाएको अ�य �यि�लाई समेत 

जनाउँदछ ।  

(ञ) "भारवाहक पश"ु भ�ाले �यवसा�यक वा �यापा�रक उ��ेयले स�ा�लत कृ�ष, उ�ोग लगायतका �व�वध 

�े�मा भारवहन, भार ता� ेकाय� वा �मशि� लगाएर ग�रन ेजनुसकैु काय�मा संल�न सबै उमेर र 

�ल�का अ� �जाती (घोडा, गधा, ख�चड), गो�, राँगा–भ�सी, च�र�, याक, भ�डा, बा�ा, �यां�ा, हा�ी 

तथा �तनका वण�श�र समेतलाई स�झन ुपद�छ ।  

(ट) "पश ुक�याण" भ�ाले पशकुो शार��रक वा मान�सक भलाइ हनु े �नद� िशकाको दफा ४ बमोिजमका 

काय�ह� स�झन ुपद�छ ।  

(ठ) "�नद�यी �यवहार" भ�ाले पशलुाई �नयतबस वा लापरवाह�पूव�क �नद�िशकाको दफा १५ बमोिजम 

ग�रएका काय�ह� स�झन ुपद�छ ।   

(ड) "भारवहन साम�ी" भ�ाले ह�टर, लगाम, ग�ा, प�ा, पेट�, का�ठ, हौदा, जवुा, करप�छ, लोकाल 

लगायत सोसँग स�व� साम�ी वा अ�य उपकरण स�झन ुपद�छ ।  

(ढ) "तो�कएको वा तो�कए बमोिजम" भ�ाले यस �नद� िशकाको अ�धनमा रह� म��ालयले तोकेका अ�य 

काय�ह� स�झन ुपद�छ ।  

(ण) "दता�वाल पश ु िच�क�सक" भ�ाले नपेाल पश ु िच�क�सा प�रषदको दता� �कताबमा नाम दता� भएका 

पश ुिच�क�सक स�झन ुपद�छ । 

 

प�र�छेद 2: पश ुक�याण स�बि�ध �यव�था 

४. पश ुक�याणका आधारभतू प�ः 



पश ुक�याण स�ुनि�त गन� पशलुाई देहाय बमोिजमका आधारभतू प� स�ुनि�त हनु ेगर� स�ुवधा उपल�ध 

गराउन ुपद�छ ।  

(१) भोक, �यास र कुपोषण हनु न�दन,े  

(२) डर, �ास र तनाव हनु न�दने,   

(३) भौ�तक तथा िशत, तापज�य अस�ुवधाबाट सरुि�त गन�,  

(४) �पडा, घाउचोट र रोग�या�धबाट सरुि�त रा�े,  

(५) सामा�य �यवहार अ�भ�य� गर� बा�ँन पाउने अव�था स�ुनि�त गन� । 

५. पशलुाई देहाय बमोिजम काममा लगाउन स�कनःे 

(१) �नद�िशका बमोिजम पश ुक�याण स�ुनि�त हनु ेर �नद�यी �यवहार नहनु ेगर� पशलुाई भारवहन, भार 

ता� ेवा �मज�य लगायतका �व�वध काममा लगाउन स�कनेछ ।  

(२) पशलुाई काममा लगाउँदा देहाय बमोिजमका सावधानी अपनाउन ुपन�छः  

(क) पशकुो उमेर, आहार, �वकासको चरण, शार��रक त�द�ुि�त, �वा��य ि�थ�त र स�मताका 

आधारमा काममा लगाउन ुपन�छ ।  

(ख) �व�भ� �जातीका पशलुाई काममा लगाउन स�कन े�यूनतम उमेर अनसूुची १ बमोिजम हनुछे ।  

(ग) काममा लगाउन े पश ु�व�थ हनु ु पद�छ । धेरै द�ुलो र धेरै मोटो पशलुाई काममा लगाउन 

हुँदैन । कुनै पश ु कुनै काम गन� स�म भए वा नभएको शार��रक अव�था य�कन गन� 

�नद�िशकाको अनसूुची २ बमोिजमको शार��रक अव�था मापन (Body condition scoring) 

