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बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली, २०७८ 
                      िेपाल राजपरमा प्रकाशित नमनत 

                                                         २०७८।१०।१७ 

 पि ु स्वास््य तथा पि ु सेवा ऐि, २०५५ को दफा ३३ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी िेपाल 
सरकारले देहायका नियमहरू  बिाएको छ। 

  

१. संशिप्त िाम र प्रारम्भ: (१)  यी नियमहरूको िाम ×बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली, २०७८" रहेको 
छ। 

(२) यो नियमावली तरुुन्त्त प्रारम्भ हिुेछ। 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथड िलागेमा यस नियमावलीमा,-  
(क)  "ऐि"  भन्नाले पि ुस्वास््य तथा पि ुसेवा ऐि, २०५५ सम्झि ुपछड।  

(ख)  ×कायाडलय" भन्नाले भेटेररिरी अस्पताल वा पि ुसेवा ववज्ञ केन्त्र सम्झि ुपछड र सो 
िब्दले शजल्लाशस्थत पि ुसेवा हेिे निकायलाई समेत जिाउँछ ।  

(ग)  ×पन्त्छी" भन्नाले कुखरुा, हाँस, लौकाट, अविच, बट्टाई र जिुसकैु प्रकारका पाल्त ु
पन्त्छी सम्झि ुपछड र सो िब्दले जङ्गली पन्त्छीलाई समेत जिाउँछ। 

(घ)  ×पन्त्छी उत्पादि सामग्री" भन्नाले पन्त्छी पालिमा प्रयोग हिुे जैववक पदाथड, दािा, 
दािामा नमश्रण गररि ेसामग्री र त्यस्ता सामग्री भण्र्ारण गिे सािि सम्झि ुपछड र 
सो िब्दले पन्त्छी उत्पादिमा प्रयोग हिुे बोरा, के्रट, भाँर्ाकुर्ा तथा अन्त्य 
औजारलाई समेत जिाउँछ। 

(ङ)  ×पन्त्छीजन्त्य पदाथड" भन्नाले पन्त्छीको मास,ु अण्र्ा, हार्, छाला, पवाखँ, भतु्ला, सलुी, 
सोत्तर वा पन्त्छीबाट उत्पादि गररिे अन्त्य अप्रिोनित वा प्रिोनित सामग्री सम्झि ु
पछड। 

(च)  ×प्रयोगिाला" भन्नाले ववभाग अन्त्तगडतका पि ु वा पन्त्छी रोग अन्त्वेषण प्रयोगिाला 
सम्झि ुपछड र सो िब्दले मन्त्रालयले तोकेका अन्त्य प्रयोगिालालाई समेत जिाउँछ। 

(छ)  ×बर्ड फ्लू" भन्नाले एनभयि इन्त्फ्लएुन्त्जा भाइरस टाईप ×ए" को एच ५ र एच ७ 
सब-टाइप वा इन्त्राभेिस पयाथोजेिेनसटी इन्त्रे्क्स कम्तीमा १.२ भएको एनभयि 
इन्त्फ्लएुन्त्जा टाईप ×ए" भाइरसको सङ्क्रमण वा ववश्व पि ुस्वास््य सङ्गठिले हाइली 
पयाथोजेनिक एनभयि इन्त्फ्लएुन्त्जा भिी तोकेको एनभयि इन्त्फ्लएुन्त्जा ×ए" भाइरसको 
सब-टाइपबाट उत्पन्न हिुे रोग वा सङ्क्क्रमण सम्झि ुपछड। 

(ज)  ×मन्त्रालय" भन्नाले िेपाल सरकारको कृवष तथा पिपुन्त्छी ववकास मन्त्रालय सम्झि ु
पछड। 
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(झ)  ×स्थािीय तह" भन्नाले गाउँपानलका वा िगरपानलका सम्झि ुपछड। 

(ञ) "सनमनत" भन्नाले नियम ३ बमोशजमको बर्ड फ्लू नियन्त्रण समन्त्वय सनमनत सम्झि ु
पछड । 

