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	 आ.ब.२०७८।७९	मा	प्रदेश	१	मा	रहेको	पश	ुसेवा	समबन्धी	संरचनाहरु	अराथात	८	वटा	भेटेरीनरी	
असपताल	तरा	६	वटा	समपकथा 	केनद्रहरुबाट	ररपोरटिंग	भएको	पशरुोगहरुलाइ	समससटगत	गरी	तयार	पाररएको			
बबबरण	हो	याे।	यहाँ	सदइएको	बबबरणमा	उललेसित	रोग	र	रोगधी	पशकुो	संखया	सरान	बबशेष	अनसुार	नबमलन	
पबन	सक्छ	रकनभने	यो	बबबरण	प्रदेश	१	को	सबै	भौगोबलक	क्ेत्रलाइ	समेरटएर	एकमषु्ट	कमपाइल	गरीएको	्छ।

cf=a= @)&*÷&( df k|b]z ! sf] kz' /f]u / ;f] sf] ljZn]if0f

राम	नारायण	साह
पश	ुसचरकतसक

पशपुन्छछी	तरा	मतसय	बबकास	बनददेशनालय,
बबराटनगर।

Compiled diseases  of 2078.79
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1.	Internal parasitic Diseases (Helminths only)
	 आनतररक	 परजधीवधीहरुको	 घरपालवुा	
पशहुरुमा	 काबतथाक,	 चैत्र	 र	 आषाढ	 मरहनामा	
चाप	 कम	 देसिन्छ।फ्ाबसयोबलएबसस	 र	
पारासमफिसटोबमएबसस	 संगसंगै	 गएको	 देसिएपबन	
साउन	 देसि	 पौष	 समम	 पारासमफिसटोबमएबसस	 र	
माघ	 देसि	 आषाढसमम	 फ्ाबसयोबलएबसस	 कै	
बाहलुयता	देसिन्छ।यधी	२	रोग	भनदा	अबल	नययून	
मात्रामा	 रपसजइ	पबन	बषषै	भरी	गएको	देसिन्छ।	
रपसजइ	सबभनदा	कम	काबतथाक	र	सबभनदा	बढी	
फिालगणुमा	देसिएको	्छ।

2.	External parasites mainly ticks

	 रकनाथाको	 प्रकोप	 फिालगणुबाट	
शरुुभइ	जेठमा	सबभनदा	बढी	र	भदौ	समम	
उचचतम	अवसरा	रहे	पबन	सबै	भौगोबलक	
क्ेत्रको	 समरष्टगत	 गदाथा	 फिालगणुमा	 सब	
भनदा	बढी	तयसप्छछी	जेष्ठमा	बढी	देसिएको	
हनु	सक्छ।

३.	Diarrhoea

	 डायरीयाको	 टे्न	 माघबाट	 बढदै	 गइ	
जेठमा	सबभनदा	बढी	 देसिएको	्छ	।	हनु	त	
यो	अव्धीमा	पलाउने	केही	कबललो	घांसहरुको	
असरले	हनु	सक्छ	र	यो	टे्नले	माघ	देसि	जेठ	
सममको	अव्धीमा	केही	संक्ामक	रोगहरु	पबन	
हनु	सकने	संकेत	गरेको	्छ।

4.	Skin disease (Mange,mite,skin lesion.)

	 यो	ग्ाफिमा	मेनज	माइट	तरा	ससकन	
बलजन	 संगसंगै	 गएको,	 एक	 अकाथा	 संगको	
सह	समबन्	रहेको	भए	पबन	 चैत्रमा	 मेनज	
माइटको	रपक	रपररयड	रहेको	भदौ	असोजमा	
पबन	 मेनज	 माइटले	 केही	 हैरानधी	 ददएको	
देसिन्छ।

/f]usf] ljZn]if0f tyf ;x ;DaGwM
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5. Respiratory sign with PPR

	 यसमा	 ररसपाइरेट्ी	 साइनले	
रपरपआरसंग	 राम्	ै समबन्	 देिाएको	
्छ।माघको	 सचसो	 र	 चैत्रको	 ओबसलो	
पयूवाथा	 हावाले	 ररसपाइरेट्ी	साइन	अतयब्क	
देसिएमो	्छ	भन्े	भदौरे	झरीले	पबन	केही	
मात्रामा	ररसपाइरेट्ी	साइन	बढाएको	्छ।

6.	Gynaecological disorders

	 एबोसथान	 असोजमा	 पबन	 केही	 नोटेबल	 रुपमा	
देसिएको	्छ	भन्े	मंबसरबाट	बढदै	गइ	फिालगणुमा	रपकमा	
देसिएको	 ्छ	 भन्े	 चैत्र	 देसि	 जेठसमम	 इनफिरटथाबलटी	
बढदै	गइ	जेठमा	रपक	रपररयडमा	देसिएको	्छ।एबोसथान	
बढनमुा	केही	संक्मक	रोगहरु	पबन	तयो	अव्धीमा	हनु	
सक्छ।	एबोसथान	र	इनफिरटथाबलटीको	तयबत	राम्ो	समबन्	
देसिएको	्ैछन।

7.	FMD with wound

	 तलको	 ग्ाफिले	 वयूणड	 र	 एफिएमडधी	
को	 समबन्	 िासै	 देसिदैन।काबतथाक	 देसि	
फिालगणु	 समम	 वयूणड	 लगातार	 उचचतम	
बबनदमुा	 गइरहेको	 ्छ	 भन्े	 एफिएमडधी	
सामानय	नै	देसिन्छ।तर	चैत्र	बैशािमा	केही	
एफिएमडधी	पबन	बढेको	देसिन्छ	भन्े	तयसको	
तलुनामा	 वयूणड	 बनकै	 बढी	 देसिन्छ।ग्ाफिले	
तेश्ो	 चौमाबसकमा	 एफिएमडधीको	 आउटबे्क	
देिाउं्छ।

8.	Digestive disorder

	 पाचन	 प्रणालीका	 यधी	 रोगहरु	 एक	
आपसमा	 िासै	 समबन्	 रािेको	 देसिदैन।	
यधी	रोगहरु	सवतनत्र	जसतो	देसिन्छ।
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9.	Mastitis

	 यो	 ग्ाफिले	काबतथाक	 देसि	आषाढसममै	
मासटाइरटसको	समय	देिाएको	्छ	जसमा	माघ	
र	 जेठ	उचचतम	मरहना	 देसिन्छ	भन्े	आषाढ	
कम	 मासटाइरटस	 लागने	 मरहनाको	 रुपमा	
देसिएको	्छ।

10.	Pyrexia with abortion.

	 यहां	 उइरेसकसया	 र	 एबोसथानको	
समबन्	देसिएको	्ैछन।साउनदेसि	जेठसमम	
पाइरेसकसया	 भइरहेको	 जसमा	फिालगणु	 सब	
भनदा	रपक	तयसपब्छ	असोज	र	बैशािमा	राम्	ै
देसिएको	्छ	पाइरेसकसया।पाइरेसकसया	भनेको	
संक्ामक	रोगहरको	द्ोतक	हो।	तयसैले	यधी	
मरहनाहरुमा	 संक्ामक	 रोगहरुको	 संकेत	
गरेको	्छ।

11.	Poultry disease

	 यो	 ग्ाफिमा	 बसआरबड	 र	
कसकसबडयोबसस	 रोगको	 िासै	 समबन्	
देसिदैन।श्ावण	 देसि	 काबतथाकसमम	
कसकसबडयोबसस	रोगको	बाहलुयता	 देसिन्छ	
जसमा	असोजमा	सबैभनदा	बढी	रपक	रपररयड	
तयसतै	 मंबसर	 देसि	 जेठसमम	 बसआरडधी	
रोगको	 अव्धी	 देसिएको	 ्छ	 जसमा	 पौष	
सबभनदा	रपक	रपररयडको	रुपमा	देसिएको	
्छ।	यसैगरी	आइबबबड	रोग	आषाढ	श्ावण	
मरहनामा	बढेको	देसिन्छ।

	 यसबाहेक	यस	प्रदेशमा	माघ	फिालणु	चैत्र	जेठमा	पंषधीमा	बडथा	फिल	ुमोरङ,	सनुसरी	र	उदयपरुमा	१३	
पटक	आउटबे्क	भएको	जसमा	१००००	भनदा	बरढ	पनक्धीहरु	माररए	भन्े	जेठ	र	आषाढमा	सनुसरी	र	झापामा	
बंगरुमा	अररिकन	सवाइन	रफिवरको	आउटबे्क	हुंदा	५०००	भनदा	बढी	बंगयूरको	क्बत	भएको	बरयो	।



kz'kG5L tyf dT:o ;DaGwL

a'n]l6g – @)&(

9

	 भेटेरीनरी	इरपडेबमयोलोजधी	भेटेरीनरी	सचरकतसा	बबज्ानको	एउटा	यसतो	शािा	हो	जसले	सरान	तरा	समय	
अनसुार	पशपुन्छछीमा	रोगको	घटना,	बबतरण,	कारण,	तरा	समभारवत	बनयनत्रणका	उपायहरुको	बारेमा	जानकारी	
उपलब्	गराउं्छ।इरपडेबमयोलोजधीमा	मखुय	३	वटा	कुरा	धयानमा	रासिन्छ।तधी	हनु	TPP	।T	भनेको	टाइम	
अराथात	कुन	मरहना	कुन	अव्धी	कुन	समयमा।परहलो	P	भनेको	person	अराथात	कुन	पश,ु	कसतो	पशमुा	र	अकको	
P		को	अरथा	Place	अराथात	कुन	सरान,	कुन	भौगोबलक	क्ेत्रमा	।

पश	ु सचरकतसा	क्ेत्रको	रोगसंग	समबसन्त	गबतबबब्	अपडेट	हनु	संसरागत	तरा	नधीसजसतरमा	काम	गनदे	हरेक	
पश	ुसचरकतसक	तरा	पश	ुसवास्थयकममीहरुले	अबनवायथा	रुपमा	आफुिले	सचरकतसा	समबन्धी	गरेको	कामकाजको	
इरपबडबमयोलोसजकल	ररपोटथा	पठाउन	ुपनदे	कतथावय	हनु	आउं्छ	जसले	राष्ट्रले	अनतररारष्ट्रय	सतरमा	गरेको	कबतपय	
समझौता	अनसुार,	 बबश्व	वयापार	 संगठनको	सदसय	राष्ट्रको	 हैबसयतमा	र	One world one health	को	नधीबत	
अनसार	OIE	लाई	अबनवायथा	ररपोरटिंग	गनदे	काममा	ठुलो	सहयोग	हनुकुो	सारै	नेपालको	पश	ुसचरकतसा	क्ेत्रको	
अपडेट	लगायत	भोलीको	ददनमा	हनेु	कायथाहरुको	नधीबत	बनमाथाण	तरा	तजुथामा	गनथा	सघाउ	पगु्छ।

इरपडेबमयोलोसजकल	फिमदेट	भनुथा	भनदा	परहला	समझनै	पनदे	केही	महतवपयूणथा	कुराहरु।

 z इरपडेबमयोलोसजकल	ररपोटथा	अंग्जेधी	मरहना	अनसुार	भरी	अकको	अंगेजधी	मरहनाको	परहलो	ताररिमा	पठाउन	ु
पनदे	हनु्छ।

 z इरपडेबमयोलोसजकल	ररपोटथाको	रोगको	मात्र	बन्छ	तर	समरीमा	रोग	भनदा	बाहेकको	कामहरु	जसतै	A.I.,	
Castration,	P.D.	आदी	कामहरुको	पबन	रासिन्छ	।

 z Rabies	जसता	रोगहरु	जनु	रोग	लागेप्छछी	मतृययू	अबनवायथा	हनु्छ	तयसता	रोगहरुको	हकमा	No.	of new 
case= No.	of death	हनु्छ।	यसता	रोगहरुमा	No.	of treatment		को	महलमा	उललेि	गनुथा	हुंदैन।

 z Vaccination	मा	यदद	कुनै	Vaccine	को	प्रयोग	Treatment	को	रुपमा	गररएको	्छ	भन्े	तयसता	Vaccine 
लाई	Vaccination	को	महलमा	नभइ	Treatment		को	महलमा	देिाउन	ुपनदे	हनु्छ।	जसतै	Dog bite 
को	उपचारमा	Post bite Anti Rabies Vaccine	को	प्रयोग।

 z यो	बनददथाष्ट	फिमदेटलाइ	दांया	बांया	नबंगयाइ,	केरमेट	नगरी	आफनो	अनकुुलको	बबबरण	भनदे	सरान	िोजधी	
तयही	ंमात्र	भनुथा	पनदे	हनु्छ।	

इरपडेबमयोलोसजकल	ररपोटथा	के	के	बाट	बनाउने	त?
 z संसरागत	रुपमा	भेटेरीनरी	असपतालमा	गररएका	उपचारहरुबाट।

 z राहा	भएसमम	असपतालका	प्रारवब्कहरु	बबहान	बेलकुा	वयसतिगत	रुपमा	गररएका	उपचारहरुबाट।

 z भेटेरीनरी	असपतालमा	प्राप्त	भएका	अरु	पाबलकाहरुको	संसरागत	ररपोटथा	तरा	नधीसज	पाराभेटहरुले	ददएका	
उपचारका	बबबरणहरुबाट।

 z तयो	अव्धीमा	आफनो	कायथाक्ेत्र	बभत्र	फैिबलएका	महामारी	रोगहरुको	बबबरणबाट।

 z असपताल	तरा	बबज्केनद्रका	प्रारवब्कहरु	अनगुमनमा	रफिलड	जांदा	देसिएका	रोगहरुबाट।

 z तयो	अव्धीमा	आफनो	कायथाक्ेत्र	बभत्रको	पशपुन्छछीहरुको	प्रयोगशालाबाट	प्राप्त	भएका	रोगहरुबाट।

e]6]/Lg/L Olk8]ldof]nf]lhsn kmd]{6 eg]{ tl/sfM
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इरपडेबमयोलोसजकल	फिमदेट	समबन्धी	जानकारी	तरा	भनदे	तररका
	 हाम्ो	 देशको	पशपुालन	तरा	यहांको	भौगोबलक	 बबबब्ता	जरटल	 रकबसमको	्छ।भौगोबलक	 बबबब्ता	
अनसुार	पबन	पश	ुरोग	फिरक	फिरक	हनु	सक्छ।	तयसतै	पशकुो	रकबसम	अनसुार	पबन	पश	ुरोग	फिरक	फिरक	हनु	
सक्छ।	तराइको	पशहुरुमा	लागने	सबै	रोग	रहमालका	पशहुरुमा	लाग्छ	नै	भन्े	्ैछन	तयसरी	नै	कुकुरमा	लागने	
सबै	रोग	गाइमा	लाग्छ	भन्े	पबन	्ैछन।तसरथा	सबै	रकबसमको	पशपुन्छछी	तरा	बनयजनत	ुसमेत	समेरटने	गरर	तयार	
पाररएको	यो	इरपडेबमयोलोसजकल	फिमदेट	पकै्	पबन	आफैिमा	जरटल	र	लामो	्छ।तयसैले	यो	इरपडेबमयोलोसजकल	
फिमदेट	भनथा	पयूणथा	जानकारी	हनु	अबत	जरुरी	हनु्छ।

यो	फिमदेट	मखुय	रुपमा	३	भागमा	बांबडएको	हनु्छ।	तधी	हनु।

 z सारांश	िणड	(Summary)

 z सतन्ारी	बगथाको	पशकुो	रोग	िणड	(Mammalian disease)

 z पंक्धीबगथाको	रोग	िणड	(Poultry/Avian disease)

अब	पालैपालो	प्रतयेक	िणडको	बारेमा	जानकारी	बलएर	तयो	भनदा	परहला	केस	रसजष्टरबाट	एकैचोटी	फिमदेटमा	
भनथा	नसरकने	भएकोले	एउटा	िेस्ा	गनषै	पनदे	हनु्छ।	िेस्ाको	लागधी	बनमन	अनसुारको	एउटा	फिमदेट	बनाउ।

िेस्ा	फिमदेट

	 यसरी	एउटा	िेस्ा	फिमदेट	बनाउनसु।	तसपब्छ	उपचार	वा	केस	रसजष्टर	पलटाएर	असघललो	मरहना	पठाएको	
बमबतको	लगतै	पब्छको	ददनबाट	हेदषै	जानसु	कुन	रोग	्छ।	रोगको	कोलमुमा	तयो	रोगको	नाम	लेख्सु।	तयसप्छछी	
तयही	रोग	कबत	पटक	प्रबतवेदन	तयारीको	बमबतसमम	दोहररएको	्छ	सबैलाइ	तयसमै	समावेश	गनुथास।तयसपब्छ	
तयो	रोग	कुन	पाबलकाको	कुन	वडामा	देसिएको	हो	लेख्सु।	मानौ	४	चोटी	तयो	रोग	दोहररएको	्छ	र	चारै	चोटी	
फिरक	फिरक	ठेगानाबाट	आएको	्छ	भन्े	कमा	ददएर	४	वटै	पाबलकाको	नाम	्छोटकररमा	लेख्सु।तयसप्छछी	कबत	
कबत	वटा	कुन	कुन	जनावरलाइ	लागेको	्छ	सोही	जनाबरको	कोलमुमा	गइ	जनावरको	संखया	जनाउनसु।यसरी	
केश	रसजष्टरमा	भएको	सबै	रोगको	बबबरण	िेस्ामा	सानुथास।तयसपब्छ	अनय	श्ोतबाट	प्राप्त	बबबरणहरु	जसतै	आफनै	
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प्रारवब्कहरुबाट,	पाबलकाहरुबाट,	नधीसज	पाराभेटहरुबाट,	महामारी	रोग,	प्रयोगशाला	सबैको	बबबरण	जहांसमम	
राहा	हनु	आउ्छ	यधी	सबै	रोगको	बबबरण	तयही	फिमदेटमा	उललेि	गरी	जममा	गनुथास।

	 तयसरी	नै	सेमपल	जांच,	कृबत्रम	गभाथा्ान,	कासटे्शन,	भयासकसनेशन	आदीको	पबन	फिमदेटमा	ढाली	जममा	
गनुथास।	अब	पनुः	हामधी	सारांश	िणडमा	जाउं	।

सारांश	िणड (Summary)

	 यो	सारांश	िणड	हो।	यसमा	उललेि	भएको	District,	year,	month,	Name of reporting officer	को	
बबबरण	भरी	हाबलन्छ	।यसमा	कुनै	अप्ठ्ारो	्ैछन।
	 तयसपब्छ	No.	of cases where sick animal examined	को	row		भनथा	यस	असघ	हामधीले	िेस्ा	फिमदेटमा	
तयार	पाररएको	Disease of treated animal	को	 बबबरणको	जममा	गररएको	पशपुन्छछी	मधये	 Sample test 
को	जममा	गररएको	पशपुन्छछी	संखया	घटाउने	र	बांकी	रहेको	संखयाबाट	पश	ुजांच	र	सेमपल	जांच	नगरी	कबत	
पशपुन्छछीको	उपचार	भएको	्छ	तयो	एरकन	गनुथास।	तयो	एरकन	बडसपेनसरीमा	काम	गनदे	प्रारवब्कले	आंकडा	ददन	
सक्छ।वा	केही	ददन	वाच	गनुथास	रक	होससपटलमा	कबत	पशपुन्छछी	उपचारको	लागधी	आउं्छ	र	कबतवटा	सेमपल	
आउं्छ	र	सो	ददन	कबत	वटा	केश	दताथा	रसजष्टरमा	भएको	्छ।यसबाट	एउटा	दैबनकको	आंकडा	आउं्छ।यसरी	
आंकडा	एरकन	गरी	वा	केश	रसजष्टरमै	सु् ार	गरेर	पबन	दैबनक	तयसता	उपचारको	रेकडथा	राख्	सरकन्छ।एरकन	
भएको	आंकडाको	पशपुन्छछी	पबन	बांकी	रहेको	संखयाबाट	घटाइ	अब	बांकी	रहन	जाने	पश	ुपन्छछीको	संखया	
समबसन्	पशपुन्छछीको	महलमा	भनुथास।
	 तयसै	गरी	No.	of cases where no animal seen but sample examined	को	row	मा	जानसु	तयहां	
िेस्ामा	कुन	कुन	पशपुन्छछीको	संखया	कबत	कबत	्छ	तयही	अनसुार	भनुथास।तयसपब्छ	आंकडा	गरी	एरकन	गररएको	
बबरामधी	जांच	नगरी	र	सेमपल	जांच	नगरी	कबत	कबत	कुन	कुन	पशपुसन्छको	उपचार	भएको	्छ	तयो	अनसुारको	
पशपुन्छछीको	संखया	तयो	रोवमा	भनुथास।	यसैगरी	कृबत्रम	गभाथा्ान,	कासटे्शन,	भयासकसनेशनहरूको	बबबरण	पबन	
भनुथास,	अनतमा	ठाडो	र	तेसको	जोड	गनुथास	यसरी	भररएकाे	सववरणमा	ठाडो	र	तेसकोकाे	जाेड	बमलन	ुप्छथा।
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उदाहरणः

	 यो	 उदाहरणमा	 िेस्ाको	 उपरोति	 तबलकामा	Disease of treated animal	को	 जममामा	 ३४	 वटा	
गाइबसत,ु	१६	वटा	भैंसधी,	२७	वटा	बाख्ा,	८	वटा	बंगरु,	७	कुकुर	र	६	कुिरुाबाट	सेमपल	टेसटको	जममा	
पशपुन्छछी	घटाउंदा	२७	गाइबसत,ु	११	भैंसधी,	२५	बाख्ा,	६	बंगरु	,७	कुकुर	र	५	कुिरुा	बांकी	रहन्छ।जसबाट	
पश	ुजांच	नगरी	र	सेमपल	टेसट	पबन	नगरी	८	गाइबसत,ु	३	भैंसधी,	५	बाख्ा	को	उपचारको	आंकडा	एरकन	
गययौं।एरकन	गरेको	आंकडा	पबन	बांकी	रहेको	Disease of treated animal	बाट	घटाउंदा	१९	गाइबसत,ु	८	
भैंसधी,	२०	बाख्ा,	६	बंगरु	,७	कुकुर	र	५	कुिरुा	बांकी	रहन्छ	जनु	No. of animal where sick animal exam-
ined  को लहर मा रासिन्छ, सेमपल टेसटको जममा No. of animal where no animal seen but sample examined	को	
लहरमा	र	पशजुांच	नगरर	र	सेमपल	पबन	जांच	नगरी	गररएको	उपचारको	लहरमा	आंकडा	गरी	एरकन	गररएको	
पशपुन्छछीको	संखया	रासिन्छ।शायद	अब	सपष्ट	भए	होला।

सतन्ारी	जनावरको	रोग	िणड	(Mammalian disease) 

SPECIFIC DISEASES

MAMMALIAN DISEASES
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	 सतन्ारी	जनावरको	रोग	िणड(	Mammalian disease)	होस	वा	पन्छछीबगथाको	रोग	िणड(Poultry/Avian 
disease)	दवैु	िणडमा	३-३	वटा	उपिणडहरु	हनु्छन।	तधी	उपिणडहरु	हनु	Specific disease	उपिणड,	Non 
specific disease	उपिणड		र		Other condition	उपिणड।	यधी	प्रतयेक	उपिणडको	बारेमा	चचाथा	गरौ।तसपब्छ	
फिमदेटमा	जाउंला।

Specific disease	उपिणडः
	 यो	उपिणडमा	केही	बनददथाष्ट	रोगहरु	रासिएको	्छ	जनु	रोगहरु	ससुचकृत	भएको	्छ	र	यधी	रोगहरु	परहचान	
गनथा	सरकने	 रकबसमका	 रोगहरु	हनु।तसरथा	यस	उपिणडमा	उललेि	भएका	 रोगहरुलाइ	 केरमेट	दांया	बांया	
नगरी	यदद	आफनो	कायथाक्ेत्रमा	फैिबलएको	्छ	जनु	प्रयोगशालाबाट	प्रमासणत	भएको	्छ	तयसता	रोगहरु	मात्र	लेख्	
बमल्छ।अरवा	तपाइको	अनभुावको	आ्ारमा	पकै्	तयही	रोग	हो	भरे	तपाइले	तयसको	पषु्ट्ाइ	गनथा	सकनहुनु्छ	
भन्े	लेख्	सरकन्छ।जसतै	FMD	को	लक्ण	सपष्ट	हनु्छ	जसले	पबन	सचन्	सक्छ	तयसता	रोगमा	प्रयोगशालाबाट	
प्रमासणत	नभए	पबन	लेख्	सरकन्छ।अनयरा	प्रयोगशाला	ररपोटथा	बेगर	लेख्	बमलदैन।

Non specific disease	उपिणडः
	 ससुचकृत	र	बनरथाददष्ट	बाहेकका	परहचान	गनथा	नसरकने	रोगहरु	यस	उपिणडमा	प्छथा।तसरथा	यस	उपिणडमा	
रोगहरु	भदाथा	जनु	सपष्ट	परहचान	भइसकेको	्छ।	प्रयोगशालाबाट	प्रमासणत	भइ	सकेको	्छ	तयसता	रोगलाइ	रोगकै	
रुपमा	र	बांकी	रोगहरुको	मखुय	लक्णको	आ्ारमा	रोग	रासिन्छ।	जसतैः	Abortion	हनु।ु	एबोसथानको	कारण	
्ेरै	रोगहरु	हनु	सक्छ।	कुन	रोगको	कारण	एबोसथान	भयो	राहा	हनु	सकेन।	तसरथा	प्रयोगशालाबाट	 ररपोटथा	
नआउनजेल	तयसता	रोगलाइ	एबोसथानले	जनाउने।Abortion,	Fever,	Diarrhoea,	Sudden death	आदी	यसका	
उदाहरण	हनु।

Other condition	उपिणडः
	 यो	िणड	िाली	रहन्छ	यसमा	तपाइले	उपचार	गरेको	रोगहरु	उपरोति	२	िणडमा	नसमेरटएमा	बांकी	
रोग	वा	कसनडशन	देिाउन	ुप्छथा।

यसरी	नै	Poultry disease	मा	पबन	यरह	उपिणडहरु	हनु्छ	र	यही	तररकाले	भररन्छ।

अब	एक	ब्छन	हामधी	फिमदेट	बतर	लागौं।	फिमदेटमा	८	वटा	महलहरु	हनु्छन।	तधी	महलहरु	हनु

Disease:		कुन	बडसजज	हो	तयही	बडसजजको	महलमा	लेख्।ेर	तही	महलमा	उति	रोग	कुन	कुन	पशहुरुलाइ	
लाग्छ	तधी	पशहुरुको	नामको	लहरहरु	हनु्छन।	बहजुातधी	पशपु्राणधीमा	लागने	रोगको	महलमा	सबै	जनावरको	
लहरहरु	हनु्छन	तर	कुनै	िास	रोगहरु	जनु	१	वा	२	पश	ुप्रजाबतमा	मात्र	लाग्छ	तयसतामा	तयो	पशकुो	लहर	
मात्र	हनु्छन।	जसतो	Diarrhoea	सबै	पशलुाइ	लागने	भएकोले	सबै	पशकुो	लहर	(Row)	हनु्छ।	तयसतै	रपरपआर	
भेडा	बाख्ालाइ	मात्र	लागने	भएकोले	भेंडा	बाख्ा	मात्र	हनु्छन।तसरथा	जनु	रोगको	बारेमा	लेसिदै	्छ	तयो	रोग	कुन	
कुन	पशमुा	लागेको	्छ	तयसको	बबबरण	तयही	पशकुो	लहरमा	लेख्	ुप्छथा।

No. of Outbreak:		बासतवमा	सबै	रोगको	आउटबे्क	्ुछटाउन	गाहको	हनु्छ।कुनै	िास	महामारीबाला	देसिने	रोग	
कबत	पटक	यो	अब्धीमा	देसियो	भन्े	कुरा	त	्ुछट्ाउन	सरकन्छ	तर	समग्मा	यो	्ुछटयाउन	गाह्ाे	नै	हनु्छ।	
तसरथा	तयहा	कुन	कुन	सरानमा	देसिएको	वा	फैिबलएको	्छ	तयो	सरानहरुको	नाम	लेि	दददा	वा	कैरफियतमा	पबन	
जनाइदददा	आउटबे्कको	सरान	पबन	ज्ात	हनु्छ	जसले	भोलीको	ददनमा	रोगको	टे्सआउट	गरी	अनवेषण	गनथा	
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ससजलो	हनु्छ।

No. of suspected animal:	यो	सबै	रोगको	उललेि	गनुथापनदे	जरुरी	हुंदैन।सरुवा	(Contageous)	प्रकृबतका	
रोगहरु	भए	जहां	एउटा	पश	ुबबरामधी	भए	उसको	समपकथा मा	रहेको	वा	गाउंको	अरु	पशलुाइ	पबन	सानथा	सक्छ	
तयसता	रोगको	मात्र	उललेि	गनुथा	प्छथा।जसतैः	Rabies, FMD, PPR, HS	आदी।

No. of new cases: तयो	रोगको	तयो	अब्धीमा	कबत	नया	केशहरु	देसियो।	उललेि	गनुथा	पनदे	हनु्छ।

No. of death:	यसमा	नया	केश	देसिएको	पशहुरुमा	वा	गत	अव्धीको	तयही	रोगले	तयो	अब्धीमा	मरेको	
पशकुो	संखया	हनु्छस

Vaccination:	 तयो	 अब्धीमा	 वा	 बबगतको	 अब्धीबाट	 लागदै	 गरेको	 रोगको	 बनयनत्रणको	 लागधी	 गररएको	
भयासकसन	कुन	कुन	पशमुा	कबत	कबत	संखयामा	गररएको	हो।	सोही	अनसुार	जनाउन	ुपनदे	हनु्छ।

