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नेपाल सरकार 

कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालय  
 

     नेपालको संविधान बमोजिम सङ घीय संसदले बनाएको तल 
लेजिए बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको िानकारीको लामि 
प्रकाशन िररएको छ । 

 संित ्२०७९ सालको ऐन नं. २९ 

पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसायी पररषद्  सम्बन्धमा 
व्यिस्था िनव बनकेो ऐन 

 

प्रस्तािना: प्रचमलत कानून बमोजिम स्थावपत नेपाल पश ुजचवकत्सा 
पररषद् मा नाम दताव कएका र दताव ननु योय य पश ु जचवकत्सक 
बानेकका पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसायीनरुको सेिा र 
व्यिसायलाई व्यिजस्थत, िणुस्तरीय एिं मयावददत ढङ्गले पररचालन 
िरी प्रकािकारी पश ुस्िास््य र पश ु सेिा व्यिसायको विकास 
िनव पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा पररषद्को स्थापना िनव िाञ्छनीय 
कएकोले, 
      सङ् घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । 
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पररच्छेद -१ 

प्रारजम्कक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्क: (१) यस ऐनको नाम “पश ु
स्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसायी पररषद् ऐन, २०७९”  
रनेको छ ।  

(२) यो ऐन प्रमाणीकरण कएको मममतले 
एकतीसौं ददनदेजि प्रारम्क ननुेछ। 

२. पररकाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलािेमा यस 
ऐनमा,-  

(क) “अध्यि” कन्नाले पररषद्को अध्यि 
सम्झन ुपछव ।      

(ि) “उपाध्यि” कन्नाले पररषद्को उपाध्यि 
सम्झन ुपछव । 

(ि) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोजिम” 
कन्नाले यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत 
बनेको मनयम  िा  विमनयममा तोवकएको 
िा तोवकए बमोजिम सम्झन ुपछव । 

(घ) “दताव वकताब” कन्नाले यो ऐन अन्तिवत 
पश ु स्िास््य तथा पश ु सेिा 
व्यिसायीको नाम दताव िनव तयार 
िररएको वकताब सम्झन ुपछव । 
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(ङ) “पश”ु कन्नाले िनुसकैु प्रकारको 
घरपालिुा िा िङ्गली िनािर, पन्छी िा 
माछा सम्झन ुपछव र सो शब्दले अन्य 
िलचर र उकयचरलार्व समेत 
िनाउँछ।  

 (च) “पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसाय” 
कन्नाले मबरामी पशकुो रोिको उपचार, 

मनदान, रोकथाम िा पश ुस्िास््य तथा 
पश ुसेिा व्यिसाय सम्बन्धी कुनै कायव 
सम्झन ुपछव। 

(छ) “पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसायी” 

कन्नाले यस ऐन बमोजिम दताव कएका 
पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसायी 
सम्झन ुपछव। 

(ि) “पररषद्” कन्नाले दफा ५ बमोजिम िठन 
कएको पश ु स्िास््य तथा पश ु सेिा 
व्यिसायी पररषद् सम्झन ुपछव । 

(झ) “मन्रालय” कन्नाले पश ु विकास 
सम्बन्धी विषय नेने नेपाल सरकारको 
मन्रालय सम्झन ुपछव । 
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(ञ) “रजिष्ट्रार” कन्नाले दफा 25 बमोजिम 
मनयकु्त िरेको िा तोकेको व्यजक्त 
सम्झन ुपछव। 

(ट) “सदस्य” कन्नाले पररषद्को सदस्य 
सम्झन ु पछव र सो शब्दले अध्यि र 
उपाध्यि समेतलाई िनाउँछ । 

 
 

पररच्छेद-२ 

पररषदको स्थापना, िठन, काम, कतवव्य र अमधकार 

३. पररषद्को स्थापना: (१) प्रचमलत कानून बमोजिमको 
नेपाल पश ुजचवकत्सा पररषद् मा नाम दताव कएका र दताव 
ननु योय य पश ुजचवकत्सक बानेकका पश ुस्िास््य तथा 
पश ु सेिा व्यिसायीनरुको सेिा र व्यिसायलाई 
व्यिजस्थत, िणुस्तरीय एिं मयावददत बनाउन पश ुस्िास््य 
तथा पश ुसेिा व्यिसायीको योय यता अनसुार प्रदेश कानून 
बमोजिम नाम दताव िने समेतको व्यिस्था िनव पश ु
स्िास््य तथा पश ु सेिा व्यिसायी पररषद् को स्थापना 
ननुछे । 

  (२) पररषद्को कायावलय काठमाडौं उपत्यकामा 
रननेछ । 
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४. पररषद् स्िशामसत र सङ्गदठत संस्था ननु:े (१) पररषद् 
अविजच्छन्न उत्तरामधकारिाला एक स्िशामसत सङ्गदठत 
संस्था ननुेछ र कानूनी व्यजक्तत्ि प्राप्त िनेछ। 
 (२) पररषद्ले कानूनी व्यजक्तको नैमसयतले 
प्रचमलत कानून बमोजिम अमधकारको प्रयोि, कतवब्यको 
पालना र दावयत्ि मनिावन िनेछ। 

५. पररषद्को िठनः (१) पररषद् मा देनाय बमोजिमका  
सदस्य रननेछन ्:- 

  

(क) पश ु स्िास््य तथा पश ु
सेिा व्यिसायीको रुपमा 
कम्तीमा "ि शे्रणी" मा 
दताव कएको र पाँच बषव 
अनकुि प्राप्त िरेका पश ु
स्िास््य तथा पश ु सेिा 
व्यिसायीमध्येबाट नेपाल 
सरकारबाट मनोमनत 
एकिना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-अध्यि 

(ि) पश ु स्िास््य तथा पश ु
सेिा व्यिसायीको रुपमा 
कम्तीमा "ि शे्रणी" मा 

 

 

 

 

 



6 
 

दताव कएका पश ुस्िास््य 
तथा पश ुसेिा 
व्यिसायीमध्येबाट 
मनिावजचत एकिना 

 

 

 

 