३.  बर्ड फ्लू नियन्त्रण समन्त्वय सनमनताः (१) बर्ड फ्लू रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्त्िमा सरोकारवाला 
निकायसँग समन्त्वय गरी प्राववनिक कायड गिड ववभागमा देहाय बमोशजमको बर्ड फ्लू नियन्त्रण समन्त्वय 
सनमनत रहिेछ:- 

(क) महानिदेिक, ववभाग                         - संयोजक 

(ख) उपमहानिदेिक, ववभाग - सदस्य 

(ग) उपमहानिदेिक, स्वास््य सेवा ववभाग - सदस्य 

(घ) उपमहानिदेिक, राविय निकुञ्ज तथा वन्त्यजन्त्त ु 

संरिण ववभाग 

 

- सदस्य 

(ङ) प्रमखु, केन्त्रीय पिपुन्त्छी रोग अन्त्वेषण प्रयोगिाला     - सदस्य 

(च) प्रमखु, राविय जिस्वास््य प्रयोगिाला - सदस्य 
(छ) प्रमखु, इवपरे्नमयोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महािाखा, 

स्वास््य सेवा ववभाग                                 

 

- सदस्य 

(ज) वररष्ठ पि ुशचवकत्सक, पिसु्वास््य महािाखा, मन्त्रालय - सदस्य 

(झ) प्रमखु, भेटेररिरी इवपरे्नमयोलोजी िाखा, ववभाग          - सदस्य 

(ञ) प्रनतनिनि (कम्तीमा उपसशचवस्तर), राविय ववपद् जोशखम 
न्त्यूिीकरण तथा व्यवस्थापि प्रानिकरण 

 

- सदस्य 

(ट) प्रमखु, पिपुन्त्छी रोग अन्त्वेषण तथा व्यवस्थापि  

िाखा, ववभाग 

 

- सदस्य- सशचव 

(२) सनमनतको बैठक बर्ड फ्लू देखा परेको वा देखा परेको िङ्क् का भएको अवस्थामा 
संयोजकले तोकेको नमनत, समय र स्थािमा आवश्यकता अिसुार बस्िेछ।  

(३) सनमनतले आवश्यकता अिसुार सम्बशन्त्ित िेरका ववषयगत निकायका प्रनतनिनि वा ववषय 
ववज्ञलाई सो सनमनतको बैठकमा आमन्त्रण गिड सक्िछे। 

(४) सनमनतको सशचवालय ववभागमा रहिेछ। 

४.  सनमनतको काम, कतडव्य र अनिकार: सनमनतको काम, कतडव्य र अनिकार देहाय बमोशजम हिुेछाः- 
(क)  बर्ड फ्लू रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्त्िी कायड योजिा तथा मापदण्र् तयार गिे, 
(ख)  बर्ड फ्लूको निगरािी (सनभडलेन्त्स), आकशस्मक रोग अन्त्वेषण, रोग निदाि तथा 

नियन्त्रण कि स्थापिा सम्बन्त्िी व्यवस्था नमलाउिे, 
(ग)  बर्ड फ्लू नियन्त्रणको लानग आवश्यक जििशि एवं स्रोत सािि पररचालि गिे, 
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(घ)  बर्ड फ्लूको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लानग पन्त्छी, पन्त्छीजन्त्य पदाथड र पन्त्छीजन्त्य 
उत्पादि सामग्रीको नबक्री ववतरण, भण्र्ारण वा ओसारपसार तथा रोग सािड सक्ि े
अन्त्य वस्त ुसम्बशन्त्ित सङ्क् क्रनमत िेरबाट आवागमि तथा ओसार पसार गिड ऐिको 
दफा १५ बमोशजम प्रनतबन्त्ि लगाउिे वा ऐिको दफा २८ बमोशजम हटाउिे वा िष्ट 
गिे सम्बन्त्िमा आवश्यक समन्त्वय तथा सहजीकरण गिे, 

(ङ)  बर्ड फ्लू रोकथाम तथा नियन्त्रणका लानग सूचिा तथा सञ्चार व्यवस्थापि गिे, 
(च)  कुिै प्रदेिबाट बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लानग अिरुोि भई आएमा सम्बशन्त्ित 