मापद�डको �योग गन� स�कनेछ ।  

(घ) ल�डोपन, ग�हरो वा ठुलो घाउ, का�ठ वा अ�य साम�ी �योग गरेको ठाउँमा घाउ, अ�धोपन, 

रोगी (पेट ढा�डएको, खोक�, अ�ची, छेरौट� वा �संगान बगेको), �सता� भएको, �वरो आएको 

वा रोगका अ�य ल�ण देखाएको वा जल�वयोजन भएको पशलुाई काममा लगाउन ुहुंदैन । 

(ङ) गभ�वती पशलुाई उसको गभा�व�थाको ते�ो तथा अि�तम चरण देिख स�ुकेर� भए प�ात समेत 

सोह� अनसुारको समयाव�ध स�म काममा लगाउन ुहुँदैन ।  

(च) आमाको दूधमा� खाउ�जेलस�म नवजातलाई उसको आमाबाट छु�ाउन ुहुँदैन । 

(छ) फरक फरक शार��रक अव�था भएका �भ� �जा�तका पशलुाई एकैसाथ एकै तवरले काममा 

लगाउन ुहुँदैन । 



(३) पशकुो साथमा रहेका पशधुनीसँग काममा लगाइएका पशकुो जात तथा सं�या, पशधुनीको नाम ठेगाना 

र पश ु�योग गन�को नाम ठेगाना उ�लेिखत �ववरण भएको कागजात हनु ुपन�छ । 

६. भारवहन साम�ीको �यव�था  

(१) पशधुनीले पशलुाई काममा लगाउन ुअिघ र काम स�कएप�छ �नय�मत �पमा पशकुो नाल, खटृुा, काँध, 

जोन�, �प�ू ँ लगायतका सबै भागको �नय�मत �पमा �नर��ण गर� चोटपटक लागेको भए उिचत 

औषधोपचार गनु� पन�छ ।   

(२) पशमुा भारवहन साम�ीको �योग गदा� देहाय बमोिजमको सावधानी अपनाउन ुपन�छः  

(क) पशकुो शर�रमा ट�म �मलेको हनु ुपद�छ ।  

(ख) �तखो, धा�रलो वा च�ुचो परेको हनु ुहुँदैन ।  

(ग) पशलुाई भारवहन साम�ी लगाउँदा चोटपटक र घाउ गराउने, �ास ��ास, र� स�ार वा 

शर�र स�ालनमा बाधा परुयाउन ेखालको हनु ुहुँदैन ।  

(घ) भार�को बोझ पशकुो शर�रको कुन ैएक �व�दमुा मा� नपार� समान �पमा पन� गर� �यानपूव�क 

�मलाएर बाँ�धएको हनु ुपन�छ ।  

(ङ) काम स�कएप�छ भारवहन साम�ीलाई पशकुो शर�रबाट उतारेर रा�ोसँग �नर��ण गर� टुटफुट 

वा �ब��एको भए आव�यकता अनसुार मम�त स�भार गनु� पन�छ ।   

(३) गाडा, ब�गी वा टाँ�ाका च�ाह� एकैनासको हनुपुन�छ ।  

(४) घोडाको नाल लगाउन,े �नका�न ेर खरु का�न ेकाय� पश ु िच�क�सक वा स�बि�धत �वषयमा ता�लम 

�ा� �यि�ले मा� गनु� पन�छ ।   

७. काम गराउन ेउपय�ु मौसम र समय 

(१) देहायको अव�थामा पशलुाई काममा लगाउन ुहुँदैनः  

(क) �च�ड गम�, चक� घाम, अ�वरल वषा�, आ�ँधबेहर�, अ�सना, �हमपात तथा व�पात ज�ता �ाकृ�तक 

�वप� भैरहेको ��तकूल मौसम रहेको अव�थामा,  

(ख) अ�ँयारो वा पशकुो �यानै जान स�न े उ�च जोिखम हनु े अ��ारो काय��थल तथा ��तकूल 

समयमा,  

(ग) �दनमा अ�धकतम ८ घ�टा भ�दा बढ� समय काममा लगाउन ुहुँदैन।  

(२) पशलुाई ह�ामा कि�तमा एक �दन आराम गन� �दन ुपन�छ ।                             



८. काय�बोझ स�ब�धी �यव�था 

(1) काय�बोझ स�ब�धी �यव�था देहाय बमोिजम हनुपुन�छ,  

(क) पशकुो शार��रक तौलको ४० ��तशत भ�दा अ�धक भार बोकाउन पाइन ेछैन ।  

(ख) भरखर काममा लगाइएको, बढुो र गभ�वती पशलुाई उनीह�को अव�था अनसुार काय�बोझ कम 

गनु� पन�छ । 

(ग) �यादै गम�, ठ�डी वा ��तकुल मौसम र धपेडी परेको अव�थामा काय�बोझ घटाउन ुपन�छ । 

(घ) पशलेु भार� बोकेर लरखराउन ेवा भार बो�न वा काम गन� नसकेको असामा�य ल�ण देखाएमा 

त�ु�तै काम गराउन रो�न ुपन�छ । सो पश ु�ठक भए प�ात पनुः काममा लगाउँदा सा�बकको 

भ�दा काय�बोझ कम गनु� पन�छ ।   

९. आ�य स�ब�धी �यव�था देहाय बमोिजम हनुपुन�छः 

(१) पशलुाई रािखन ेगोठ, खोर वा अ�य �थान स�म परेको, सफा, स�ुखा, �काश �छन� र भेि�टलेसनय�ु 