-उपाध्यि 

(ि) पश ु स्िास््य तथा पश ु
सेिा व्यिसायी मध्येबाट 
मन्रालयबाट मनोमनत 
कजम्तमा एकिना मवनला 
सवनत दईुिना  

 

 

 

 

 

 

-सदस्य 

(घ) पश ु स्िास््य तथा पश ु
सेिा ब्यिसायीमध्येबाट 
प्रत्येक प्रदेशबाट 
एक/एक िना मनिावजचत 
ननु ेिरी सातिना 

 

 

 

 

 

 

-सदस्य 

(ङ) पश ु स्िास््य तथा पश ु
सेिा व्यिसायीमध्येबाट 
कम्तीमा दईुिना मवनला 
सवनत मनिावजचत चारिना 

 

 

 

 

-सदस्य 

(च) पश ु स्िास््य तथा पश ु
सेिा व्यिसाय सम्बन्धी 
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विषय अध्यापन िने 
विश्वविद्यालय िा अध्ययन 
संस्थान मध्येबाट र 
प्राविमधक जशिा तथा 
व्यािसावयक तामलम 
पररषद् बाट पररषद्ले  
मनोमनत िरेको कम्तीमा 
एकिना मवनला सवनत 
दईुिना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-सदस्य 

(छ) नेपाल पश ु जचवकत्सा 
पररषद्का पदामधकारी 
प्रमतमनमध एकिना 

 

 

 

-सदस्य 

(ि) रजिष्ट्रार -सदस्य-सजचि 

   

(२) उपदफा (१) को िण्ड (ि), (घ) र (ङ) 
बमोजिमका सदस्यको मनिावचन तोवकए बमोजिम ननुछे। 

(३) उपदफा (१) बमोजिम मनोमनत तथा 
मनिावजचत सदस्यनरुको पदािमध चार िषवको ननुेछ। 
पदािमध समाप्त कएपमछ मनिनरु पनुः एक पटकका लामि 
मनोमनत िा मनिावजचत ननु सक्नेछन।् 
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(४) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको 
कए तापमन पररषद्को काम, कतवव्य र अमधकार विपरीत 
ननु ेिरी काम िरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई 
िनुसकैु बित पदबाट नटाउन सक्नेछ । 

 तर, त्यसरी मनिलार्व पदबाट नटाउन ु अजघ 
सफार् पेश िने मौका ददन ुपनेछ।  

(५) उपदफा (३) बमोजिमको पदािमध समाप्त 
ननुँदै कुनै सदस्यको पद ररक्त ननु आएमा बाँकी 
अिमधको लामि पररषद्ले अको सदस्य मनोमनत िा 
मनिावजचत िनव सक्नछे । 

 तर,  एक िषवकन्दा कम अिमधको लामि ररक्त 
पदमा मनोनयन िा मनिावचन िररने छैन । 

(६) उपदफा (१) बमोजिमको पररषद् िठन 
नकएसम्मको लामि पररषद्ले िनुव पने काम िनव नेपाल 
सरकारले उपदफा (१) मा उल्लेि कए बमोजिमका 
िेरको प्रमतमनमधत्ि ननु े िरी समममत िठन िनव  
सक्नेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोजिमको समममत िठन 
िदाव दफा १७ बमोजिम सम्बजन्धत पश ुस्िास््य तथा 
पश ुसेिा व्यिसायीको लामि आिश्यक योय यता नामसल 
िरेका व्यजक्तनरुमध्येबाट िठन िररनछे। 
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(८) उपदफा (६) बमोजिम िठन कएको 
समममतको अिमध बढीमा एक िषवको ननुछे। 

(९) उपदफा (१) बमोजिमका सदस्य मनोनीत 
िा मनिावजचत िदाव समािेशी मसद्धान्तका आधारमा िनुव 
पनेछ। 

(१०) उपदफा (१) बमोजिम पररषद् मा सदस्य 
मनिावचन िा मनोनयन िदाव पश ु सेिा तथा पश ु
स्िास््यसँि सम्बजन्धत सबै िेरको प्रमतमनमधत्ि समुनजित 
िराउनको लामि आलो-पालो िरी िनुव पनेछ। 

६. अयोय य मामनन:े देनायको अिस्थामा कुनै व्यजक्त 
पररषद्को सदस्यमा मनोमनत िा मनिावजचत ननु अयोय य 
मामननेछः- 

(क) िैर नेपाली नािररक, 

(ि) दताव वकताबबाट नाम नटार्एको, 
(ि) भ्रष्टाचार, ििरिस्ती करणी, मानि 

बेचवििन तथा ओसारपसार, लािू 
औषध मबक्री वितरण िा ओसार पसार, 

सम्पजत्त शदु्धीकरण, रानदानी दरुुपयोि, 

अपनरण सम्बन्धी कसूर िा नैमतक 
पतन देजिने अन्य फौिदारी कसूरमा 
अदालतबाट कसूरदार ठनररएको,  
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(घ)    प्रचमलत कानून बमोजिम कालो सूचीमा 
 रनेको,  
(ङ) शारीररक तथा मानमसक अस्िस्थताको 

कारणले पररषद्मा रनी सेिा िनव 
असमथव कएको, 

 (च) प्रचमलत कानून बमोजिम दामासानीमा 
  परेको । 

७. सदस्यता समाप्त ननु ेअिस्थाः (१) देनायको अिस्थामा 
पररषद्को सदस्यता समाप्त कएको मामननछेः-  

(क) दफा ६ बमोजिम सदस्य रनन अयोय य 
कएमा, 

(ि) सदस्यको पदबाट राजिनामा ददएमा, 
(ि) पररषद्लाई कारण सवनतको सूचना 

नददई लिातार तीन पटककन्दा बढी 
पररषद्को   बैठकमा अनपुजस्थत कएमा, 

(घ) मतृ्य ुकएमा।  

(२) उपदफा (१) को िण्ड (ि) बमोजिम 
राजिनामा ददँदा अध्यिले मन्रालय माफव त नेपाल सरकार 
समि र अन्य सदस्यले अध्यि समि ददन ुपनेछ । 