No. of treatment:	यसमा	सो	रोग	बनयनत्रणको	लागधी	कुन	कुन	कबत	कबत	पशलुाइ	उपचार	गररएको	हो	सो	
संखया	उललेि	गररन्छ।

Remarks:	तयो	रोगको	बबसततृ	जानकारीको	लागधी	उललेि	भएको	बबबरण	बाहेक	रप	केही	कुराहरु	्छन	जनु	
भोली	अनवेषणको	लागधी	आवशयक	पनथा	सक्छ।	तयो	कुरा	उललेि	गनदे।

	 यसरी	सारांश	चाटथामा	उललेि	भएको	बबबरणहरु	मधये	No. of animal where sick animal examined, No. 
of animal where no animal seen but sample examined and No. of animal where no sick animal examined 
and no sample	यधी	३	लहरको	मात्र	इरपबडबमयोलोजधी	बन्छ।	र	अनतमा	यधी	३	लहरको	पशपुन्छछीहरुको	जोड	
सतन्ारी	र	पोलट्ी	िणडमा	भररएका	पशपुन्छछीहरुको	जोडसंग	बमलन	ुप्छथा।
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	 कुनै	पबन	रोगको	रोग	 बनदान	एउटा	महतवपयूणथा	पाटो	हो।	यदद	रोगको	सही	 बनदान	हनु	सकेन	भने	
हामधीले	गरेको	उपचार	प्रभावकारी	नहनु	सक्छ।उपचारमा	हाम्ो	लगानधी	र	श्म	तयबतकै	िेर	जान	सक्छ।	तसरथा	
जनुसकैु	रोगको	सही	रोग	बनदान	हनु	सकेन	पबन	कसमतमा	सरहको	नसजक	नसजक	पगुन	ुपनदे	अबत	जरुरी	हनु्छ।	
सरह	रोग	बनदान	प्रयोगशाला	जांचबाट	मात्र	समभव	हनु्छ	तर	रफिलड	लेभेलमा	सबै	ठाउंमा	प्रयोगशाला	सेवाको	
उपलब्ता	नहनु	सक्छ।तयस	पररवेशमा	कसमतमा	सरह	नभए	पबन	सरहको	नसजक	पगुन	ुजरुरी	हनु्छ	जसलाई	नै	
डायगनोससटक	एप्रोच	भबनन्छ।

रोग	बनदानमा	जांदा	२	वटा	पक्मा	गरहरो	गरी	गसमभरता	पयूवथाक	बबचार	गनुथा	पनदे	हनु्छ।	तधी	पक्हरु	हनु

१)	 पश	ु(Animal)

२)	 पशकुो	बातावरण	(Environment of Animal)

पशकुो	पक्मा	बबचार	गनुथा	पनदे	कुराहरु
	 पशकुो	 रकबसम,	 पशकुो	जात,	 बलंग,	उमेर,	 रंग,	शाररररक	अवसरा	 (Body score),	 पशकुो	अवसरा	
(लैनो,	बगेनको,	रारा,	वयाउने,	बबश्ाममा	रहेको.	काममा	जोबतएको	आदी),	चंचलता,	शाररररक	रुप	(Posture),		
रहंडाइ(Gait),	बसाइको	अवसरा,	दु् 	र	दु् 	उतपादनको	अवसरा,	गोबर,	रपशाव,	्छाला,	रौं,	आंिा,	कान,	भोक	
र	आहारा,	तापक्म,	सवास,	आवाज,	मानबसक	अवसरा	आदी।

पशकुो	बातावरण	पक्मा	बबचारणधीय	कुराहरु
	 पशकुो	गोठको	अवसरा,	गोठ	पररसरको	अवसरा,	सरसफिाइको	अवसरा,	वयबसरापनको	अवसरा,	गोठमा	
काम	गनदे	दु् 	दहुने	माबनसको	अवसरा,	डुंड	तरा	भांडाकंुडाको	अवसरा,	मौसम	अनकुुलनको	अवसरा,	चरनको	
अवसरा,	घांसपात	तरा	दानाको	अवसरा,	बारबेर	तरा	जैरवक	सरुक्ाको	अवसरा,	भय	त्रासको	अवसरा,	मौसमको	
अवसरा,	रपउने	पानधीको	श्ोत	आदी।	

/f]u lgbfgsf Joaxfl/s tyf ;}4flGts Pk|f]r
(Practically and principally approach of disease diagnosis)

यधी	बबचारणधीय	कुराहरुको	बबश्षेण	गदाथा	हनु	सकने	समभारवत	रोगहरुः
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रोग	(Disease)

	 शरररको	सामानय	(Normal)	शाररररक	(Physiological)	तरा	मानबसक	अवसरा	भनदा	बबचबलत	वा	फिरक	
अवसरालाइ	रोग	भबनन्छ।र	अकको	शबदमा Disease= (Opportunity potentiality of organisms  X  Virulience of 
organisms  X  Stress)/Resistance.	बसुझन्छ।

क)	 	रोगको	बबगथाकरण	( Classification of disease)

रोगको	बबगथाकरण	बनमन	आ्ारमा	बनमन	बमोसजम	गररन्छ।
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ि)	 कारण	(Etiology)

	 कुनै	न	कुनै	कारण	नभइ	रोग	लागदैन।रोगका	कारणहरु	यस	प्रकार	्छन।

१)	आनतररक	कारण	(Entrinsic):	शरररबभत्रको	आनतररक	कारणहरु:	Structural,	Functional,	Enzymatic,	
Harmonl etc.

२)	 बारहररय	कारण	(Extrinsic):	शररर	बारहरका	कारणहरु

क)	संक्बमत	ततवहरु	(infective agents): Bacteria,	Virus,	Protozoa,	Helminths,	Fungus etc.

ि)	असंक्बमत	ततवहरु	(Non infective agents): Soil,	water,	air,Food,	temperature,	Cold etc

३)	 मानबसक	कारण	(Psychosomatic):

ग)	लक्ण (Symptoms)

	 कुनै	पबन	रोगको	लक्ण	हनु्छ।	शरररमा	रोग	लाबग	सकेपब्छ	रोगले	शरररको	बबबभन्	वा	िास	अंग,	
बबबभन्	शाररररक	वा	िास	शाररररक	रक्याकलापलाई	पयूणथा	वा	आंसशक	रुपमा	आफनो	बनयनत्रणमा	बलन्छ	र	यो	
प्रकृया	रोगको	अब्धी	समम	नै	कायम	रहन्छ।	जसको	फिलसवरुप	बनयनत्रणमा	बलएको	अंगमा	सामानय	भनदा	
रोगको	प्रभावहरु	देसिई	उति	अंगको	असामानय	बनौट	पररवतथान	(Structural change)	देसिन्छ	र	यो	पररवतथान	
अंगलाई	बनयनत्रण	बलने	प्रकृया	र	बनयनत्रणको	पकड	अनसुार	क्बमक	रुपमा	पररवतथान	हुंदै	गएको	देसिन्छ।तयसरी	
नै	 रक्याकलापमा	 पबन	 पररवतथान	 हुंदै	 गएको	 देसिन्छ।	 रक्याकलापको	 पररवतथानलाइ	 (Functional change) 
भबनन्छ।यो	रक्याकलापको	पररवतथानको	सारै	िासै	बारहरबाट	नदेसिने	तर	बबरामधीलाइ	अनभुव	भइरहेको	केरह	
अप्ठ्ारो	तरा	पबन	आभास	हनु्छ।यसैलाइ	नै	लक्ण	भबनन्छ।
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लक्ण	२	रकबसमको	हनु्छनः

१)	 Subjective symptoms:		यसमा	Functional Change	देसिन्छ	जनु	िासै	बारहरबाट	नदेसिने	तर	बबरामधीलाइ	
अनभुव	भइरहेको	केरह	अप्ठ्ारो	रपडालाइ	Subjective symptoms		वा		symptoms		भबनन्छ।

२)	 Objective symptoms:	यसमा	Structural Change	देसिन्छ	जनु	िासगरी	बारहरबाट	देसिने	हनु्छ	जसलाइ	
Objective symptoms		वा		sign		भबनन्छ।यो	Objective symptoms	लाइ	अझ	बनमन	अनसुार	बबगथाकरण	
गनथा	सरकन्छ।

क)	Premonitory symptoms:	 	 यो	 बबरामधी	 हनु	 पवुथा	 संकेत	 ददने	लक्ण	 हो।	जसतो	 उग्याउन	 बनद	
गनुथा।जवरो	आउनभुनदा	अगाडधी	जाडो	हनु	ुआदी।

ि)	Typical symptoms:		रोगको	प्रमिु	बबशेषता	समेरटएको	लक्णलाई	Typical symptoms	भबनन्छ।जसतो	
बढी	मास	ुभएको	भाग	सबुनएर	बरचदा	चर	चर	को	आवाज	आउन	ुभनेको	चरचरे	हो।

ग)	 Periodical /Remittant symptoms:	एक	पटक	कुनै	लक्ण	आएर	हराउने	र	केही	समय	वा	अव्धी	
पश्ात	पनुः	देिा	पनदे	लक्णलाइ	Periodical symptoms	भबनन्छ।	जसतै	रट्प्यानोसोबमएबससमा	जवरो	
आउन।ु

घ)	 Diagnostic symptoms:		रोग	बनदान	गनथा	सरकने	प्रमिु	लक्ण।	जसतै	प्राकृबतक	ब्छद्रहरुबाट	नजमेको	
रगत	एनथ्केसमा।

ङ)	 Prognostic symptoms:		यो	एउटा	यसतो	लक्ण	जसको	आ्ारमा	बबरामधी	बनको	हनेु	वा	अनय	केही	
हनु	सकने	अनदाज	वा	गेस	वा	प्रक्ेपण	गदथा्छ	वा	बबनद	ुहो	जसले	रोग	बनदान	भइसकेप्छछी	प्रारवब्कलाइ	
रोग	बनको	हनु	एउटा	अबब्	बन्ाथारण	ग्छथा।जसतो	घोडाको	बसबभयर	कोबलकमा	अचानक	ददथा	कम	हनु	ु
कुनै	अंगको	रफिचर	भएको	सैकेत	हो।

च)	 Syndrome;		यो	एउटा	रोग	प्रकृयासंग	संलगन	अवसरा	हो।

घ)	 रोगको	अव्धी	( Course of disease)

	 शरररमा	रोगको	कारक	ततवको	प्ररवष्ट	देसि	रोग	लगाएर	बनको	हनुजेल	सममको	अव्धीलाई	रोगको	अव्धी	
भबनन्छ।यो	अव्धी	मखुय	रुपमा	४	भागमा	बबभति	भएको	हनु्छ।

१)	 Latent period:	यो	रोगको	कारक	ततव	शरररमा	प्रवेश	गरे	देसि	रोगको	परहलो	लक्ण	देिापनुथा	सममको	
अव्धी	हो।

२)	 Prodormal period:		परहलो	लक्ण	देसि	पयूणथा	लक्ण	तरा	सचनहहरु	आउने	सममको	अव्धी।

३)	 Period of manifestation: Prodormal		अवसरा	पब्छ	आएका	लक्ण	तरा	सचनहहरु	पयूणथा	रुपमा	बबकबसत	
भएको	अवसरासमम।	यो	अवसराको	लक्ण	तरा	सचनह	हरुबाट	प्रारवब्कलाइ	रोगको	बनदान	गनथा	राम्री	
मदत	ग्छथा।

४)	 रोगको	उपलब्धीको	अवसरा	(	Period of outcome of disease):	यो	अवसरालाइ	६	भागमा	बबभति	गनथा	
सरकन्छ।

क)	Recovery:	यो	रोगको	बनको	हनेु	अवसरा	हो।	यो	अवसरा	पबन	२	रकबसमका	हनु्छन।	यदद	रोग	र	
समपयूणथा	लक्ण	तरा	सचनहहरु	पयूणथा	रुपमा	हराएको	अवसरालाइ	Complete recovery	र	लक्ण	तरा	
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सचनहहरु	पयूणथा	रुपमा	नहराइ	केही	अवशेष	वा	भाग	रही	नै	रहेको	अवसरालाई	Incomplete recovary 
भबनन्छ।

ि)	Relapse:	यो	अवसरामा	सकलबनकली	बनको	भइसकेको	रोग	केही	ददनमा	पनुः	देिा	पनथा	सक्छ।

ग)	 जरटलता	(Complication):	मखुय	रोगको	बनको	हनेु	क्ममा	कमजोर	भइ	वा	अनय	कारणले	अकको	रोग	
बसलझनलुाइ	अयःउषअबतषयलकव	अवसरा	भबनन्छ।जसतै	एफिएमडधीमा	बयाकटेरीयल	इनफेिकसन	हनु।ु

घ)	 Convalescence:		लामो	समयको	बबरामधीबाट	बनको	भएको	अवसरा	भए	पबन	बबरामधी	अझ	केही	लामै	
समय	समम	परहलाको	जसतो	सवस्थय	अवसरा	महशसु	नगनुथा,	 केही	कमजोररहरु	भइरहन	ुजहां	रप	
सपोरटथाभ	बभटाबमन	बमनरलहरुको	जरुरी	हनु्छ।

ङ)	 Sequelae:		परुानो	वा	दीघथा	रोगहरुको	जरटलता	वा	असरायधी	रोगको	दीघथाकाबलन	प्रभाव।

च)	 मतृय	ु(Death):		मतृयकुो	परहचानहरु	सवास	बनद(	Respiratory caesation),	रति	संचार	बनद	(Circu-
latory caesation),	No response of external stimuli,		Dilatatiion of pupil and fixation of eye 
ball,	तापक्म	झनुथा,	मांसपेशधीमा	कडापन।

ङ)	 बनदान (Diagnosis)

		 	बनदान	भनेको	रोगको	परहचान	हो।	बनदान	बनमन	रकबसमका	हनु्छन

क)	फिरक	बनदान	(Differential diagnosis):		उसतै	रकबसमका	बबमारहरु	बबच	तलुना	गरेर	बनदान	गनदे	तररका।

ि)	मोटामोटी	बनदान	(Tentative diagnosis):	सकलबनकल	जांचको	दौडान	भेरटएका	प्रमाणहरु,तरा	अबसरामा	
भएका	पररवतथान	(	Subjective change)	को	आ्ारमा	गररने	बनदानको	एउटा	पयूवथा	अनमुान	हो।

ग)	 लक्णको	आ्ारमा	बनदान	(	Symptomatic diagnosis):देसिने	लक्णहरु	र	प्यारोलोसजकल	पररवतथानको	
आ्ारमा	गररने	रोग	बनदान।

घ)	 Confirmatory Diagnosis:		सकलबनकल	तरा	प्यारोलोसजकल	जांचको	आ्ारमा	गररने	रोग	बनदान।

ङ)	 Herd diagnosis:	एउटा	बरानमा	भएका	अब्कांश	वा	परैु	पशहुरु	लगभग	एकै	रकबसमका	रोगबाट	प्रभारवत	
भएको	अवसरामा	बरानको	केही	साझा	बसतहुरु	जसतै	वातारण,	पशकुो	उमेर,	बलंग,	अवसरा				.	चरन,	
आहार,	दानापानधी,		औष्धी	उपचार,	बबमारको	प्रकृबत	आदीको	आ्ारमा	गररने	बनदान	हो।यसमा	हडथाको	
केही	पशकुो	बनदान	रोग	बनदान	भएपब्छ	हडथामा	बबरामधी	सबै	पशकुो	बनदान	भएको	माबनन्छ।

च)	 प्रयोगशाला	 बनदान	(Laboratory diagnosis):	प्रयोगशालामा	 बबरामधी	पशकुो	 बबबभन्	नमनुाहरु	जांच	गरी	
गररने	बनदान	हो।	यो	आब्काररक	तरा	बबश्वसनधीय	बनदान	हो।

च)	 उपचार	(Treatment)

बबरामधी	 बसतकुो	 अवसरालाई	 बबबभन्	 प्रचबलत	 पद्धबतहरुको	 माधयमबाट	 पवुथाबत	 सामानय	 सवास्थय	 अवसरामा	
फिकाथाउन	ुनै	उपचार	हो।उपचार	बबरामधी	बसतकुो	हेरचाह	(	Care)	र	सेवा	(Nursing)	मा	भर	प्छथा।उपचार	
सामानय	त	या	बनमन	रकबसमका	हनु्छन।

१)	 सामानय	उपचार	(General Treatment):	यस	अनतगथात	बनमन	रकबसमका	उपचारहरु	पदथा्छन।

a) Fluid Therapy: I/V	रुटबाट	बबबभन्	Fluid	हरु	ददन।ु
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b) Mechanical treatment:	जसतै	वयायाम,	मसाज,	िमुचयाउने,	तनक्ाउने	आदी।

c) Physical treatment:		जसतै	रहट,	इलेकट्ीक,	एकस-रे	आदी।

d) Helio treatment:	सयूयथाको	प्रकाशबाट	उपचार	जसतै	ररकेटबसयामा।

e) Dietetic treatment:	बबबभन्	बबमारहरुको	डाइट	वा	आहार	बाट	उपचार।	जसतो	यसतो	बबमारीमा	यो	
िवुाउन	हनु्छ	यो	िवुाउन	ुहनु्।

f) Psychologic treatment:	मानबसक	उपचार	यसमा	मानबसक	रपडा	हटाउन	बनयबमत	ताबलम	अभयास	वा	
सोही	अनकुुल	वयबहार	वा	वयबसरापन	गरेर	गनथा	सरकन्छ।जसतै	बा्छो	मरेको	गाइलाई	दहुन।

g) Aerosol treatment:	सप्र।े

२)	 Symptomatic treatment:	लक्णको	आ्ारमा	उपचार

३)	 Specific treatment:	 रोगको	 िास	 कारक	 ततव	 बबरुद्धको	 औष्धीले	 गररने	 उपचार	 जसतैः	 बटुालेकस	
रेलेरीयामा।

४)	 Palliative treatment:	यस	अनतगथात	बनको	नहनेु	बबमारहरुको	लागधी	लामो	समयको	उपचार	आउं्छ।	जसतै	
डाइबबटीजमा।

५)	 Rational treatment:	 यो	 उपचारको	 एउटा	 बैज्ाबनक	 तररकाहो	 जसमा	 Pathophysological order	 मा	
उपचार	गररन्छ	अराथात	रोगको	चक्	अनसुार	रोगले	शरररको	कुन	कुन	भाग	प्रभारवत	बनायो	कुन	कुन	
भागलाई	 सशबरल	बनायो	सो	समेत	 ररकभर	हनेु	गरी	गररने	उपचार।	जसतै	नामले	 रकराले	कलेजोलाई	
प्रभारवत	बनाई	बनससक्य	पबन	बनाउने	भएकोले	नामलेको	सपेबसरफिक	औषब्को	सार	कलेजोलाइ	पबन	सरक्यो	
बनाउने	औष्धी	ददन।ु

६)	 Prophylactive treatment:	बचावटकव	लागधी	गररने	उपचार	।	जसतै	कवारेनटाइन,	बडसपोज	गनुथा,	ऐन	बनयम	
लाग	ुगनुथा	आदी।
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पररचयः
	 मोरङ	सजललाको	रवराटनगर	महानगरपाबलका	वडा	नं.	८	बसने	श्धी	ददनानार	बत्रतालले	रवगत	४	वषथा	
देसि	पाबलरहेको	जसमी	क्स	गाईमा	७	ददन	देसि	िाना	निाने	र	पेट	ससुन्ने	समसया	भई	रवबभन	प्रारवब्कहरुले	
अरक	प्रयास	सरहत	उपचार	गदाथा	दठक	हनु	नसकेपब्छ	भेटेररनरी	असपताल	तरा	पश	ुसेवा	रवज्	केनद्र,	मोरङमा	
उपचारका	लाबग	लयाएको	गाइको	रोग	समबसन्	रवसततृ	रववरण	यस	अनसुार	रहेको	बरयो।

 ¾ पश	ु्नधीको	नामः	श्धी	ददनानार	बत्रताल
 ¾ ठेगानाः	रवराटनगर	महानगरपाबलका,	८,	मोरङ
 ¾ भेटेररनरी	असपताल	मोरङमा	लयाएको	बमबतः	२०७८/१०/०२
 ¾ जनावरको	सपेबसजः	cattle 
 ¾ जनावरको	बब्डः	जसमी	क्स

रोग	अनवेषणः	
	 रवगत	केरह	ददन	देसि	गाइले	िाना	कम	िाने,	नउग्ाउने,	पेट	फुिलने	र	ददसा	कम	तरा	पातलो	गनदे	
समसया	भइ	प्रारवब्कको	सललाह	अनसुार	रवबभन्	जयूकाको	औषब्	तरा	बभटाबमन	र	सलाइन	समेत	ददइएको	तर	
कुनै	सु् ार	नदेसिएको	र	अझ	ददन	प्रबतददन	सवास्थय	रवग्दै	गए	पब्छ	परामशथाका	लाबग	भेटररनरर	असपताल	तरा	
पश	ुसेवा	रवज्	केनद्रमा	आइ	सललाह	सझुाव	बलने	क्ममा	डाइररया	गराउने	औषब्	(Magnesium Sulphate 
400gm,	Cremaffin 200ml Bid,	DNS 5% IV Conceplex 10ml IV Ecotas 2  bolus PO Bid) 
चलाउँदा	समेत	दठक	नभए	प्छछी	गाइलाई	जाँचका	लाबग	अबनवायथा	भेटररनरर	असपताल	तरा	पश	ुसेवा	रवज्	केनद्र	
मोरङमा	लयाउन	डा.	सशुधील	कुमार	अब्कारीले	 ददएको	सभुाव	अनसुार		बमबत	२०७८/१०/०२	भेटेररनरी	
असपतालमा	लयाएको।

रोगको	लक्णः
	 बमबत	२०७८/१०/०५	असपतालमा	लयाउँदाका	बितमा	गाईको	पेट	फुिलेको,	रहडन	गाह्ो	भएको,	de-
hydration	भएको,	ददसा	र	रपसाब	फेिनथा	गाह्ो	भएको,	जवरो	आएको	(Temp.	1040	F)		र	पेट	्छामदा	साह्ो	
भइ	फुिलेको।

रोग	बनदानः
	 रोग	बनदानका	लाबग	प्रयोगशालामा	रगत	पररक्ण	गदाथा	रगत	सामानय	अवसरामा	रहेको,	गोवर	पररक्ण	
गदाथा	कुनै	पबन	आनतररक	परजधीवधी	नदेसिएकोले	rumen impaction or intenstine torsion	को	शंका	गररएको।

	 शंका	गररएको	रोगको	ultrasound	बाट	पररक्णको	क्ममा	 कुनै	 रकबसमको	समसया	पत्ा	नलागेको	
कारण	असनतम	रवकलपका	रुपमा	Exploratory Rumenotomy	गरर	हेनदे	र	उपचार	गनदे	बन्ो	गररयो।

Knfli6s d]6]l/on vfPsf] kz'sf] /f]u cGj]if0f u/L ;kmn ;NoflqmofM

डा.राघवेनद्र	बतवारी
पश	ुसचरकतसक

भे.अ.तरा	प.से.बब.केनद्र,मोरङ
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Exploratory rumenotomy  रवब्ः
	 सवथाप्ररम	गाइलाई	टे्रवजमा	लबग	बनयनत्रण	गररयो	।	लोकल	एनेसरेबसयाको	(lignocane	2%)	माधयमले	
पाराभरटथाबल	र	इरपड्ुरल	सनायलुाई	बलक	गररयो।	तयस	पश्ात	इसनसजन	साइट	(देबे्	बमड	फलेङ्क)	लाई	कलीरपङ	
गरर	रौँहरु	हटाइयो	।	इसनसजन	साइटलाई	सक्ब	गरर	एसेप्टीक	कसनडसन	मेनटेन	गररयो।	तयसपब्छ	इसनसजन	
साइटको	वररपरी	डे्प	रासि	पारालमबर	फिोसामा	(असनतम	करङको	५	सेमधी	्छोडेर	लमबर	ट्ानसभसथा	प्रोसेसको	
दठक	तल)	बमड	फलेङ्क	भरटथाकल	इसनसजन	ददइ	रुमेन	ओपन	गररयो।	तयसप्छछी	उति	इसनसजनमा	रुमेनोटोमधी	
सेट	रफिकस	गररयो	।	रुमेनोटोमधी	सेट	रफिकस	गरेप्छछी	बभत्र	भएको	रुमेनको	पदारथा	जाँच	गदाथा	अतयाब्क	मात्रामा	
प्लारष्टक	र	कपडा	भेरटयो	।	उति	प्लारष्टक	तरा	कपडालाई	बनकालदा	लगभग	४	केसज	प्लारष्टक	तरा	कपडा	
बारहर	सकुसल	रुपमा	बनकालन	सफिल	भइयो	।	प्लारष्टक	तरा	कपडा	बनकाली	सकेप्छछी	रुमेनमा	yeast	रासि		
continuos inverting suture (Catgut 2, Round body)	को	 प्रयोग	 गरर	 बनद	 गररयो	 ।	 तयस	 पश्ात	 पेटको	
मसललाई	simple continuous suture (Catgut 2, Round body) ले	बनद	गररयो	र	अनतयमा	्छालालाई	horizon-
tal mattress suture Pengnetrat (Microfilament Polipropyline	2,	Point)	को	माधयम	द्धारा	बनद	गररयो	।	
समपणुथा	कायथा	सके	प्छछी	एसनटबायोरटक	(Inceft 1gm IM OD for 7 days),	एनालजेबसक	(Meloxin-P 15ml 
IM Bid for 5 days)	र	एसनटरहसटाबमन	(Caramin 10ml IM OD for 5 days),	इलेकट्ोरवयन	पाउडर	
(ERS 100ml P/O Bid for 5 dyas)	र	प्रोबायोरटकस	(Tonakind gold 20gm P/O Od for 7 days) 
औषब्हरु	प्रयोग	गररयो	सगंसगै	सलाइन	(DNS 5% along with conceplex 10ml IV)	पबन	७	ददन	समम	
ददने	सझुाव	ददइयो	।

पशकुो	अवसराः
	 रुमेनोटोमधी	अपरेशन	गरेको	केही	समय	पश्ात	गाई	आफनै	िटु्ाले	रहडधी	घर	समम	पयुाथाइयो	।	तयसको	
२४	घणटा	बभतै्र	गाइले	घाँस	िान	रालयो	।	उपचारको	प्रकृया	रहदै	गदाथा	गाइको	अपरेशन	गरेको	घाउ	सकेुर	
इनफेिकसन	ररहत	र	सखुिा	हुँदै	गयो	घाउको	dressing	प्रतयेक	२४	घणटामा	गदाथा	घाउ	बनको	हदैु	गयो	र	अनतयमा	
रकसानले	माया	माररसकेको	गाइको	रुमेनोटोमधीको	माधयमले	सफिल	उपचार	समभव	भयो	।	
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अनतमाः
	 रुमेनोटोमधी	 उघ्ाउने	 जनावरको	 रुमेनमा	 रवबभन्	
प्रकारका	 िाद्	 तरा	 अिाद्	 वसतहुरु	 जममा	 भइ	 पाचन	
प्ररक्यामा	असर	तरा	रुमेनको	अवसरा	पत्ा	गनदे	लगाउन	
गररन्छ	।	पशलेु	आवशयक	पनदे	आहारा	नपाएको	अवसरामा	
अिाद्	वसतहुरु	िाने	गदथा्छ	सारै	आहारामा	रवबभन्	बमनरलको	
कबमले	पबन	पशलेु	यसता	अिाद्	पदारथा	िाने	गदथा्छ	जसलाई	
pica	 भबनन्छ	 ।	 आजकल	 सहरको	 	 प्लारष्टक	 प्रयोग	
अतयाब्क	 बढदै	 गएको	कारण	 र	 पशहुरुलाई	आहाराको	
कमधीले	 सारै	 फिोहोर	 र	 भानसाबाट	 उतपाददत	 पदारथालाई	
प्लारष्टकमा	पोको	पारेर	फिालने	बानधीले	गदाथा	सहरमा	्छाडा	
्छोडेर	पालने	पशहुरुले	तयसता	पदारथा	िानाले	पशकुो	सवास्थय	सगैँ	मानव	सवासरयमा	समेत	गसमभर	असर	पदषै	
गएको	्छ	।	अतः	पशलुाइ	प्लारष्टक	जनय	पदारथाबाट	हनेु	ruminal impaction	बाट	जोगाउन	पशलुाई	्छाडा	
्छोडेर	पालने	र	माबनसको	वयवहार	पररवतथान	आजको	आवशयकता	देसिन्छ	।

Improved Trapping and Handling of an Arboreal, Montane Mammal: Red Panda Ailurus fulgens
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Simple Summary:- Capture and handling is essential to study some biological and ecological prop- 
erties of free-ranging animals. However, capturing an arboreal and cryptic species such as the red panda is 
challenging due to the difficult terrain, their elusive nature, and potential risks to human and animal safety. 
We developed and successfully tested a protocol for tracking, capture, immobi- lization, and handling of 
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red pandas. This method could also be used, with some modifications, for other arboreal species. This study 
extends the known range of body weight and length of free- ranging red pandas. We also report some new 
morphometric data that could serve as a guide for field identification.

Abstract:- It is sometimes essential to have an animal in the hand to study some of their ecological and 
biological characteristics. However, capturing a solitary, cryptic, elusive arboreal species such as the red 
panda in the wild is challenging. We developed and successfully tested a protocol for tracking, trapping, 
immobilization, and handling of red pandas in the wild in eastern Nepal. We established a red panda sight-
ing rate of 0.89 panda/day with a capture success rate of 0.6. We trapped and collared one animal in 3.7 
days. On average, we took nearly 136 (range 50-317) min to capture an animal after spotting it. Further 
processing was completed in 38.5 (21-70) min. Before capture, we found it difficult to recognize the sex of 
the red panda and to differentiate sub-adults above six months from adults. However, body weight, body 
length, tail length, shoulder height, and chest girth can be used for diagnosis, as these attributes are smaller 
in sub-adults. Our method is a welfare-friendly way of trapping and handling wild red pandas. We report 
new morphometric data that could serve as a guide for field identification.