हनु ुपन�छ ।  

(२) पशलुाई उ�न, ब�न र घ�ुन प�ुन ेगर� बाँ�न ेवा रा� ेठाउँको �यव�था गनु� पन�छ । 

(३) सामा�यतया भाले र पोथी पशलुाई निजकै वा एकैसाथ रा� ुहुँदैन । 

(४) पशलुाई धेरै गम� (�हट ��ेस) र धेरै जाडोबाट सरु�ा गन� देहाय बमोिजमको �यव�था गनु� पन�छः 

(क) गम� मौसममा पशमुा �छटो�छटो सास फेन�, सास फेन� क�ठन हनु,े नाकको पोरा फु�ने, टाउको 

ह�लाइरहन ेज�ता �हट ��ेसका ल�ण देिखएमा सोबाट बचावट गन� आव�यक �यव�था गनु� 

पन�छ, 

(ख) जाडो मौसममा पशलुाई क�ा�ं�नबाट जोगाउन वास�थानको बारब�देज गन�, थप सो�र हा�न,े 

क�बल वा कपडा ओढाउन ेर �यानो पान� लगायतका अ�य उपय�ु �यव�था गनु� पन�छ,  

 (ग) गोठ �यानो पादा� पशकुो �वा��यमा ��त नहनु ेगर� गोठमा हावाको गणु�तर (भेि�टलेसन) को 

उिचत �यव�थापन गनु� पन�छ ।   

१०. दानापानीको स�ब�धमा देहाय बमोिजम �यव�था हनुपुन�छः  

(१) पशलुाई आव�यकता अनसुार चरन र घाँस परालका अ�त�र� पया�� मा�ामा स�त�ुलत आहारा 

उपल�ध गराउन ुप�न�छ । पशलुाई थप �दनपुन� स�त�ुलत दानाको प�रमाण अनसूुची १ बमोिजमको 

मापद�डको आधारमा �नधा�रण गन� स�कनेछ ।  



(२) पशधुनीले पश ुआहार कमी हनु स�न ेस�भा�वत समय तथा �थानमा अव�था हेर� पया�� आहारा स�य 

गरेर रा� ेवा आपू�त�को �यव�था गनु� पन�छ ।  

(३) भारवाहक पशलुाई काममा लगाउँदा हरेक ३ घ�टामा काम रोक� दानापानी तथा घासँपात उपल�ध 

गराउन ेर केह� समयस�म आराम गराउन ुपन�छ ।  

(४) पशलुाई �व�ामका बखत समेत पया�� दाना तथा पानीको �यव�था गनु� पन�छ । 

११. बा�ँन ेवा थ�ु ेस�ब�धमा देहाय बमोिजम �यव�था हनुपुन�छः 

(१) पशलुाई �नय��ण गन� �योग ग�रने दा�लो, डोर� वा पटृी ज�ता साम�ीह� घाउ चोट नला�न ेर �पडा 

नहनु ेगर� तयार ग�रएको हनु ुपन�छ ।  

(२) पशलुाई �नय��ण गन� �योग ग�रएका साम�ीले घाउ चोट नपरुाओस ्भ�का ला�ग पशधुनीले �नर�तर 

हेरचाह गनु� पन�छ ।  

(३) गभ�वती वा स�ुकेर� पशलुाई सरुि�त तवरले �नय��ण गनु� पन�छ ।  

१२. �वा��योपचार र अ�य �यव�था देहाय बमोिजम हनुपुन�छः  

(१) पशलेु सामा�य भ�दा फरक �यवहार देखाएमा पशधुनीले त�काल निजकको दता�वाल पश ुिच�क�सक 

वा अ�य आ�धका�रक �यि� वा �नकायमा स�पक�  गर� �ा� �नद�शन बमोिजम गनु� पन�छ ।  

(२) दता�वाल पश ु िच�क�सक वा आ�धका�रक �यि�को परामश�मा पशलुाई आव�यकता अनसुार परजीवी 

�व��को औष�ध, खोप र औषधोपचार गनु� पन�छ र यसर� ग�रएको काय�को अ�भलेख रा� ुपन�छ । 

(३) उपचारको �ममा रहेको पशलुाई दता�वाल पश ुिच�क�सक वा आ�धका�रक �यि�को परामश� �लएर 

मा� पनुः काममा लगाउन स�कनछे ।  

(४) रोग�या�ध सन� स�न ेजोिखमलाई म�यनजर गद� रोगको �ोत र रोग फै�लन ेमाग�मा न ैरोकथाम तथा 