८. पररषद्को काम, कतवव्य र अमधकारः पररषद्को काम, 

कतवव्य र अमधकार देनाय बमोजिम ननुेछः- 
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)क) पश ु स्िास््य तथा पश ु सेिा 
व्यिसायलार्व सवु्यिजस्थत, स्तरीय, 

मयावददत र प्रकािकारी बनाउन 
आिश्यक नीमत, योिना तथा कायवक्रम 
तिुवमा िरी स्िीकृमतका लामि मन्रालय 
समि पेश िने, 

)ि) पश ु स्िास््य तथा पश ु सेिा व्यिसाय 
सचुारु रुपबाट सञ्चालन िनव नेपाल 
सरकारबाट स्िीकृत नीमत, योिना तथा 
कायवक्रमनरु कायावन्ियन िने, िराउन,े 

)ि) पश ु स्िास््य तथा पश ु सेिा 
व्यिसायीको रावष्ट्रय मापदण्ड तयार िरी 
मन्रालयबाट स्िीकृत िराई लािू िने, 

)घ) पश ुतथा पशिुन्य पदाथव उत्पादन, पश ु
प्रिनन ् सम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन, 

प्रशोधन, वितरण तथा पशपुालन 
प्रणालीलाई िणुस्तरयकु्त बनाउन 
मन्रालयलाई सझुाि ददन,े 

)ङ) पश ु स्िास््य तथा पश ु सेिा 
व्यिसायीनरुको योय यता मनधावरण िने, 
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)च)  पश ु स्िास््य तथा पश ु सेिा 
व्यिसायीका सम्बन्धमा प्रदेश सरकार 
तथा स्थानीय तनसँि समन्िय िने, 

)छ) प्रदेश कानूनले तोकेको मनकायबाट पश ु
स्िास््य तथा पश ु सेिा व्यिसाय 
सम्बन्धी एकीकृत अमकलेि संकलन 
तथा अद्यािमधक िने, 

)ि) पश ु स्िास््य तथा पश ु सेिा 
व्यिसायीको रावष्ट्रय स्तरको आचार 
संवनता तयार िरी लािू िने, िराउने,  

)झ) पश ु स्िास््य तथा पश ु सेिासिँ 
सम्बजन्धत विषयमा मन्रालयलाई 
आिश्यक परामशव ददन,े 

)ञ) अन्तराववष्ट्रय अभ्यास बमोजिम पश ु
स्िास््य सेिासँि सम्बजन्धत अनसुन्धान 
िा अनकुिनरुको आदान प्रदान िरी 
नेपालका लामि उपयकु्त ननु े विषयनरु 
लािू िनव मन्रालय समि सझुाि पेश 
िने, 

)ट) पररषद्ले मनधावरण िरेको आचार 
संवनताको पालना िरे निरेको 
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सम्बन्धमा मनरीिण, सपुररिेिण र 
अनिुमन िने र आचार संवनताको 
पालना निरेको पार्एमा त्यस्ता पश ु
स्िास््य तथा पश ु सेिा व्यिसायीको 
नाम पररषद् मा दताव कएकोमा दताव 
वकताबबाट नटाउने र प्रदेशको 
मनकायमा दताव कएकोमा दताव 
वकताबबाट नाम नटाउन लेिी पठाउन,े 

)ठ) पररषद्को उद्देश्य प्रामप्तका लामि 
आिश्यक पने अन्य कायव िने । 

९. पररषद्को बैठक: (१) पररषद्को बैठक अध्यिले 
तोकेको मममत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(२) पररषद्को बैठक साधारणतया िषवको चार 
पटक बस्नेछ ।  

(३) पररषद्को बैठकको अध्यिता अध्यिले र 
मनिको अनपुजस्थमतमा उपाध्यिले िनेछ र मनिनरु दिैु 
िना उपजस्थत नकएमा उपजस्थत सदस्यनरुमध्येबाट िेष्ठ 
सदस्यले िनेछ। 

(४) पररषद्को कुल सदस्य संख्याको पचास 
प्रमतशतकन्दा बढी सदस्यनरु उपजस्थत कएमा पररषद्को 
बैठकको लामि िणपरुक संख्या पिेुको मामननेछ । 
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(५) पररषद्को बैठकमा बनमुतको राय मान्य 
ननुेछ र मत बराबर कएमा बैठकको अध्यिता िने 
व्यजक्तले मनणावयक मत ददनछे । 

(६) पररषद्को मनणवय अध्यि र रजिष्ट्रारद्वारा 
प्रमाजणत िररनेछ । 

(७) सदस्यनरुले बैठकमा काि मलँदा पाउन े
कत्ता तथा अन्य सवुिधा तोवकए बमोजिम ननुछे।  

(८) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायवविमध 
पररषद् आफैले मनधावरण िरे बमोजिम ननुेछ। 

१०. अध्यिको काम, कतवव्य र अमधकारः यस ऐनमा अन्यर 
लेजिएका काम, कतवव्य र अमधकारको अमतररक्त 
अध्यिको काम, कतवव्य र अमधकार देनाय बमोजिम 
ननुेछः- 

(क)  पररषद्को बैठकमा छलफल िररन े
विषयनरुको प्राथममकता मनधावरण िने ।  

(ि) पररषद्द्वारा सञ्चामलत कायवक्रमनरुको 
अनिुमन तथा मूल्याङ्कन िने, िराउने र 
तत्सम्बन्धमा आिश्यक मनदेशन ददने । 

(ि) पररषद्को काम कारबानी व्यिजस्थत, 

प्रकािकारी र सचुारु रुपमा सञ्चालन िने, 
िराउने। 
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(घ) पररषद्को उद्देश्य प्रामप्तका लामि आिश्यक 
अन्य काम िने । 

११. उपाध्यिले कायव िनेः अध्यिको अनपुजस्थमतमा 
अध्यिबाट िररने कायवनरु उपाध्यिबाट सम्पादन 
िररनेछ । 

 

पररच्छेद-३ 

नाम दताव सम्बन्धी व्यिस्था 
१२. नाम दताव निराई पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसाय 

िनव नपाउनःे (१) यो ऐन बमोजिम नाम दताव निराई 
कसैले पमन पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसाय िनुव 
नुदैँन। 