Keywords:- animal handling; arboreal mammal; cage-trap; fencing-method; GPS collaring; immobiliza-
tion; morphometric data; red panda trapping

1, Introduction;-
 Capture and handling of live animals is essential to study aspects of their biology and ecology in the 
field. Successful trapping and handling of study animals may determine the success of such studies. Howev-
er, improper capture methods, such as leg snares, can have long-term adverse effects on study animals [1]. 
Hence, the welfare of study animals and human safety are major concerns in animal capture and handling 
[2,3]. In this regard, capturing a solitary free-ranging arboreal mammal in a remote, montane landscape 
such as the temperate Himalayan forests is challenging. In many, if not most, wildlife studies workers must 
also cope within the constraints of difficult access, time pressure and limited finances. We describe an ef-
fective, welfare-friendly protocol developed for capturing and handling the arboreal red panda (Ailurus 
fulgens), adapted from previous work on koalas (Phascolarctos cinereus) [4]. We also present some red 
panda morphometric data to aid differentiation of these animals into age and sex classes.

 Red pandas inhabit temperate forests with abundant bamboo in the Himalayan region between 2200 
and 4500 m altitude [5-9]. This elusive species lives on mountains with moderate slopes and high canopy 
cover [5,7,10-12]. The species is cryptic and spends most of its time in trees only coming to ground to drink 
water, forage on bamboo shoots, and move from one site to another [13]. Red pandas are a solitary and 
territorial species, but males and females can be seen together during the mating season (January-March). 
The cubs are born in the monsoon season (June-August) and live with their mother until the next mating 
season [13]. These animals have reddish-brown fur on the dorsal side and blackish fur on the ventral side 
that helps them camouflage well in their natural habitat. Additionally, red pandas are shy and elusive. These 
attributes create challenges in spotting and capturing them at high altitude in remote mountainous terrain 
with a dense, complex pattern of vegetation comprising mixed-forest species, shrubs, vines, and bamboo.

 Red pandas are endangered [9] and listed as an appendix I species in the Convention on Interna-
tional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora [14]. Their global population has declined by 
50% in the last three generations [9]. Available studies have reported habitat loss and fragmentation as the 
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major conservation challenges [15-19]. However, most of these studies are based on sign surveys, and they 
have not attempted to examine how this threatened species responds to habitat loss, fragmentation, and 
disturbances. Telemetry studies can provide much needed ecological information that can help advance 
conservation strategies to secure the survival of this threatened species.

 Studies have involved capturing and handling free-living red pandas in the past [13,20-25]. Howev-
er, in those studies, the capture methods, both direct and indirect, are incompletely described [21,22,24,25]. 
Direct capturing methods employ climbing trees and capturing the red panda using the noose pole method 
[13]. Direct capturing has been employed in China using dogs to chase animals to a tree, but the method is 
poorly described [24,25]. Indirect methods include log traps [13,20,23], and leg-snare traps [23]. Red pan-
das have been trapped successfully in log traps designed for giant pandas, Ailuropoda melanoleuca, on two 
occasions in China [20,23]. A log trap is a type of box trap with wooden walls [26]. Of these, one red panda 
was caught as a by-catch in one of the traps targeted for giant pandas [20].

 These methods appear to have some limitations and difficulties for use in the field. For instance, log 
traps that were reduced in size and baited with food and olfactory signals did not capture a single red pan-
da in 427 trap days [13]. Despite being effective in animal trapping, leg-snare traps are not suitable for red 
panda due to predation risk [13]. Furthermore, leg snares can injure muscles and induce capture myopathy 
in trapped animals [1]. The direct trapping used by Yonzon [13] also raises questions about the welfare of 
study animals and field members’ safety due to possible falls from trees. To address these challenges, we de-
veloped a protocol for capturing and handling red pandas. This technique includes methods for red panda 
tracking, trapping, immobilization, handling, and release. Furthermore, recent publications about the red 
panda indicate that the tributaries of Brahmaputra river, the Yalu Zangbu and Siang rivers, act as a geo-
graphic barrier between the distributions of what are now recognized as two species [27,28]. These studies 
have highlighted that information on morphometric data of wild red pandas (A. fulgens) is limited to a 
single study [13]. Therefore, we also report morphometric data to enrich the natural history information of 
wild red pandas.
2. Materials and Methods;-
2.1. Study Area;-
 The study was undertaken in the Ilam and Panchthar districts of eastern Nepal (27.10162° N, 
87.98397° E) which borders Singalila National Park, India in the east. The area lies between 1500 and 3636 
m elevation having temperate broad-leaf mixed and rhododendron forests. This area predominately has 
a sub-tropical and temperate climate with an average of 3500 mm annual rainfall [29]. Red pandas live in 
these forests, where there is an abundance of bamboo in the understory [7,11-13]. Annual temperatures of 
this area ranged from —1 to 28.9 °C with a mean temperature of 13.07 °C.

2.2. Tracking Red Pandas;-
 Red panda feces (Figure 1) are the most reliable evidence to track their presence in the wild [30]. 
These droppings are spindle-shaped, soft, moist, and light green, but coloration. also depends on their diet 
and age [13,30]. Usually, they defecate 1-15 pellets in a single defecation and frequently visit latrine sites 
where more than 100 pellets can be found on tree branches, fallen logs, and the ground [5,10,13]. Red 
panda feces contain partially digested bamboo leaves and shoots [13,25]. Himalayan black bears (Ursus 
thibetanus) and Assamese monkeys (Macaca assamensis) in this region eat and fully digest bamboo shoots, 
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but their feces are located on different 
substrates and are of different size and 
shape.

Figure 1. Red panda feces. Usually, 
fresh feces are greenish due to bamboo 
consumption in their diet. The color 
of the feces gradually fades with time. 
They use the same latrine sites for def-
ecation where droppings of different 
ages can be easily seen (as in the figure). 
One animal can have many latrine sites 
within their home range. These latrine sites are believed to serve as territory markers. (Photo credit: Red 
Panda Network). 

 We tracked and captured red pandas from 21 September through 19 December 2019. We involved 
local people in red panda tracking and searched for direct sightings and fresh droppings. We had one snow-
fall event during this study. Red panda tracks are clearly visible on snow fields, so we also tracked them, 
following their tracks. Red pandas rarely flee if spotted in trees. When a red panda was located, we used 
two-way radio and mobile phones to summon other field crew while one person stayed at the base of the 
tree until all members arrived. The study area was accessible by jeep, but we had to access red panda en-
counter sites on foot carrying all necessary equipment.

2.3. Trap Design, Installation, and Trapping;-
 The trap used in our study was adapted from cage traps used for koalas in Australia [4]. With the 
help of a local metal workshop, we modified a dog cage made from an iron frame (80 x 48 x 50 cm). This 
collapsible cage trap weighed 13.5 kg. We modified the entrance and fitted it with an auto-closing shutter. 
The foot plate triggered the shutter to slide down and close as soon as the animal was inside the cage trap. 
We also replaced the frame of the opposite side with a transparent wall to appear as if it was an exit (Figure 
2a).



kz'kG5L tyf dT:o ;DaGwL

a'n]l6g – @)&(

31

Figure 2. (a) Trapping instruments: cage trap, trapping poles, and net. (b) Fence built around a tree with a 
red panda. The fence was nearly 2.5 m high, built using a canvas sheet around the tree. Bamboo and wooden 
pegs were used to support the fence. This canvas sheet weighed nearly 25 kg. The cage trap (highlighted with 
a red circle) was placed downslope of the enclosure. (c) A view of the cage trap from outside the enclosure.

 Before placing the cage trap, we had to ensure that the treed animal did not flee. Connected tree 
branches provide access for red pandas to walk over the canopy to easily escape. Initially, each team mem-
ber took a position under all possible trees from where the animal could climb down and escape. Then, we 
had to drive the red panda onto the most isolated tree having minimal connected branches with neighbor-
ing trees. Before we built the fence around the base of the tree (Figure 2b), we pruned connected branches 
and chopped off smaller saplings and shrubs around the base of the tree whilst minimizing disturbances to 
understory vegetation. Furthermore, our study area was managed by the local people as the community for-
est where the use of forest resources for timber, firewood, and fodder is permitted and commonly practiced.

 Initially, we prepared a fence that was 1.5 m high [31]. However, a fence lower than 2 m failed to 
prevent red pandas from jumping over it in high slope areas. So we added another layer of green netting on 
top of the fence to increase its height if the site had a high slopes. We maintained the minimum height of the 
fence at 2.5 m above the ground in. areas with steep slope, and the distance between the tree base and fence 
at between 2.5 and 4mso that the animal could not jump over the fence. After the fence was completed, we 
installed the cage trap on the downhill side of the enclosure (Figure 2c). Finally, we placed a pair of trail 
cameras facing the cage trap from inside and outside the fence to record the movement and behavior of the 
trapped animal.

 Frequent visits by humans to trap sites may induce trap shyness in animals, which may affect trap-
ping success [32]. Therefore, after setting the cage trap, we moved away and hid, disallowed the smoking 
of cigarettes, and waited until the animal climbed down and was caught in the cage trap. In three cases, the 
treed animal did not climb down within 3 h and we decided to intervene to minimize the stress. To do that, 
either one or two people climbed an adjacent tree and used a long bamboo pole with green leaves attached 
to the distal end to distract the animal by flapping it over the animal’s head in the same way as is done for 
koalas [33-35]. This approach worked well as we succeeded in less than half an hour, except in one case in 
which it took just over 2 h because this animal was in a particularly tall (22 m) and isolated tree.

 We covered the cage trap with hessian bags as 
soon as the panda was trapped to reduce their stress 
[2]. Three or four people went inside the fence and 
took the animal out from the trap with the help of 
a 1.5 m long net with a 50 x 50 cm mouth (Figure 
3). Handlers had to wear protective gloves and masks 
to prevent biting, scratching and possible transmis-
sion. of zoonotic diseases. Then, we tied the mouth 
of the net and weighed the animal using a handheld 
digital scale. We transferred the trapped animal to a 
pre-identified flat site close by for immobilization, 
collaring, and to record morphometric measure-
ments and undertake a health examination.
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Figure 3. Net with a 1.5 m long handle was used to take the trapped animal out of the cage trap. The ani-
mal was taken out of this net after immobilization.

 We were also prepared 3.5 m extendable trapping poles if the animals were found on small trees 
with access from the ground. Owing to the risks to study animals and field crew, due to the difficult topog-
raphy, we avoided trapping activities at night.

 During the three months, we worked for 37 days, totaling 415 person-days and spent 3320 per-
son-hours red panda tracking. On average, we deployed 11 (range 6-17) people/day.

2.4. Animal Handling and Immobilization;-
 We followed guidelines developed by the American Society of Mammologists for animal handling 
[2]. To prevent possible transmission of rabies from red pandas, we vaccinated our team with the rabies vac-
cine. We administered drugs when the animal was inside the net. One person caught the red panda by the 
fur behind its neck and with the other hand held its rump, and then, it was placed on an insulated mattress. 
We planned to inject ketamine (6.6 mg/kg) and medetomidine (0.08 mg/kg) through intramuscular injec-
tion into a hind leg using a 20-22 G syringe [36]. We applied eye gel and closed the eyes of the red panda to 
protect them from dust, light, and other physical injuries [37]. The animal handling site had minimal staff 
to reduce noise for minimizing the stress to the animal.

 After confirming immobilization by examining the eyes and responses to stimulus, we fitted a Glob-
al Positioning System (GPS) collar weighing between 224 and 229 g (LiteTrack Iridium 150 TRD, Havelock 
North, New Zealand). These collars had circumferences ranging from 210 to 230 mm, an auto drop off 
function, and battery life of one year. Auto drop off occurred at 60 weeks. Collars were set to provide one 
GPS fix every two hours and also had a Very High Frequency (VHF) transmitter. Based on trials with two 
red pandas in the Rotterdam zoo for six months, we fitted collars with the diameter of the index finger of 
an adult man between the neck and collar strap for adults, while for sub-adults, the gap was increased by 
50%, which was within the range suggested by Dickinson et al. [38]. The collar battery and transmitter were 
placed onto the red panda ventrally and dorsally, respectively. Then, we recorded morphometric measure-
ments and conducted a health examination after attaching the GPS collar.

 We differentiated male and female based on the relative size of mammary glands and the appear-
ance of the genitals [31]. Since the trapping was conducted outside the birthing season, we categorized red 
pandas into only two age classes: adult and sub-adult. Animals with body weights >3.3 kg were considered 
adult and vice-versa [13]. The data recorded included body weight, body length (head to body), tail length, 
limb length and width, shoulder height, chest girth, and tail ring counts (Table $1). We also measured rec-
tal temperature using a four-inch digital thermometer (MICROLIFE, Widnau, Switzerland). The average 
normal body temperature of the red panda is 99.7 °F [39]. We considered their temperature above 103 °F as 
hyperthermia and below 98 °F as hypothermia [40]. We calculated foot-load (gm/cm”) as the ratio of their 
body weight and the total area of their foot pads [41].

2.5. Revival and Release;-
 We waited for 30 min to inject Atipamezole hydrochloride as an antidote into a hind limb after the 
administration of the last dose of anesthetic drugs; however, we had to administer it earlier in five cases 
when animals showed signs of recovery before 30 min. We converted the cage trap into a recovery cage by 
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padding the interior with the mattress and by covering it with a hessian bag. We waited for 30-60 min for 
the animal’s recovery. Then, we released the collared animal at the point of capture. None of the released 
animals climbed on the trapped tree, but GPS telemetry data showed that they did not avoid visiting the 
trapping site afterwards. A sedated animal could be easy prey for predators [2]. To ensure their safety, we 
followed and monitored the released animals at a distance of approximately 50 m for about 90 min until 
they regained normal movement.

2.6. Data Analyses;-
 We calculated mean (±SD) and median values of the morphometric measurements for parametric 
and non-parametric data, respectively. We have reported minimum and maximum value as a range for 
both the mean and the median. To test for significant differences between two groups—male and female, 
and adult and sub-adult—we employed two-sample t-tests if the data had a normal distribution with the 
same variance. Otherwise, we used a Wilcoxon rank sum test. We used the Shapiro-Wilk normality test to 
examine whether the data had normal or non-normal distribution. We used a Kruskal-Wallis rank sum test 
to examine the differences between the two groups with continuous variables. We considered p ≤ 0.05 as a 
threshold of statistically significant difference. We carried out all the statistical analyses in R [42].

3. Results;-
 In total, we captured and collared 10 individual red pandas. The trapped animals comprised seven 
adults: three males and four females, and three sub-adults: two females and one male. The sub-adults were 
captured in two events 10 km apart. Of these, one male and one female were siblings. We assumed these 
sub-adults to be 6-7 months old, and they were accompanying their mothers when captured. We also col-
lared their mothers. We made 33 sightings on 18 occasions and established a sighting rate as 0.89 pandas/
day. We took 3.7 days to trap and collar one panda. It took nearly one hour to set up the cage trap.

 We attempted trapping on 15 occasions but succeeded on nine attempts; thus, our trapping success 
rate was 0.6. We once captured two sub-adults in a single attempt. We found the trapping poles ineffective, 
as we did not catch any animals using them, although we tried on four occasions.

 The mean ± SD (range) time taken to capture a red panda after spotting it was 136 ± 76 (50-317) 
min. We completed further processing, i.e., immobilization, collaring, recording morphometric measure-
ments, and health examination in 38.5 ± 15.46 (21-70) min, and transferred animals into the recovery cage, 
where we kept them for 49.5 ± 12.44 (35-70) min before releasing. Anesthetic induction duration was 11.10 
± 9.86 (3-35) min and recovery duration was 28.3 ± 11.27 (15-50) min from the time the antidote was ad-
ministered. We completed collaring in 2.75 ± 0.98 (2-4) min (Table S2). The mean body temperature of the 
collared animals was 103.1 ± 1.46 (100.7-104.9) °F. None of the collared animals were injured or died during 
this study. Based on GPS telemetry data and VHF tracking, all were known to be alive nine months after 
capture.

 We trapped these red pandas from seven tree species: Rhododendron arboreum (n=4), Sorbus cus-
pidata (n=1), Acer campbellii (n=1), Ilex dipyrena (n=1), Ilex fragilis (n = 1), Daphniphyllum himalayense 
(n = 1), and Magnolia cathcartii (n=1). Mean ± SD (range) height and diameter at breast height (dbh) of 
these trees were 15 ± 4.43 (7-22) m and 111 ± 101.2 (10.5-290), respectively. Mean tree cover and bamboo 
cover of these sites were 51.5 ± 18.17 (15-75)% and 43 ± 29.26 (0-80)%, respectively. All these sites were 
within 51 ± 55.4 (0-200) m of water sources. These animals were captured at a mean elevation of 2884 ± 59.6 
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(2810-3012) m.

 The mean doses of ketamine and medetomidine used were 5.8 ± 0.71 mg/kg and 0.07 ± 0.02 mg/kg 
body weight, respectively. We administered atipamezole hydrochloride at 0.3 ± 0.14 mg/kg body weight, 
which is 5-fold more than the medetomidine dose.

 The body weight (kg) of adults (¯x= 4.7, SD = 0.66) was nearly double that of sub- adults (¯x = 2.4, 
SD = 0.19, t8 = 5.28, p < 0.001, Table 1). The body weight of adult males did not vary from females (t5 = 
—1.65, p = 0.15). The adult’s body length (cm) was longer (¯x = 55.3, SD = 3.1) than that of sub-adults (¯x 
= 43.3, SD = 2.49, t8 = 5.8, p ≤ 0.001). Tail length (cm) followed a similar trend in adults (¯x = 43.7, SD = 
2.43) and sub-adults (¯x = 36.3, SD = 2.62, t8 = 3.83, p ≤ 0.004). We observed nine and seven black rings on 
the tails of adults and sub-adults, respectively. We found no variation in the length and width of paws (anal-
ogous to human hands) between males and females, and adults and sub-adults (Table 1). Likewise, adult 
and sub-adult red pandas had no variation in the length and width of their pes (analogous to human feet, 
Table 1). However, mean male pes length (cm) was significantly longer (¯x = 13.5, SD = 0.94, t5 = —5.91, 
p ≤ 0.001) than that of female red pandas (¯x = 10.9, SD = 0.54). Pes width of males (¯x = 6.3, SD = 0.37) 
showed a similar trend, which was longer than that of females (¯x = 5.4, SD = 0.38, t5 = —3.1, p ≤ 0.026).

Table 1. Morphometric data of adult males (n = 3) and females (n = 4), and adults (n = 7) and sub-adults 
(n = 3). Central tendencies of variables are presented as mean and median for age and sex categories, and 
range is presented within parentheses as minimum and maximum values. Significant results are shown in 
bold.

* Medians; *' two-sample t-test and Wilcoxon rank sum test are abbreviated as t-test and W-test, respec-
tively.

 Mean forelimb (¯x  = 15.4, SD = 2.31) and hindlimb lengths (¯x = 12.8, SD = 0.5) were not differ-
ent X 2/4 = 3.22, p = 0.52, Kruskal-Wallis test). Similarly, we did not observe variation in the length of the 
forelimb and hindlimb between males and females, or adults and sub-adults. Adults had a greater shoulder 
height (t5 = 3.614, p ≤ 0.015) and larger chest girth (t5 = 5.3039, p ≤ 0.003) than sub-adults. We also found 
the adults with higher foot-load (¯x  = 20.7, SD = 3.2) than that of sub-adults (¯x  = 13.02, SD = 1.1, t8 = 
3.59, p ≤ 0.007).
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4, Discussion;-
 Effective wildlife research and conservation often demands an animal in the hand to take samples 
[2,26], measurements [43,44], or to fit devices such as radio transmitters [2]. Capture and handling a wild 
vertebrate can be challenging [26,45] especially if the animal is cryptic [46-48], agile [46,48], or lives in 
difficult terrain [47]. Capturing wildlife can also be hazardous for the animal and the handler [2,46,49]. All 
these concerns apply to red pandas. However, after testing in the field, we found this fence-trap method to 
be an effective and relatively easy method for catching red pandas, which could be applied for other similar 
species with some modifications. It requires no expensive specialist equipment and could be applied in re-
mote locations in developing countries.

 The effort taken to track and capture red pandas in this study was much less than that of Yon-
zon [13], who spotted red pandas on 10 occasions and collared six individuals. We established 89.7 per-
son-hours (0.89 panda/day) as our spotting rate, which is higher than previous reports [13]. There has been 
a community-based red panda conservation program. in the study area for more than a decade, which also 
supports red panda tourism [50,51]. Thus, the involvement of experienced red panda trackers likely helped 
to increase the sighting rate in our study. Habituation to human presence due to increasing tourism activi-
ties could also have increased our sighting rate. Likewise, our success rate of trapping is similar to Yonzon 
[13]. Other studies [21,23,25] have not mentioned the research effort for the sighting and successful capture 
of red panda.

 We had six unsuccessful trapping attempts where red pandas fled before we completed trap set up 
on three occasions, jumped over the fence on two occasions, and one individual escaped by jumping on 
another tree outside the fence. Jumping between trees has never been reported before [13]. However, no 
animals escaped after being caught in the cage trap. Yonzon [13] reported that two pandas escaped from his 
trap. This shows the effectiveness of our trapping method.

 We observed red pandas on the ground on three occasions, while the balance of the sightings was in 
trees. When we attempted to catch a grounded animal, we had to approach them to make them climb a tree 
as has been done elsewhere [13,24,25]. In this study, we observed them fleeing some distance on the ground 
in front of the trackers before they climbed a tree. In China, dogs have also been used to chase red pandas 
to make them climb a tree [24], but this seems an unacceptably stressful way to capture red pandas.

 Red pandas are solitary, elusive, and arboreal mammals living at low density in their natural habitat 
[13]. For this reason, non-directed trapping may take a very long time to make a successful catch. Such 
methods have been used in previous studies without success after even 427 trap days [13]. The failure could 
be due to the small-sized trap used. Our method was efficient in tracking and trapping in a short time with 
acceptable effort. This approach also possesses minimal risk to animal health and human safety. However, 
we experienced biting on two occasions while capturing and handling red pandas. Therefore, we suggest the 
use of protective gear such as gloves and boots to prevent biting and scratching as well as administration of 
the rabies vaccine to the entire field crew.

 The anesthetic doses used in our study fall within the range recommended by Philippa and Ramsay 
[36]. We found new standard doses of ketamine (5.8 mg/kg) and medetomidine (0.07 mg/kg) as anesthet-
ic agents and atipamezole (0.31 mg/kg) as an antidote for reversing the effect of medetomidine that were 
effectively used with red pandas. This dose also falls within the range suggested by Kreeger and Arnemo 
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[37] except for ketamine. We had to top up ketamine in one animal that was moving; thus, we suspect that 
only a partial dose was injected. For this reason, the ketamine dose was high in that animal. However, the 
ketamine dose is less than previously used for immobilizing wild red pandas [13,21,22,24,25].

 The average body temperature of red pandas was in the hyperthermia range, although the tempera-
ture was within the normal range in five individuals. The use of ketamine for immobilization induces hyper-
thermia in wild animals [40,52], which is further aggravated by stress [53]. This demonstrates the need for 
frequent body temperature measurements to be taken during animal handling [37,40]. Cold water enemas 
and an oxygen supply can. be used to treat hyperthermia [40]. Exposure to the sun should be avoided dur-
ing animal handling to minimize the risk of hyperthermia [37]. We had applied these measures except for 
cold water enemas to minimize the risk. On average, collars were 6.19% of body weight, which was slightly 
higher than the “5% thumb rule” [54]. Even so, our method produced acceptable animal welfare outcomes, 
as all captured animals were known to be alive nine months after capture. Furthermore, three of the collared 
adult females successfully bred, and all three sub-adults dispersed and established their new range. Other 
studies on small mammals have used heavier devices up to 10% of their body weight [54]. Little evidence 
of negative effects of these heavier transmitters have been reported [55,56]. Furthermore, this 5% guideline 
was initially based on the maneuverability of flying vertebrates [57], which may need revisiting for small 
and medium-sized terrestrial vertebrates.

 We found no significant variation in body weight and size between male and female red pandas. 
Similarly, we found sub-adults relatively smaller than adults, but it was not easy to differentiate them purely 
by sight. They look similar to adults when they are above six months old [13]. Only their tails provide a clue 
for distinguishing them from adults, as the tail length is comparatively shorter than that of adults. Consist-
ent with the literature, we found no sexual dimorphism in size and coloration in red pandas [58,59].

 This study extends the known range of body weights of free ranging males from. 4.8 to 6.1 kg and 
females from 4.65 to 4.9 kg [13]. Our results also extend the tail length range from 44 to 49 cm for males 
and 38 to 43 cm for females [13]. However, we found the body length of adult males and females within 
the known range [13]. These weights and lengths are within the range of red panda in captive populations 
[58,60]. However, it is unclear whether those animals, used for measurements in captivity, were A. fulgens 
or A. styani. None of the animals were pregnant, as we deliberately captured them outside the mating and 
gestation period. Red pandas have high genetic variation across their distribution range [19,27], and such 
variation can change the phenotype of individuals [61]. Therefore, it is likely that future studies from other 
areas may extend these ranges in body size and weight.

 Our morphometric data also serves as a baseline for the length and width of limbs, pes and paws, 
shoulder height, chest girth, and foot-load of wild red pandas, which have not been reported in any of the 
previous studies. Morphometric data available on the red panda from China [21-23,25] are of the Chinese 
red panda—Ailurus styani [27], which are not comparable with our study. Amongst three sub-adults, one 
was relatively heavier than the other two siblings, which may be due to the litter size effect as the weight 
decreases with increase in litter size [60]. The use of microchips in conjunction with GPS telemetry could 
allow long-term monitoring of the same individuals [62], which can provide information on movement, 
survival rate, longevity, growth rate, and many other biological and ecological aspects.

 We found this trapping method efficient in catching and processing free-living red pandas. This 
method could be used for catching other arboreal species with some modification based on that animal’s 
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size and behavior. To improve the efficiency of capturing, the diameter and height of the fence can be in-
creased, but it will increase the weight of trapping equipment. We observed one individual jumping from 
15 m high above the ground onto the bamboo canopy. Therefore, we suggest removing bamboo under the 
targeted tree canopy. However, the cut stumps should not be left open, as they can injure field crew and 
red pandas. Placing a net at 1-2 m high above the ground around the fence can save animals from injury 
and prevent escape. Maintaining silence on the trap site, avoiding smoking and not taking too many flash 
photos are equally important to minimize stress. Prolonged time taken for capturing and animal handling 
can be stressful for animals; it can also make animals flee. Involving more people in fence building could 
minimize the time required to construct the trap. Avoiding movement and maintaining silence after trap 
installation were important precautions to encourage the treed animal to climb down. This study provides 
new morphometric data that serve as a guide for field identification and provides baseline data for future 
studies on wild red pandas. More broadly, research is also needed to understand trapping-induced stress on 
wild red panda.

5. Conclusions;-
 This research has demonstrated that it is possible to capture and handle arboreal, cryptic animals 
in a remote montane environment. We also demonstrated acceptable levels of animal welfare since all cap-
tured animals were known to be alive nine months after capture and some were breeding in the year after 
handling. Our results were no doubt enhanced by the knowledge and participation of local guides who take 
tourists to see wild red pandas in this area and are familiar with their habits. As a result of this research, 
we were able to capture and GPS collar 10 animals and obtain information about them that was previously 
unreported. Capturing animals during the mating, gestation, and early cub-rearing seasons can affect their 
reproductive behavior and survival. Therefore, these critical times should be avoided for capturing animals.