�नय��ण गन� पश ुधनीले जै�वक सरु�ाका उपायह� अवल�बन गनु� पन�छ । 

(५) पशकुो साथमा हनु ेपशधुनीसँग पशकुो आकि�मक उपचारको ला�ग अनसूुची ३ बमोिजमका �ाथ�मक 

उपचार साम�ी हनु ुपन�छ । 

१३. सं�ामक रोग �यव�थापन स�ब�धमा देहाय बमोिजम �यव�था हनुपुन�छः 

(१) पशधुनीले कुनै पशमुा सं�ामक वा अ�य रोगको श�ा लागेमा �य�ता पशलुाई बथानबाट अल�गै राखी 

निजकको पश ुसेवासँग स�बि�धत �नकायमा त�काल सूचना गनु� पन�छ । 



(२) उपदफा (१) बमोिजम अल�गै रािखएका पशलुाई दता�वाल पश ुिच�क�सक वा अ�धकार �ा� �यि�ले 

नमूना स�लन गर� �योगशाला पर��णको ला�ग पठाउन ेर रोगको रोकथाम तथा �नय��णको ला�ग 

आव�यक �यव�था गनु� पन�छ ।  

(३) सं�ामक रोगको रोकथाम तथा �नय��ण गन� स�ब�धमा दता�वाल पश ुिच�क�सक वा अ�धकार �ा� 

�यि�ले �दएको �नद�शन बमोिजम गनु� पशधुनीको कत��य हनुछे ।  

१४. �नव�ृ पश ु�यव�थापनः 

पशधुनीले कामबाट �नवृ� भएका वा वृ�ाव�थामा पगेुका पशकुो आव�यक हेरचाह तथा �यव�थापन गनु� 

पन�छ ।  

 

प�र�छेद ३: पश�ु�त हनु े�नद�यी �यवहार 

१५. पश�ु�त �नद�यी �यवहार भएको ठह�रनःे 

(१) सामा�यतया �यवसा�यक �पमा पशपुालन गदा� वा भारवहन वा �मज�य लगायतका अ�य काममा 

पशकुो �योग गदा� देहाय बमोिजमका काय� गरे, गराएमा पश�ु�त �नद�यी �यवहार भएको मा�ननेछः 

(क) पशलुाई कोरा�, च�,ु ब�चरो, पासो, �व�तुीय करे�ट, खसुा�नीको धलुो लगायतका व�तकुो �योग 

गर� �पडा �दन,े  

(ख) पशलुाई घाउ चोट वा �पडा हनु ेगर� फा�सन लगाउन े(हि�ल�), नाक, प�ुछर, खटृुा बा�ँने वा 

झ�ुडाउने, 

(ग) प�ुछर बटान� वा भा�ँने, अ�भ� गन�, 

(घ) नवजात पशलुाई मान� �नयतले सकेुनास गराउन,े भोकै रा�,े अिजण� बनाउने वा फा�ने 

लगायतका अ�य काय� गन�,  

(ङ) पशलुाई घाउ चोट ला�न ेवा �पडा हनु ेगर� �हका�उने,   

(च) �वरामी वा घाइते पशकुो उपचार नगन�,   

(छ) पश ुसेवा �वभागले �सफा�रस गरेको काय��व�ध �वप�रत ब��याकरण गन�,  

(झ) छाडा छा�ने । 



(२) मा�नसले �नयतबस वा लापरवाह�पूव�क �नद�िशकाको दफा ४ बमोिजमको पश ु क�याण स�ब�धी 

�यव�था उ�ल�न हनु ेगर� पश�ु�त जनुसकैु काय� गर�, गराई �ता�डत गरेमा पश�ु�त �नद�यी �यवहार 