 तर प्रचमलत कानून बमोजिम नेपाल पश ु
जचवकत्सा पररषद् मा नाम दताव कएका पश ुजचवकत्सकका 
नकमा यस ऐन बमोजिम नाम दताव िराउन ुपने छैन। 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको 
कए तापमन दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम नाम 
दतावको लामि दरिास्त ददन ेव्यजक्तले उक्त दरिास्तको 
सम्बन्धमा अजन्तम मनणवय नकएसम्मको लामि पश ु
स्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसाय िनव बाधा पने छैन । 
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१३. नाम दताव िराउन दरिास्त ददनःे (१) मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय, जशिण संस्था, शैजिक पररषद्, शैजिक 
प्रमतष्ठानबाट अनसूुचीमा उल्लेि कए बमोजिमको योय यता 
पूरा िरेका पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसायीले दताव 
वकताबमा नाम दताव िराउन तोवकए बमोजिम दरिास्त 
ददन ुपनेछ । 

 (२) यो ऐन प्रारम्क नुदँाका बित पश ुस्िास््य 
तथा पश ु सेिा व्यिसाय िरररनेका अनसूुचीमा उल्लेि 
कए बमोजिमको योय यता पूरा िरेका पश ुस्िास््य तथा 
पश ुसेिा व्यिसायीले दताव वकताबमा नाम दताव िराउन 
यो ऐन प्रारम्क कएको मममतले एक िषवमकर उपदफा (१) 
बमोजिम दरिास्त ददन ुपनेछ। 

 (३) उपदफा (१) िा (२) बमोजिम नाम दताव 
िराउन दरिास्त ददन े पश ु स्िास््य तथा पश ु सेिा 
व्यिसायीले दरिास्तसाथ आफ्नो योय यता सम्बन्धी 
तोवकए बमोजिम काििात र दस्तरु संलय न िनुव  
पनेछ । 

 (४) उपदफा (१) िा (३) मा िनुसकैु कुरा 
लेजिएको कए तापमन दरिास्त पेश िने प्रवक्रया, दरिास्त 
साथ पेश िनुव पने काििात र दस्तरुका सम्बन्धमा प्रदेश 
कानूनमा छुटै्ट व्यिस्था कएमा सोनी बमोजिम ननुेछ। 
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१४. दरिास्त उपर कारबानीः (१) दफा १२ बमोजिम पनव 
आएको दरिास्त उपर प्रदेश कानून बमोजिम तोवकएको 
मनकायले त्यसरी पेश कएको योय यता सम्बन्धी प्रमाणपर 
र उपामध मान्यता प्राप्त नो नोर्न र दरिास्त रीतपूिवक 
छ छैन कने्न कुरा समेत िाँचबझु िरी प्रदेश कानूनले 
तोकेको अिमधमकर दरिास्तिालाको नाम दताव वकताबमा 
दताव िने निने कुराको मनणवय िनुव पनेछ। 

)२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश सरकारको 
सम्बजन्धत मनकायले दरिास्तिालाको नाम दताव ननु े
मनणवय िरेकोमा त्यस्तो दरिास्तिालाको नाम दताव 
वकताबमा दताव िरी तोवकए बमोजिमको ढाँचामा दतावको 
प्रमाणपर ददन ुपनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोजिम दरिास्तिालाको 
नाम दताव निने मनणवय िरेकोमा प्रदेश कानूनले तोकेको 
कुनै मनकायले त्यसको िानकारी दरिास्तािालालाई ददन ु
पनेछ । 

१५. नाम नटाउन ेर पनुः नाम दताव िनेः (१) देनायका कुनै 
अिस्थामा प्रदेश कानूनले तोकेको मनकायले कुनै पश ु
स्िास््य तथा पश ु सेिा व्यिसायीको नाम दताव 
वकताबबाट नटाउन आदेश ददन सक्नेछः- 



18 
 

(क) भ्रष्टाचार, ििरिस्ती करणी, मानि 
बेचवििन तथा ओसारपसार, लािू 
औषध मबक्री वितरण िा ओसार पसार, 

सम्पजत्त शदु्धीकरण, रानदानी दरुुपयोि, 

अपनरण सम्बन्धी कसूर िा नैमतक 
पतन देजिने अन्य फौिदारी कसूरमा 
अदालतबाट सिाय पाएको, 

(ि) पेशा सम्बन्धी तोवकएको आचरण पालन 
निरेको कनी पररषद्को दईु मतनाई 
बनमुतले ठनर िरेमा, 

(ि) प्रचमलत कानून बमोजिम कालो सूचीमा 
रनेको,  

(घ) शारीररक तथा मानमसक अस्िस्थताको 
कारणले पश ु स्िास््य तथा पश ु सेिा 
व्यिसायीको रूपमा काम िनव असमथव 
कएको। 

 (२) उपदफा (१) बमोजिम दताव वकताबबाट 
नाम नटार्एको पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसायीले 
मनामसि मावफकको कारण देिाई पनुः नाम दताव िराउन 
दरिास्त ददन सक्नछे। त्यसरी दरिास्त ददएकोमा 
कारण मनामसब देजिएमा प्रदेश कानूनले तोकेको 
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मनकायले त्यस्तो  पश ु स्िास््य तथा पश ु सेिा 
व्यिसायीको नाम दताव वकताबमा पनुः दताव िरी प्रमाणपर 
ददनपुनेछ । 

१६. प्रमाणपर रद्द िने: यस ऐन बमोजिम योय यता नपिेुको 
कुनै व्यजक्तको नाम कलूबस दताव वकताबमा दताव ननु 
िएको रनेछ कने्न कुराको िानकारी ननु आई सो कुरा 
िाँचबझु िदाव साँचो ठनररन आएमा प्रदेश कानूनले 
तोकेको मनकायले त्यस्तो व्यजक्तको दतावको प्रमाणपर 
वफताव मलई दताव रद्द िनव सक्नेछ । 

१७. पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसायीको शे्रणी: यस ऐन 
बमोजिम पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसायीको नाम 
दताव िने प्रयोिनको लामि देनाय बमोजिमको योय यता 
पूरा कएका पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसायीलाई 
देनाय बमोजिमको शे्रणीमा नाम दताव िररनेछ:- 