प्रदेिसँगको समन्त्वयमा बर्ड फ्लू नियन्त्रण तथा नि:सङ्क् क्रमणको लानग स्रोत सािि 
पररचालि गिे, 

(छ)  बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लानग िेपाल सरकार, राविय ववपद् जोशखम न्त्यूिीकरण तथा 
व्यवस्थापि प्रानिकरण, प्रदेि सरकार, स्थािीय तह तथा अन्त्य सरोकारवालाहरूसगँ 
आवश्यक सहजीकरण, समन्त्वय तथा सहकायड गिे, 

(ज)   बर्ड फ्लूको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्त्िी प्रवक्रया नििाडरण गिे।   

५.  बर्ड फ्लू नियन्त्रण सनमनताः (१) बर्ड फ्लू नियन्त्रण सम्बन्त्िी कायड गिड प्रत्येक शजल्लामा देहाय 
बमोशजमको बर्ड फ्लू नियन्त्रण सनमनत रहिेछ:-  

(क)  प्रमखु शजल्ला अनिकारी                             - संयोजक 

(ख)  प्रनतनिनि, शजल्ला समन्त्वय सनमनत                    - सदस्य 

(ग)  बर्ड फ्लू देखा परेको स्थािीय तहको प्रनतनिनि        - सदस्य 

(घ)  मेनर्कल सपुररटेण्रे्न्त्ट, शजल्ला अस्पताल               - सदस्य 

(ङ)  प्रमखु, पि ुक्वारेन्त्टाइि कायाडलय वा चेकपोष्ट          - सदस्य 

(च)  शजल्ला शस्थत सरुिा निकायका प्रमखुहरू                 - सदस्य 

(छ)  प्रमखु, राविय निकुञ्ज वा वन्त्यजन्त्त ुआरि    - सदस्य 

(ज)  प्रनतनिनि, शजल्ला रेर्क्रस सोसाइटी                    - सदस्य 

(झ)  प्रमखु शजल्ला अनिकारीले तोकेको पन्त्छीपालक  

 व्यवसायीको प्रनतनिनि एक जिा          - सदस्य 

(ञ)  प्रमखु, कायाडलय                                -सदस्य -सशचव 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतको बैठक संयोजकले तोकेको नमनत, समय र स्थािमा 
आवश्यकता अिसुार बस्िछे।  

(३) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतले आवश्यकता अिसुार सम्बशन्त्ित िेरका ववषय ववज्ञ 
वा सरोकारवालालाई सो सनमनतको बैठकमा आमन्त्रण गिड सक्िेछ।  

६.   बर्ड फ्लू नियन्त्रण सनमनतको काम, कतडव्य र अनिकार: बर्ड फ्लू नियन्त्रण सनमनतको काम, कतडव्य र 
अनिकार देहाय बमोशजम हिुछेाः- 
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(क)   बर्ड फ्लूको रोकथाम, नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्त्िी आवश्यक कायड गिे, 
(ख)   बर्ड फ्लू नियन्त्रण सम्बन्त्िी शजल्लास्तरको कायडयोजिा तथा कायडक्रम तयार  

गरी कायाडन्त्वयि गिे, गराउिे, 
(ग)   बर्ड फ्लू नियन्त्रणको लानग आवश्यक जििशि तथा स्रोत सािि पररचालि  

गिे, 
(घ) बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लानग शजल्लाका सम्बशन्त्ित निकाय तथा 

सरोकारवालहरूसँग आवश्यक समन्त्वय र सहजीकरण गिे, 
(ङ)   बर्ड फ्लूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लानग सूचिा तथा सञ्चार व्यवस्थापि 

गिे, 
(च)   बर्ड फ्लू नियन्त्रणको क्रममा आवश्यक सरुिा प्रबन्त्ि गिे, 
(छ)   बर्ड फ्लूको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लानग सम्भाववत जोशखमयिु िेरबाट 

वा त्यस्तो िेर भएर कुिै पन्त्छी, पन्त्छीजन्त्य पदाथड, पन्त्छी उत्पादि सामग्री 
तथा सोसँग सम्बशन्त्ित अन्त्य कुरामा ऐिको दफा १५ बमोशजम प्रनतबन्त्ि 
लगाउि वा ऐिको दफा २८ बमोशजम हटाउिे वा िष्ट गिे सम्बन्त्िमा 
सम्बशन्त्ित अनिकारी वा निकायलाई पररचालि र समन्त्वय गिे। 