भएको मा�ननछे । 

१६. �नद�यी �यवहार भएको नमा�ननःे 

(1) देहायको अव�थामा पश�ु�त �नद�यी �यवहार भएको मा�नन ेछैनः 

(क) दता�वाल पश ु िच�क�सक वा अ�धकार �ा� �यि�ले कानूनले तोके बमोिजम वा �वीकृत 

काय��व�ध अनसुार �सङ का�न, खसी पान�, खरु का�न, �वा��य पर��ण, श�य िच�क�सा वा 

�वा�थोपचार वा अ�य काय�ह� गन� ।  

(ख) उपचार नहनु ेरोग लागेको वा अ�य कारणले अ�भ� भई �पडा��त अव�थामा रहेको पशलुाई 

�य�तो �पडाबाट म�ु गन� आव�यक देिखएमा, पश ु�वा��य, जन�वा��य संर�ण र जनसरु�ाको 

कारण वा अ�य कारणले पशलुाई नप�� नहनु ेभएमा र उपचार नहनु ेरे�बज ज�ता रोग लागरे 

वध गन�पन� अव�था भएको भ� ेठहर गरेमा दता�वाल पश ु िच�क�सकको सपु�रवे�णमा तो�कए 

बमोिजमको मानवीय तर�का अपनाएर पशलुाई �नय��णमा �लन वा क�णा म�ृय ु �दन �योग 

ग�रने ��याकलाप गन� ।  

 

प�र�छेद ४: पश ुक�याण स�ब�धी िज�मेवार� र उ�रदा�य�व 

१७. िज�मेवार� वहन गनु� पन�ः 

पश ुसेवाका आ�धका�रक �नकाय, पशकुो �योग गन� रा��य तथा अ�तरा���य �तरका सरकार�, गैरसरकार� 

वा �नजी �े�का �नकाय, �थानीय तह, दता�वाल पश ुिच�क�सक, पश ुसेवा �दायक, स�बि�धत पशधुनी र 

पशलुाई �यवसायमा �योग गन� �यि� वा सं�था, अ�य सरोकारवाला �यि� वा संघ सं�थाले पश ुक�याण 

स�ुनि�त गन� र पश�ु�त हनु े �नद�यी �यवहारमा रोकावट गन�को ला�ग �नद�िशकाको दफा 18, १९, २०, 

२१, २२ र २३ मा �यव�था ग�रए बमोिजम आ-आ�नो �थानमा समान �पमा िज�मेवार�, जवाफदे�हता र 

उ�रदा�य�व वहन गनु� पन�छ ।  

१८. पश ुसेवाका आ�धका�रक �नकायको िज�मेवार� देहाय बमोिजम हनुछेः 

 (१) �नद�िशका लाग ुगन�, अनगुमन गन� र यस �नद�िशकालाई आव�यकतानसुार अ�ाव�धक गन� म�यौदा 

तजु�मा गर� �वीकृ�तको ला�ग म��ालय सम� पेश गन� ।   

(२) �नद�िशकाको काया��वयन गराउन स�बि�धत सरोकारवालाह�बीच जनचेतनामूलक काय��मह� स�ालन 

गन� तथा सहजीकरण गन� ।  



(३) पश ुसेवालाई गणु�तर�य बनाउन र �नद� िशका लाग ुगराउन अि�तयार�ा� �यि�को �मता अ�भवृ�� 

गन� सहजीकरण गन� । 

(४) भेटनर� �नर��ण गदा� पश ुक�याण स�ब�धी �यव�थाको प�न �नर��ण गन� र �नजी �े�का दता�वाल 

पश ुिच�क�सकह�लाई समेत �नद� िशका काया��वयन गन�, गराउन आव�यकता अनसुार िज�मेवार� �दान 

गर� अनगुमन गन� ।  

(५) �नद�िशकाको काय���यनका ला�ग सरोकारवाला सरकार� तथा गैरसरकार� �नकाय वा �यि�सँग 

सम�वय गन� । 

१९. अ�य �नकायको िज�मेवार� देहाय बमोिजम हनुछेः 

(१) पशकुो क�याण स�ुनि�त गन� र पश�ु�त हनु े�नद�यी �यवहारमा रोकावट गन� पश ुसेवाका आ�धका�रक 

�नकाय बाहेकका अ�य �नकायले आफुलाई �ा� कानूनको �योग गदा� आ–आ�नो ��ेमा समान �पमा 

िज�मेवार हनु ेछन ्। 

(२) िश�ास�ब�धी सरोकारवाला �नकायह�ले पा��ममा पशकुो क�याण स�बि�ध �वषयव�त ुसंल�न गन� 

स�ने छन ्।  

२०. �थानीय तहको िज�मेवार� देहाय बमोिजम हनुछेः 

(१) छाडा छा�डएका तथा मरेका पशकुो �यव�थापन गन�, गराउने ।  

(२) अ�य अ�धकार �ा� �नकाय र सरोकारवालाह�सँगको सहकाय� वा संयोजक�वमा जनचेतनामूलक 

काय��म गन�, गराउन े। 

२१. भेटनर� �नर��कको िज�मेवार� देहाय बमोिजम हनेुछः 

(१) �नयमावल�को �नयम १९ बमोिजम भेटनर� �नर��ण गदा� पश ुक�याणको स�ुनि�तता र पश�ु�त हनु े