(क) “क शे्रणी”: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय िा 
जशिण संस्थाबाट सम्बजन्धत विषयमा 
स्नातकोत्तर िा विद्यािाररधी उत्तीणव िरेको 
पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसायी। 

(ि) “ि शे्रणी”: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय िा 
जशिण संस्थाबाट पश ुस्िास््य तथा पश ु
सेिा व्यिसायसँि सम्बजन्धत विषयमा 
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कम्तीमा स्नातक तन िा सो सरनको 
उपामध नामसल िरेका िा “ि शे्रणीमा” 
कम्तीमा दश िषवको अनकुि नामसल 
िरेका र पररषद्ले तोके बमोजिमको 
मनरन्तर जशिाको मापदण्ड पूरा िरेको 
पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसायी। 

(ि) “ि शे्रणी”: मान्यताप्राप्त जशिण संस्थाबाट 
पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसायसिँ 
सम्बजन्धत विषयमा कम्तीमा प्रविणता 
प्रमाणपर तन िा सो सरनको उपामध 
नामसल िरेका िा     “घ शे्रणी” मा  
कम्तीमा पाँच िषवको अनकुि नामसल िरी 
पररषद्ले तोके बमोजिमको मनरन्तर 
जशिाको मापदण्ड पूरा िरेको पश ु
स्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसायी। 

(घ) “घ शे्रणी”: मान्यताप्राप्त जशिण संस्थाबाट 
पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसायसिँ 
सम्बजन्धत विषयमा कम्तीमा प्राविमधक 
एस.एल.सी. िा सो सरनको उपामध 
नामसल िरेका पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा 
व्यिसायी । 
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१८. पश ुस्िास््य तथा पश ु सेिा व्यिसाय िनव पाउन:े पश ु
स्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसायीले दफा १७ बमोजिम 
शैजिक योय यता र तामलमको आधारमा पश ुस्िास््य तथा 
पश ु सेिा व्यिसायमध्येका तोवकए बमोजिमको पश ु
स्िास््य तथा पश ु सेिा व्यिसाय सम्बन्धी कायव िनव 
पाउनेछन ्। 

१९. परीिा मलन सक्न:े (१) पश ु स्िास््य तथा पश ु सेिा 
व्यिसायमा आिश्यक िणुस्तर कायम राख्नको लामि यो 
ऐन बमोजिम नाम दताव िराउन चानन ेपश ुस्िास््य तथा 
पश ुसेिा व्यिसायीनरुलाई नाम दताव िराउनअुजघ नाम 
दताव िराउने मनकायले तोवकए बमोजिम परीिा मलन 
सवकनछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोजिम परीिा मलन े
व्यिस्था िररएकोमा त्यस्तो परीिामा सफल ननु नसक्न े
व्यजक्तको नाम दताव वकताबमा दताव िररन ेछैन। 

२०. ग्राममण पश ु स्िास््य कायवकताव: (१) यो ऐन प्रारम्क 
ननुअुजघ नेपाल सरकारबाट तोवकएको अिमधको तामलम 
प्राप्त िरी पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसाय सञ्चालन 
िदै आएका ग्राममण पश ुस्िास््य कायवकताव अनसूुचीमा 
उल्लेि कए बमोजिमको योय यता पूरा नकएसम्म प्रदेश 
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कानूनले तोकेको मनकायले छुटै्ट दताव वकताब िडा िरी 
नाम दताव िने व्यिस्था ममलाउन सक्नछे । 

 (२) उपदफा (१) बमोजिम दताव कएका ग्राममण 
पश ु स्िास््य कायवकतावले तोवकए बमोजिमको पश ु
स्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसाय िनव सक्नेछन ्। 

  (३) उपदफा (1) बमोजिम दताव कएका ग्राममण 
पश ुस्िास््य कायवकतावबाट तोवकए बमोजिमका कायव कए 
नकएको सम्बन्धमा प्रदेश कानूनले तोकेको मनकायले 
आिश्यक मनयमन िनव सक्नछे। 

  (४) यस दफा बमोजिम दताव कएका ग्राममण पश ु
स्िास््य कायवकतावले सोको प्रमाणपर प्राप्त िरी मनरन्तर 
दश िषव पश ुस्िास््य तथा पशसेुिा व्यिसाय सञ्चालन 
िरी रनेको कएमा त्यस्ता व्यिसायीलाई सीप परीिण 
िराई सफल कएमा दफा १७ को िण्ड (घ) बमोजिमको 
शे्रणीमा दताव िनव सवकनछे। 

(५) ग्राममण पश ु स्िास््य कायवकतावको दताव, 
मनयमन र िमता अमकिृवद्ध सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
तोवकए बमोजिम ननुेछ ।  

२१. पररषद्ले िने: (१) यस पररच्छेदमा अन्यर िनुसकैु कुरा 
लेजिएको कए तापमन प्रदेश कानून नबनसेम्मका लामि 
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प्रदेश कानूनले तोकेको मनकायबाट ननुे कायव पररषद्ले 
िनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोजिम पररषद्ले कायव िदाव 
यस पररच्छेद बमोजिमको अिमध र दस्तरु तोवकए 
बमोजिम ननुेछ। 

 

पररच्छेद-४ 

शैजिक उपामध तथा प्रमाणपरको मान्यता 
२२. शैजिक योय यताको मान्यता: (१) पररषद्को मसफाररसमा 

मन्रालयले पश ु स्िास््य तथा पश ु सेिा व्यिसाय 
सम्बन्धी शैजिक योय यताको प्रमाणपर िा अन्य 
उपामधनरुलाई मान्यता प्रदान िनव सक्नेछ।  

  )२) उपदफा (१) बमोजिम मान्यता प्रदान 
िरेको विषय र त्यस्तो शैजिक योय यताको प्रमाणपर िा 
अन्य उपाधी प्रदान िने जशिण संस्थाको नाम नेपाल 
रािपरमा प्रकाशन िररनेछ । 

  )३) शैजिक योय यतालाई मान्यता ददन ेसम्बन्धी 
अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम ननुेछ । 