 

७. िमूिा सङ्क् कलि, परीिण तथा निगरािी: (१) कायाडलय प्रमखुले बर्ड फ्लू लाग्ि िददिको लानग 
नियनमत रूपमा जाचँ तथा निगरािी गिुड पिेछ।  

(२) कुिै िेर वा स्थािमा पन्त्छीमा बर्ड फ्लू लागेको वा बर्ड फ्लूबाट पन्त्छीको मतृ्य ुभएको 
िङ्क् का लागेमा वा बर्ड फ्लू देखा परेको कुिै माध्यमबाट जािकारी प्राप्त भएमा कायाडलयको प्रमखुले 
त्यस सम्बन्त्िमा आवश्यक जाँचबझु गरी देहाय बमोशजम गिड सक्िेछ:- 

(क)  कुिै पन्त्छीको बासस्थाि, पन्त्छी फामड, ह्याचरी, बजार, खोर, नसमसार िेर वा 
अन्त्य स्थािमा कुिै चराचरुुङ्गीको िमूिा सङ्क् कलि गिे, र 

(ख) बर्ड फ्लू लागेको सम्भाविा देशखएमा सङ्क् कनलत िमूिाको परीिण प्रनतवेदि 
प्राप्त िभएसम्म त्यस्तो िेरबाट वा त्यस्तो िेर भएर कुिै पन्त्छी, पन्त्छीजन्त्य 
पदाथड, पन्त्छी उत्पादि सामग्री तथा सोसँग सम्बशन्त्ित अन्त्य कुराको उपभोग, 
नबक्री ववतरण, प्रयोग तथा ओसार पसारमा रोक लगाउिे।  

  (३) उपनियम (२) बमोशजम सङ्क् कलि गररएको िमूिा परीिणको लानग िशजकको 
प्रयोगिालामा पठाउि ुपिेछ। 

(४) उपनियम (३) बमोशजम प्राप्त िमूिाको प्रयोगिालामा प्रारशम्भक परीिण गदाड बर्ड फ्लू 
भएको सम्भाविा देशखएमा त्यस्तो िमूिाको तरुून्त्त थप परीिण गरी त्यसको जािकारी कायाडलयले 
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नछटो सञ्चार माध्यमद्वारा प्रदेिको पिपुन्त्छी तथा मत्स्य ववकास निदेििालय र ववभागलाई ददि ु
पिेछ। 

(५) उपनियम (४) बमोशजमको थप परीिणबाट बर्ड फ्लू लागेको पवुष्ट भएमा कायाडलयले 
त्यसरी प्राप्त परीिणको िनतजा सवहतको प्रनतवेदि यथािीघ्र तयार गरी नछटो सञ्चार माध्यमद्वारा 
ववभागमा पठाउि ुपिेछ । 

८.  बर्ड फ्लू प्रभाववत िरेको घोषणा: (१) नियम ७ को उपनियम (५) बमोशजमको प्रयोगिालाको 
प्रनतवेदिबाट कुिै स्थािमा बर्ड फ्लू लागेको पवुष्ट भएमा र बर्ड फ्लू थप फैलि सक्ि ेसम्भाविा भएमा 
ववभागले त्यस्तो िमूिा नलइएको स्थािलाई केन्त्रववन्त्द ु मािी त्यसको वररपररको तीि 
वकलोनमटरसम्मको िेरलाई बर्ड फ्लू प्रभाववत िेर घोषणा गिडको लानग मन्त्रालयमा नसफाररस गिड 
सक्िेछ। 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि ववभागले जोशखम ववश्लषेण गदाड 
बर्ड फ्लू महामारीको रूपमा फैनलसकेको वा फैलि सक्ि ेअवस्था ववद्यमाि भएको कारण बर्ड फ्लू 
नियन्त्रणको लानग िमूिा नलइएको स्थािबाट तीि वकलोनमटरभन्त्दा बढीको िेरलाई समेत बर्ड फ्लू 
प्रभाववत िेर घोषणा गिड आवश्यक देशखएमा ववभागले गरेको जोशखम ववश्लषेण प्रनतवेदि सवहत बर्ड 
फ्लू देशखएको स्थाि वा िरेको तीि वकलोनमटरभन्त्दा बढीको िेरलाई समेत बर्ड फ्लू प्रभाववत िेर 
घोषणा गिडका लानग मन्त्रालयमा नसफाररस गिड सक्िछे। 