�नद�यी �यवहारमा रोकावट भए, नभएको स�ब�धमा पश ुक�याण मापन सूचक (अनसूुची ४) फारमको 

�योग गर� �नर��ण गन� र स�बि�धत पश ुसेवाका आ�धका�रक �नकायमा ��तवेदन पेश गन� ।  

(२) �नद�िशकाको काया��वयन गन�, गराउन स�बि�धत सरोकारवालाह�बीच जनचेतनामूलक काय��मह� 

स�ालन गन� तथा सहजीकरण गन� । 

(३) पश ुक�याण सेवामा संल�न मातहतका �ा�व�धकह�को सपुर�वे�ण र �नद�शन गन� । 

(४) पश ु सेवाका आ�धका�रक �नकाय, पशधुनी तथा पेशागत संघ संगठनसँग दोहोरो सूचना स�ारको 

मा�यमको काय� गन� । 

(५) �नद�िशकाको �भावकार� काया��वयन गन�, गराउने र अनगुमन तथा प�ृपोषण गन� । 



(६) �नजी �े�मा काय�रत दता�वाल पश ु िच�क�सक तथा अ�य पश ुसेवा �दायकह�ले समेत अनसूुची ४ 

बमोिजम पश ु क�याण मापन सूचकको �योग गर� पश ु सेवाका आ�धका�रक �नकायमा ��तवदेन 

बझुाउन ुपन�छ ।  

२२. गरैसरकार� तथा अ�तरा���य संघसं�थाको िज�मेवार� देहाय बमोिजम हनुछेः 

(१) दता�वाल पश ु िच�क�सक र पश ु सेवाका आ�धका�रक �नकायको सम�वयमा पश�ु�त ग�रन े �नद�यी 

�यवहार हनु न�दन ेर पशकुो क�याणको बारेमा जनचेतना अ�भव�ृ� गन� । 

(२) पशपुालन तथा पश ुक�याणको �े�मा सरोकारवालाको �मता अ�भवृ�� गन� सघाउन े। 

२३. पशधुनी र �योगकता�को िज�मवेार� देहाय बमोिजम हनुछेः 

(१) दफा ४ बमोिजमका पश ुक�याण स�ब�धी �यव�थाको स�ुनि�त गन� । 

(२) दफा १५ बमोिजमका पश�ु�त हनु े�नद�यी �यवहारको रोकावट गन� ।  

(३) आफुले पालेको पशलुाई स�बि�धत �थानीय तहमा दता� गन� । 

(४) पश ुसेवाका आ�धका�रक �नकायले तोके बमोिजमका पश ुक�याण स�ब�धी अ�य काय� गन� । 

(५) मरेको पशकुो �सनो सरुि�त तवरले �य�थापन गन� । 

(६) रोग स�भ�ले�स तथा �नय��ण गन� सघाउन े।  

(७) आ�ना पशलुाई ला�ने सामा�य रोग�या�धको ल�ण र रोकथामको बारेमा आव�यक जानकार� �लन े। 

(८) पश ुक�याणसँग स�बि�धत काय��मह� काया��वयन गन� संयोजन तथा सहयोग गन� । 

 

प�र�छेद ५: �व�वध 

२४. पश ुक�याण मापन सूचकः 

(1) पश ुक�याण स�ुनि�त भए, नभएको देहाय बमोिजम मापन गन� स�कनेछः  

(क) िज�ला पश ुसेवा काया�लयले भेटनर� �नर��क, �नजी ��ेका दता�वाल पश ुिच�क�सक वा अ�य 

पश ुसेवा �दायकह�बाट स�लन गरेको पश ुक�याण मापन सूचकका आधारमा हरेक वष� तयार 

गन� पश ुक�याण �नर��णको �ग�त ��तवेदन । 

(ख) पश ुसेवा �वभागले गन� पश ुक�याण सूचकह�को न�तजाको वा�ष�क तलुना�मक अ�ययन । 

२५.  �नद�िशका पालना गनु� पन�ः  



पशलुाई काममा लगाउँदा �नद� िशका �वप�रत हनु ेगर� पश ुक�याण स�ब�धी �यव�थाको उ�ल�न गन� र 

पश�ु�त �नद�यी �यवहार गन� पाइन ेछैन ।  

२६. �ा�व�धक �कृया तो�न स�नःे 

�नद�िशकाको �भावकार� काया��वयनको ला�ग �वभागले मौजदुा ऐन तथा �नयमसगँ मेल खान े गर� पश ु