२३. मापदण्ड तोक्न सक्न:े (१) पररषद्ले पश ुस्िास््य तथा 
पश ु सेिा व्यिसाय सम्बन्धी जशिण संस्थाले शैजिक 
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कायवक्रम सञ्चालन िदाव पूरा िनुव पने शतव तथा मापदण्ड 
तोक्न सक्नछे।  

(२) यो ऐन प्रारम्क नुँदाका बित सञ्चालनमा 
रनेका पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसायी सम्बन्धी 
जशिण संस्थाले उपदफा )१) बमोजिम शतव तथा 
मापदण्ड तोवकएको छ मवननामकर त्यस्तो शतव तथा 
मापदण्ड पूरा िररसक्न ुपनेछ । 

 (३) यस पररच्छेदमा अन्यर िनुसकैु कुरा 
लेजिएको कए तापमन प्रचमलत कानून बमोजिम नेपाल 
पश ुजचवकत्सा पररषद्मा दताव ननुे शैजिक योय यता प्रदान 
िने जशिण संस्थानरूको पाठ्यक्रम, कनावका शतवनरू तथा 
परीिा प्रणाली सम्बन्धी नीमत तथा मापदण्ड मनधावरण िरी 
त्यस्ता संस्थानरूले प्रदान िने उपामध तथा प्रमाणपर 
सम्बन्धी विषय सोनी कानून बमोजिम ननुेछ।  

 )४ (उपदफा (२) बमोजिम तोवकएको 
समयमकर मापदण्ड पूरा निरेमा िा मापदण्डको बजिवलाप 
िरेको पार्एमा त्यस्तो जशिण संस्थाको स्िीकृमत रद्दको 
लािी पररषद्ले सम्बजन्धत मनकाय समि मसफाररस िनव 
सक्नेछ । 

२४. मूल्याङ्कन िनव सक्न:े (१) पररषद्ले दफा 2२ बमोजिम 
मान्यता प्रदान िररएको शैजिक योय यताको प्रमाणपर िा 
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अन्य उपामध प्रदान िने जशिण संस्थाले त्यस्तो प्रमाणपर 
िा अन्य उपामधको लामि मनधावरण िरेको पाठ्यक्रम तथा 
कनावको लामि मनधावरण िरेका शतवनरुको मूल्याङकन िनव 
सक्नेछ ।  

  (2) उपदफा (१) को प्रयोिनको लामि 
पररषद्ले आिश्यकता अनसुार त्यस्तो जशिण संस्थासँि 
काििात तथा वििरण माि िनव सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजिम पररषद्बाट माि 
कए बमोजिमको काििात तथा वििरण उपलब्ध िराउन ु
सम्बजन्धत संस्थाको कतवव्य ननुेछ । 

२५. मान्यता रद्द िनव सक्न:े (१) दफा २४ बमोजिम प्राप्त 
काििात तथा वििरण समेतका आधारमा पररषद्बाट 
मान्यता प्रदान िररएको कुनै शैजिक योय यताको 
प्रमाणपर िा उपामधनरुको लामि सम्बजन्धत जशिण 
संस्थाले मनधावरण िरेको पाठ्यक्रम, कनावका शतवनरु, 
अध्ययन अध्यापन विमध, परीिा संचालन विमध उपयकु्त 
एिं पयावप्त छैन कने्न लािेमा पररषद्ले आफ्नो राय सझुाि 
सवनतको प्रमतिेदन मन्रालय समि पेश  
िनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम पररषद्को प्रमतिेदन 
प्राप्त कएपमछ मन्रालयले आिश्यक देिेमा सम्बजन्धत 
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जशिण संस्थासँि थप वििरण िा स्पष्टीकरण माि िनव 
सक्नेछ । त्यसरी पररषद्बाट माि कए बमोजिमको थप 
वििरण िा स्पष्टीकरण तोवकए बमोजिमको समयमा 
उपलब्ध िराउन ु सम्बजन्धत जशिण संस्थाको कतवव्य 
ननुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम पररषद्बाट प्राप्त 
प्रमतिेदन िा उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त वििरण िा 
स्पष्टीकरण अध्ययन िदाव थप िाँचबझु िराउन आिश्यक 
देिेमा मन्रालयले कुनै विशेषज्ञ सजम्ममलत समममत िा 
कायवदल माफव त थप िाचँबझु िराउन सक्नछे । 

(४) उपदफा (१) बमोजिमको प्रमतिेदन तथा  
उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त स्पष्टीकरण र िाँचिझु 
प्रमतिेदन समेतको आधारमा मन्रालयले त्यस्तो जशिण 
संस्थाबाट कुनै िास मममतपमछ प्रदान िररएको पश ु
स्िास््य तथा पश ु सेिा व्यिसाय सम्बन्धी शैजिक 
योय यताको प्रमाणपर िा अन्य उपामधलाई दफा २२ 
बमोजिम प्रदान िररएको मान्यतालाई रद्द िनव  
सक्नेछ । त्यसरी मान्यता रद्द िररएको सूचना नेपाल 
रािपरमा प्रकाशन िनुव पनेछ। 

२६. परीिाको पयविेिण: (१) पररषद्ले दफा 2२ बमोजिम 
मान्यता प्रदान िररएको शैजिक योय यताको प्रमाणपर िा 
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अन्य उपामधको लामि सम्बजन्धत जशिण संस्थाबाट मलर्न े
परीिाको पयविेिण िनव सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोजिमको परीिा पयविेिण 
िनवको लामि आिश्यकता अनसुार पररषद्ले पयविेिक 
मनयकु्त िरी पठाउन सक्नेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोजिम मनयकु्त िररएका 
पयविेिकले आफूले मनरीिण िरेका परीिाको सम्बन्धमा 
पररषद्ले तोके बमोजिमको वििरण िलुाई पररषद् समि 
प्रमतिेदन पेश िनुव पनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोजिम मनयकु्त िररएका 
पयविेिकले परीिामा कुनै वकमसमको नस्तिेप िनव पाउन े
छैन। 

 

 

पररच्छेद-५ 

कमवचारी सम्बन्धी व्यिस्था 
२७. रजिष्ट्रारः (१) मन्रालयले पररषद्को प्रशासकीय प्रमिुको 