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोशजम प्राप्त नसफाररस बमोशजम बर्ड फ्लू लागेको िेपालको 
कुिै स्थाि वा िेरलाई बर्ड फ्लू प्रभाववत िेर घोषणा गिड आवश्यक देशखएमा िेपाल सरकारले 
त्यस्तो स्थाि वा िेरलाई अवनि तोकी बर्ड फ्लू प्रभाववत िेर घोषणा गिड सक्िेछ । 

(४) बर्ड फ्लू प्रभाववत िरेमा बर्ड फ्लूको नियन्त्रण भइसकेपनछ सोही शजल्ला वा प्रदेि र 
सम्बशन्त्ित शजल्ला वा प्रदेिसगँ सीमािा जोनर्एका अन्त्य शजल्लाहरूमा बर्ड फ्लू देखा परेमा त्यसरी बर्ड 
फ्लू देखा परेको िरेलाई आिार मािी उपनियम (३) बमोशजम बर्ड फ्लू प्रभाववत िेरको पररनि 
ववस्तार गिड सवकिेछ।  

९. सघि निगरािी िरेको घोषणा: (१) ववभागले नियम ८ बमोशजम घोवषत बर्ड फ्लू प्रभाववत िेरबाट 
बावहर कम्तीमा सात वकलोनमटर वररपररको िरे र बर्ड फ्लू लागेको िेरमा पिे शचनर्याखािा वा 
संरिण िेरलाई अवनि तोकी बर्ड फ्लूको सघि निगरािी िेर घोषणा गरी सघि निगरािीको कायड 
अशघ बढाउि सक्िेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजम घोषणा गररएको सघि निगरािी िेरमा बर्ड फ्लूको नियन्त्रण 
भइसकेपनछ सोही शजल्ला वा प्रदेि र सम्बशन्त्ित शजल्ला वा प्रदेिसँग सीमािा जोनर्एका अन्त्य 
शजल्लाहरूमा बर्ड फ्लू देखा परेमा त्यसरी बर्ड फ्लू देखा परेको िेरलाई आिार मािी सघि निगरािी 
िेरको पररनि ववस्तार गिड सवकिछे। 

(३) उपनियम (१) बमोशजम घोषणा गररएको सघि निगरािी िेरबाट कायाडलय प्रमखु वा 
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निजले तोकेको अनिकृतले बर्ड फ्लू परीिणको लानग िमूिा सङ्क् कलि तथा प्रयोगिालामा परीिण 
गराउि सक्िछे। 

(४) बर्ड फ्लू प्रभाववत िरेनभर शचनर्याखािा वा संरिण िेर परेमा ववभागले सो स्थािमा 
सम्बशन्त्ित शचर्ीयाखािा वा संरिण निकायसँग समन्त्वय गरी जोशखम ववश्लषेण प्रनतवेदिका आिारमा 
निगरािी तथा नियन्त्रणको आवश्यक व्यवस्था नमलाउिछे। 

१०. बर्ड फ्लू नियन्त्रण सम्बन्त्िी कायड गिे: (१) बर्ड फ्लू प्रभाववत िरे वा सघि निगरािी िेरबाट अन्त्य 
िेरमा बर्ड फ्लू फैनलि सक्ि े सम्भाविा देशखएमा कायाडलय प्रमखु वा निजले तोकेको अनिकृतले 
नियम ८ बमोशजम घोवषत बर्ड फ्लू प्रभाववत िेर वा नियम ९ बमोशजमको सघि निगरािी िेरबाट 
वा त्यस्तो िरे भएर पन्त्छी, पन्त्छीजन्त्य पदाथड, पन्त्छी उत्पादि सामग्री तथा बर्ड फ्लू सािड सक्िे अन्त्य 
वस्तकुो ओसार पसार गिड ऐिको दफा १५ बमोशजम प्रनतबन्त्ि लगाउि सक्िेछ। 