 All equipment was low cost and available locally. Hence, we believe that this method could be used, 
with modifications, for other species that might have hitherto been difficult to study. We recommend re-
porting trapping methods and morphometric measurements in detail in future studies.
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	 वयबसारयक	पश	ुफिामथाहरुको	्ेरै	लामो	इबतहास	नभए	पबन	बबगत	केही	बषथा	देसि	पशपुालनमा	बढदो	
वयबसारयकरणले	पशपुालनमा	वयबसारयक	पश	ुफिामथाहरु	दताथा	गराइ	वा	िोलने	अबभयान	बतब्	भएको	्छ।जनु	
पशपुालन	क्ेत्रको	एउटा	राम्ो	संकेत	हो।यसतो	हनुमुा	 देिाबसकी,	 बेरोजगारी,	 बबदेशबाट	फिरकथा एका	कबतपय	
ययूवाहरु	अब	आफुिले	बबदेशमा	बसदा	संगाबलएको	ज्ान,	सधीप	सवदेशमै	प्रयोग	गनदे	दृढताका	कारणहरु	रहेको	
देसिन्छ।जनु	कारणले	भए	पबन	पशपुालनमा	बढदो	आकषथाणले	दताथा	रकतावमा	पशपुालनको	वयबसारयक	फिमथा	
बढदो	क्ममा	्छ	भन्े	तयही	कुरा	रफिलडमा	हेदाथा	फिामथा	िोलेर	असफिल	भइ	फिामथा	बनद	हनेु	संखया	पबन	उबतकै	
्छ।	जसले	वयबसारयक	पशपुालनमा	एउटा	प्रश्न	सचनह	पबन	लगाएको	अबसरा	्छ।

यसका	कारणहरु	िोतबलदै	जांदा	फिामथा	िोलन	ुपयूवथा	गनुथा	पनदे	प्रारवब्क	समभावयता	अधययन	र	प्रारवब्क	ज्ानको	
नै	कमधी	भएको	पाइन्छ।कतै	समबसन्त	ठाउंको	हावापानधीसंग	पशपुालनको	त	कतै	उतपादनको	बाजारसंग	त	
कतै	वयबसरापनमा	प्रारवब्क	तालमेल	नबमलेर	अससततवमा	आएका	वयबसारयक	फिमथाहरु	बनद	भएको	देसिन्छ।यधी	
कारणहरु	मधये	 बजार	 बाहेकका	कारणहरुले	 पश	ु सवास्थय	 प्रभारवत	 भइ	उचच	उतपादन	 गनदे	 पशहुरु	 पबन	
अनउतपादक	बने।तसरथा	वयबसारयक	पशपुालनमा	गररने	हरेक	रक्याकलाप	जसको	प्रतयक्	वा	अप्रतयक्	रुपमा	
पश	ुसवास्थयमा	असर	प्छथा	तधी	कुराहरु	बारे	बझुधी	तयसको	राम्ो	वयबसरापन	भयो	भन्े	पकै्	पबन	पश	ुसवस्थय	रही	
उतपादनको	सबुनसश्तता	गनथा	सरकन्छ।वयबसारयक	पशपुालनको	पश	ुसवास्थयमा	असर	पानदे	केही	फैिकटरहरुबारे	
जानधी	रािौं	जनु	यस	प्रकार	्छन।

१)	 हावापानधी	अनकुुलको	पशपुालन।
२)	 उचच	उतपादन	ददने	पशकुो	जात।
३)	 पशमैुत्रधी	संरचना
४)	 पश	ुिररद	र	कवारेनटाइन।
५)	 पयाथाप्त	संतबुलत	आहारा	तरा	पानधी।
६)	 पश	ुमैत्रधी	बातावरण।
७)	 सरसफिाइ	तरा	बनःसंक्मण।
८)	 जैरवक	सरुक्ा।
९)	 भयासकसनेशन।
१०)	 ग्बुमङ।
११)	 बडवबमिंग।
१२)	 ्छनौट	तरा	हटाउने।
१३)	 माया	ममता	तरा	सनेह।
१४)	 आकससमक	पश	ुसवास्थय	वयबसरापन।
१५)	 बबज्	तरा	प्रारवब्कसंगको	समपकथा ।
१६)	 	रुरटन	र	तयसकाे	उपयोग।

 z हावापानधी	अनकुुलको	पशपुालनः	जनु	ठाउंमा	जसतो	हावापानधी	्छ	तयहां	 तयही	हावापानधीमा	अनकुुल	हनेु	
वा	रफिटहनेु	पश	ुपालन	ुप्छथा।	यदद	तयसतो	गररएन	भन्े	तयो	हावापानधीमा	तयसता	पश	ुरफिट	हनु	नसकी	पश	ु
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सवास्थयमा	बस्ै	असर	पनदे	भएकोले	फिामथा		सरापना	पयूवथा	प्रारवब्क	संग	सरसललाह	गरी	मात्र	पशकुो	जात	
्छनौट	गनुथा	प्छथा।

 z उचच	उतपादन	ददने	पशकुो	जातः	हावापानधी	अनकुुलको	पश	ु्छनौट	गररएको	्छ	भन्े	तयो	पशकुो	जातले	
पश	ुसवास्थयमा	िासै	असर	पादषैन	तर	वयबसारयक	रुपमा	पश	ुपालन	गनदे	भएपब्छ	पशपुालनको	लागत	भनदा	
आमदानधी	कम	भएमा	तयसतो	फिामथाको	ददगोपना	नहनेु	भएकोले	नाफिामा	जान	उचच	उतपादन	ददने	जातमा	
जानै	पनदे	हनु्छ।

 z पशमैुत्रधी	संरचनाः	वयबसारयक	फिामथामा	बढी	लगानधी	हनेु	क्ेत्र	नै	फिमथाकाे	संरचना	हो।	यदद	संरचना	बनाउंदा	
केही	प्रारवब्क	पक्मा	धयान	पयुाथाइएन	भन्े	 तयसको	प्रतयक्	नकारामतमक	असर	पश	ु सवास्थयमा	प्छथा।	
संरचना	बनाउंदा	धयान	पयुाथाउन	ुपनदे	कुराहरु	फिामथाको	लागधी	उपलब्	जगगा	बभत्र	कुन	कुन	संरचनाहरु	कहां	
कहां	बनाउने	तयो	सरानको	्छनौट,	गोठ/िोरमा		प्रबत	पशकुो	लागधी	क्ेत्रफिल,	भइु,	बभत्ा,	वाल,	्छानाको	
उचाइ,	दानापानधी	िाने	डुंड,	घाम	लागने,	गोठ/िोरको	मोहडा,	पेडोक	वा	आंगन,	मलिालडोको	सरान,	घांस	
दाना	राख्	ेकक्,	पानधीको	श्ोत,	आइसोलेशन	कक्,	कामदार	बसने	सरान।संरचनाको	यधी	फैिकटरहरुमा	केही	
तलमारधी	हनु	गए	सो	को	सोझै	असर	पश	ुसवास्थयमा	पनथा	जान्छ।	तसरथा	संरचनाका	यधी	फैिकटरहरु	तोरकएको	
प्रारवब्क	मापदणड	अनसुार	नै	हनु	ुप्छथा।

 z पश	ुिररद	तरा	कवारेनटाइनः	संरचना	बनाइ	सकेप्छछी	पश	ुबभत्याउन	ुपनदे	हनु्छ।	वयबसारयक	पश	ुपालनको	
यो	महतवपयूणथा	काम	हो।	यसमा	जबत	िेर	आवशयतिा	्छ	तयबत	िेर	िररद	गरेर	लयाएर	हुंदैन।	यसमा	संरचना	
तयारी	गदषै	गदाथा	एउटा	अनमुाबनत	समय	राहा	हनु्छ	रक	यबत	समयमा	मेरो	संरचना	तयार	हनु्छ	भनेर।	
तयसैले	आफुिलाइ	चारहएको	समय	भनदा	कसमतमा	३	मरहना	असघ	देसि	नै	बबश्वसनधीय	श्ोतहरुमा	गएर	पशकुो	
िोजधी	गनुथा	प्छथा।	पशकुो	िोजधी	गदाथा	हररने	कुराहरु	पशकुो	जात	र	जातधीय	बबशेषता,	उतपादन,	पेबडग्धी	रेकडथा,	
शाररररक	सगुठन,	सव्थय	तरा	बबगतको	सवास्थय	रेकडथा	आदी।	यबत	कुरा	संतोषजनक	भए	मलुय	तय	गरी	
आफुिलाइ	चारहएको	समयको	लागधी	बयूक	गनदे।

तयसप्छछी	िररद	 गरी	 लयाइसकेप्छछी	 बस्ै	आफनो	 गोठिोरमा	 हलुन	ु हुंदैन।	आफनो	 संरचना	 भनदा	 टाढै	
कमतधीमा	१५	ददन	समम	अललगै	राख्	ुप्छथा	जसलाइ	कवारेनटाइन	गनुथा	भबनन्छ।यसरी	लयाइएका	पशहुरुमा	
१५	ददन	समम	केही	नभए	मात्र	गोठिोरमा	बभत्याउन	ुप्छथा।	यस	कुरालाइ	सदैव	खयाल	गनुथा	प्छथा।

 z पयाथाप्त	संतबुलत	आहारा	तरा	पानधीः		पशहुरुलाइ	उसको	शाररररक	तौल,	अवसरा	तरा	उतपादनको	आ्ारमा	
पश	ुआहाराले	बनददथाष्ट	गरेको	पाराबमटरहरु	समेरटने	गरी	प्रयाप्त	सवस्थय	वा	सवच्छ	पश	ुआहारा	उपलब्	
गराउन	ुप्छथा।	पश	ुआहारा	जरहले	पबन	संतबुलत,	पगुदो	मात्रा	तरा	आहाराको	अवसरा	सवस्थय	हनु	ुप्छथा।	यधी	
मयूलमनत्रलाइ	हमेसा	धयानमा	राख्	ुप्छथा।्ेरै	जसो	ठाउंमा	उपलब्ताको	आ्ारमा	जे	उपलब्	हनु्छ	तयो	
मात्र	िवुाउने	गरेको	पाइन्छ	र	जसको	प्रतयक्	प्रभाव	पश	ुसवास्थयमा	परेको	देसिन्छ।

यसमा	खयाल	राख्	ुपनदे	प्रमिु	२	वटा	कुराहरु	रहेका्छन	्।	परहला	तोरकएको	पश	ुआहारहरु,	जसतै	सखुिा	
रफेिज	(घांसपात),	हररयो	घांसपात	र	अन्ाज	वा	दाना।	अब	यो	घांसपातमा	पबन	कोष	ेर	अकोष	ेदवैु।सकेसमम	
हामधी	दाना	वा	अनाजमा	तयबत	भर	नपरर	सखुिा	रफेिजको	नययूनतम	मात्रा	मात्र	र	हररयो	घांसपातको	कमतधीमा	
२	भाग	अकोष	ेर	१	भाग	कोष	ेहनेु	गरी	प्रयाप्त	हररयो	र	अन्ाज	वा	दानाको	नययूनतममात्राबाट	मात्र	आहारा	
संतलुन	गनुथा	बरुद्धमानधी	हनु्छ।	तर	यो	३	वटै	अवयको	अबनवायथा	बमश्ण	हनु	ुप्छथा।

अकको	कुरा	हो	पशकुो	तौल,	अवसरा	तरा	उतपादन	अनसुार	चारहने	पौरष्टक	ततवहरुको	मात्रा	परुा	भएको	
्छ	रक	्ैछन।	्ैछन	भन्े	बारहरीय	श्ोतबाट	रप	उपलब्	गराउन	ुपनदे	हनु्छ।	र	तेश्ो	कुरा	बारहरी	श्ोतबाट	
अबनवायथा	रुपमा	बमनरल	बमकसचर	सं्ैभरी	िवुाइरहन	ुपदथा्छ।तयसरी	नै	शदु्ध	र	सफिा	रपउने	पानधी	शाररररक	
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तौलको	१०	प्रबतशत	उपलब्	गराउन	ुप्छथा।	रपउने	पानधीमा	श्ोत	जबमन	मनुधीकै	पानधी	उतम	हनु्छ।

 z पशमैुत्रधी	बातावरणः	पश	ुसवास्थयमा	यो	फैिकटरले	पबन	महतवपयूणथा	भबुमका	िेल्छ।यसमा	परहलो	कुरा	हो	
डरत्रास	वा	भयमतुि	बातावरण।	पशलुाइ	पबन	सचसो	तातो	डर	त्रासको	अनभुव	हनु्छ	र	यधी	कुराहरुले	पश	ु
सवास्थयमा	असर	पानदे	भएकोले	पशकुो	गोठिोर	नसजक	्ेरै	ठुलो	आवाज	ददने	मेसशन,	गाडधी	आदी	प्रयोग	गनुथा	
हुंदैन,	मौसम	अनसुार	जाडोमा	घाम	वा	जाडो	्ेछकने	्ेछकवार,	गबमथामा	शधीतल	्छहारी,	रहलो	नजमने	बसाइ,	
एक	उमेर	तरा	अवसरा	समहुका	पशहुरुको	वयबसरापन	एक	ठाउंमा	,	बारहर	िेलने	ठाउं,	ससजलै	गोठ	
िोरमा	जान	आउन	सकने	यधी	कुराहरुमा	सदैव	खयाल	गनुथा	प्छथा।भैंसधीलाइ	दैबनक	आहाल	िेलने	वयबसरा	तरा	
होलटीन	जसमी	जातका	गाईलाइ	आवशयकता	अनसुार	नहुाउने	वयबसरा	बमलाउन	ुप्छथा।

 z सरसफिाइ	 तरा	 बनःसंक्मणः	फिामथाको	 सरसफिाइ	 ददनहुं	 बनयबमत	 रुपमा	 गरी	 मलिालडोमा	 बबसजथान	 गनुथा	
प्छथा।सरसफिाइ	गनदेबेलामा	फिोहोरलाई	कुरहने,	नकुरहने	र	जैरवक	संवेदनशधील	गरी	३	भागमा	गनुथा	प्छथा।	
कुरहने	फिोहोरलाइ	मल	िालडोमा	बबसजथान	गनुथा	प्छथा	भन्े	नकुरहने	िाले	प्लारष्टक,	रटना	जसता	सामग्धीहरु	
एउटा	िालडामा	जममा	गरी	पनुः	चक्ण	हनु	कवाडधीलाइ	बेचन	ुप्छथा।तर	जैरवक	संवेदनशधील	फिोहोर	तयसतो	
फिोहोर	हो	जहांबाट	रोग	संक्मण	हनु	सक्छ	जसतै	िेर	गएको	औष्धी,औष्धी	तरा	िोप	प्रयोग	नभएको,	
घाउ	डे्बसंग	गदाथा	बनसकने	रगत	रपप,	मरेका	बसतहुरु	आदी	संवेदनशधील	फिोहोर	भएकोले	तयसता	फिोहोरलाइ	
्ुछटै	कलोजड	बायोलोसजकल	रपट	बनाइ	वयबसरापन	गनुथा	प्छथा।सफिा	गनदे	बेलामा	िराथाले	भ ुंइ,	बभता,	्छानाको	
बसबलङ	समेतमा	पबन	िराथा	लगाउन	ुप्छथा	ता	की	कुनै	चरहरुमा	रहेका	 रकटाण	ुतरा	बारहरी	परजधीवधीका	
लाभाथाहरु	समेत	बढाररयोसमा	धयान	ददन	ुप्छथा	अरवा	तयसता	फिोहोरहरुलाइ	घरुमा	जलाइददन	ुप्छथा।

रफिलड	बभसजट	गदाथा	बाख्ाको	िोर	राम्ो	बनाए	पबन	िोर	मनुधी	बाख्को	जतुो	मरहनौं	देसि	रनक्ाएर	रािेको	
देसिन्छ।गाइबसतकुो	 गोठ	 राम्ो	 भए	 पबन	जसट	गोठबाटै	फिालनेगरी	 गोठसंगै	जोबडएको	मलिालडो	 हेनथा	
पाइन्छ	जनु	एकदम	गलत	अभयास	हो।	यसता	अभयासले	करहले	पबन	पश	ुसवस्थय	रहदैन।यसैगरी	हरेक	१	
देसि	२	मरहनामा	र	मौसम	पररवतथान	हनेु	बेलामा	अबनवायथा	रुपमा	िोसकोबलन	रटएच,	बभरकोन	जसता	औष्धीले	
सप्रयेरबाट	बनःसंक्मण	गनुथा	प्छथा।

 z जैरवक	सरुक्ाः	जैरवक	सरुक्ा	भनेको	अरु	जधीवजनत,ु	माबनस	तरा	रोगको	कारक	ततव	सजवाण/ुबबषाणबुाट	
आफनो	फिमथाको	पशलुाइ	सरुसक्त	राख्	ुहो।यसकोलागधी	बनमन	कुराहरुमा	धयान	पयुाथाउन	ुप्छथा।फिामथा	चारैबतरबाट	
घेराबारा,	प्रबेश	तरा	बनकास	गेट	्ुछटा्ुछटै,	अनाबशयक	मान्ेछ,	पशपुन्छछी	तरा	जधीवजनतलुाइ	अनावशयक	
प्रवेशमा	 बनषे् ,	मलु	 गेटमा	 बनःसंक्मण	वा	औष्धीयतुि	पानधीमा	िटुा	चोपबलने,	गोठिोरको	 प्रवेश	गदाथा	
चनुामा	टेकेर	मात्र	प्रवेश	गनदे,	पशपुन्छछीको	सयाहार	समभार	गदाथा	्ुछटै	कपडा	लगाउने	र	काम	सरकदा	कपडा	
फुिकालेर	फिामथामै	राख्,े	पश	ुपश	ुबबचको	दरुी	मेनटेन	गदाथा,	एकै	लटमा	प्रवेश	तरा	एकै	लटमा	बनकासको	
वयबसरा	गनदे।	बायो	संबेदनशधील	बसतहुरुलाइ	बायोलोसजकल	रपटमा	राख्।े	आदी

 z भयासकसनेशनः	फिमथामा	 पालने	 पशपुन्छछीमा	 गाईभैंसधीलाइ	 एचएस	 बबक्यू,	 एफिएमडधी	 बाख्ामा	 रपरपआर	 तरा	
इनटेरोटसकसबमया,	 बंगरुमा	कलाबसकल	सवाइन	 रफिवर,	 कुिरुामा	 रानधीिेत,	गमबोरो	जसता	िोप	अबनबायथा	
लगाउन	ुप्छथा।

 z ग्बुमङः	दु् 	दहुन	ुअगाडधी	बनयबमत	रुपमा	आफना	पशलुाइ	ग्मुरले	वा	कपडा	्नेु	ब्स	वा	िरको	लुंडोले	
सजउमा	माबलस	गदाथा	सजउमा	टांबसएका	फिोहर	पबन	सफिा	रहने,	रगत	संचारमा	फिायदा	पगुनेभइ	दु् मा	समेत	
बदृ्धधी	ग्छथा।

 z बडवबमथाङः	रुरटन	अनसुार	सबै	पशहुरुलाइ	हरेक	४-४	मरहना	वा	बषथाको	३	पटक	जकुा	नामलेको	औष्धी	
डोज	अनसुार	िवुाउन	ुप्छथा।यसमा	धयान	राख्	ुपनदे	कुरा	के	्छ	भन्े	एक	पटक	जनु	औष्धी	िवुाइएको	
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्छ	लगतैको	अकको	पटक	तयही	औष्धी	िवुाउन	ुहुंदैन।	यस	बाहेक	आवशयतिा	अनसुार	गोबर	जांच	गरेर	
िवुाउन	ुप्छथा।जकुा	नामलेको	औष्धी	िवुाएपब्छ	बलभर	टबनक	पबन	दददा	सटे्स	हनु	दददैन।

 z ्छनौट	तरा	हटाउनेः	पश	ुसवास्थयको	अकको	महतवपयूणथा	पाटो	्छनौट	तरा	हटाउने	हो।जसरी	एउटा	बबरुवालाई	
हकुाथाउन	बषदेणधी	कांट्छांटको	जरुरी	प्छथा	तयसरी	नै	आफनो	गोठ	वा	फिमथामा	भएको	पशकुो	सवास्थय	राम्ो	
राख्	आफनो	क्मता	अनसुार	नै	्छनौट	राम्ो	पशहुरु	राख्	ेअरुलाइ	हटाउन	ुबरुद्धमानधी	हनु्छ।	यसमा	परहला	
आफुिलाइ	चारहने	माउ	तरा	अनय	बा्छाबा्छछी	पाडापाडधी	तरा	अनय	पश	ु्छनौटगरी	राख्	ेहो।	्छनौट	गदाथा	
सवस्थय	पशहुरु,	बढी	उतपादन	ददने	पशहुरु,	नया	उमेरका	पशहुरु,	शाररररक	सगुठन	राम्ा	भएका	पशहुरु	
्छनौट	गरी	राख्	ेर	अरु	रोगधी,	कुरुप,	कम	उतपादन	ददने	तरा	उमेर	बढी	भएका	पशहुरु	हटाउने।	यो	
प्ररक्या	बषथामा	१	पटक	अबनवायथा	गनुथा	प्छथा।यसले	सवस्थय	पशहुरुको	बरान	बनाइराख्	मदत	ग्छथा।

 z माया	ममता	तरा	सनेहः	फिामथाका	आफिना	पशहुरुलाई	माबलक	सवंयले	दैबनक	एक	पटक	बनररक्ण	गनुथास।	सबै	
पशहुरुकहां	अबनबायथा	पगुनसु।	पशकुो	सजउ	समुसमुयाएर	एकब्छन	कुरा	गनुथास।यसतो	वयबहारले	पशहुरुको	
मानबसक	अवसरामा	साकारातमक	प्रभाव	प्छथा	र	सवस्थय	रहन	मदत	ग्छथा।

 z आकससमक	पश	ुसवास्थय	वयबसरापनः	यदद	तपाइ	फिामथा	संचालन	गनुथा	भएको	्छ	भन्े	रोरबहतु	रुपमा	तपाइमा	
प्रारवब्क	ज्ान	हनु	ुझरुरी	हनु्छ।आफनो	नलेजले	भयाएसममका	प्रारबमक	उपचारका	औषब्	तरा	औजार	
उपकरणहरु	फिामथामै	वयबसरापन	गरेर	राख्सु।यसले	ततकालको	समसया	सामा्ान	गनदे	ग्छथा।

 z बबज्	तरा	प्रारवब्क	वयबसरापनः	गरुु	 बबना	ज्ान	हुंदैन।	तसरथा	आफना	फिामथाका	लागधी	 एक	जना	 बबज्	
कनसलटेनटको	रुपमा	राख्सु।	बेलाबेलामा	सरसललाह	तरा	बभसजट	गराउनसु।

 z रुरटन	र	तयसको	उपयोगः	दैबनक	सरसफिाइ,	दु् 	दहुने,	आहारा	पानधी	ददने,	माया	गनदे	र	कसले	गनदे	एउटा	
रुरटन	बनाउने।	रुरटनको	समय,	रुरटनको	बसत	ुतरा	रुरटन	फिलो	गनदे	मान्ेछ	फिरक	पानुथा	भएन।	बनसश्त	
हनु	ुप्छथा।	फिरक	पनथा	गए	सवास्थयमा	नकारातमक	असर	प्छथा।
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	 नेपालको	 पशपुन्छछीमा	 देसिएका	 बबबभन्	 रोगहरु	 मधये	 गाईभैंसधीमा	 िोरेत,	 भयागतेु,	 चरचरे,	 बाख्ामा	
रप.रप.आर.,	बंगयूरमा	सवाईन	फिीवर	तरा	कुिरुामा	रानधीिेत	रोगहरुलाई	आबरथाक	नोकसानधीको	आ्ारमा	रारष्ट्रय	
प्रारबमतिा	प्राप्त	रोगहरु	परहचान	गरी	यधी	रोगहरुको	बनयणत्रणको	लागधी	बबशेष	कायथाक्महरु	नेपाल	सरकारबाट	
संचालन	भएको	्छ	।	तसरथा	यधी	रोगहरुको	बारेमा	बबशेष	जानकारी	हनु	जरुरी	देसिएकोले	यो	प्रयास	गरेको				
्ुछ	।

१.िोरेत	(Foot & Mouth Disease )
	 रहमाल,	पहाड,	तराई	सबै	ठाउंको	पशपुालक	कृषकहरु	यस	रोगबाट	राम्री	पररसचत	भए	पबन	ठाउं	
अनसुार	बेगलाबेगलै	नामले	सचबनन्छ	।	तराईका	कृषकहरु	यसलाई	भजहा,	जरिोर,चपचरपया,	िरुपका	आदी	
नामले	सचबनन्छ	भन्े	पहाडबतरका	कृषकहरु	िोरेत	नै	बझुद्छन	।

						यो	रोग	िरु	फिाटेका	पालत	ुहातधी	समेत	तरा	जंगली	जनावरहरु	र	करहलेकांही	मान्ेछ	समेतलाई	लागने	
महामारीको	रुपमा	उचच	संक्ामक	रोग	हो,	यसमा	मखुय	रुपले	मिुमा	घाउ	हनेु,	िटु्ा	िोचयाउने,	िरु	पाकने,	
गबभथाणधी	बसत	ुतरुहने,	उतपादन	ठप्प	गनदे,	साना	पाडाबा्छा	मनथा	सकने,	६	मरहना	समम	रला	पनदे	जसता	लक्णहरु	
देसिन्छ	।यबत	हुंदाहुंदै	यस	रोगबाट	मतृययू	भन्े	बहतु	कम	नै	हनु्छन	र	रोगलागधी	बनको	भइईसकेको	जनावर	
रोगाणबुाहकको	काम	ग्छथा	।

ईबतहास	
	 शरुुमा	उतरी	ईटालीमा	१५१४	मा	यो	 रोग	 देसिएको,	 तयहांबाट	ययूरोप,एसशया,	अररिका	 र	दसक्णधी	
अमेरीका	हदैु	चारैबतर	फैिबलयो	तर	नययूसजलयाणड	र	आइसलयाणडबाट	यो	रोगको	ररपोटथा	भएको	्ैछन	।	अषे्ट्रबलयामा	
असनतम	 आउटबे्क	 १८७२	 मा	 देसिएको,	 क्ानाडामा	 एक	 पटक	 मात्र	 १९५२	 मा	 आउटबे्क	 भएको,	
अमेररका	१९२९	 देसि	 रोगमयूति	 देश	घोषणा	 भएको	।	ईंगलयाणडमा	 परहलो	 रेकडथा	 १८३९	मा	 तयसपब्छ	
१८७१,१९२२–१९२४,	१९५२,	१९६७–६८	मा	आउटबे्क	भएको	।

कारण	(Etiology)
	 यस	रोगको	कारक	ततव	भाईरस	(बबषाण)ु	हो,	जनु	बबषाण	ुपशलुाई	रोग	लगाउने	बबषाणहुरु	मधये	सबै	
भनदा	सानो	र	सबभनदा	परहला	पता	लागेको	हो	।यो	बबषाण	ुपाइकोबनथाडधी	पररवारको	Aphtho Virus	हो	।	
यसको	बबशेषता	बनमन	अनसुार	्छन	।

 z रोरै	समयमा	्ेरै	सनतान	उतपादन	गनथा	सकने	क्मता,	बारहरी	वाताबरणामा	लामो	समय	समम	बाँचन	सकने	
क्मता,	पराल	तरा	हे	मा	१५	हप्ता	समम	ररहरहने,	४	बड.	से.ग्.े	वा	ररिसजङ	अवसरामा	ससरर	रहने	तर	
एबसड	उतपादनको	कारण	मासमुा	बाँचन	नसकने,	४–७	बड.से.ग्.े	मा	लामो	समय	समम	बाँचन	सकने,	३७	
बड.से.ग्.ेमा	४८	घनटाबभत्र	संक्मणता	गमुाउन	सकने	गणु	भएको	।

 z Chloroform,	bile salts	,	Detergents	हरुबाट	रेबससट	तरा	अमल	(एबसड	)	संवेदनशधील	हनु्छ	।यसैले	यो	
बबषाणलुाई	नष्ट	गनथा	सबभनदा	प्रभावकारी	रसायन	४%	को	सोबडयम	काबकोनेट,	साईरट्क	एबसड,	एबसरटक	
एबसड	हनु	।

 z बबबभन्	उपजात	(सटै्न)	को	लागधी	शरररले	उतपादन	गनदे	एनटीजेनस	फिरक	फिरक	भएको	परहलो	बबषाण	ुभएको	
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कुरा	Vallee and Carre	१९२२मा	पता	लगाए	सारै	ओ	र	ए	टाईपको	सटै्न	पबन,	यसै	गरी	१९२६मा	
तेश्ो	सटै्न	सधी,	१९४८	मा	रप	३	सटै्नहरु	SAT	1,	SAT2	,	SAT3	र	१९५४	मा	सातौं	सटै्न	एसशया	
१	 बबबभन्	 बबषाणबुबदहरुले	पता	लगाए	।यधी	 सटै्नहरु	 बभत्र	रपु्र	ैअरु	सबटाइपहरु	्छन	र	सबैके	लागधी	
एनटीजेबनक	उतपादन	फिरक	भएकोले	रोग	उनमयूलन	गनथा	कदठन	भएको	्छ	।एसशयाली	मलुकुहरुमा	प्रायः	
ओ,	ए	र	एसशया	१	कै	कारण	रोग	फैिबलने	गरेको	पाईएको	्छ	।

 z रोग	लागेर	बनको	भएको	उग्याउने	जनावरको	Pharyngeal region	अराथात	कणठद्धारमा	यो	बबषाण	ुररहरहने	र	
अनकुुल	मौसममा	नया	रुपमा	आई	महामारी	फैिलाउने	ग्छथा	भन्े	बंगरुले	उग्याउने	जनावर	भनदा	गणुातमक	
संखयामा	यो	बबषाण	ुउतपादन	गरी	Amplifier host	को	काम	ग्छथा	।कबतपय	अनय	बारहरी	बसतहुरुमा	पबन	
लामो	समयसमम	ररहरहनाले	रोगको	आउटबे्कमा	जरटलता	उतपन्	गराउं्छ	।

 z यो	बबषाणकुो	Incubation Period	१२	घनटा	देसि	१४	ददन,	औसतमा	२–६	ददन	हो	भन्े	रोगधी	पशबुाट	
बनरोगधीमा	सनदे	तररकामा	रोगधी	पशसंुगको	प्रतयक्	समपकथा 	अझ	िासगरी	Salivations	को	अवसरामा	बनरोगधी	
पशकुो	मिु,	नाक,	Conjuctiva	तरा	अनय	िलुला	भागको	मययूकस	मेमबे्न	संगको	समपकथा मा	उचच	संक्मण	
हनु्छ	।र	संक्मणको	मखुय	रुट	सवास	तरा	अनतग्हण	(Inhalation & Ingestion)	हो	।

 z Incubation Period	को	पब्छललो	समयमा	बबषाण	ुदु् मा	र	फिोकाहरु	(Lesion)	आउन	ुभनदा	परहलाको	
अवसरामा	बबयथाबाट	उतससजथात	हनु्छ	।	यसता	दु् 	तरा	बबयथाको	प्रयोगबाट	पबन	बनरोगधी	बसतमुा	सनदे	हनु्छ	।

 z महामारीको	रुपमा	यो	रोगको	वा	बबषाणकुो	प्रशारणमा	महतपयूणथा	बसत	ुहावा	हो	।	हावाको	माधयमबाट	यो	
बबषाण	ुजबमनमा	५०–६०	रक.बम.	तरा	समदु्र	सतहबाट	२५०–३००	रक.बम.सममको	दरुी	पार	गनथा	सकने	
क्मता	भएकोले	रोगले	बबकराल	रुप	बलन्छ	।तर	हावाबाट	प्रशारण	हनु	हावाको	गबत,	ददशा,	कम	तापक्म,	
उचच	आद्रता,	िलुला	आकाश	आदीले	भबुमका	िेबलरहेको	हनु्छ	।सचसो	क्ेत्र	(Temperate region)	मा	उचच	
आद्रता	भएकोले	हावाको	माधयमबाट	ब्छटो	फैिबलन्छ	भन्े	गममी	क्ेत्र	(Tropical region)	मा	्छोटो	दरुीमा	
िासगरी	रातमा	फैिबलने	ग्छथा	।

 z रोगाण	ुबाहक	घरपालवुा	तरा	जंगली	जनावरहरु,	एउटै	चरन	तरा	एउटै	बाटोबाटको	अवागमन	यो	रोग	
फैिलाउनकुो	अकको	सजममेवार	पक्	हो	।

 z शरररमा	रोगले	असर	गनदे	प्रकृया	(Pathgenesis)

 z औसतमा	२–६	 ददनको	 Incubation Period	भए	पबन	२–३	हप्ता	समम	पबन	लसमबएको	 पाईएको	्छ	
।	शरुुमा	सवास	तरा	अनतग्हण	बाट	प्रवेश	गकको	बबषाण	ुसवास	तरा	पाचन	नबलमा	संक्मण	गरी	 बतब्	
संखयातमक	बबृ्	ग्छथा	र	१–४	ददन	बभत्र	प्रारसमभक	अवसराको	फिोका(Vesicles)	बनाउ्छ	।

 z तयसपब्छ	बतब्	संखयातमक	बबृ्को	कारण	रगतमा	चारैबतर	फैिबलई	जवरो	सरहतको	भाइरेमधीया	गराउ्छ	र	केही	
पब्छ	बबषाण	ुबबबभन्	Epithelial	तनतहुरुमा	केसनद्रत	भई	दोश्ो	चरनको	Vesicles	मययूकस	मेमबे्नहरु	जसतै	
सजब्ो,	ओठ,	बगंजा,	गाला,	्छाला,	िटुा,	रनु,	कलचौडामा	देिाप्छथा	।

 z मिुको	फिोकाहरु	फुिरटई	अतयब्क	–याल	काढने,	ओठ	पटपटाउने,	निाने,	रनुको	फिोकाहरुले	रनु	्ुछन	
नददने,	दु् 	ददन	बनद	गनदे,	रनेुलो	हनु	सकने,	िाना	नली	तरा	पेटमा	पबन	फिोकाहरु	हनु	सकने,	भेंडा	बाख्ाले	
मिुको	घाउबबना	लंगडाउने	लक्ाणहरु	मात्र	पबन	देिाउन	सकने,	बंगयूरको	रतुनुो	तरा	िटुामा	घाउ	हनु	
सकने,	एडलटमा	मधयम	तरा	योंगमा	बबषाणहुरु	मटुुमा	केनद्रीत	भई	Myocarditis	हनेु,	गबभथाणधी	जनावरले	गभथा	
तहुाउन	सकने,	एडलट	जनावरमा	मतृययूदर	कम	भए	पबन	योंग	जनावरमा	मायोकाडाथाइटीसको	कारण	बढने	।
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रोगको	लक्ण	(Symptoms)
	 शरुुमा	निाई	झोक्याएर	बसने,	दु् 	उतपादन	अचानक	घटने,	कडा	जवरो	(१०६°	फिा.)	आउने	तयसपब्छ	
÷याल	काढने,	मिुबभत्र	बगजा,	सजब्ो,	रतुनुो	वररपरर	स	सना	पाबनले	भररएका	फिोका	देसिने	जनु	फुिटी	हलका	
रातो	रंगको	घाउ	देसिने	र	बाकलो	–याल	काढने,	यसै	बबच	नरम	्छाला	भएको	भाग	जसतै	िरुको	काप,	िरुको	
्छाला	जोबडएको	भाग,	रनु	कलचौडा	समेतमा	पबन	घाउ	देसिने,	िटुा	सबुनने,	िोचयाउने,	कम	उमेरका	कबलला	
पश	ुउपरोति	लक्ण	नदेिाई	मनथा	रालने	।यो	रोग	लागेपब्छ	िरु	पाकने,	औसंा	पनदे	ससरबत	बषाथायाममा	अउन	
सक्छ	।	सामानय	त	या	रोग	लागेको	जनावर		८–१०	ददनमा	बनको	भएको	भान	हनु्छ	तर	६	मरहनासमम	
बबचबबचमा	बसलझरहने	ग्छथा	।