रुपमा काम िनव मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक 
उपामध प्राप्त िरी कम्तीमा “ि” शे्रणीमा नाम दताव कएको 
पश ु स्िास््य तथा पश ु सेिा व्यिसायीलाई तोवकए 
बमोजिम िलु्ला प्रमतस्पधावको माध्यमबाट पररषद्को 
रजिष्ट्रारमा मनयकु्त िनव सक्नछे । 
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(२) रजिष्ट्रारको सेिा, शतव र सवुिधा तोवकए 
बमोजिम ननुेछ । 

(३) रजिष्ट्रारको अनपुजस्थमतमा िा उपदफा (१) 
बमोजिम रजिष्ट्रार मनयकु्त नकएसम्मको लामि मन्रालयले 
रजिष्ट्रार ननु योय यता पिेुका नेपाल सरकार िा पररषद्को 
कुनै कमवचारीलाई रजिष्ट्रारको रुपमा कामकाि िनव तोक्न 
सक्नेछ ।  

२८. रजिष्ट्रारको काम, कतवव्य र अमधकार: यस ऐनमा अन्यर 
लेजिएका काम, कतवब्य र अमधकारको अमतररक्त 
रजिष्ट्रारको काम, कतवव्य र अमधकार देनाय बमोजिम 
ननुेछः- 

(क) पररषद्को बैठकमा पेश िनुव पने 
छलफलको विषयसूची अध्यिको 
परामशवमा तयार िने । 

(ि) पररषद्को मनणवय कायावन्ियन िने, 

िराउने । 

(ि) तोवकए बमोजिमको अन्य काम िने । 

२९. पररषद्का कमवचारी: (१) पररषद्को कायवकार, स्रोत, 
साधन र आमथवक िमता समेतको आधारमा पररषद्को 
सङ्गठनात्मक संरचना मन्रालयले स्िीकृत िरेबमोजिम 
ननुेछ । 



29 
 

(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्गठनात्मक 
संरचना स्िीकृत िनुवपूिव नेपाल सरकार, अथव मन्रालयको 
सनममत मलन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम स्िीकृत 
सङ्गठनात्मक संरचना अनसुारको दरबन्दीमा पररषद्ले 
तोवकए बमोजिमका कमवचारीनरु मनयकु्त िनव सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम मनयकु्त कमवचारीनरु 
रजिष्ट्रारको प्रत्यि रेिदेि र मनयन्रणमा रननेछन।् 

 

 

पररच्छेद-६ 

पररषद्को कोष 

३०. पररषद्को कोष: (१) पररषद्को एउटा छुटै्ट कोष रननछे 
।  

)२) उपदफा )१ (बमोजिमको कोषमा देनाय 
बमोजिमका रकमनरु रननेछन:्-  

)क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय 
तनबाट प्राप्त रकम, 

)ि) स्िदेशी संघ संस्थाबाट सनयोि स्िरुप प्राप्त 
रकम, 

)ि)  विदेशी सरकार िा अन्तरावष्ट्रय संघ 
संस्थाबाट सनयोि स्िरुप प्राप्त रकम 
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)घ) पररषद्ले आिवन िरेको अन्य  
रकम ।  

)३) उपदफा (२) को िण्ड (ि) बमोजिमको 
रकम प्राप्त िनुव अिामड नेपाल सरकार अथव मन्रालयको 
स्िीकृमत मलन ुपनेछ। 

)४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम 
पररषद्ले तोकेको कुनै िाजणज्य बैङ्क पररषद्को नाममा 
िाता िोली िम्मा िररनछे । 

)५ (पररषद्को नामबाट िररने सबै िचव 
उपदफा  ) १ (बमोजिमको कोषबाट व्यनोररनेछ । 

)६ (उपदफा (१) बमोजिमको कोषको 
संचालन तोवकए बमोजिम ननुेछ । 

३१. लेिा र लेिापरीिणः (१) पररषद्को आय-व्ययको लेिा 
नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचामा राख्न ुपनेछ। 

(२) पररषद्को आय-व्ययको आन्तररक लेिा 
परीिण दताविाला लेिा परीिकनरुमध्येबाट पररषद्ले 
तोकेको लेिा परीिकबाट र अजन्तम लेिा परीिण 
मनालेिा पररिकले तोकेको लेिा पररिकबाट ननुेछ। 

(३) नेपाल सरकारले चानेमा पररषद्को 
कोषको लेिा सम्बन्धी काििात िनुसकैु बित िाँच्न 
िा िचाउँन सक्नछे ।  
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पररच्छेद- ७ 

कसूर र सिाय  

३२. कसूर िरेको मामनन:े  दफा १२ बमोजिम नाम दताव 
निराई पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसाय िरेमा यस 
ऐन अन्तिवतको कसूर िरेको मामननेछ ।  

३३. सिाय: (१) दफा 3२ बमोजिम कसूर िने व्यजक्तलाई 
कसूरको मारा नेरी पचास निार रुपैंयाँसम्म िररबाना िा 
छ मवननासम्म कैद िा दिैु सिाय ननुेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा उल्लेि कएकोमा बानेक 
यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम  विपरीत ननु े
िरी कसैले कुनै काम िरेमा त्यस्तो व्यजक्तलाई तीस 
निार रुपैयासँम्म िररबाना ननुेछ। 

 

पररच्छेद- ८ 

विविध 

३४. मदु्दाको अनसुन्धान र दायरी:  दफा ३३ बमोजिम सिाय 
ननु े मदु्दाको अनसुन्धान पररषद्ले तोकेको पररषद्को 
अमधकृतले िनेछ र त्यस्तो अनसुन्धानको काम पूरा 
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कएपमछ सरकारी िवकलको राय मलई सम्बजन्धत जिल्ला 
अदालतमा मदु्दा दायर िनेछ ।   

