
नयााँ ननयमको प्रावधानले खाद्य सेवा 
सञ्चालकलाई आफ्नो घरपालुवा 
कुकुरसाँग खाना खाने इच्छा गरेका 
ग्राहकहरूका लागग बाहहर ननहदिष्ट बस्ने 
क्षेत्र प्रदान गनि अनुमनि हदन्छ। 
घरपालुवा कुकुरहरू ल्याउन अनुमनि 
हदने प्रनिष्ठानहरूले ग्राहकका 
कुकुरहरूलाई पररसरहरूमा ल्याउन 
हदनुअनघ साविजननक स्वास््य 
सरोकारहरू कसरी सम्बोधन गररने 
छ भनी प्रदर्िन गने ललखखि 
कायिववगधहरू उपलब्ध गराउनुपछि । 

ननम्नललखखि जानकारी उपलब्ध 
गराउनु पने छ: 
1. घरपालुवा जनावरहरू भएका 

ग्राहकहरूलाई उपलब्ध 
भएअनुसार ननहदिष्ट गररनुपने 
बाहहरी क्षेत्रको गचत्र र वर्िन। 

2. सबै कमिचारीहरूका लागग 
"कमिचारीहरूलाई खाद्य वा पेय 
पदार्िहरू प्रदान गदाि, टेबलवेयर 
लमलाउाँ दा कुकुरहरू छुन, खेलाउन 
वा अन्यर्ा सम्हाल्न प्रनिबन्न्धि 
गररने छ" र "कुकुरको फोहोर 
संलग्न हुन घटनाहरू िुरुन्िै सफा 
गररने छ" भनी उल्लेख गने 
प्रनिष्ठानको नीनिको प्रनिललवप 
संलग्न गनुिहोस।् नीनि कुकुरको 
फोहोर ककटको स्र्ान पनन व्याख्या 
गनुिपछि । 

3. ननम्न कुराहरूका लागग खाद्य 
सेवा प्रनिष्ठानका कमिचारी र 
ग्राहकहरूलाई हदने सूचनाको ववगध 
व्याख्या गनुिहोस:् 

• कुकुरहरूलाई प्रदान गररने डिस, भााँिा  
र टेबलेवयरको सम्पकि मा ल्याइने छैन। 
ग्राहकहरूले पूरा समयमा आफ्ना 
कुकुरहरूलाई पट्टी बााँधेर ननयन्त्रर्मा 
राखु्न पने छ। 

• कुकुरहरूलाई कुसी, टेबल वा अन्य 
सरसामानहरूमा राख्ने अनुमनि हदइने 
छैन। 

• घरपालुवा कुकुरहरूलाई कुनै पनन 
समयमा खाद्य सेवा प्रनिष्ठानका लभत्री 
वा गैर-ननहदिष्ट बाहहरी भागहरूमा 
लैजाने अनुमनि हदइने छैन। सेववा 
हदन कुकुरहरूलाई ग्राहकका क्षेत्रहरूका 
लभत्री भागहरूमा ल्याउने अनुमनि 
दिइन्छ। 

• खिरनाक र सम्भाववि खिरनाक 
कुकुरहरूलाई ननषेगधि गररएका छन।् 
खाद्य प्रनिष्ठानले कुकुरहरूलाई 
पररसरहरूबाट बाहहर ननकाल्न सक्छ। 