क�याणको �े�मा अ�य आव�यक �ा�व�धक ���याह� �नधा�रण गर� लाग ु गन� र �नद�िशकाका 

अनसूुचीह�मा आव�यक हेरफेर तथा थपघट गन� स�न ेछ । 

२७. �च�लत कानून बमोिजम हनुःे 

�नद�िशकामा लेिखएको कुरा यसै �नद� िशका बमोिजम र अ�य �वषय �च�लत कानून बमोिजम हनुेछ । 

�नद�िशकामा लेिखएका कुराह� �च�लत कानूनसँग बािझएमा बािझएको हदस�म �वतः खारेज हनेुछ । 

  



अनसूुची १: पशलुाई भारवाहक काममा लगाउन स�कन े�यूनतम उमरे र स�त�ुलत आहार 

(�नद�िशकाको दफा ५ को उपदफा (२) को ख�ड (ख) र दफा 10 को उपदफा (1) सँग स�बि�धत) 

भारवाहक पश ु�जा�त �यूनतम उमेर १ दै�नक आव�यक दाना २ 

अ� �जा�त  ३ वष� ४ के.जी. 

गधा �जा�त  ३ वष� २.५ के.जी.  

गो�, राँगा   २ वष� ३ के.जी.  

भ�डा, �यां�ा, बा�ा  १ वष� १ के.जी.  

याक, नाक, च�र�  ३ वष� ३ के.जी.  

हा�ी �जा�त  १३ वष� ४० के.जी. 

 

१. "�यूनतम उमेर" भ�ाले पशलेु भारवहन काय� स�ु गन� स�ने उमेरलाई बझुाउँदछ ।  

२. "दै�नक आव�यक दाना" भ�ाले भारवाहक पशलुाई चरन र घाँस परालका अ�त�र� दै�नक �दन ुपन� 

स�त�ुलत दानाको प�रमाणलाई बझुाउँदछ । 

 

  



अनसूुची २: पशकुो शार��रक अव�था मापन (Body condition scoring) मापद�ड 

(�नद�िशकाको दफा ५ को उपदफा (२) को ख�ड (ग) सँग स�बि�धत) 

शार��रक 

अव�था  

घाँट� र काधँ जरुो र 

मे�द�ड 

करङ र पेट ढाड र क�मर �प�ूकँा हाड 

र �फला 

१. दयनीय घाँट� र काँध 

�वा� हेदा� 

जो�डएको देिखने 

। दवैु पाताका 

�तनकुने हाडको 

आकृ�त देिखने र 

छा�न स�कने । 

जरुो च�ुचो 

परेको देिखने । 

मे�द�डका हाड 

सहजै देिखने र 

छा�न स�कने । 

टाढैबाट करङ 

देिखने र सहजै 

छा�न स�कने । 

पेट मा�थप�� 

टाँि�सएको ।  

ढाडमा 

मे�द�डका 

हाडको ठाडो 

धार र तेसा� 

च�ुचो परेको 

आकृ�त टाढैबाट 

देिखने ।  

�प�ूँका हाड 

थोरै मांसपेशीले 

ढाकेको र छा�न 

स�कने । 

प�ुछरको 

फ� दको तलप�� 

को�ो परेको ।   

२. द�ुलो  घाँट� र कुम 

जो�डने �थानमा 

थोरै मांसपेशीले 

हाड प�ुरएको 

देिखने ।   

हाडका 

च�ुचालाई थोरै 

मांसपेशीले 

ढाकेको, सहजै 

नदेिखने तर 

छा�न स�कने । 

करङ नदेिखने 

तर छामेर सहजै 

भे�ाउन स�कने 

।   

  

 मे�द�डको 

दवैुप�� थोरै 

मांसपेशी, सामा�य 

दबाब �दएर 

छामेप�छ मा� 

हाड फेला पन� । 

�फलामा थोरै 

मास ु भे�टने, 

�प�ँूका हाड 

सहजै छा�न 

स�कने ।  

   