३५. नपेाल सरकार िादी ननु:े  यस ऐन अन्तिवतको मदु्दामा 
नेपाल सरकार िादी ननुेछ । 

३६. पररषद्को विघटन:  (१) पररषद्ले यो ऐन िा यस ऐन 
अन्तिवत बनेको मनयम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अमधकार 
प्रयोि िनव नसकेमा, अमधकारको दरुुपयोि िरेमा, प्राप्त 
अमधकारकन्दा बढी अमधकार प्रयोि िरेमा िा यो ऐन र 
यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम बमोजिम पररषद्ले पालना 
िनुव पने कतवब्य पालना निरेमा नेपाल सरकारले पररषद् 
विघटन िनव सक्नछे ।  

  तर पररषद् विघटन िनुव अजघ पररषद्लाई आफ्नो 
काम, कारबानी सधुार िनव िा सच्याउन े मौका ददन ु
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम पररषद् विघटन 
कएपमछ पररषद्को कोष र अन्य सम्पजत्त नेपाल सरकारले 
आफ्नै जिम्मामा रािी अको पररषद् िठन नकएसम्म यो 
ऐन र यस ऐन अन्तिवत बनकेो मनयम बमोजिम पररषद्ले 
िनुव पने सबै काम कारिानी आफैं ले िनव िा कुनै समममत 
िठन िरी सोनी समममतबाट िराउन सक्नछे । 
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(३) उपदफा (१) बमोजिम पररषद् विघटन 
कएको छ मवननामकर नेपाल सरकारले दफा 5 को 
उपदफा (१) बमोजिम अको पररषद् िठन िनुव  
पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम अको पररषद् िठन 
कएपमछ उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले आफ्नो 
जिम्मामा रािेको कोष र सम्पजत्त सो पररषद्लाई 
नस्तान्तरण िनेछ। 

३७. समममत: (१) पररषद्को मनणवय कायावन्ियन िनव पररषद्ले 
तोवकए बमोजिम विमकन्न विषयित समममतको िठन िनव 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम िठन ननु े
विषयित समममतको काम, कतवव्य र अमधकार तोवकए 
बमोजिम ननुेछ । 

३८. अमधकार प्रत्यायोिन: पररषद्ले यस ऐन बमोजिम 
आफूलार्व प्राप्त अमधकारमध्ये केनी अमधकार आिश्यकता 
अनसुार अध्यि, उपाध्यि िा सदस्यलाई प्रत्यायोिन िनव 
सक्नेछ । 

३९. यसै ऐन बमोजिम ननु:े यस ऐनमा लेजिए िमत कुरामा 
यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचमलत कानून बमोजिम 
ननुेछ। 
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४०. नपेाल सरकारसिँ सम्पकव : पररषद्ले नेपाल सरकारसिँ 
सम्पकव  राख्दा मन्रालय माफव त राख्न ुपनेछ।    

४१. ऐन कायावन्ियन मापन: यो ऐन प्रारम्क कएको पाँच िषव 
पूरा कएको एक िषवमकर र त्यसपमछ प्रत्येक पाँच 
िषवपमछको एक िषवमकर मन्रालयले ऐन कायावन्ियनको 
मापन िनेछ र सोको प्रमतिेदन सङ् घीय संसदको दिैु 
सदनको सम्बजन्धत समममतमा पेश िनुव पनेछ। 

४२. मनयम बनाउन े अमधकार: यो ऐनको कायावन्ियन िनव 
नेपाल सरकारले आिश्यक मनयम बनाउन सक्नेछ ।  

४३. विमनयम बनाउन े अमधकार: (१) पररषद्ले कमवचारीको 
कनाव, सेिाका शतव तथा सवुिधा सम्बन्धी विषय र 
पररषद्को कायव सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा आिश्यक 
विमनयम बनाउन सक्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोजिम बनाएको विमनयम 
मन्रालयबाट स्िीकृत कएपमछ लािू ननुछे ।   

   (३) उपदफा (२) बमोजिम मन्रालयले 
स्िीकृमत ददनअुजघ आमथवक दावयत्ि पने विषयमा अथव 
मन्रालयको सनममत मलन ुपनेछ । 

४४. मनदेजशका तथा कायवविमध बनाउन सक्न:े यो ऐन तथा यस 
ऐन अन्तिवत बनेको मनयमको अमधनमा रनी पररषद्ले 
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मन्रालयको स्िीकृमत मलई आिश्यक मनदेजशका तथा 
कायवविमध बनाउन सक्नछे । 

४५. अनसूुचीमा नेरफेर: नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा 
सूचना प्रकाशन िरी आिश्यकता अनसुार अनसूुचीमा 
नेरफेर िनव सक्नेछ ।  
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अनसूुची  

(दफा 1३ सिँ सम्बजन्धत) 
पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा व्यिसायीको योय यता 

 

(क) एस.र्.ई. िा सो सरन उत्तीणव िरी एक िषे 
स्टक सपुरकार्िर तामलम प्राप्त िरेको, 

(ि) पश ुस्िास््य तथा पशपुालन विषयमा प्राविमधक 
एस.ई.ई. िा सो सरन उत्तीणव िरेको, 

(ि) एस.र्.ई. िा सो सरन उत्तीणव िरी िे.वट.ए. कोषव 
(पश ुविज्ञान) उत्तीणव िरेको, 

(घ) एस.र्.ई. िा सो सरन उत्तीणव िरी प्राविमधक 
जशिा तथा व्यािसावयक तामलम पररषद् बाट तन- 
२ को पशवुिज्ञान विषयमा सीप परीिण उत्तीणव 
िरेको, 

(ङ) पशवुिज्ञान विषयमा प्रमाणपर तन िा पश ु
स्िास््य तथा पश ुसेिासँि सम्बजन्धत विषयमा 
बाह्र किा उत्तीणव िा प्राविमधक प्रमाणपर तन,  
मडप्लोमा (३ िषवको) कोषव उत्तीणव िरेको, िा 

(च) पशवुिज्ञान िा मत्स्य विज्ञान विषयमा स्नातक िा 
सो सरन िा सम्बजन्धत विषयमा स्नातकोत्तर तन 
िा विद्यािाररमध उत्तीणव िरेको। 
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आज्ञाले,  
प्रमाणीकरण मममत: २०७९।०६।२३     उदयराि सापकोटा 

 नेपाल सरकारको सजचि । 

 