राम्रो व्यवहार गरे्न कुकुरहरू ल्याउर्न दिइन्छ 

बादहरी नर्नदििष्ट बस्र्ने क्षेत्रहरूमा 
घरपालुवा कुकुरहरू 
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च्याप्टर 6-501.115  
(E) घरपालुवा कुकुरहरूलाई ननम्न 
अवस्र्ाहरूअन्िगिि खाद्य प्रनिष्ठानका बाहहरी 
बस्ने के्षत्रहरूमा अनुमनि हदन सककन्छ: 
(1) खाद्य प्रनिष्ठानले ननम्न समावेर् हुने 
ललखखि कायिववगधहरू ियार पछि : 
(a) घरपालुवा कुकुरहरू भएका 
उपभोक्िाहरूलाई उपलब्ध भएअनुसार ननहदिष्ट 
गररनुपने बाहहरी के्षत्रको गचत्र; Pf 
(b) कमिचारीहरूले घरपालुवा कुकुरहरू छुाँ दैनन,् 
खेलाउाँ दैनन ्वा अन्यर्ा सम्हाल्दैनन ्भनी 
आश्वास्ि रहन र कुकुरको फोहोर संलग्न हुने 
घटनाहरू िुरुन्िै सफा गनिका लागग 
प्रनिष्ठानको कायिववगध। कायिववगधले कुकुरको 
फोहोर संलग्न हुने घटनाहरू सफा गनिका 
लागग आवश्यक हुने सामग्रीहरू र उपकरर्को 
स्र्ान पनन व्याख्या गनुिपछि ; Pf र 
(c) कमिचारी र उपभोक्िाहरूलाई यो 
अनुच्छेदका आवश्यकिाहरूबारे सूगचि गराउने 
प्रनिष्ठानको कायिववगध। Pf 
(2) घरपालुवा कुकुरहरू प्रदान गररने डिस, 
भााँिा र टेबलवेयरको सम्पकि मा आउनु हुाँदैन। 
घरपालुवा कुकुरहरूलाई कुसी, टेबल र अन्य 
सरसामानहरूमा पनन राख्ने अनुमनि हदइएको 
छैन। Pf 
(3) कमिचारी र उपभोक्िाहरूले कुकुरहरूलाई 
खान उपलब्ध गराउन सक्दैनन।् Pf 
(4) घरपालुवा जनावरहरू पूरा समय पट्टी 
बााँधेर उपभोक्िाको ननयन्त्रर्मा हुनुपछि। Pf 
(5) घरपालुवा कुकुरहरूलाई कुनै पनन समयमा 
खाद्य प्रनिष्ठानका लभत्री वा गैर-ननहदिष्ट 
बाहहरी भागहरूमा लैजाने अनुमनि हदइएको 
छैन।् Pf 

जर्नस्वास््य कारणहरू: 
स्वास््य सरोकारहरूमा भुइाँमा हदसा-वपसाब 
गरेको घरपालुवा जनावर, निनीहरूलाई पाल्ने 
र आफ्ना हािहरू नधोएका कमिचारीहरू, 
ग्राहकका प्लेटहररूबाट खाना खाइरहेको र 
बाधाकारी व्यवहार गरररहेका कुकुरहरू। 
स्वास््य जोखखमहरूको मूल्याङ्कन गदाि, 
साविजननक स्वास््य ववभागले सविसाधारर्लाई 
न्यून, न्यूनिम वा कुनै पनन जोखखम नहुने 
बाहहरी िाइननङ सेहटङहरूका प्रकारहरू पहहचान 
गरेको छ। यी सेहटङहरूमा, बाहहरी िाइननङ 
क्षेत्रहरूमा कुकुरहरू ल्याउने अनुमनि हदइएका 
रेस्टुरेन्टका माललकहरूले सम्भाववि जोखखमहरू 
कम गनि अभ्यासहरूको पालना गनि आवश्यक 
हुने छ। लभत्री िाइननङ क्षेत्रहरूमा कुनै 
पररवििन छैन। रेस्टुरेन्टहरूलभत्र अपाङ्गिाहरू 
भएका व्यन्क्िहरूलाई सहायिा गने सेवा हदने 
जनावरहरू वा प्रहरी कुकुरहरू जस्िा सेवा हदने 
जनावरहरू मात्र ल्याउने अनुमनि हदइएको छ। 
सेवा हदने जनावरहरू मात्र ल्याउने अनुमनि 
हदइएको छ। 
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