(२) कायाडलयको प्रमखु वा निजले तोकेको अनिकृतले बर्ड फ्लू प्रभाववत िेर वा सघि 
निगरािी िेर नभरका पन्त्छी फामड, ह्याचरी, कोल्र् स्टोर, पन्त्छी सङ्कलि केन्त्र, पन्त्छी बजार, पन्त्छी 
विस्थल वा वििाला, पन्त्छीको बासस्थाि तथा पन्त्छी एवं पन्त्छीजन्त्य पदाथड, पन्त्छी उत्पादि सामग्री र 
बर्ड फ्लू सािड सक्िे अन्त्य वस्तकुो उत्पादि, प्रिोिि, नबक्री ववतरण तथा ओसारपसार हिुे स्थािमा 
पूवड सूचिा ददई आवश्यकता अिसुार प्रवेि गरी ऐि बमोशजम जाँचबझु गिड, िमूिा सङ्कलि गिड तथा 
तत्काल जोशखम न्त्यूिीकरण गिड आवश्यक आदेि ददि सक्िेछ।  

(३) ववभागले जोशखम ववश्लषेणको आिारमा उपयिु स्थािमा अस्थायी पि ु क्वारेन्त्टाईि 
चेकपोष्ट तत्काल स्थापिा गरी चेकजाँचको व्यवस्था गिड सक्िेछ।  

(४) बर्ड फ्लू प्रभाववत िेरमा त्यस्तो घोषणा कायम रहेसम्म कसैले ऐिको दफा १५ ववपरीत 
हिुे गरी पन्त्छीपालि गिड, ह्याचरी तथा पन्त्छी दािा उद्योग सञ्चालि गिड र पन्त्छीजन्त्य पदाथड, पन्त्छी 
उत्पादि सामग्री तथा वर्ड फ्लू सािड सक्िे अन्त्य वस्तकुो उत्पादि, प्रिोिि, नबक्री ववतरण तथा 
ओसार पसार गिड पाइिे छैि। 

(५) बर्ड फ्लू प्रभाववत िरेमा बर्ड फ्लू नियन्त्रणको लानग ववभागले आवश्यकता अिसुार 
सम्बशन्त्ित प्रदेिको पिपुन्त्छी तथा मत्स्य ववकास निदेििालयसँगको समन्त्वयमा तत्काल बर्ड फ्लू 
नियन्त्रण कि स्थापिा गरी नियन्त्रण कायड सञ्चालि गिड सक्िेछ। 

११.  िष्ट गिे, सरसफाई तथा निाःसङ्क् क्रमणको व्यवस्था: (१) बर्ड फ्लू प्रभाववत िेरनभर रहेका 
निाःसङ्क् क्रमण पश्चात पिुाःप्रयोग गिड सवकि े बाहेकका घरपालवुा पन्त्छी, पन्त्छीजन्त्य पदाथड, पन्त्छी 
उत्पादि सामग्री लगायतका रोग सािड सक्ि ेवस्तहुरू मािवीय तवरले ऐिको दफा २८ बमोशजम िष्ट 
गिे, तह लगाउिे, निाःसङ्क् क्रमण गिे तथा सरसफाई गरी सरुशित रुपमा व्यवस्थापि गिुड पिेछ। 

(२) बर्ड फ्लू प्रभाववत िेरमा निाःसङ्क् क्रमण तथा बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लानग खवटि ेजििशि  
तथा त्यस िेरका िागररकको स्वास््य निगरािीको लानग नियम ५ बमोशजमको बर्ड फ्लू नियन्त्रण 
सनमनतले जिस्वास््य टोली खटाउि सक्िछे।  
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(३) उपनियम (१) बमोशजम िष्ट गदाड वा तह लगाउँदा िनत भएको पन्त्छी, पन्त्छीजन्त्य 
पदाथड, पन्त्छी उत्पादि सामग्रीको पररमाण खलु्िे गरी िष्ट गरेको नमनत सवहतको वववरण ववभागले 
नििाडरण गरेको ढाँचामा प्रमाशणत गरी सोको प्रनतनलवप सम्बशन्त्ित ििीलाई ददि ुपिेछ। 