बनदान	(Diagnosis)
	 सामानय	त	या	यो	रोगको	लक्ण	नै	रोग	 बनदानको	लागधी	प्रयाप्त	हनु्छ	तर	करहलेकांही	यो	रोगसंग	
बमलदोजलुदो	 अनय	 रोगहरु	जसतै	 Swine vesicular disease,	Vesicular stomatitis,	Vesicular exanthema 
आदीसंग	 ्ुछटयाउन	र	भाइरसको	टाइप	एरकन	गनथा	प्रयोगशालामा	 	इलाइजा	 टेसट,	कसमप्लमेनट	 रफिकसेसन		
टेसटहरु	गराउन	जरुरी	हनु्छ	।

उपचार
	 िासै	उपचार	्ैछन	।	ता	पबन	रोगको	लक्णको	आ्ारमा	बबरामधी	बसतलुाइ	राहत	ददन,	घाउ	िरटरा	
समयमा	बनको	पानथा	र	अनय	संक्मणबाट	बचाउन	आवशयतिा	अनसुार	Antipyretic, Analgesic, Antibiotic, An-
ti-inflametory/Corticosteroid drugs	हरुको	प्रयोग	गनथा	सरकन्छ	।

Alum,	Borax	को	घेलले	मिु	तरा	िटुाको	घाउ	सफिा	गनदे,	िटुाको	घाउमा	मलहमको	प्रयोग	गनदे,	रकरा	परेमा	
ताररपन	तेलको	प्रयोग	गनदे	।

बनयनत्रण	तरा	रोकराम
 y रोगधी	जनावर	र	सो	को	दानापानधीको	वयबसरा	अलग	गनदे	।
 y चररचरन	र	पशहुरुको	अवागमन	बनद	गराउने	।
 y रोगधीमाउबाट	पाडाबा्छाहरुलाई	चसुाउन	बनद	गनदे,	राम्री	उमालेके	दु् 	मात्र	मान्ेछ	तरा	पाडाबा्छाहरुलाई	
प्रयोग	गनदे	।

 y रोगधी	जनावर	संगको	समपकथा मा	रहेका	घांसपात,	सोतर,	दाना	तरा	अनय	कुरहन	सकने	बसत	ुजलाउने	र	अरु	
बसतहुरु	तरा	गोठ	र	गोठ	पररसरलाई	उपययूति	रसायन	तरा	प्ररवब्ले	बन:संक्मण	गनदे	।

 y िररद	गरी	वा	अनय	तररकाले	बारहरको	पशबुसत	ुआफिनो	बरानमा	नबभत्याउने	।	
 y अरु	सवसरय	जनावरहरुलाई	िोप	लगाउने	।
 y िोप	पगेुसमम	सबै	पशलुाई	लगाउने	समभव	नभए	रुटीन	भयासकसनेशन	(६–६	मरहनामा)	भयासकसनेशन	गदाथा	
ररंग	भयासकसनेशन	वा	आफिनो	गाउंघर	गोठ	सममको	बाटाघाटाको	पशहुरुलाइ	लगाई	्ेछकबार	लगाउने	।

 y अनय	वयबसरापन	बबषाणकुो	बबशेषताको	अधयन	गरर	गनथा	सरकने	।

२.	रप.रप.आर.	(Peste-des-Petitis of Ruminant)
	 सबै	उमेरका	बाख्ा	तरा	भेंडामा	लागने	यो	रपरपआर	रोगबट	रहजोआज	् ेरै	बाख्ापालक	कृषकहरु	पररसचत	
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भई	सकेका	्छन	।यो	्ेरैमात्रामा	बािांलाई	र	कम	मात्र	भेंडालाई	लागने	एक	महामारी	रोग	हो	।	तयसैले	यस	
रोगलाई	कसैले	बाख्ाको	महामारी,	कसैले	बाख्ाको	हैंजा	त	कसैले	गोट	प्लेगको	नामले	सचबनन्छ	।	भेंडाबाख्ामा	
यो	रोगले	्ेरै	आबरथाक	क्बत	गराउने	भएर	नै	यसलाइ	रारष्ट्रय	प्रारबमतिा	प्राप्त	रोगको	रुपमा	परहचान	गरी	सन	
२०३०	समममा	उनमयूलन	गनदे	रणनधीबतको	सार	नेपाल	सरकार	असघ	बरढरहेको	्छ	।

पायाथाबाचधी	नामहरु
 PPR, Goat Plague, Pneumoenteritis complex, Goat catarrhal Fever, Pseudorinderpest,	बािांको	हैजा

ईबतहास
	 १९४०	 बतर	 अररिकामा	 देसिएको	 यो	 रोग	 अररिकामै	 मात्र	 बसबमत	 रहे	 पबन	 पश	ु वयापार	 तरा	
आवतजावतको	क्ममा	मधयपरु	हुंदै	भारत,	बंगलादेश	र	२०५१–५२	साबलतर	दसक्णधी	बसमा	हुंदै	नेपालको	
तराईको	सजललाहरुमा	प्रवेश	गरेको	र	हालको	ददनमा	केही	रहमाली	सजलला	बाहेक	नेपालको	घरायशधी	(Endemic) 
रोग	भई	सकेको	्छ	।

कारण	(Etiology)
	 यो	रोगको	कारक	ततव	पबन	बबषाण(ुभाइरस)	हो	जनु	पारामाइकजोभाइरीडधी	पररवार	सदसय	Peste-des –
petitis Virus	हो।यो	भाइरस	ररनडरपेसट	भाइरसकै	एउटा	सटै्न	रहेको	र	ररनडरपेसट	संग	यसको	बसरोलोसजकल	
समबन्	रहेको	र	केनाइन	बडसटेमपर	तरा	बमजलस	भायरससंग	पबन	यसको	नाता	समबन्	रहेको	कुरा१९५६मा	
मोरनेट	र	उसका	सारधीहरुले	पता	लगाए	।यसका	अनय	बबशेषताहरु	बनमन	अनसुार	्छन	।
 y ५०°से.ग्.े	तापक्ममा	३०	बमनेट	बभत्र	आफिनो	संक्मण	गनदे	क्मता	गमुाउं्छ	।
 y कम	रप.एच.	तरा	बलरपड	सोलभेनट	(घेलक)	प्रबत	संवेदनशधील	हनु्छ	तर	बलमफिनोडमा	मतृययू	पशंचात	पबन	
रप.एच.	पररवतथान	भएर	पबन	संरसक्त	रहेको	हनु्छ	।

 y यसले	ररनडरपेसट	संग	क्स	Protection	मा	मदत	ग्छथा	अराथात	ररनडरपेसट	भाइरसले	रपरपआर	र	रपरपआर	
भाइरसले	ररनडरपेसट	लागन	दददैन	।

 y यो	भाइरस	बाख्ा	भनदा	् ेरै	कम	भेंडामा	संक्मण	ग्छथा	।यसबाहेक	हररण	मगृ	तरा	बंगयूरले	पबन	यो	भाइरसको	
बबृ्मा	सहयोग	ग्छथा	तर	रोग	फैिलाउने	कुरामा	यसको	भबुमका	हदैुन	।

 y यो	भाइरसबाट	संक्मण	भइ	बबरामधी	हनेु	दर(Morbidity rate)	उचच	अराथात	९०%	भनदा	बढी	नै	हनु्छ	भन्े	
मतृययू	दर	नया	ठाउंमा	७०–८०	प्रबतशत	र	रोग	फैिबलरहने	ठाउंमा	कम	हनु्छ	।

 y रोगधी	जनावर,	तयसबाट	उतससजथात	–याल,	बसगान,	कफि,	कचेरा,	गोबर,रपशाव	र	यसको	समपकथा मा	रहेका	
भांडाकंुडा,	घांस	दाना,	सामरुहक	चरन	तरा	सामरुहक	बाटोबाट	जनावरहरुको	आवागमन	नै	रोग	सानदे	माधयम	
हनु	भन्े	यधी	माधयमहरुलाइ	मौसम,हावा,	आद्रता	तरा	बषाथाले	सपोटथा	गरररहेको	हनु्छ	।

 y यसको	Incubation Period	६	ददनको	हनु्छ	।
 y बाँचने	बाख्ा	जधीवनभरीको	लागधी	रपरपआर	बबरुद्धको	इमययूबनटी	प्राप्त	गनदे	।
 y बबगौतधी	(Clostral)इमययूबनटीले	पाठापाठछीलाइ	दु् 	न्छोडनुजेल	सरुक्ा	प्रदान	गरररािेको	हनु्छ	।
 y रोगले	शरररमा	असर	परु-याउने	प्रकृया	(Pathogenesis)
 y संक्मण	Sub acute,	Acute	,	Peracute	गरी	३	रुपमा	हनु्छन	।	जनु	बनमन	अनसुार	्छन	।
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 y Sub acute Form:	सवासप्रसवास	तरा	मिुको	माधयमबाट	शरररमा	प्ररवष्ट	भायरस	शरररभरी	फैिबलएर	६	
ददनको	इनकुवेशन	रपररयड	पब्छ	भेंडामा	प्राय	सबएक्यूट	तरा	बाख्ामा	बहतु	कम	मात्रामा	सबएक्यूट	रुपमा	
रोगधी	बनाउं्छ	।सबएक्यूट	रुपमा	हलका	वा	मनद	जवरो,	नाकको	Inflammaton,मययूकोसाको	परत	कुरहएर	
उरकने(	Mucosal erosin)	र	बबचबबचमा	्ेछरौटी	(Intermittent diarrhoea)	र	प्राय	१०-१४	ददनमा	बनको	
हनेु	।

 y Acute Form	:तर	बाख्ामा	३-४	ददनको	इनकुवेशन	रपररयड	पब्छ	बतब्	(Acute)रुपमा	रोग	देिा	प्छथा	जसमा	
परहला	जवरो	र	्ेछरौटी	देसिए	पबन	बाख्ा	सामानय	नै	देसिन्छ	,	तर	केही	घनटा	पब्छ	बािांमा	उदासधीपन,	
अपर	ररसपाइरेट्ी	ट्याकटऽ	एबलमेनट्ी	ट्याकट	तरा	ययूरोजेनाइटल	ट्याकटको	परतको	क्यधीकरण	(Erosion),	
जवरो	आएको	१–२	ददन	पब्छ	सजब्ो	बारहर	बनकाली	प्रससत		–याल	्छोडने,	नाकबाट	प्रससत	बाकलो	बसगान,	
जसले	नाकलाई	रनु्े,	्ेछरौटी	र	बनमोबनया	१०	ददन	बभत्र	मनदे	।

 y Peracute Form	 :तर	परएक्यूट	फिमथामा	बाख्मा	२	 ददनको	मात्र	इनकुवेशन	 रपररयड	पब्छ	नाकमा	 बतब्	
इनफिलामेशन,	उचच	जवरो,	सवास	फेिनथा	कदठनाइ,	निाने,	कसबजयत,	मययूकस	मेमबे्नहरु	रातो	भइ	क्यधीकरण,	
३	ददन	पब्छ	्ेछरौटी	शरुु	र	४–६	ददनमा	मनदे	।

रपरपअरसंग	बमलदोजलुदो	रोगहरु	
 CCPP, Blue Tongue, FMD, Contagious Ecthyma/Orf, Sheep & Goat Pox, Foot rot, Pneumonic pas-
teurellosis.

बनयनत्रण	तरा	रोकराम
 y रोगधी	जनावर	र	सो	को	दानापानधीको	वयबसरा	अलग	गनदे	।
 y चररचरन	र	पशहुरुको	अवागमन	बनद	गराउने	।
 y रोगधीमाउबाट	पाठापाठछीहरुलाई	चसुाउन	बनद	गनदे	।	
 y रोगधी	जनावर	संगको	समपकथा मा	रहेका	घांसपात,	सोतर,	दाना	तरा	अनय	कुरहन	सकने	बसत	ुजलाउने	र	अरु	
बसतहुरु	तरा	गोठ	र	गोठ	पररसरलाई	उपययूति	रसायन	तरा	प्ररवब्ले	बन:संक्मण	गनदे	।

 y िररद	गरी	वा	अनय	तररकाले	बारहरको	पशबुसत	ुआफिनो	बरानमा	नबभत्याउने	।	
 y अरु	सवसरय	जनावरहरुलाई	िोप	लगाउने	।
 y िोप	पगेुसमम	सबै	पशलुाई	लगाउने	समभव	नभए	रुटीन	भयासकसनेशन	वा	बषषै	रप्ेछ	भयासकसनेशन	गदाथा	ररंग	
भयासकसनेशन	वा	आफिनो	गाउंघर	गोठ	सममको	बाटाघाटाको	पशहुरुलाइ	लगाई	्ेछकबार	लगाउने	।

 y अनय	वयबसरापन	बबषाणकुो	बबशेषताको	अधयन	गरर	गनथा	सरकने	।

नेपाल	सरकारको	बनयनत्रण	रणनधीबत
 y रपरपआर	भयासकसनको	नेपालमै	प्रयाप्त	उतपादन	गरररहेको	।
 y बषदेनधी	बनःशलुक	रुटीन	भयासकसनेशन	चलाइरहेको	।
 y बबचमा	आकससमक	रोग	फैिबलएको	 बेला	Flash reporting	को	आ्ारमा	तरुुनत	भयासकसन	उपलब्	हनेु	
वयबसरा	गरेको	।

 y २०३०	समममा	उनमयूलन	गनदे	लक्य	बलएको	।
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३	कलाबसकल	सवाइन	रफिवर	(Classical swine fever)
	 सुंगरु,	बंगरु	तरा	बंदेलको	संक्ामक	रोग	र	उचच	मतृययूदर	भएको	यो	रोग	सुंगरुको	हैंजा,	होग	कोलेरा	
आदीको	नामले	सचबनने	यो	रोग	संसारभरी	नै	फैिबलएको	्छ	।

कारण (Etiology )
	 यो	रोग	टोगाभाइरीडधी	पररवार	अनतगथातको	सवाइन	फिीवर	बबषाणकुो	कारण	लागने	गरेको	पाइएको	्छ	जनु	
बबषाणकुो	बबशेषता	यस	प्रकार	्छन	।
 y यसको	एकमात्र	सेरोटाइप	भएको,	बोभाइन	डायरीया	भाइरससग	नाता	समबन्	भएको	भाइरस	हो	।
 y यो	भाइरस	संक्बमत	रिोजन	मासमुा	बषयौंसमम	र	सालटेड	मासमुा	६	मरहना	समम	बांच्छ	।
 y यो	भाइरस	रोगधी	जनावरको	–याल,	नाक	तरा	आिँाको	सेरक्सन,	ददशा	र	रपशावमा	प्रससत	पाइन्छ	।
 y केही	उडने	रकरा	तरा	चराहरु	संवाहक	(Vector)को	रुपमा	काम	ग्छथा	।
 y २०°से.ग्.े	तापक्मको	फिोमाइटमा	मरहनौंसमम	बाँच्छ	।
 y बबक्ी	बबतरण	हनेु	बंगरु	रोग	फैिलाउन	मखुय	सजममेवार	हनु्छ	।
 y इनकुबेशन	रपररयड	३–८	ददनको	हनु्छ	।
 y बबरामधी	दर	९५–१००%	र	मतृययूदर	पबन	उचच	तरा	एक्यूट	केशमा	शत	प्रबतशत		समम	नै	हनु्छ	।

शरररमा	रोगले	असर	गनदे	प्रकृया	(Pathogenesis)
 y ओरोफियारेनजधीयल	रुटबाट	शरररमा	प्ररवष्ट	गरी	बलमफिोसाइटमा	गइ	गणुोतर	बबृ्	ग्छथा	।
 y प्रभारवत	बंगयूरमा	उचच	जवरो	(१०६°फिा.समम),	झोरक्ने	तरा	उदासधीपन	तयसपब्छ	्छालामा	उचच	रति	संचार	
फिलसवरुप	रौं	नभएको	र	पातलो	्छाला	भएको	कान	तरा	पेटको	भागमा	रतिामय	जसतो	देसिने,	आिँामा	
कचेरा	अरवा	कनजंसकटभाइटीस	हनेु,	नाकबाट	बसगान	तरा	भोबमटीगं	हनेु	जसता	लक्णहरु	देसिने	र	यो	
परएक्यूट	केशमा	५	ददनसमममा	मनदे	।	जबरक	एक्यूट	केशमा	१०÷२०	र	क्ोबनक	केशमा	३०	ददनसममा	
मनदे	हनु्छ	।

 y रोग	लागेर	बनको	भएको	बंगरुमा	आजधीवन	यो	बबषाण	ुरहने	भएकोले	तयसतो	अवसराको	माउको	पाठेघरमा	
बबषाणकुो	उपससरतधी	रहन्छ	जसले	भ्णुमै	बचचा	मानदे,	पाठेघरमै	बचचा	सकुाउने	(मबमरफिकेशन),	जनमेर	मनदे,	
अरवा	पाठापाठछी	केही	समयपब्छ	मरने	अरवा	कुनै	बाँसचहाले	पबन	गभदे	संक्मण	(Transplacental Transmis-
sion)	को	कारण	माइलड	टाइपको	संक्मणले	कुनै	लक्ण	नदेिाइ	तयसको	पबन	प्रजनन	तसयतै	हनेु	भएकोले	
प्रजनन	समसयाहरु	आइलाग्छ	।	तसरथा	रोग	लागेर	बाँचेकालाइ	मानुथा	नै	बरुद्धमानधी	।

बमलदो	जलुदो	रोगहरु
 African Swine fever, Swine erypsielas, Salmonella Cholera Suis

बनयनत्रण	तरा	रोकराम
 y रोगधी	जनावर	र	सो	को	दानापानधीको	वयबसरा	अलग	गनदे	।
 y रोगधी	जनावर	संगको	समपकथा मा	रहेका	घांसपात,	सोतर,	दाना	तरा	अनय	कुरहन	सकने	बसत	ुजलाउने	र	अरु	
बसतहुरु	तरा	गोठ	र	गोठ	पररसरलाई	उपययूति	रसायन	तरा	प्ररवब्ले	बन:संक्मण	गनदे	।
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 y िररद	गरी	वा	अनय	तररकाले	बारहरको	पशबुसत	ुआफिनो	बरानमा	नबभत्याउने	।
 y संक्बमत	बंगरु	र	बंगरुको	मास	ुओसार	पोसार	नगनदे	।	
 y अरु	सवसरय	जनावरहरुलाई	िोप	लगाउने	।
 y एक	पटक	रोग	देिापररसकेपब्छ	सबै	बंगरुहरुलाइ	हटाउने,	फिामथालाइ	राम्री	बनःसंक्मण	गनदे	।
 y रेकडथा	भएको	बबसवाबसलो	तरा	रोगमतुि	फिामथाबाट	मात्र	पाठापाठछी	िरीदगरी	लयाउने	।
 y अनय	वयबसरापन	बबषाणकुो	बबशेषताको	अधयन	गरर	गनथा	सरकने	।

नेपाल	सरकारको	बनयनत्रण	रणनधीबत
 y २०५६	सालबाटै		भयासकसनको	नेपालमै	प्रयाप्त	उतपादन	गरररहेको	।
 y बषदेनधी	बनःशलुक	रुटीन	भयासकसनेशन	चलाइरहेको	।
 y बबचमा	आकससमक	रोग	फैिबलएको	 बेला	Flash reporting	को	आ्ारमा	तरुुनत	भयासकसन	उपलब्	हनेु	
वयबसरा	गरेको	।

४.	रानधीिेत	(Ranikhet/Newcastle Disease)
	 कुिरुा,	टककी,	बगनधी	फिाउल,रफिजेनटस	तरा	परेवामा	बबश्ववयापधी	रुपमा	लागने	ितरनाक	तरा	आरमीक	
रुपमा	महतवपयूणथा	सरुवा	रोग	जनु	मान्छमा	पबन	आफैिमा	 बसबमत  (Self limiting)	कनजंकटीभाइटीसको	रुपमा	
आउन	सकने	रोग	हो	।यो	रोग	परहलो	पटक	बेलायतको	नययूक्ासल	अन	टाइनमा	पतालागेकोले	नययूक्ासल	
बडसजज	र	भारतमा	परहलो	पटक	रानधीिेत	भन्े	ठाउँमा	पता	लागेकोले	रानधीिेत	रोग	पबन	भन्े	गररएको	्छ।	
बबश्ववपधी	रुपमा	लागने	रोग	भएपबन	डेनमाकथा ,	नवदे,	सवधीडेन,	रफिनलयाणड	जसता	देशहरुबाट	ररपोटटींग	भएको	्ैछन।

	 यो	रोगको	भाइरस	घातकताको	अ्ारमा	उचच	 बलरल	(प्राणानत	गनदे)	 देसि	नययूमोइनसेफिालाइटीस	र	
सबसकलबनकल	रुपमा	सवास	नलीको	संक्मण	समम	हनेु	भएकोले	एकपटक	रोग	लाबगसकेको	बरानबाट	अपेसक्त	
फुिल	उतपादन	हनु	नसकने	र	वयबसाय	घाटामा	जाने	भएकोले	हटाउन	ुनै	बरुद्धमानधी	हनेु	भएकोले	नै	यस	रोगलाई	
रारष्टय	प्रारबमतिा	प्रप्त	रोगको	रुपमा	बलइएको	्छ	।

कारण	(Etiology)
	 यो	रोग	भाइरसको	पारामाइकजोभाइरीडधी	पररवारको	एबभयन	पारामाइकजो	भाइरस	वा	नययूक्ासटल	बडसजज	
भाइरसबाट	लाग्छ	।	यो	भाइरसको	बबशेषता	बनमन	बमोसजम	्छन	।
 y ४५	बमनेट	बभत्र	५५°	से.ग्.े	मा	र	१	बमनेट	बभत्र	१००°	से.ग्.े	मा,	३०	बमनेट	बभत्र	सयूयथाको	प्रकाशमा	
बनससक्य	हनेु	,	४°	से.ग्.े	मा	केही	ददनसमम	संक्मण	भइरहने,	जमेको	मतृ	कुिरुाको	शरररमा	२	बषथासमम	
बाँचने	हनु्छ	।

 y असमलय	भनदा	क्ारीय	रसायनहरु	प्रबत	बढी	संवेदनशधील	हनेु,	२.५%	को	सोबडयम	हाइडरोङ्कसाइडको	घोलले	
कुिरुाको	िोर,	भांडाकंुडा	तरा	इक्यूपमेनटसहरुको	बन:संक्मण	गनथा	प्रयोग	गरीन्छ	।

 y यसको	प्रसारण	प्रतयक्	समपकथा ,	उतससजथात	बबषाणकुो	अनतग्हण	तरा	केही	जंगली	पन्छछीहरुबाट	हनु्छ	।
 y यो	बबषाण	ुमखुय	रुपमा	कुिरुा,	टककी	तरा	केही	घरपालवुा	तरा	जंगली	पन्छछीहरुमा	संक्मण	हनु्छ	।
 y यसको	इनकुवेशन	रपररयड	औसतमा	५–६	ददन	जनु	२–१५	ददन	समम	पबन	लसमबन	सरकने	र	उचच	
महामारी	रकबसममा	३	ददनमा	लक्ण	देसिने	।	संक्मण	कुिरुाको	उमेर	तरा	बबषाणकुो	उपजातमा	भर	
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प्छथा	।
 y घातकताको	आ्ारमा	यो	बबषाणलुाइ	३	टाइपमा	बाँबडएको	्छ	लेनटोजेबनक,	मेसोजेबनक	र	भेलोजेबनक	।	
भेलोजेबनकलाई	पनुः	नययूरोटोरपक	र	बभससेरोटोरपकमा	बांबडएको	्छ	।

लक्ण
	 मौसम	र	बबषाणकुो	टाइप	अनसुार	यसको	लक्ण	बबबभन्	रुपमा	देसिन	सक्छ	।	गममी	याममा	नययूरोटोरपक	
टाइप	सरक्य	भइ	नशा	समबसन्	लक्ण	तरा	जाडो	याममा	सवासप्रसवासको	लक्णको	बाहलुयता	हनु्छ	।	सा्ारण	
त	या	सवास	प्रसवास,नशा	र	पाचन	समबसन्	लक्ण	देिा	पनदे,	रोग	चाँडो	फैिबलइ	२४	घनटा	बभतै्र	मनथा	रालने	तरा	
बनमन	बमोसजमका	लक्णहरु	देसिने	हनु्छ	।
 y रोगधी	कुिरुाको	सलुी	हररयो	रंगको	पातलो,	फुिल	उतपादन	सवाटै	घटेको,	पारेको	फुिल	असामानय	।
 y मतृययूदर	बबषाणकुो	टाइप	अनसुार	शत	प्रबतशत	समम	पबन	पगुने	।
 y पोसटमाटथाम	 गदाथा	 िासगरी	 प्रोभेनटीकुलस	 र	 अरु	कोसटहरुमा	 हेमोरेज	 भएको,	 नेक्ोरटक	 बलजन,	 सवास	
नलीहरुमा	मययूकस	भेरटने,	हावाको	रैली	बाकलो	कडा	तरा	्बमलो	भेरटने	।

बमलदा	जलुदा	रोग
	 एबभयन	इनफिलएुनजा,	एबभयन	इनफेिसकसयस	लयाररंगोटारकयाइरटस,	इनफेिसकसयस	कोराइजा,	इनफेिसकसयस	
ब्ोङकाइरटस	आदी	।