३. �व�थ रा�ो मांसपेशी 

/बोसोको सामा�य 

तहले हाड 

प�ुरएको, गोलाकार 

काँध र घाँट� 

�ब�तारै �मलेको 

देिखने ।  

मे�द�डका 

हाडलाई 

मांसपेशीले 

रा�ोसँग 

ढाकेको, जरुो र 

ढाड �ब�तारै 

�मलेको । 

करङ प�ुरएका, 

दबाब �दएर 

मा� फेला पन� 

। द�रला 

मांसपेशीले पेट 

ट�म �मलेर 

फै�लएको । 

मे�द�डको 

दवैुप�� रा�ोसँग 

मांसपेशी �वकास 

भएको र 

सामा�य दबाब 

�दंदा प�न हाड 

फेला पान� 

नस�कने । 

�फलामा �श�त 

मांसपेशी भे�टने, 

�प�ूँका हाड 

गोलो परेको 

देिखने र दबाब 

�दएर मा� 

छा�न स�कने ।  

४. मोटो बा�लो घाँट�, 

मे�द�डको धार 

सा�ो, काँधको 

दवैुतफ�  समान 

�पमा बोसोले 

भ�रएको ।  

जरुोमा बोसो 

भ�रएर 

फै�लएको, द�रलो 

गर� �थचेप�छ 

मा� हाड फेला 

पन� ।  

द�रलो गर� 

�थचेप�छ मा� 

त�लो भागमा 

करङ फेला पन� 

। पेट बढेर 

शर�रबाट बा�हर 

आएको ।  

द�रलो दबाब 

�दएर छामे मा� 

मे�द�डका हाड 

फेला पन� । 

मे�द�डको 

सामा�य धार 

मा� देिखने ।  

गोलाकार �फला, 

द�रलो दबाब 

न�दएस�म हाड 

फेला नपन�, सबै 

भागमा समान 

�पमा बोसो 

भ�रएको ।  

५. धेरै मोटो  बोसो भ�रएर धेरै 

बा�लो घाँट�, 

जरुोमा बोसो 

भ�रएर  

करङ छामेर 

नभे�टने, बोसोका 

ढाड �याि�टएको, 

द�रलो दबाब 

�प�ूँका हाड 

फेला नपन�, 



एकातफ�  

ढि�कएको ड�लो 

जरुो, गोलो उठेको 

काँध ।  

फै�लएको, दरो 

गर� छामेर प�न 

मे�द�डको हाड 

फेला पान� 

नस�कने ।  

अ�ला होचा 

बनोट देिखने । 

पेट झिु�डएको 

देिखने । 

�दए प�न 

मे�द�ड नभे�टने, 

मे�द�डको 

धारमा ग�हरो 

परेको । 

प�ुछरको फ� दमा 

दवैु तफ�  

बोसोका लोती 

�नि�कएको र 

ठाउँठाउँमा बोसो 

थ�ु�एको देिखने 

। 

 

 

  



अनसूुची ३: पशकुो �ाथ�मक उपचार साम�ी 

(�नद�िशकाको दफा १२ को उपदफा (५) सँग स�बि�धत) 

 

१. कपास 

२. �या�डेज 

३. पो�भ�डन आयो�डन 

४. �ट�र बे�जोइन 

५. एि�टसेि�टक मलम 

६. �सजर 

७. �े�सङ फोस��स 

८. पोटा�सयम पर�या�नेट 

  



अनसूुची ४: पश ुक�याण मापन सूचक फाराम 

(�नद�िशकाको दफा २१ को उपदफा (१) सँग स�बि�धत) 

१. पश ुधनीको �ववरणः  

 (१) नामः 

 (२) ठेगाना (फोन, इमेल समेत): 

२. पशकुो �ववरण:  

 (१) �जा�त:  (२) उमेर (वष�):  (३) शार��रक तौल (के.जी.):  

 (४) �ल� (भाले, पोथी):  

३. ग�भ�णी पशकुो अव�था (हालको गभा�व�था): 

 (१) �थम   (२) दो�ो  (३) ते�ो 

४. शार��रक अव�था मापन: 

 (१)   (२)  (३)  (४)  (५) 

५. खरुको अव�था:       

 (१) सामा�य (२) धेरै बढेको  (३) फुटेको (४) असामा�य  

६. घाउ भए/नभएको अव�थाः 

 (१) भएको (२) नभएको  

७. घाउको �कृ�त: 

 (१) ग�हरो  (२) ठुलो  (३) सानो 

८. शार��रक अव�था: 

९. अ�व�थकर अव�था:  

१०. आव�यक खोप: 

(१) लगाएको  (२) नलगाएको 

११. पशलेु बोकेको वा तानेको औसत वजन: 



१२. दै�नक काम गन� समय (घ�टा): 

१३. दानापानी �दने समय र दानाको प�रमाण: 

१४. के पशलेु अ�हले प�न काम गद� छन ्?   (१) छ  (२) छैन  

१५. �थलगत �नर��ण अवलोकन गदा� देिखएको अव�था:  

 (१) आ�य�थल: (क) खलुा (ख) ब�द 

 (2) �कलोमा बा�ँधएको दूर� (�मटर): 

 (3) अ�य �नद�यी �यवहार भए, गरेको देिखएको भए:   

१६. �नर��ण, अनगुमनकता�को �ववरण:  

 नाम:           

 ठेगाना:        ह�ता�र 

 �म�त: 