(४) बर्ड फ्लू प्रभाववत िेर भएर आवतजावत गिे पन्त्छी, पन्त्छीजन्त्य उत्पादि तथा उत्पादि 
सामग्री ओसारपसार सम्बन्त्िी कायडमा प्रयोग भएको सवारी साििलाई त्यस्तो िेरको सीमािामा 
निाःसङ्क् क्रमण गरेर मार आवतजावत गिड ददइिेछ। 

(५) नियम ८ बमोशजम घोषणा गररएको बर्ड फ्लू प्रभाववत िेरभन्त्दा बावहर सोही शजल्लानभर 
वा सीमािा जोनर्एको अन्त्य शजल्लामा बर्ड फ्लूको सङ्क् क्रमण देखा परेमा त्यस्तो स्थािका पन्त्छी, 
पन्त्छीजन्त्य पदाथड वा पन्त्छी उत्पादि सामग्रीलाई समेत ऐिको दफा २८ बमोशजम िष्ट गरी 
व्यवस्थापि गररिछे।  

(६) बर्ड फ्लू प्रभाववत िेरबाट पन्त्छी, पन्त्छीजन्त्य पदाथड वा पन्त्छी उत्पादि सामग्री बर्ड फ्लू 
प्रभाववत िेरभन्त्दा बावहर लगेको वा ल्याएको प्रमाशणत भएमा त्यसरी लनगएको वा ल्याईएको सामग्री 
र ती सामग्रीसँग प्रत्यि सम्पकड मा रहेका रोग सािड सक्िे सम्पूणड सामग्रीहरू समेत ऐिको दफा २८ 
बमोशजम िष्ट गररिछे। 

(७) कायाडलय प्रमखुले बर्ड फ्लू प्रभाववत िेरमा बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लानग आवश्यक 
जििशि व्यवस्थापि गिड सक्िेछ। 

१२. अन्त्य मलुकुसगँ समन्त्वय गिे: (१) िेपालको अन्त्तराडविय सीमा िरेमा रहेको िेपालको भ-ूभागमा बर्ड 
फ्लूको सङ्क्क्रमण देखा परेमा ववभागको महानिदेिकले तत्काल त्यस्तो सङ्क्क्रनमत िेरसँग सीमािा 
जोनर्एको मलुकुको समकिी अनिकारीलाई सो ववषयमा जािकारी गराउि ुपिेछ। 

(२) िेपालको अन्त्तराडविय सीमािासँगै जोनर्एको ववदेिको भ-ूभागमा बर्ड फ्लू देखा परी 
सम्बशन्त्ित मलुकुको आनिकाररक निकायले बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लानग िेपाल सरकार समि नलशखत 
अिरुोि गरेमा िेपाल सरकारले आवश्यकता अिसुार यस नियमावली बमोशजम बर्ड फ्लू नियन्त्रणका 
लानग सहयोग र समन्त्वय गिड सक्िेछ। 

१३.  राहत ददि सवकि:े बर्ड फ्लूको कारण पन्त्छी वा पन्त्छीजन्त्य पदाथड िष्ट गररएको कारण हानि िोक्सािी 
भएका व्यशिलाई िेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्र्को आिारमा राहत ददि सवकिछे ।  

१४. प्रोत्साहि सवुविााः मन्त्रालयले यस नियमावली बमोशजम बर्ड फ्लू नियन्त्रण कायडका लानग नियन्त्रण 
कि, प्रयोगिाला, आकशस्मक रोग अन्त्वेषण, रेवपर् रेस्पोन्त्स समेतका प्रनतकायड काममा खटाइएका 
कमडचारी वा व्यशिलाई िेपाल सरकारले नििाडरण गरे बमोशजमको प्रोत्साहि सवुविा उपलव्ि गराउि 
सक्िेछ ।  

१५.  खारेजी: बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण आदेि, २०६४ खारेज गररएको छ। 
 
 