बनयनत्रण	तरा	रोकराम
 y रोगधी	कुिरुा	र	सो	को	दानापानधीको	वयबसरा	अलग	गनदे	।
 y रोगधी	कुिरुासंगको	समपकथा मा	रहेका	सोतर,	दाना	तरा	अनय	कुरहन	सकने	बसत	ुजलाउने	र	अरु	बसतहुरु	
तरा	गोठ	र	गोठ	पररसरलाई	उपययूति	रसायन	तरा	प्ररवब्ले	बन:संक्मण	गनदे	।

 y िररद	गरी	वा	अनय	तररकाले	बारहरको	पशबुसत	ुआफिनो	बरानमा	नबभत्याउने	।
 y संक्बमत	कुिरुा	र	कुिरुाको	मास	ुओसार	पोसार	नगनदे	।	
 y सेडल	र	उमेर	अनसुार	िोप	लगाउने	।तर	ग्ामधीण	कुिरुामा	कदठनाइ	हनेु	भए	पबन	वयबसरापन	गरी	
लगाउने	।

 y एक	पटक	रोग	देिापररसकेपब्छ	सबै	कुिरुालाइ	हटाउने,	फिामथालाइ	राम्री	बनःसंक्मण	गनदे	।

नेपाल	सरकारको	बनयनत्रण	रणनधीबत
					२०३०	बभत्र		उनमलुन	।

					रोग	बनयनत्रण	गनथा	बषदेणधी	िोप	कायथाक्म	।
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राम	नारायण	साह
पश	ुसचरकतसक

पशपुन्छछी	तरा	मतसय	रवकास	बनददेशनालय,
रवराटनगर

बबराटनगरको	सन	्१९९१	देसि	२०२१	सममको	३०	बषथाको	मौसमको	औसत	बबबरण

kz'kfngdf df};dsf] k|efj Go"lgs/0f Ps laZn]if0f
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उपरोति	त्थय	बमोसजम	मौसमधी	वयबसरापन
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ड्ग	रेबसड्यू	र	हाम्ो	भरवष्यः

	 रेबसड्यू	भनेको	अवशेष	हो।कुनै	पबन	बसतकुो	अनतमा	तयो	बसतकुो	अवशेष	रहन	जान्छ	र	तयो	अवशेषको	
आ्ारमा	तयहां	तयो	बसतकुो	उपससरबत	बरयो	भन्े	कुरा	पबन	ज्ात	हनु्छ।तयसरी	नै	माबनस	तरा	पशपुन्छछीमा	प्रयोग	
भएको	बबबभन्	औष्धीहरुले	आफनो	काम	पश्ात	शरररमा	केही	अवशेषहरु	्छोडने	ग्छथा	जसलाई	ड्ग	रेबसड्यू	
भबनन्छ।तयसतै	एसनटबायोरटक	तरा	एनरलमेसनटक	औष्धीहरुको	प्रयोग	पब्छ	शरररमा	रहन	जाने	अवशेषलाई	
एसनटबायोरटक	रेबसड्यू	भबनन्छ।

यो	रेबसड्यूको	हाम्ो	शरररमा	कसतो	असर	हनु्छ	त?

 y ड्ग	रेबससटेनटको	बबकास	ग्छथाः	जसले	गदाथा	पब्छलला	ददनहरुमा	तधी	औष्धीहरु	प्रभावही	हनु	जान्छ।

 y शरररमा	ड्ग	हाइपरसेनबसरटबभटी	प्रबतरक्या	गराउं्छ।

 y नमथाल	इनटेससटनल	फिलोराहरको	बडसरप्सन	ग्छथा।

 y काबसथानोजेबनक	वा	क्ानसरको	ततव	उतपन्	ग्छथा।

 y मययूटाजेबनक	अरवा	भरवष्यको	बंशागबतमा	नराम्ो	प्रभाव	पा्छथा।

 y टेराटोजेबनक	अरवा	संतानोतपादनमा	अंगभंगको	प्रभाव।

	 सवास्थयमा	यधी	डरलागदा	असरहरुले	गदाथा	अरहले	बबश्वकै	धयान	आकरषथात	भएको	्छ।मानव	सवास्थयमा	हनेु	
यधी	असरहरुलाई	आगोमा	घययू	रप्ने	काम	भेटेरीनरी	सेकटरबाट	भइरहेकोले	यो	भेटेरीनरी	सेकटर	अरहले	आकषथाणको	
केनद्र	बनेको	्छ।रकनभने	मानवले	प्रतयक्	रुपमा	आफुिले	प्रयोग	गनदे	औष्धीबाट	त	यधी	असरहरु	्छदै्छ	र	रप	
पशपुन्छछीबाट	प्राप्त	हनेु	आहारा	दु् ,	फुिल	मासमुा	पशपुन्छछीलाइ	गररएको	उपचारमा	यधी	औष्धीहरुको	अवशेषहरु	
दु् ,	फुिल	मास	ुजसता	उतपादनमा	उतसजथान	भइ	आएको	हनुाले	मानव	सवास्थय	संकटमा	्छ	र	जसको	उतप्ररेकको	
काम	भेटेरीनरी	सेकटरले	गरररहेको	्छ।तयसैले	भेटेरीनरी	सेकटरमा	यो	महतवपयूणथा	इसययू	हो।

ड्ग	रेबसडययू	कसरी	र	कहां	हनु्छ?

	 जसनसकैु	रुटबाट	प्रयोग	गररएको	औष्धी	परहला	बबबभन्	प्रबतरक्याहरुले	आयोनाइजेशन	भइ	कमपोनेनट	
अनसुारको	अवयबहरुमा	टुरक्न्छ।	तयसपब्छ	अवशोषण	(Absorption)	हनु्छ।अवशोषण	पश्ात	कमपोनेनटहरु	
रगतसंग	 बमबसइ	 रति	प्रवाहको	 माधयमबाट	 टाजदेट	 अंगमा	 पगुधी	आफनो	काम	ग्छथा।र	 रगतमा	 बमबसदा	 हनेु	
रफिलटे्शनमा	बांकी	रहेका	कणहरु	अवशेषको	रुपमा	मांसपेशधीयतुि	तनतहुरुमा,	बोसोयतुि	तनतहुरुमा,	उतपादनहरु	
जसतै	गोबर,	रपशाव,पबसना,दु् 	आदीमा	गएर	बस्छ।यसरी	दु् ,	गोबर,	रपशाव,	पबसना	आदीमा	बसेका	अवशेषहरु	
यधी	उतपादनहरुसैगै	बारहर	बनसकन्छ	रेबसड्यू	बनष्काषण	(Residue extraction)	भबनन्छ।कुनै	पबन	रुटबाट	प्रयोग	
गररएको	औष्धी	प्रयोग	गरेदेसि	बनष्काषण	सममको	औष्धी	अनसुार	फिरक	फिरक	अव्धी	हनु्छ	जनु	अव्धीलाइ	
रवरड्ाउल	अव्धी	(Withdrawl period)	भबनन्छ।

ड्ग	रेबसड्यू	बढाउने	केही	ततव	वा	हाम्ा	वयबहारहरु

 y सचरकतसकको	सललाह	बेगर	जराभावधी	एसनटबायोरटक	तरा	अनय	औष्धीहरु	प्रयोग	गनदे	।
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ड्ग	रेबसड्यूलाइ	नययूबनकरण	गनदे	5R		उपायहरुः	(Follow the 5R’s to Prevent Veterinary Drug 
Residues)

 y काननुले	 प्रबतबन्	 गरेका	 केही	औष्धीहरुको	 लरुकब्छरप	 प्रयोग।औष्धीको	 कुलत	 (Drug addicts)	 मा	
लागेकोहरु।	यधी	कुराहरुलाइ	ड्ग	एबययूज	भबनन्छ।

 y औष्धीको	मात्रा,	सेवन	गनदे	अनतराल,	औष्धीको	कोषथा	आदीको	खयाल	नगरी	सेवन	गनदे।

 y रोगको	सही	बनदान	नगनदे,	सही	औष्धीको	्छनौट	नगनदे,	बनष्काषण	अव्धी	(withdrawl period)	मा	साव्ानधी	
नअपनाउने।

 y िासगरी	 भेटेरीनरी	 प्राइसकटसमा	 मास	ु र	 दु् 	 र	 अणडाको	 लागधी	 पाबलएको	 पशमुा	 एसनटबायोरटक	 तरा	
एनरलमेसनटकको	प्रयोग	पब्छ	बनष्काषण	अव्धीको	बेवासता।
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		 पशपुन्छछीबाट	 माबनसमा	 सनदे	 तरा	
माबनस	 बाट	 पशपुन्छछीबाट	 सनदे	 सरुवा	
रोगलाई	 जनुोरटक	 रोग	 भबनन्छ।	 यो	 रोग	
पशपुन्छछीबाट	माबनसमा	र	माबनसबाट	पशमुा	
ससजलैसँग	 स्छथा।	 पशपुन्छछीसँगको	 लसपस,	
काँचो	 दयू्,	 दही,	 मास,ु	 काँचो	 तरकारी	 र	
हावाको	माधयमबाट	जनुोरटक	रोग	सदथा्छ।

	 समदुायमा	 संक्मण	 फैिलाउन	 सकने	
जोसिमका	 आ्ारमा	 प्रारबमकीकरण	 गदषै	
सवास्थय	तरा	जनसंखया	मनत्रालयले	१०	वटा	
जनुोरटक	 रोग	 सावथाजबनक	 गर	्यो।	 जसमधये	
ईनफलएुनजालाई	 सरकारले	 परहलो	 नमबरमा	
रािेको	्छ।	प्रारबमकीकरणको	सयूचधीमा	रेबबज	दोस्ो	र	कोरोना	भाइरसलाई	तेस्ो	नमबरमा	रासिएको	्छ।	

	 यधी	१०	वटा	रोगलाई	प्रारबमकीकरण	गनथा	सवास्थय	तरा	जनसंखया	मनत्रालयलाई	कररब	दईु	वषथा	लागयो।	
प्रारबमकीकरण	गररएका	यधी	रोगहरुको	जनचेतना	समदुायमा	अतयनतै	नययून	्छ।	यबतसमम	की	असपतालमै	पबन	
यधी	सबै	रोगहरुको	सहज	तररकाले	परहचान	गनथा	सरकदैन।	कबतपय	रोगको	 बनदानका	लाबग	आवशयक	पनदे	
डाइगनोससटक	रकट	पबन	उपलब्	्ैछन।	

जनुोरटक	रोगको	प्रारबमकीकरण	गनुथाको	केही	मखुय	कारणहरु	्छन।् 

 9 परहलो,	‘पशपुन्छछीबाट	बाट	माबनसमा	सनदे	रोगहरुको	परहचान।

 9 दोस्ो,	‘जोसिमका	आ्ारमा	रोगको	प्रारबमकीकरण।

 9 तेस्ो,	‘सहज	बनदान	तरा	रोग	अनसुार	उपचारको	वयवसरा।

 9 चौरो,	‘समदुायसतरमा	यधी	रोगहरुको	जनचेतनामा	वरृद्ध।

	 पशपुन्छछीबाट	बाट	सनदे	रोगहरु	के	के	हनु?्	कुनलाई	बढी	प्रारबमकता	ददने	?	कुन	रोगको	लाबग	कसतो	
उपचारको	वयवसरा	गनदे	भन्े	उद्ेशयका	सार	जनुोरटक	रोगको	प्रारबमकीकरण	गररएको	हो।	पश	ुसवास्थयको	
क्ेत्रमा	र	मानवधीय	सवास्थयको	क्ेत्रमा	काम	गरररहेका	रवशेषज्हरु	गररएको	भोरटङको	आ्ारमा	यधी	रोगहरुको	
प्रारबमकीकरण	गररएको	हो	।	जनुोरटक	रोगलाई	जोसिमका	आ्ारमा	रारष्ट्रय	सतरबाट	प्रारबमकीकरण	गररएको	
यो	नै	परहलो	पटक	हो।

	 इरपबडबमयोलोजधी	तरा	रोग	बनयनत्रण	महाशािा	अनतगथात	जनुोरटक	तरा	अनय	सरुवा	रोग	बनयनत्रण	शािा	
पबन	्छ।	

	 जनुोरटक	रोगको	प्रारबमकीकरणका	लाबग	नेसनल	जनुोरटक	टेसकनकल	वरकथा ङ	ग्पु	बनाइएको	बरयो।	

h'gf]l6s /f]u / k|fyldsLs/0fM



kz'kG5L tyf dT:o ;DaGwL

a'n]l6g – @)&(

56

जसमा	 सवास्थय,	 पश,ु	 वातावरण	 तरा	 िाद्	 क्ेत्र,	 रवश्व	 सवास्थय	 संगठनका	 प्रबतबनब्तव	 बरए।	 यो	 ग्पुले	
रोगहरुको	सयूचधीकरण	गनथा	रालयो।	तयो	क्ममा	नेपालमा	९०	वटा	जनुोरटक	रोगहरु	फेिला	बरयो	।	तधी	९०	
वटा	रोगहरुमधये	पबन	नेपालको	पररवेशमा	कुन	रोगको	वयवसरापन	गनुथा	आवशयक	्छ	भनेर	मोडाबलटी	बनाउन	
सरुु	भयो।	

	 रोगको	बोझ,	महामारीको	रुप	बलन	सकने	क्मता,	यसले	माबनस	र	पशमुा	बनमतयाउन	सकने	जरटलता,	
वातावरण	र	आबरथाक	क्ेत्रमा	पानदे	प्रभाव,	रोगलाई	बनयनत्रण	गनथा	सरकने	क्मता	लगायतलाई	यसको	प्रमिु	आ्ार	
बनाइयो।	रवशेषज्हरुले	रयनै	आ्ारमा	९०	बाट	४२	वटा	जनुोरटक	रोगको	्छनोट	गरे।	तर	सधीबमत	स्ोत	
सा्न	र	जनशसतिका	कारण	४२	वटा	रोगमधये	पबन	१०	वटा	रोगलाई	प्रारबमकीकरण	गनुथा	परेको	हो	।

	 यधी	रोगहरु	बनयनत्रणका	लाबग	सवास्थय	क्ेत्र	मात्र	नभई,	पश	ुसवास्थय,	िाद्,	कृरष	क्ेत्रका	बनकायहरुको	
समनवय	रोग	बनयनत्रणको	कायथा	गररन्छ	।	

नेपालमा	भेरटएका	९०	वटामधये	सरुुमा	्छनोटमा	परेका	४२	रोगहरुः		

	 एनथ्केस,	ब्सेुलोबसस,	क्ाइबमयन	कंगो	हेमोरेसजक	रफिभर	(सधीसधीएचएफि),	इबोला	भाइरस,	फिाबसयोबलयाबसस,	
लेप्टोसपाइरोबसस,	 बनपा	 भाइरस,	 रेबबज,	 ररफट	 भयाली	 रफिभर,	 वेष्ट	 नधील	 रफिभर,	 सचकनगनुधीया,	 डेंग,ु	 हनटा	
भाइस,	 हेपाटाइरटस	ई,	जापाबनज	इनसेफलाइरटस,	कायासनुार	फिरेसट	 बडसजज,	लससा	 रफिभर,	 लेससमबनयाबसस,	
सक्बटाइफिस,	 सपथादंश,	 सजका	 भाइरस,	 एबभयन	 इनफलएुनजा,	कोरोना	 भाइरस	 (सासथा,	 मसथा,	 सासथा	कोभ	२),	
इसचनोकोकोबसस/हाईडारटडोबसस,	हेनड्ा	भाइरस,	लाइम	बडसजज,	मारबगथा	भाइरस	बडसजज,	टेसनटबसस/बसससटसककोबसस,	
टोकजोप्लासमोबसस,	जनुोरटक	क्यरोग,	बोटुबलजम,	क्ामपोलोबयाकटर,	रक्प्टोसपोररबडओबसस,	ई	कोली,	हकुवामथा,	
ररंगवमथा,	सालमोनेलोबसस,	बसजनल	इनफलएुनजा,	सशगेला,	रटटानस,	प्लेग,	जनुोरटक	फिाइलेररयाबसस।	

यधी	४२	वटा	रोगहरुमधये	सरकारले	१०	वटा	जनुोरटक	रोगलाई	मात्र	प्रारबमकीकरण	गरेको	हो।

सरकारले	प्रारबमकीकरण	गरेका	दश	वटा	जनुोरटक	रोगहरु
१.	ईनफलएुनजा	(जनुोरटक	ईनफलएुनजा,	बसजनल	ईनफलएुनजा)

२.रेबबज

३.कोरोना	भाइरस	(सासथा,	मसथा,	सासथा	कोभ	२)

४.	लेप्टोसपाइरोबसस

५.	ब्सेुलोबससस

६.	सालमोनेलोबसस

७.	लेससमबनयाबसस

८.	जनुोरटक	क्यरोग

९.	बसससटसककोबसस/हाईडारटडोबसस

१०.	टोकजोप्लासमोबसस

१.	ईनफलएुनजा	(जनुोरटक	ईनफलएुनजा,	बसजनल	ईनफलएुनजा)
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	 सरकारले	प्रारबमकीकरण	गरेका	१०	वटा	जनुोरटक	रोगहमधये	ईनफलएुनजा	परहलो	नमबरमा	्छ।	यो	
श्वास	प्रणालीको	संक्ामक	रोग	हो।	यसले	रुघािोकीको	भाइरस	जसतै	फिोकसो,	घाँटी	तरा	नाकको	कोरषकालाई	
प्रभारवत	ग्छथा।	इनफलएुनजा	चार	रकबसमका	हनु्छन।्	ए,	बधी,	सधी	र	डधी।	जसमधये	इनफलएुनजा	ए	र	बधी	भाइरस	
मौसमधी	महामारीको	कारण	बनद्छ।	

	 यो	रोग	यो	एक	वयसतिबाट	अककोमा	ब्छटो	र	ससजलैसँग	सनदे	भएकाले	जोसिम	हनु्छ।	जवरो	आउन,ु	िोकी	
लागन,ु	घाँटी	दखु्,ु	टाउको	दखु्,ु	मासंपेशधी	तरा	जोनमी	दखु्	ुयसका	लक्ण	हनु।्	िोकी	दईु	साता	वा	सोभनदा	
बढीसमम	हनु	रहन	सक्छ।	वदृ्धवदृ्धा,	गभथावतधी,	दीघथारोगधी	र	पाँच	वषथा	मबुनका	बालबाबलका	यसको	जोसिममा	
प्छथान।्	समयमै	उपचार	गररए	साताबभतै्र	बनको	हनु	सक्छ।	तर	यसले	गमभधीर	रुप	बलए	माबनसको	जयानै	समेत	
जान	सक्छ।	

	 यो	रोगका	कारण	रवश्वमा	वषदेनधी	३०	देसि	५०	लाि	माबनसहरु	गमभधीर	रुपमा	बबरामधी	प्छथान।्	जसमधये	
बसजनल	इनफलएुनजाका	कारण	वषदेनधी	२	लाि	५०	हजारदेसि	५	लाि	माबनसहरुको	मतृय	ुहनु्छ।	

२.रेबबज

	 रेबबज	 रोग	 सरकारले	 प्रारबमकीकरण	 गरेको	 सयूचधीको	 दोस्ो	 नमबरमा	 ्छ।	 रेबबज	 रोग	 शतप्रबतशत	
रोकराम	गनथा	सरकने	रोग	हो।	

	 यो	रोग	रेबबज	रोग	लागेको	संक्बमत	जनावरले	टोकदा	या	उनधीहरुको	र	्याल	चोटपटक	वा	घाउँमा	पदाथा	
स्छथा।	सयाल,	कुकुर,	बाँदर,	बबरालो,	चमेरो	जसता	जनावरको	टोकाइले	गदाथा	रेबबज	रोग	हनु्छ।	तर	९९	प्रबतशत	
रेबबज	कुकुरको	टोकाइका	कारण	हनु्छ।	

	 रोग	रोग	भाइरस	ह्याबदो	पररवारको	बलसा	भाइरसबाट	हनु्छ।	सरुुमा	जनावरको	र	्यालमा	रहेका	भाइरस	
जनावारको	टोकाइबाट	घाउमा	पगु्छ।	सामानयतया	भाइरस	सरेपब्छ	सरक्य	हनेु	समय	२	देसि	३	मरहनासमम	
हो।	तर	यो	केही	ददनदेसि	वषषौसमम	पबन	रहन	सक्छ।	टाउको	दखु्,ु	जवरो,	असहजता,	वयवहारमा	पररवतथान,	
आक्मक	गनदे	िालको	हनेु	लक्ण	देसिन्छ।	रोगले	जरटल	अवसरा	बलएपब्छ	बबरामधीको	मतृय	ुसमेत	हनु्छ।	

	 रवश्वभर	१	सय	५०	राष्ट्रमा	रेबबज	रोगका	कारण	वषदेनधी	५९	हजार	माबनसको	मतृय	ुहनु्छ।	नेपालमा	
वषदेनधी	१०	देसि	१	सय	माबनसको	मतृय	ुरेबबज	रोगका	कारण	हनेु	ग्छथा।	रेबबज	रोग	लाबगसकेपब्छ	कुनै	उपचार	
्ैछन।	तर	समयमै	रेबबज	रवरुद्धको	िोप	लगाए	यसबाट	बचन	सरकन्छ।	

३.	कोरोना	भाइरस	(सासथा,	मसथा,	सासथा	कोभ	२)

	 रवश्वलाई	त्रबसत	बनाएको	कोरोना	भाइरसको	जोसिम	अझै	पबन	कम	भइसकेको	्ैछन।	संक्मण	दर	
घटेपबन	जोसिम	उसतै	्छ।	कोरोना	भाइरस	सरकारले	प्रारबमकीकरण	गरेको	रोगको	सयूचधीमा	तेस्ो	नमबरमा	परेको	
्छ।	

	 कोरोना	भाइरस	नाक	र	मिुबाट	माबनसको	शरीरमा	प्रवेश	ग्छथा।	संक्बमत	वयसतिले	िोकदा	वा	हाछ्ु	
गदाथा	नाक	र	मिुबाट	बनससकएका	ससाना	ब्छटा	माफिथा त	भाइरस	स्छथा।	भाइरसले	घाँटी,	श्वासनली	र	फिोकसोका	
कोषलाई	आक्मण	ग्छथा।	रवसतारै	अनय	अंगहरुलाई	संक्मण	गरी	बबरामधीलाई	जरटल	अवसरामा	परु	्याउँ्छ।	
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श्वासप्रश्वासमा	समसया,	िोकी	लागन,ु	 जवरो	आउन	ुयसका	लक्णहरु	हनु।्	मासकको	अबनवायथा	 प्रयोग,	 बेला	
बेलामा	साबनु	पानधीले	हात	हनेु,	सामासजक	दयूरी	कायम	गनदे	यसबाट	बचने	प्रभावकारी	उपाय	हनु।्	कोरोना	
भाइरसको	जोसिम	कम	गनथा	सरकारले	िोप	अबभयान	समेत	सञ्ालन	गरेको	्छ।	

४.	लेप्टोसपाइरोबसस

	 जनावरबाट	माबनसमा	सनदे	रोगमधये	एक	हो,	लेप्टोसपाइरोबसस।	यो	 बलप्टोसपाइरा	नामक	जधीवाणसँुग	
समबसन्त	्छ।	यसले	माबनस	र	पश	ुदवैुलाई	प्रभारवत	ग्छथा।	रवश्व	सवास्थय	संगठनका	अनसुार	यसको	उपससरबत	
रवश्वभर	्छ।	संक्बमत	पशकुो	रपसाबबाट	सनदे	यो	रोगका	बबरामधी	वषदेनधी	बढदै्छ।	तर	रोगको	बारेमा	बहस	तरा	
्छलफिल	कमै	मात्रामा	हनेु	ग्छथा।	

जवरो	आउने	बबसत्कै	अब्कांश	सचरकतसकले	लेप्टो	सपाइरोबससका	बबरामधीलाई	टाइफिाइड,	सक्ब	टाइफिसको	
औषब्	चलाउने	भएकाले	यो	रोग	तयबत	चचाथामा	आउँदैन।	यो	रोग	डेंग,ु	टाइफिाइड	र	भाइरल	हेपाटाइरटसको	
जसतै	समान	लक्ण	हनेु	भएकाले	यसलाई	परहचान	गनथा	गाह्ो	हनु्छ।				

	 उष्ण	हावापानधी	भएको	क्ेत्रमा	यो	रोगले	दिु	ददने	ग्छथा।	अतयाअब्क	वषाथा	र	बाढी	हनेु	क्ेत्रमा	यसले	
प्रकोपको	रुप	बलन	सक्छ।	तयसैले	रवशेषगरी	बाढी	प्रभारवत	क्ेत्रका	माबनस	यसको	जोसिममा	हनु्छ।	

	 केही	माबनसहरु	आफनो	पेशागत	तरा	उनधीहरुले	अपनाउने	जधीवनशैली	र	वातावरणले	उनधीहरु	यस	रोगको	
जोसिममा	प्छथान।्	रवश्व	सवास्थय	संगठनका	अनसुार	कृषक,	पशपुालक,	पश	ुसचरकतसक,	मास	ुपसलमा	काम	गनदे	
वयसति	यसको	जोसिममा	्छन।्	यो	रोग	प्राय	ग्ामधीण	क्ेत्रमा	देसिने	गरेपबन	संक्बमत	मसुाका	कारण	यो	रोग	
हाल	शहरी	क्ेत्रमा	समेत	देिा	पनथा	रालेको	्छ।	

समयमा	उपचार	नपाए	यो	रोगले	घातक	रुप	बलने	समभावना	पबन	्छ	।	यो	जरटलता	उनमिु	भए	यसले	बमगषौला,	
कलेजो,	सनायपु्रणालीमा	असर	ग्छथा।	सारै	मतृय	ुहनु	सक्छ।	सामानयता	यसको	लक्ण	५	देसि	१४	ददनको	
बधीचमा	देिाप्छथा	तर	करहले	२	देसि	३०	ददनको	बधीचमा	पबन	यसको	लक्ण	देिा	पनथासक्छ।	यो	एक	सामानय	
फल	ुभएपबन	यसले	करहलेकाँही	घातक	रुप	बलन	सक्छ।	जवरो	आउन,ु	आिँा	रातो	हनु,ु	शरीर	दखु्,ु	शरीर	
सचलाउने	(बबबबरा	पबन	आउन	सक्छ),	बलनफि	ग्नरधी	ससुन्ने	यसका	लक्णहरु	हनु।्	

	 रवशेष	गरी	बाढी	 प्रभारवत	क्ेत्रका	माबनसहरु	अबल	चनािो	भएर	 रहनपु्छथा।	घरबारहर	नाङ्ो	िटु्ाले	
नरहंडने,	फिोहोर	पानधीको	प्रयोग	नगनदे,	पानधी	उमालेर	रपउने,	दरुषत	पानधी,	माटो	तरा	िेतधीको	काम	गररसकेपब्छ	
साबनु	पानधीले	राम्ोसँग	हात	्नु	ुप्छथा।	

५.	ब्सेुलोबससस

	 यो	रोग	ब्सेुलला	सजवाणबुाट	स्छथा।	ब्सेुलोबससस	रोगको	सजवाण	ुजंगली	तरा	घरपालवुा	दवैु	प्रकारका	
पशमुा	प्राकृबतक	रुपले	रहेको	हनु	सक्छ।	यो	सजवाण	ुसंक्बमत	जनावरका	दयू्,	पाठेघरबाट	बनसकने	श्ाव,	वधीयथा	
तरा	तरुहएको	बचचामा	रहेको	हनु्छ।	यसको	संक्मणले	पशहुरुमा	गभथा	तहुाउने	र	बाझोपन	गराउन	सक्छ।	
जसले	गदाथा	संक्बमत	जनावरको	दयू्,	वधीयथा,	पाठेघरबाट	बनसकने	श्ाव	वा	तरुहएको	बचचा	आददको	संसगथामा	आउने	
माबनसमा	यो	रोग	ससजलै	सनथा	सक्छ।	

	 काँचो	दयू्	रपउनेहरुलाई	यो	रोग	सनदे	सबैभनदा	बढी	जोसिम	हनु्छ।	भेडधी	गोठमा	बसने,	गाई	भैसधी,	संगरु	
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तरा	बंगरुको	सयाहार	ससुार	गनदे	माबनसहरुमा	यो	रोग	ब्छटो	सनथा	सक्छ।	यो	रोग	मयकुस	सझलली	वा	्छालामा	
भएको	घाउ	चोटमा	पाठेघरबाट	बनसकने	श्ाव	वा	वधीयथाको	बस्ा	समपकथा 	हुँदा	सनदे	गरेको	पाइएको	्छ।	

	 जवरो	आउने,	पबसना	आउने,	टाउको	दखु्,े	ढाड	दखु्,े	ररंगटा	लागने,	जवरो	आउने	र	्छोडने,	घडुा	तरा	
जोनमी	ससुन्ने	यसका	लक्णहरु	हनु।्	जनावरमा	बसेु्लोबसस	रोग	बनयनत्रण	गनथा	बनरोगधी	पशलुाई	िोप	लगाउने,	
रोगधी	जनावरलाई	अलग	राख्	ेवा	हटाउने,	गोठको	सरसफिाई	राम्री	गनदे,	उमालेको	वा	प्रशोब्त	दयू्	मात्र	सवेन	
गनदे,	वयसतिगत	सरसफिाईमा	रवशेष	धयान	ददने	यसबाट	बचने	उपायहरु	हनु।्	रवश्वभर	वषदेनधी	५	लाि	माबनस	यो	
रोगबाट	संक्बमत	हनेु	गरेका	्छन।्	

६.	सालमोनेलोबसस

	 पशबुाट	सनदे	रोगहरुमधये	सालमोनेलोबसस	पबन	एक	हो।	यो	सालमोनेला	प्रजाबतको	सजवाणबुाट	स्छथा।	
यो	घरेल	ुतरा	जंगली	पशहुरुमा	पाइने	ग्छथा।	रवशेषगरी	माबनसले	िाने	अणडा,	मास,ु	दयू्	र	पोलट्ीबाट	यो	रोग	
सदथा्छ।	राम्ोसँग	सफिा	नगरी	काचो	तरकारी	िाँदा	पबन	यो	रोग	स्छथा।	

टाउको	दखु्,ु	पेटको	दिुाई,	झाडापिाला,	वाकवाकी	लागन	ुर	करहले	काँही	बानता	हनु	ुयसका	लक्णहरु	हनु।्	
यो	रोगबाट	बचन	पशहुरुको	सरसफिाईमा	रवशेष	धयान	ददनपु्छथा।	पशहुरुलाई	दरुषत	आहार	र	पानधी	िान	ददन	ु
हुँदैन।	रोगधी	पशकुो	ततकाल	उपचार	गनुथाप्छथा।	

	 झाडापिाला	भएका	चार	जनामधये	एक	जनामा	सालमोनेला	सजवाणकुा	कारण	हनेु	गरेको	्छ।	यो	रोगका	
कारण	रवश्वमा	वषदेनधी	५५	करोड	माबनस	बबरामधी	पनदे	गरेको	रवश्व	सवास्थय	संगठनले	जनाएको	्छ।	

७.	लेसमाबनयाबसस

	 यो	रोगलाई	बेवासता	गररएको	ट्रपकल	रोग	(एनटीडधी)	भबनन्छ।	लेसमाबनयाबसस	एक	परजधीरव	रोग	हो,	
जनु	लेसमाबनया	परजधीरवको	कारणले	हनु्छ।	यो	परजधीरव	संक्बमत	सझंगामा	हनु्छ।	संक्बमत	पशहुरुबाट	पबन	यो	
रोग	स्छथा।	रवशेषगरी	कुकुर,	िरायो,	बाख्ा,	लोिकदे ,	मसुा	र	चराहरुबाट	यो	रोग	सनथा	सक्छ।	यो	रोग	उपचार	
गरे	बनको	हनु्छ।	

	 एचआइभधी	संक्बमत	र	रोग	प्रबतरो्ातमक	क्मता	कम	भएका	वयसतिहरु	यो	रोगको	जोसिममा	प्छथान।्	
रवश्वमा	वषदेनधी	७	लािदेसि	१०	लाि	माबनस	यो	रोगका	कारण	बबरामधी	प्छथान।्	नेपालममा	मात्र	सन	्२०१७	
मा	यो	रोगबाट	२७१	जना	संक्बमत	भएका	बरए	भने	१०	जनाको	मतृय	ुभएको	बरयो।	

८.	जनुोरटक	क्यरोग

	 जनुोरटक	क्यरोग,	क्यरोगको	एक	रुप	हो।	यो	माइकोबयाकटेररयम	बोरवसका	कारण	हनु्छ।	यसले	
रवशेषगरी	फिोकसामा	असर	ग्छथा।	यो	एम	बोरवसले	जंगली	जनावरलाई	पबन	प्रभाव	पा्छथा।	यो	रोग	्ेरैजसो	
अररिका,	एबसयाको	रवबभन्	क्ेत्र,	अमेररका,	अषे्ट्रबलया	र	यरुोरपयन	नेशनको	रवबभन्	क्ेत्रमा	समेत	यो	रोग	भेरटएको	
्छ।

	 कम	भोक	लागन,ु	झाडापिाला,	तौल	घटन,ु	जवरो,	िोकी,	कमजोरी	लगायत	यसका	लक्णहरु	हनु।्	यो	
रोग	हावाको	माधयमबाट	पबन	स्छथा।	यो	रोग	पशकुो	प्रतयक्	समपकथा 	वा	उपचार	नगररएको	संक्बमत	जनावरको	
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मास	ुर	दयू्को	माधयमबाट	पबन	सनथा	सक्छ।		एम	बोरवसका	कारण	रवश्वमा	जनुोरटक	क्यरोगका	वषदेनधी	१	लाि	
४३	हजार	नयाँ	संक्बमत	भेरटने	गरेका	्छन।्	

९.बसससटसककोबसस/हाईडारटडोबसस

	 यो	एक	परजधीरवबाट	हनेु	रोग	हो।	जनु	जधीनस	इसचनोकोकसको	ट्ापवमथाका	कारण	हनेु	ग्छथा।	प्रदरुषत	
िाना,	पानधी,	माटो	वा	संक्बमत	जनावरको	बस्ा	समपकथा बाट	यो	रोग	सदथा्छ।	यो	रोगको	उपचार	बनकै	महंगो	
र	जरटल	हनु्छ।	सारै	लामो	समयको	रेरापधीको	समेत	आवशयक	प्छथा।	

कुकुर,	 सयालबाट	 यो	 रोग	 स्छथा।	 यो	 रोगको	 बनयनत्रण	 गनथा	 कुकुरको	 वयवसरापन,	 ब्शालाको	 सफिाई	 र	
सावथाजबनक	सशक्ाको	आवशयक	्छ।	यो	रोगले	कलेज,	फिोकसो,	हड्धी,	बमगषौला,	आिँा	लगायत	अंगलाई	असर	
ग्छथा।	पेटको	दिुाई,	वानता	हनु,ु	िोकी	लागन,ु	्छातधी	दखु्,ु	श्वासप्रश्वासमा	समसया	लगायत	यसका	लक्णहरु	
हनु।्	

१०.टोकजोप्लासमोबसस

	 यो	पबन	एक	जनुोरटक	रोग	हो।	यो	रोग	बसंगल	सेलड	परजधीरवका	कारण	हनेु	गदथा्छ।	यो	परजधीरव	रवश्वभर	
पाइने	सेनट्ल	कनट्ोल	बडसजज	(सधीडधीसधी)	ले	उललेि	गरेको	्छ।	टोकजोप्लासमोबससको	परजधीरव	माबनसमा	लामो	
समयसमम	पबन	रहन	सक्छ।	संक्बमत	वयसतिमा	यसको	लक्ण	बनकै	कम	मात्र	देिापदथा्छ।	गभथावतधी	मरहला,	
रोग	प्रबतरो्ातमक	क्मता	कमजोर	भएका	वयसति	यसको	उचच	जोसिममा	प्छथान।्	यसले	सवास्थयमा	गमभधीर	
समसया	पबन	उतपन्	गराउन	सक्छ।	

	 राम्ोसँग	नपकाएको	मास,ु	प्रदरुषत	मास	ु(रवशेषगरी	सुंगरु,	भेडा	र	हररणको	मास)ु	को	सेवनबाट	यो	रोग	
सदथा्छ।	सरसफिाईमा	कमधी,	प्रदरुषत	पानधीको	सेवनबाट	पबन	यो	रोग	सनथा	सक्छ।	बबरालाको	मलमयूत्रबाट	पबन	यो	
सनथा	सक्छ।	

	 यो	रोगको	संक्मण	भएका	वयसतिमा	प्रायजसो	कुनै	लक्ण	देिापदैन।	तर	यो	रोग	लागेका	वयसतिमा	
बलमफि	ग्नरधी	या	मासंपेशधीको	दिुाईसँगै	एक	मरहना	या	सोभनदा	बढी	फलयू	जसतो	लक्ण	पबन	देसिन	सक्छ।	

	 गमभधीर	टोकजोप्लासमोबससले	मससतष्क,	आिँा	र	अनय	अंगहरुलाई	समेत	असर	गनदे	सधीडधीसधीले	जनाएको	
्छ।	कमजोर	प्रबतरक्ा	प्रणाली	भएका	वयसतिमा	यो	रोगले	जरटलता	बनमतयाउन	सकने	संभावना	्ेरै	हनु्छ।	
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(१)	पररचय	:

	 पशपुन्छछीपालनमा	असल	पालन	अभयासको	
महतवपयूणथा	सरान	रहेको	हनु्छ	।	पशपुन्छछीपालक	
हरेकले	राहापाउन	ुजरुरी	्छ	रक	पशपुन्छछी	पालन	
एक	 रवज्ान	 हो	 ।	 रवज्ानलाई	 वैज्ाबनक	 ढंगले	
सञ्ालन	 गनथा	 सकेमा	 मात्र	 यसबाट	 आशाबतत	
फिाइदा	 बलन	सरकन्छ	।	 रवज्ानलाई	अवैज्ाबनक	
ढंगले	सञ्ालन	गनथा	गएमा	कदारप	आशाबतत	लाभ	
बलन	सरकदैन	भन्े	कुरा	बझुन	ुजरुरी	्छ	।	

	 जबसमम	हरेक	पशपुन्छछी	पालकलाई	असल	
पशपुन्छछी	पालन	अभयास	बारे	ज्ान	हदैुन	तबसमम	
फिामथा	 वैज्ाबनक	 ढंगले	 सञ्ालन	 हनु	 सकदैन	 ।	
पशपुन्छछी	 फिामथा	 वैज्ाबनक	 ढंगले	 सञ्ालन	 भएको	
मापन	गनदे	प्रमिु	मापदणड	असल	पालन	अभयास	
(Good Husbandry Practice - GHP)	हो	।असल	
पशपुन्छछी	 पालन	 अभयास	 आ्बुनक	 पशपुालनको	
घोतक	हो	।जबतपबन	पशपुन्छछीपालन	गररन्छन	यधी	सबै	मानवको	लाबग	िाद्	वसतकुो	उतपादन	बसत	जोबडएका	
्छन	।	गणुसतरीय	पशपुन्छछीजनय	पदारथा	उतपादनको	लाबग	असल	पालन	अभयास	अपररहायथा	सतथा	हो	।	यसको	
अभावमा	एकाबतर	उतपादन	तरा	उतपादकतव	बढाउन	सरकदैन	भने	अककोबतर	गणुसतरीय	उतपादन	गनथा	सरकदैन	
।मानव	सवास्थयको	लाबग	गणुसतरीय	पशपुन्छछी	पालनको	रवकलप	्ैछन	।

आजभोली	िाद्	सरुक्ा	रवश्ववयापधी	रुपमा	नै	जन	सवास्थयको	प्रारबमकतामा	राख्	ेगरेको	पाईन्छ	।	पशपुन्छछीजनय	
उतपादन	पदाथारहरु	(दयू्,	 फुिल,	मास)ु	गोठदेसि	ओठसमम	वा	उतपादन	 देसि	उपभोतिा	समम	गररने	समपयूणथा	
कृयाकलापहरु	पदथा्छन	्।	पशजुनय	पदारथा	सरुसक्त	हनुको	लाबग	बतनधीहरुको	श्ोत	पशपुन्छछी		सवास्थय	अवसरा	
ठछीक	हनु	ुपदथा्छ	।	पशपुन्छछीहरुको	सवास्थय	परीक्ण	गदाथा	कुनै	संक्ामक	वा	परजधीवधीजनय,	िास	गरी	जनुोरटक	
रोग	भए	नभएको	एरकन	गनुथापदथा्छ	।	यसको	सारै	अनय	रसायबनक	जसतै:	औष्धीजनय	अवशेषहरु,	रवषादीहरु	
तरा	भौबतक	अवसरा	समेत	खयाल	गनुथा	पदथा्छ	।

	 पशपुन्छछीको	शरीरमा	हनेु	यसता	 जैरवक,	रसायबनक	तरा	भौबतक	वसतहुरुले	पश	ुजनय	पदारथा	 (दयू्,	
मास	ुआदद)	प्रदयूरषत	गराउने	हुँदा	जन	सवास्थयको	रहसावले	अनपुयतुि	माबनन्छ	।	तयसकारण	पश	ुजनय	िाद्	
पदारथाहरुको	 सरुसक्त	 उतपादनको	 लाबग	 तयसता	 प्रदयूषण	 गराउने	 ततवहरु	 पशजुनय	 पदारथामा	 नआउन	अरवा	
आइहालेमा	 पबन	अब्कतम	 सवधीकायथा	 मात्राको	 दायरा	 बभतै्र	 रहन	ु पदथा्छ	।	गणुसतरीय	 पशपुन्छछीजनय	 पदारथा	
उतपादनको	लाबग	असल	पालन	अभयास	अपररहायथा	्छ	।

c;n kz'kfng cEof; (Good Husbandry Practice – GHP)
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(२)	पशपुालनमा	असल	अभयासको	महतव	:
 y वैज्ाबनक	तररकाले	पशपुालन	वयवसरापन	हनेु	भएकोले	सवस्थय	पश	ुतरा	पशजुनय	पदारथाउतपादन	हनेु,

 y पशहुरुको	लाबग	सरह	तररकाले	आहारा,	गोठ	र	सवास्थय	वयवसरापन	हनेु,

 y पश	ुकलयाण	प्रवद्धथान	हनेु,

 y पशहुरुमा	रोगको	प्रकोप	कम	गरी	बनरोगधी	पश	ुउतपादन	हनेु,

 y पश	ुबबरामधी	भई	उपचार	हनेु	िचथामा	कमधी	लयाउने,

 y पशहुरुको	उतपादन	तरा	उतपादकतवमा	वरृद्ध	हनेु,

 y उन्त	तरा	क्स	नश्का	पशहुरुबाट	अब्कतम	उतपादन	बलन	सरकने,

 y गणुसतरीय	पशजुनय	पदारथा	उतपादन	हनेु,

 y गणुसतरीय	पशजुनय	पदारथाले	उचच	मलुय	प्राप्त	हनेु,

 y गणुसतरीय	पश	ुतरा	पशजुनय	पदारथाको	सेवनले	मानव	सवास्थयलाई	फिाईदा	पगुने,

 y जनुोरटक	रोगबाट	माबनस	र	पश	ुदबैुलाई	बचाउने,

 y दयू्को	प्रयोग	र	भणडारण	अवब्लाई	बढाउने,

 y ददगो	पशपुालनको	आ्ार	तयार	हनेु,

 y असल	पशपुालन	अभयासले	जनसवास्थय,	उद्ोग	र	रोजगारीमा	सकारातमक	प्रभाव	पदथा्छ	।

(३)	पशपुालनमा	असल	र	गलत	अभयास	बधीच	बभन्ता	:
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(४)	बनष्कषथा	:
	 असल	पशपुालन	अभयासको	अवलमबनले	मात्र	वैज्ाबनक	तररकाले	पशपुालन	गरेको	ठहथाद्छ	।	वैज्ाबनक	
तवरले	पशपुालन	गदाथा	पशहुरुको	उतपादन	तरा	उतपादकतव	(Production and Productivity)	मा	वरृद्ध	हनेु	
भएकोले	वयवसायबाट	घाटा	वयहोनुथा	पदषैन	।	हरेक	वयवसाय	नाफिामिुधी	हनु	ुपदथा्छ	।	नाफिा	नहनेु	वयवसाय	नै	
हनु	सकदैन	।हामधीले	पशपुालन	फिामथामा	जबतजबत	असल	अभयास	अवलमबन	गदषै	जान्छौ	तयबत	तयबत	फिामथाको	
समरृद्ध	र	जबतजबत	गलत	अभयास	वरृद्ध	हनु्छ	तयबततयबत	फिामथाको	अ्ोगबत	अवसरा	रही	रहन्छ	।	पशपुालन	
फिामथामा	 असल	अभयासमा	 वरृद्ध	 हदैु	 जाँदा	 गलत	अभयास	 घटदै	 जाने	 र	 गलत	अभयास	 बढदै	 जाँदा	 असल	
अभयास	घटदै	जाने	उलटो	समबन्	रहन्छ	।	गणुसतरीय	पशजुनय	उतपादनको	लाबग	असल	पशपुालन	अभयास	
(Good Husbandry Practice	-	GHP)	अवलमबन	अबनवायथा	शतथाको	रुपमा	रहेको	्छ	।समग्मा	भन्ु	पदाथा	
असल	पशपुालन	अभयासले	जनसवास्थय,	उद्ोग	र	रोजगारीमा	सकारातमक	पादथा्छ	।	असल	पशपुालन	अभयास	
पशपुालनमा	सफिलताको	घोतक	हो	भन्े	कुरा	हरेक	पशपुालक	कृषक	तरा	उद्मधीहरुले	बझुन	ुअपररहायथा	्छ	

नोट	:	माबर	उललेसित	सयूचकहरुमा	सकारातमक	जवाफि	आएमा	असल	अभयास	अवलमबन	गरेको	र	नकारातमक	
जवाफि	आएमा	गलत	अभयास	अवलमबन	गरेको	बसुझन्छ	।
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अररिकन	सवाईन	रफिवरः	(African Swine Fever/ASF) 

	 अररिकन	सवाइन	रफिभर	बंगरु,	सुँगरु	तरा	बदेँलमा	भाइरसबाट	
लागने	संक्ामक	महामारीजनय	रोग	हो।	िोर	वा	फिामथामा	रहेका	शत	
प्रबतशत	बंगरु	्,	सुँगरुहरू	मानथा	सकने	हनुाले	यो	रोग	आबरथाक	रहसाबले	
महतवपयूणथा	 ्छ।	 यो	 रोग	 सवथाप्ररम	 सन	् १९२१	 मा	 अररिकाको	
केनयामा	 देसिएको	 बरयो	 ।	 केही	 दशक	 समम	 यो	 सब-साहरन	
अररिकी	देशहरूमा	रैराने	रोगको	रूपमा	रह्ो	।	अररिका	बारहर	
परहलोपलट	यरुोपको	पोच ुथागलमा	सन	्१९५७	मा	यो	रोग	देिापरेको	
बरयो	।

	 सन	् ६०,	 ७०	 र	 ८०	 को	 दशकबतर	 रवबभन्	 यरुोपेली	
मलुकुको	बंगरुपालनमा	चनुौतधी	बनेको	यो	रोग	अनततः	्ेरै	लगानधी	
पश्ात	्यरुोपबाट	लगभग	उनमयूलन	नै	भएको	बरयो	।	तर	सन	्२००७	मा	फेिरर	जसजथाया	हुँदै	रबसया,	बलरवाबनया,	
बेसलजयम,	हंगेरीलगायत	केही	यरुोपेली	मलुकुमा	यो	रोग	पनुः	देिापयको	।

	 एबसया	महादेशमा	परहलोपलट	अगसट	२०१८	मा	चधीनमा	यो	रोग	प्रमासणत	भएको	बरयो	।	तयसयता	
एबसयाका	 बभयतनाम,	कमबोबडया,	 उत्र	 र	 दसक्ण	कोररया,	 लाओस,	 मंगोबलया,	 इनडोनेबसया,	 रफिबलरपनस	 र	
मयानमारमा	यो	महामारी	देिापररसकेको	्छ	।	यो	रोगका	कारण	चधीनमा	मातै्र	लािौं	बंगरु	मरेका	्छन	्।	तयसतै,	
रोग	अनयत्र	फैिबलन	नपाओस	्भनधी	रप	लािौं	बंगरु	माररएका	्छन	्।

	 बभयतनाम	पबन	अररिकी	सवाइन	रफिभरको	चपेटामा	्छ	।	तयहाँ	यसबाट	जोबगन	६०	लाि	बंगरु	माररएको	
त्थयांक	्छ	।यसरी	अररिका	हुँदै	रवबभन्	देशमा	फैिबलएको	यो	रोग	एबसयाका	रवबभन्	मलुकुमा	फैिबलँदै	गइरहेको	
्छ	।	सन	्२०२०	मे	को	परहलो	हप्ता	भारतमा	्ेरै	बंगरुपालन	गररने	असाम	र	अरुणाचल	राजयमा	अररिकन	
सवाइन	रफिभर	आइपगेुको	बरयो	।	आसामपब्छ	यो	भटुानमा	पबन	परुष्ट	भएको	बरयो	।	अररिका,	आबसयान	मलुकु	
हुँदै	एबसयाका	चधीन,	भारत,	भटुानलगायतमा	फैिबलएको	यो	रोग	अनततः	नेपालमा	पबन	आइपगेुको	्छ	।	काठमाडौं	
उपतयकाका	रवबभन्	सरानमा	बंगरु	मरेपब्छ	नमनुा	संकलन	गरी	गररएको	परीक्णमा	यसको	परुष्ट	भएको	हो	।	
केनद्रीय	पशपुन्छछी	रोग	अनवेषण	प्रयोगशालामा	गत	जेठ	२	गते	गररएको	परीक्णमा	अररिकन	सवाइन	रफिभर	
परुष्ट	पब्छ	असटे्बलयाससरत	ररफिरेनस	प्रयोगशालामा	नमनुा	संकलन	गरेर	पठाइएको	बरयो	।	परहलोपटक	कुनै	
नयाँ	रोग	देशबभत्र	देिापरेमा	तयसलाई	रवश्व	सवास्थय	संगठनले	तोकेको	सरानमा	परीक्ण	गनुथापनदे	प्रचलन	्छ	।	
जसक्ममा	असटे्बलयाको	प्रयोगशालाले	पबन	नेपालको	प्रयोगशालाले	जसतै	ररपोटथा	ददएको	बरयो	।

	 नेपालमा	अरहले	परुष्ट	भएको	अररिकन	सवाइन	रफिभर	ASF Genotype II	हो	।	यो	रवश्वमा	परहलोपटक	
सन	्२००७	मा	जसजथायामा	देिापरेको	बरयो	।	ASF	रोग	नेपालको	ब्छमेकी	देश	चधीनमा	सन	्२०१८	मा	र	
भारतमा	सन	्२०२०	मा	देिापरेको	बरयो	।	यो	रोग	घरपालवुा	तरा	जंगली	सुँगर	तरा	बंगरुमा	लाग्छ	।	
यो	रोगको	भाइरस	७०	बडग्धी	सेललबसयसमा	३०	बमनेट	पकाउँदा	मदथा्छ	।	रिोजन	मासमुा	भने	एक	हजार	
ददनसममम	बाँचन	सक्छ	।

	 यो	रोगबारे	रवबभन्	भ्म	्छन	्।	गलत	सनदेश	प्रवाहका	कारण	कबतपयमा	यो	रोग	पशबुाट	माबनसमा	पबन	
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सनथासकने	बझुाइ	देसिन्छ	।	यो	गलत	हो	।	यो	रोग	माबनसमा	सदषैन	।	रवश्वमा	यस	रोगरवरुद्व	कुनै	प्रकारको	
िोप	अरहलेसमम	उतपादन	भएको	्ैछन	।	यो	रोग	Classical Swine Fever	र	Porcine Reproductive and 
Respiratory Syndrome (PRRS)	सँग	बमलदो	जलुदो	लक्ण	देिाउँ्छ	।यो	रोगको	लक्ण	संक्बमत	भइसकदा	
पबन	देसिदैँन	।	संक्मण	भएको	४	देसि	१९	ददनबभत्र	देसिन्छ	।	रोगधी	बंगरुको	आसँ,ु	बसँगान,	र	्याल,	ददसा,	
रपसाब	र	योनधी	रसबाट	रवषाणयूहरूरु	बारहर	बनससकन्छन	्।

रोग	लागन	सकने	पशहुरूः	यो	रोग	बंगरु	प्रजाबतका	बंगरु,	सुँगरु	तरा	बदेँलहरूलाई	लाग्छ।
यस	भाइरसका	रवशेषताहरूः

 ¾ यो	भाइरस	बनकै	प्रबतरो्धी	हनु्छ।
 ¾ यो	भाइरस	बंगरु	प्रजाबतका	पशकुो	मास	ु(काँचो	मास,ु	रिोजन	मास,ु	साँ्ेको	मास,ु	सकुुटी	वा	राम्री	
नपाकेको	मास)ु,	मलमयूत्र	तरा	बसनोमा	मरहनौंसमम	बाँचच	सक्छ।

 ¾ यो	भाइरसलाई	बनःसंक्मणजनय	पदारथाहरू	जसतै	१%	फिमाथासलडहाइड,	२%	काससटक	सोडा	वा	३%	रफिनेल	
आददको	प्रयोग	गरी	बनससक्य	बनाउन	सरकन्छ।

 ¾ यो	भाइरस	रिोजन	मासमुा	१५	हप्तासमम,	प्रशोब्त	मासमुा	३-६	मरहनासमम	बाँचच	सक्छ।
 ¾ यो	भाइरस	६०	बडग्धी	सेसनटग्डेमा	३०	बमनेटबभत्र	बनससक्य	हनु्छ।

रोग	सनदे	मखुय	तररकाहरूः
 ¾ संक्बमत	सुँगरु,	बंगरु	तरा	बदेँलबधीच	प्रतयक्	संसगथाबाट
 ¾ रोगधी	पशकुो	जयाल,	रगत,	मलमयूत्र,	मास	ुवा	रपनधीहरूको	लसपसमा	आएका	दानापानधी	लगायतका	सामग्धी	
माफिथा त	्

 ¾ रोगधी	बंगरु,	सुँगरु	तरा	बदेँलको	ओसारपसार	र	रकनबेच	माफिथा त	्
 ¾ संक्बमत	िोरमा	गएका	माबनसहरूको	कपडा,	जतु्ा,	चप्पल	आदद	माफिथा त	्

रोगका	लक्णहरूः
 ¾ एकैपटक	् ेरै	संखयामा	(१००	प्रबतशतसमम)	बंगरु,	
सुँगरु	र	बदेँलहरू	मनथा	सक्छन	्	।

 ¾ उचच	जवरो	आउने	(१०४	बडग्धी	फिरेनहाइटभनदा	
माबर)	।

 ¾ झोक्ाउने	र	दानापानधी	िान	्छोडने	।
 ¾ एकै	ठाउँमा	ररुप्रएर	बसने	।
 ¾ सास	फेिनथा	गाङहो	हनेु	।
 ¾ ददसामा	रगत	देसिने	।
 ¾ शरीरमा	नधीलडामहरू	देसिने	।
 ¾ कानका	हपु्पाहरूमा	रगत	जमेका	् बबाहरू	देसिने।	
 ¾ नाकबाट	रगत	बमबसएको	रफँिज	बनकालने	।
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नोटः	तर	माबरका	जसतै	लक्णहरू	 बंगरुको	 हैजा	लगायतका	अनय	रोगहरूमा	पबन	 देसिने	हुँदा	प्रयोगशाला	
परीक्ण	नगरी	रोग	यरकन	गनथा	सरकदैंन।

रोकरामः
 ¾ हालसमम	यो	रोग	रवरूद्ध	औष्धी	तरा	िोप	समेत	बनेको	्ैछन	।	तयसकारण	जैरवक	सरुक्ाका	उपायहरू	
अपनाई	रोकराम	गनुथा	एक	मात्र	रवकलप	हो।	पस	रोगको	रोकरामका	लाबग	बनमन	उपायहरू	अपनाऔ:ं

 ¾ बंगरु,	सुँगरु	तरा	बदेँलको	िोरमा	माबनसहरूको	अनावशयक	आवतजावत	नगरौं।
 ¾ होटल,	रेष्टरेनटबाट	फिाबलएका	िानेकुरा	बंगरु,	सुँगरु	र	बदेँललाई	राम्ोसँग	पकाएर	मात्र	िवुाऔ।ं
 ¾ बंगरु,	सुँगरु	र	बदेँललाई	रनेुर	मात्र	पालौं।
 ¾ घरपालवुा	बंगरु	र	सुँगरुलाई	जंगली	बदेँलसँग	समपकथा 	हनु	नददऔ।ं
 ¾ रोगधी	बंगरु,	सुँगरु	र	बदेँलको	मास,ु	सकुुटी	तरा	वातावरणमा	भाइरस	लामो	समयसमम	बाँचने	भएकोले	
मरेका	बंगरु,	सुँगरु	र	बदेँललाई	गरहरो	िाडल	िनधी	गाडौँ।

 ¾ अनय	बरानबाट	लयाइएका	बंगरु,	सुँगरु	र	बदेँललाई	२१	ददन	पब्छ	मात्र	आफनो	बरानमा	बमसाऔ।ं

सरोकारवालाहरुको	भबुमकाः
	 यस	रोगको	जोसिम	क्ेत्र	रारष्ट्रय	बनकुञ्ज	अनय	जंगल	मधयवतमी	क्ैत्र	वा	फिामथामा	्ैरै	सङखयामा	बंगरु,	
सुँगरु	वा	बदेँल	मतृ/रवरामधी	अवसरामा	देिेमा	तरुूनत	नसजकैको	पश	ुसेवा	शािा	वा	भेटेररनरी	असपताल	तरा	
पश	ुसेवा	रवज्केनद्र	वा	पश	ुसवास्थयसँग	समबसन्त	बनकायमा	जानकारी	गराऔ।ं

 ¾ पश	ुसेवाका	बनकायहरूले	मतृ	अवसरामा	भेरटएका	बंगरु,	सुँगरु	बदेँलबाट	नमयूना	संकलन	गरी	प्रयोगशालामा	
परीक्णको	लाबग	पठाऔ।ं

 ¾ बंगरु	िररद	गदाथा	आब्काररक	तरा	रवश्वसनधीय	श्ोतबाट	मात्र	िररद	गरौँ।
 ¾ बंगरुपालन	वयवसायको	अबभलेिधीकरण	गनदे	गरौँ।
 ¾ पश	ुहाट	बजार,	संकलन	तरा	रवक्ी	केनद्रहरूमा	रवरामधी	पशहुरूलाई	सवसर	पशसँुग	नबमसाऔ,ं	सरसफिाइ	
र	जैरवक	सरुक्ाका	उपायहरू	अवलमबन	गरौं।

 ¾ बंगरु,	सुँगरु	र	बदेँलको	ओसारपसार	गदाथा	भेटेररनरी	सवास्थय	प्रमाण	पत्र	अबनवायथा	बलने	गरौं।
 ¾ संक्बमत	मलुकुबाट	बंगरु	तरा	बंगरुको	मासजुनय	पदारथा	आयात	गदाथा	यो	रोग	फैिबलन	सकने	समपावना	
रहेकोले	तयसता	मलुकुहरूबाट	बंगरु	प्रजाबतका	पशहुरूको	मास	ुतरा	मासजुनय	पदारथा	आयात	नगरौँ

लमपधी	सकीन	बडसजजः	(Lumpy Skin Disease/LSD) 
	 यो	गाई	भैसधीहरुमा	एक	प्रकारको	भाईरस	(पकस	समहुको	
काप्रधीपकस	भाईरस)	बाट	देसिने	रोग	हो।	यो	रोग	भैसधीमा	भनदा	
गाईमा	बरढ	देसिन्छ	।	गममी	मौसममा	टोकने	सझङ्ा,	डाँस,	लामिटेु्,	
रकनाथा	जसता	 रकराहरूको	संखया	बढी	हनेु	तरा	रप	सरक्य	हनेु	
बसजनमा	 यो	 रोगको	 प्रकोप	 बढी	 देसिन्छ।	 परहला	 अररिकामा	
सधीबमत	यौ	रौग	सन	्	२०१३	पब्	मधय	पवुथा	दसक्ण	पवुथा	ययूरोप,	
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रबसया,	कजारकसतान	हुँदै	 बंगलादेश	भारत	हदैु	नेपालमा	पबन	देिा	पररसकेको	्छ	।	नेपालको	पवुमी	क्ेत्रमा	
परहलो	पटक	देिा	परेको	यो	रोग	हाल	नेपालका	प्राय	समपणुथा	तराई	तरा	पहाबड	सजललाहरुमा	समेत	देिा	परी	
हजारौको	सखयामा	गाई/गोरुहरू	बबरामधी	परेको	र	केटी	संखयामा	पशहुरु	मरेको	समेत	पाईएको	्छ	।	नेपालमा	
यौ	रोगको	परहलो	पटक	PCR		परीक्णबाट	बमबत	२०७७/०४/११	गते	पषृ्टधी	भएको	्छ	।

मखुय	लक्णहरूः
 ¾ आिँाबाट	कचेरा	बनकालले,	बसंगान	बगने	तरा	
रफिज	्ेरै	बनकालने

 ¾ उचच	 (१०४	 फिरेनहाइट	 वा	 माबर)	 जवरो	
आउने

 ¾ शरीरका	रवबभन्	ठाउँमा	रवशेष	गरी	टाउको,	
घाँटी,	 शरररको	 प्छाबडको	 भाग,	 पेट	 र	
रनु	 वररपरर	 बगिाथाहरू	 (१०	 देसि	 ४०	
बमबलबमटरसममका)	 देसिने	 लामो	 रौं	 भएको	
गाईभैंसधीमा	बगिाथाहरू	ससजलै	देसिदैनन।	सजउ	
्छामदा	तरा	पानधीले	 बभजेको	अवसरामा	मात्र	
पत्ा	लगाउन	सरकन्छ।

 ¾ सामानय	संक्मणमा	बगिाथाहरूको	संखया	रोरै	र	
गमभधीर	संक्मणहरूमा	पयूरै	शरीर	ढाकने	गरी	
हनु	सकद्छ।

 ¾ बगिाथाहरू	केही	समय	पब्छ	हराउन	सक्छन	्	तर	
करहलेकाही	बगिाथाहरू	फुिटेर	गरहरो	घाउ	भई	
रकरा	तरा	सझंगाहरूले	(औसा)	घाउलाई	रप	
जरटल	बनाउन	सकद्छन	्।

 ¾ बलमफि	नोडहरू	ससुन्ने	हनु्छ।
 ¾ दृ्	उतपादन	८०	प्रबतशतसमम	घटन	सकने
 ¾ गभथा	तरृहन	सकने	र	पब्छ	मरहनौं	बाँझोपन	देसिन	सकने
 ¾ २०	प्रबतशत	जबत	गाईंहरू	बबरामधी	पनदे	र	१-५	प्रबतशतसमम	गाईंहरू	मनथा	सक्छन	्
 ¾ वजन	घटने,	पानधी	कम	िाने,	भैंसधीको	्छालाको	गणुसतरमा	ह्ास	आउँद्छ।
 ¾ यो	रोग	पशवुाट	माबनसमा	सदषैन	।
 ¾ केही	संक्बमत	गाईभैंसधीहरूले	कुनै	पबन	लक्ण	नदेिाउन	पबन	सकद्छ	।

रोग	सनैं	मखुय	तररकाहरूः
 ¾ लामिटेु्,	सझङ्ा,	रकरा	आददको	टोकाईंको	माधयमबाट
 ¾ संक्बमत	गाई	भैसधीको	ढुवानधी,	आवातजावत	र	लसपलबाट
 ¾ संक्बमत	पश	ुर	सवसर	पशलुाई	उपचारको	क्ममा	एउटै	सईु	प्रयोग	गदाथा
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 ¾ सामदुारयक	चरन	क्ेत्र	तरा	दाना	तरा	पानधी	िाने	ठाउँहरूबाट	
 ¾ प्राकृबतक	वा	कृबत्रम	गभाथा्ानबाट	

उपचार	तरा	रोकरामः
 ¾ ठोस	उपचार	्ैछन	।
 ¾ रवरामधी	पशलुाई	बरानबाट	अलगगै	राख्	े।
 ¾ पश	ुसचरकतसक/	प्रारवब्कको	सललाहमा	लक्ण	अनशुारको	बनमन	उपचार	गनदे	।

 y जवरो	घटाउने	र	दिुाई	कम	मनषै	औष्धीहरू	३-७	ददनसमम	ददने	।
 y एलजमीबाट	बचाउन	एसणट	रहसटाबमन	औष्धीहरू	ददन	रवराएर	३	ददनसमम	ददने	।
 y शरीरमा	रोग	प्रबतरो्ातमक	शसति	बढाउने	औष्धीहरु	ददने	।
 y पशकुो	घाउँलाई	पोटास	पानधीले	सफिा	गनदे	 र	 रहमेकस/चरबमल	जसता	मलहमहरू	घाउँमा	लगाई	
ददने।सामानय	िालको	एसनटवायोरटक	४-७	ददनसमम	लगाउने	।

 y पश	ुरोगले	बढी	ग्बसत	भएमा	/कमजोर	भएमा	सलाइन	रहने	।
 ¾ नेपालमा	हालसमम	िोप	उपलब्	्ैछन।
 ¾ संक्बमत	क्ेत्रबाट	पशकुो	आवात	जावात	बनयनत्रण	गनदे	।
 ¾ लामिटेु्,	सझङ्ा,	रकरा	आददको	संखया	बनयनत्रण	र	गोठ	वररपररको	वातावरण	सकभर	सफिा	रालने	।
 ¾ फिामथामा	जैरवक	सरुक्ाका	उपायहरु	अवलमबन	गनुथापदथा्छ।
 ¾ गोठ	वररपरर	पानधी	जमन	ददन	हुँदैन।
 ¾ पशहुरूलाई	 रोग	लागेको	 शंका	भएमा	तरुुनत	प्रारवब्क,	 सरानधीय	तहको	पश	ु सेवा	शािा,	 भेटेररनरी	
असपताल	तरा	पश	ुसेवा	रवज्	केनद्र,	पश	ुसेवा	रवभाग	र	अनतगथातका	बनकायलाई	जानकारी	ददनहुोस।

बाख्ाको	संक्ामक	रोग	प्लरुोनययूमोबनया	(Contagious Caprine Pleuropneumonia/CCPP) 

	 यो	 सरुवा	 रोग	 भेडा,	 बाख्ामा	 देसिने	
महामारीजनय	 संकामक	 सरुवा	 रोग	 हो	 ।	 यसले	
बाख्ाको	फिोकसोमा	रवशेष	असर	पादथा्छ	।	यो	रोगले	
िोरमा	रहेका	समपणुथा	बाख्ालाई	रवरामधी	बनाउने	गदथा्छ		
(morbidity	 100%)।	 रोग	 लागेका	 बाख्ा	 मधये	
मतृयदुर	 (mortality	 80–100%)	 अतयब्क	 हनेु	
गदथा्छ	।	हाल	यो	 रोग	 नेपालको	सदुरुपसश्म	प्रदेश	
लगायत	देशका	रवबभन्	क्ेत्रमा	फैिलदो	क्ममा	रहेको	
्छ	।	

कारण:
माईकोप्लाजमा	केपरीकोलम (Mycoplasma capricolum)
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लक्णहरु:
 ¾ बाख्ा	साहै्	कमजोर	देसिन्छ	।
 ¾ तधीक्ण	लक्णमा	जवरो	आउने	र	नयमुोबनया	हनेु	।
 ¾ जधीणथा	लक्णमा	पशलेु	िोकने	दबुलाउदै	जाने	र	नाकबाट	बसंगान	बगाउने।
 ¾ दाँत	रकटरकटाउने।
 ¾ टाउको	भइँुमा	गाडने।
 ¾ गबभथाणधी	पशहुरुको	गभथा	तरुहन्छ	मतृयदुर	८०-१००%	समम	हनु्छ
 ¾ बाख्ा	साहै्	कमजोर	देसिन्छ	।
 ¾ िानामा	रुसच	नदेिाउने
 ¾ अतयब्क	जवरो	आउने	(१०४-१०६	बडग्धी	फिरेनहाइट)
 ¾ बेलाबेलामा	िोकने
 ¾ श्वासप्रश्वासमा	कदठनाई	हनेु
 ¾ कबतपय	जनावरमा	मटुुको	्डकनमा	अबनयबमतता	देसिने,	जोनमी	तरा	मससतष्कमा	समेत	फिरकपन	देसिन	
सक्छ।

 ¾ रोगको	लक्ण	देिा	परेको	प्रायः	१०	ददन	बभत्रमा	पशकुो	मतृय	ुहनु	सकद्छ	।					

रोग	सनदे	माधयमहरु:
 ¾ यो	रोगको	जधीवाण	ुरोगधी	पशकुो	बसगानमा	हनु्छ,	जनु	संसगथा	हुँदा,	िोकदा	सवसरय	पशमुा	सदथा्छ।
 ¾ रोगधी	पश	ुर	सवासर	पशबुधीच	समपकथा 	भएमा	।	
 ¾ रोगधी	पशलेु	िाएको	दाना-पानधी	वा	गोठ	/	िोर,	चरन	क्ेत्र	प्रयोग	भएमा।

उपचार:
 ¾ यो	रोगको	लाबग	टाइलोबसन,	पेसनसबलन,	कलारोमफेिबनकल,	अकसधीटेट्ासाइकलीन	प्रयोग	गनथा	सरकन्छ	।	
बनमन	मधये	कुनै	एक	औष्धी	गनुथा	उत्म	हनु्छ:-

 ¾ टाइलोबसन	 (Tylosine)	 नामक	 औष्धी	 10-15mg/kg	 शारीररक	 तौल	 अनसुार	 ३-५	 ददन	 समम	
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लगाउने।	सारमा	अकसधीटेट्ासाइसकलन	25mg/kg	शारीररक	तौल	अनसुार	 दैबनक	४-५	 ददन	समम	
मासमुा	(I/M)	सईु	लगाउने।

रोकराम:-
 ¾ जधीरवत	भयाकसधीन	१-२	बम.बल.	कानको	टुप्पामा	ददन	सरकन्छ	यसले	६	मरहना	प्रबतरो्ातमक	क्मता	प्रदान	
गदथा्छ।	(पौष	,माघ	मरहनामा	C.C.P.P	-	0.2ml S/C 

बनयनत्रणका	उपायहरु:-
 ¾ पश	ु सचरकतसक/प्रारवब्कको	 सललाह	 बमोसजम	 गाउँका	 सबै	 प्रकारका	 बाख्ाहरुलाई	 रोगरवरुद्ध	िोप	
लगाउने।

 ¾ गाउँमा	नयाँ	पश/ुबाख्ा	लयाउन	ुपर	्यो	भने	उति	पश/ुबाख्ाले	रोग	रवरुद्धको	िोप	बलएकै	हनुपु्छथा	अरवा	
यसतो	रोग	फैिबलएको	क्ेत्र	बाट	बाख्ाको	आवतजावत	 ,रकनमेल	जसता	कायथाहरुमा	पणुथा	रुपमा	बनदेज	
लगाउने।

 ¾ बरानबाट	रोगधी	पशलुाई	तरुुनत	अलगयाएर	राख्।े
 ¾ रोगधी	पशकुो	समपकथा 	/	संसगथामा	आएका	समपयूणथा	वसतहुरु	नष्ट	गनदे	।

Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS):-

 PRRS	बंगरुमा	भाइरसको	(Arterivirus) 
कारणले	लागने	 रोग	हो	जसले	प्रजनन	प्रणाली	
र	श्वासप्रश्वास	प्रणालीमा	असर	गदथा्छ।	यो	रोग	
सबै	उमेर	समयूहको	बंगरुमा	देसिन्छ।	मखुयतः	
माउ	बंगरुमा	र	करहलेकाही	ंवधीरमा	समेत	प्रजनन	
क्मता	ह्ास	गराउँ्छ।	तयसतैगरी,	सानो	उमेरको	
बंगरुमा	श्वासप्रश्वास	समबन्धी	समसया	देिा	प्छथा।	
करहलेकाही	ँ यधी	 दवैु	 समसया	 एकसार	 देिा	
प्छथान।्	एउटा	सङक्बमत	बंगरुमा	यो	रोग	६०	
ददनभनदा	 बढी	 रहन	 सक्छ।	 वयसक	 बंगरुमा	
मतृयदुर	 २०%	 समम	 हनु्छ	 भने	 पाठापाठछीमा	
१००%	समम	हनु	सक्छ।

रोग	सनदे	माधयमः
	 रोगधी	बंगरुको	बसँगान,	रपसाब,	वधीयथा,	दयू्	र	ददशामा	यो	भाइरस	हनु्छ	जसबाट	यो	रोग	एउटा	बाट	अकको	
बंगरुमा	ससजलै	सनथा	सक्छ।रोगको	Incubation	अवसरामा	रहेको	बंगरुलाई	अकको	फिमथामा	सरानतरण	गदाथा	।

लक्णः
बंगरुको	उमेर	र	अवसराअनसुारको	लक्ण	देिा	पनदे	गदथा्छ	।
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माउ	बंगरुमा	देसिने	लक्णः
 ¾ भोक	नलागने,	वानता	आउने	र	आलशयता	हनेु	
 ¾ जवरो	आउने
 ¾ पाठापाठछी	 जनमाउन	ुअव्धी	अगाडधी	 तरुहने	 वा	
मरेको	बचचा	जनमाउने	।

 ¾ १०	प्रबतशत	जबत	माउ	बंगरु	मनथा	सकद्छ	।	
 ¾ बंगरुको	 सनतलुन	 बबग्ने	 एकतफिकी	लडेर	 सतु्	े
उठन	नकसकने	र	घमुने	।

 ¾ केही	समयको	लाबग	कान,	पेट	र	सतु	बनलो	हनेु
 ¾ माउले	 भाले	 निोजने,	 भाले	 िोजेपबन	 बचचा	
नबसने

वयाउने	बेला	भएका	माउ	बंगरुमा	देसिने	लक्णः
 ¾ पाठापाठछी	जनमाई	सकेको	केरह	समय	पश्ात	कुरहएको	पाठापाठछी	जनमाउने	।
 ¾ माउको	दु् 	्ुछटन	ुअसघ	नै	्ेरै	पाठापादठहरु	मनदे	।
 ¾ करहलेकाही	हाड	र	्छाला	मात्र	बाँकी	रहेको	नकुरहएको	पाठापाठछी	जनमाउने	।
 ¾ जनमेको	पाठापाठछीको	आिँा	वररपरी	ससुन्ने	रगत	्ेछनदे	।
 ¾ बचेको	पाठापाठछी	कमजोर	हनेु	।

दु् 	्ुछटाएका	पाठापाठछीमा	देसिने	लक्णः
 ¾ दाना	कम	िाने	कमजोर	हनेु	।
 ¾ उमेर	अनसुारको	तौल	नहनेु	।
 ¾ श्वाश	प्रश्वाश	समवन्धी	समसया	्छाला	समवन्धी	समसया	देसिने	रौ	को	चमक	नहनेु	।
 ¾ आिँाको	संक्मण	हनेु	।

उपचारः
	 भाइरसको	कारणबाट	लागने	 हनुाले	 यो	 रोगको	उपयतुि	उपचार	 रवब्	 हुँदैन।	 सेकेणडरी	 इनफेिकसन	
बाट	बचाउन	माउलाई	पाठापाठछी	जनमाएको	तेस्ो,	सातौं	र	चौ्ौं	ददनमा	लामो	समय	काम	गनदे	oxytetracy-
cline	एसनटबायरटक	ददन	सरकन्छ।	तयसतै	िोरको	जैरवक	सरुक्ामा	रवशेष	धयान	ददनपु्छथा।	रोग	देसिएको	८	
मरहनासमम	तयो	फिामथा	मा	नयाँ	बंगरु	प्रवेश	नगराउँदा	भाइरस	बबसतारै	बनसष्क्य	हुँदै	जान्छ।	

रोकरामः
	 उपलब्	भएसमम	िोपको	प्रयोग	गनुथा	सबै	भनदा	बरुद्धमानधी	हनु्छ।बंगरुको	घनतव	कम	गरी	बंगरुलाई	
तनावयतुि	बातावरण	कम	गनथा	प्रयास	गनदे	।	हाल	पवुमी	नेपालमा	पबन	यो	रोग	फैिबलरहेको	हुँदा	जैरवक	सरुक्ामा	
रवशेष	धयान	ददन	ुअपररहायथा	्छ।	यसको	लाबग	िोरबभत्र	Trykon	(5	ग्ाम	प्रबत	बलटर)	सप्र	ेगनथा	सरकन्छ	भने	
िोर	बारहर,	गेटमा,	फिामथा	प्रवेश	गनदे	गाडधीमा	Virufin (20ml/बलटर)	वा	Disfecto-s (10ml/बलटर)	सप्र	ेगनथा	
सरकन्छ।
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आ.	ब.	२०७८/७९	को	तेश्ो	चौमाबसक	तरा	वारषथाक	समधीक्ा	गोष्ठधी	कायथाक्म	समपन्।
	 पशपुन्छछी	तरा	मतसय	रवकाश	बनददेशनालयको	प्रदेश	नं.	१	रवराटनगरको	आयोजनामा	आ.	ब.	२०७८/७९	
को	तेश्ो	चौमाबसक	तरा	वारषथाक	समधीक्ातमक	गोष्ठधी	कायथाक्मको	परहलो	ददनको	कायथाक्म	समपन्	भएको	्छ	।	
आजको	कायथाक्म	कृरष	मनत्रालय,	प्रदेश	नं.	१	का	मा.	कृरष	मनत्रधी	जयकुो	प्रमिु	आबत्थयमा,	कृरष	मनत्रालयका	
श्धीमान	ससचव	जययू,	प्रदेश	योजना	आयोगका	मा.	सदसय	जययू,	कृरष	अनसुन्ान	बनददेशनालयका	बनददेशक	जययू,कृरष	
रवकास	 बनदथाशनालयका	 बनददेशक	 जययू,	 पशपुन्छछी	 रोग	अनवेषण	 प्रयोगशालाका	 प्रमयूि	 जययू,	 कृरष	 मनत्रालयका	
महाशािा	प्रमिु	जययूहरु,	PMAMP,	रवराटनगरका	प्रमयूि	जययू	लगायत	प्रदेश	नं.	का	समपयूणथा	भेटेररनरी	असपताल	
तरा	पश	ुसेवा	रवज्	केनद्रका	प्रमिु	तरा	प्रबतबनब्जययूहरु,	पश	ुसेवा	ताबलम	केनद्रका	प्रमिु	तरा	प्रबतबनब्	जययूहरु	
लगायत	सरोकारवाला	बनकायहरूको	वयापक	सहभागधीतामा	आजको	कायथाक्म	समपन्	गररएको	्छ।

lgb]{zgfnosf] cf=j= @)&*÷&( cGtu{tsf d'Vo ultljlwx?

सरोकारवालाहरु	सँगको	्छलफिल	कायथाक्म	समपन्	।
	 पशपुन्छछी	तरा	मतसय	रवकाश	बनददेशनालय	प्रदेश	नं.	१	रवराटनगरको	आयोजना,	रवकेसनद्रकृत	आयोजना	
सहयोग	ईकाइ	(NLSIP),	 रवराटनगरको	प्रायोजन/	सहयोगमा	"एक	सवास्थय	रणनधीबत	कायानवथायनका	लागधी	
प्रारबमकता	 प्राप्त	 जनुोरटक	 रोगहरुको	 नययूबनकरण	 समबन्धी	 सरोकारवालाहरुसंग	 ्छलफिल"	 कायथाक्म	 कृरष	
मनत्रालय,	 प्रदेश	 नं.	 १	 का	 मा.	 कृरष	 मनत्रधी	 जयकुो	 प्रमिु	आबत्थयमा,	 कृरष	 मनत्रालयका	 श्धीमान	 ससचव	
जययू,	 सवास्थय	 बनददेशनालयका	 बनददेशक	 जययू,	 कृरष	 रवकाश	 बनददेशनालयका	 बनददेशक	 जययू,	 प्रदेश	 जनसवास्थय	
प्रयोगशालाका	 बनददेशक	जययू	लगायत	पशपुन्छछी	रोग	अनवेषण	प्रयोगशाला,	पश	ुसेवा	तालीम	केनद्र,	भेटेररनरी	
असपताल	तरा	पश	ुसेवा	बबज्	केनद्रहरु,	सजलला	जनसवास्थय	कायाथालहरु,	कोशधी	टप्प	ुवनयजनत	ुआरक्	कायाथालय,	
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कोशधी	संरक्ण	केनद्र,	वाली	संरक्ण	प्रयोगशाला,	िाधय	प्ररवब्	तरा	गणु	बनयनत्रण	कायाथालय,	कृरष	वयवसाय	
प्रवद्धथान	सहयोग	तरा	तालीम	केनद्र,	पररयोजना	कायाथानवयन	इकाई(PMAMP),	शैलजा	आचायथा	पोबलटेसकनक,अमर	
बसंह	मा.रव.	 ,	 सरानधीय	तहको	पशपुन्छछी	 सेवा	शािाहरु,	जनसवास्थय	शािाहरु	लगायतको	सरोकारवालाको	
वयापक	सहभागधीतामा	कायथाक्म	समपन्	गररएको	्छ।

	पश	ुबबमा	अबभमिुधीकरण	गोष्ठधी
	 पशपुन्छछी	तरा	मतसय	रवकास	बनददेशनालय	प्रदेश	नं.	१	रवराटनगरको	आयोजनामा	दईु	ददवबसय	पश	ुबबमा	
अबभमिुधीकरण	गोष्ठधी	कायथाक्म	समपन्	गररएको	्छ	।	सो	गोष्ठधी	कायथाक्ममा	प्रदेश	नं.	१	मा	रहेका	पशपुन्छछी	
रवमा	अबभकताथा,	रवमा	कमपनधीका	प्रबतबनब्,	कृषक	तरा	प्रारवब्कहरुको	उपससरतधी	रहेको	बरयो	।
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कृरष	प्रारवब्कहरुको	प्रारवब्क	क्मता	अबभबरृद्ध	समवन्धी	अनतररक्या	गोष्ठधी
	 पशपुन्छछी	तरा	मतसय	रवकास	बनददेशनालय	प्रदेश	नं.	१	रवराटनगरको	आयोजनामा	एक	ददवबसय	प्रदेश	
कृरष	प्रारवब्कहरुको	प्रारवब्क	क्मता	अबभबरृद्ध	समवन्धी	अनतररक्या	गोष्ठधी	कायथाक्म	समपन्	गररएको	्छ	।	
कायथाक्ममा	प्रदेश	नं.	१	का	कृरष	मनत्रालय	बनददेशनालय	रवज्	केनद्र	पश	ुसेवा	ताबलम	केनद्र	पशपुन्छछी	रोग	
अनवेषण	प्रयोगशाला	तरा	 सरानधीय	तहमा	कायथारत	पशपुन्छछी	तरा	मतसय	प्राबबब्कहरुको	सहभाबगता	 रहेको	
बरयो।

मतसय	सवास्थय	सशरवरः
	 पशपुन्छछी	तरा	मतसय	रवकास	बनददेशनालयले	संचालन	गरेको	मतसय	सवास्थय	सशरवर	४	वटा	सजललामा	
संचालन	गररएको	बरयो	।	झापा,	मोरङ,	सनुसरी	र	उदयपरु	सजललाका	64	जना	कृषकको	105	वटा	पोिरीमा	
सरलगत	रुपमा	पानधीका	16	वटा	पाराबमटरको	जाँच	गररएको	बरयो	।	सरलगत	रुपमा	जाँच	गदाथा	मोरङ	र	
उदयपरु	सजललामा	मा्छामा external parasite  (Lernea)	को	प्रकोप	रहेको	पाइयो	।	कृषकहरुको	पोिरी	मै	गएर	
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पानधी	जाँच	गदाथा	आइपनदे	समसयाको	सरलगत	परहचान	गनथा	सफिल	भएका	बरयौं	। Hana multiparameter को	
प्रयोग	गरी	समसया	diagnosis	गरी	समा्ानका	प्रारवब्क	उपायहरुको	demonstration	देिाएर	र	समा्ानका	
प्रयासहरु	गरेका	 बरयौं	।	 पानधीको	 गणुसतर/	 रङ्/	 plankton	को	उपससरतधी	 ्बमलोपन	 र	 यसले	मा्छाको	
सवास्थयमा	पानदे	असर	बारे	कृषकको	पोिरीको	पानधी	जाँच	गरर	अवगत	गराउन	सफिल	भएका	्छौं	।

नश्	सु् ारका	लाबग	उन्त	माउ	मा्छा	िररदमा	अनदुानः
कररव	60-70	वषथा	असघ	देसि	प्रदेश	नं.	1	मा	मतसय	नश्	सु् ार	समबन्धी	कुनै	पबन	कायथाहरु	नभएको	कारण	
नश्	सु् ार	गरर	उतपादकतव	बढाउने	उद्ेशयले	यस	कायथाक्म	रासिएको	बरयो	।	यस	कायथाक्ममा	जममा	11	
वटा	प्रशतावनाहरु	आएका	जस	मधये	8	वटा	फिमथाहरु	्छनौट	भएका	तर	फिमथा	संचालकहरुका	रवबभन्	प्रारवब्क	
समसया	भएको	कारण	मात्र	1	वटा	फिमथाले	800	गोटा	माउ	मा्छा	िररद	गरर	लयाएको	्छ।	यस	कायथाक्मले	
भरवष्यमा	एकदम	राम्ो	प्रबतफिल	ददने	र	प्रदेश	नं.	1	लाई	मा्छामा	आतमबनभथार	बनाउनकुो	सारै	उतपादकतव	
वदृ्धधी	गनथा	बनकै	ठुलो	भबुमका	िेलने	कुरा	समेत	जानकारी	गराउन	चाहन्छौं	।	



kz'kG5L tyf dT:o ;DaGwL

a'n]l6g – @)&(

79

रेसवे	बनमाथाण	कायथाक्म	रवसतारः

	 पशपुन्छछी	तरा	मतसय	रवकास	
बनददेशनालयको	 आ.व	 २०७८/७९	
को	बारषथाक	कायथाक्म	अनसुार	जममा	
२०००	 बगथा	 बमटर	 क्ेत्रफिलमा	
रेसवे	 बनमाथाण	 कायथाक्म	 संचानल	
गनदे	 लक्य	 रहेकोमा	 १८७९	 बगथा	
बमटर	 क्ेत्र	 रवसतार	 भएको	 ्छ	 ।	
जसमा	यस	प्रदेश	नं	१	अनतगथातका	
सोलिुमुब,ु	िोटाङ,	भोजपरु,	उदयपरु,	
संिवुासभा,	्नकुटा,	मोरङ,	इलाम	
र	ताप्लेजङु	सजललाका	१८	वटा	फिामथाहरु	संलगन	रहेको	्छ	।	तयसतै	गरी	भेटेररनरी	असपताल	तरा	पश	ुसेवा	
रवज्	केनद्र	ओिलढंुगाको	आयोजनामा	सोलिुमुब	ु सजललाका	३	वटा	गाउँपाबलकामा	६४१	बगथा	 बमटर	 रेसवे	
बनमाथाण	कायथाक्मको	क्ेत्र	रवसतार	भएको	्छ	भने	सराबनय	तहहरुको	अगवुाईमा	१२५	बगथा	बमटर	रेसवे	बनमाथाण	
कायथाबाट	क्ेत्र	रवसतार	भएको	्छ	।	सारै	कृषकको	आफनै	सवलगानधीमा	४०	वगथा	बमटर	रेसवे	बनमाथाण	समेत	गत	
आबरथाक	वषथामा	कुल	जममा	२६८५	बगथा	बमटर	क्ेत्र	रवसतार	भएको	्छ	।	तयो	भनदा	अगाडधी	सव	लगानधी	एवं	
कुनै	दात	ृबनकायको	सहयोगमा	बनबमथात	रेसवेको	क्ेत्रफिल	४१६६	बगथा	बमटर	रहेको	बरयो	भने	हाल	समम	यस	
प्रदेश	नं	१	अनतगथात	कुल	जममा	रेसवे	क्ेत्रफिल	६८५१	बगथा	बमटर	रहेको	्छ	।	तयसै	गरी	रेसवे	संखया	३६२	
वटा	पगेुको	्छ	।	

	 रेनवो	ट्ाउट	मा्छा	प्राकृबतक	रुपमा	सचसो	पाबनमा	फिसटाउने	भएकोले	पहाडधी	सजललाको	पानधीको	सरायधी	
श्ोत	भएको	क्ेत्रहरुमा	अझ	रवसतार	गनथा	सरकने	समभावनाहरु	प्रचरुमात्रामा	रहेको	पाइन्छ	।

सोलदु् कुणड	नगरपाबलका	१	ननुरलामा	रहेको	पासाङ	गयालजेन	शेपाथाको	फिामथा
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	 आ.व.	२०७९/८०	को	बारषथाक	सवधीकृत	कायथाक्मानसुार		पशपुन्छछी	तरा	मतसय	रवकास	बनददेशनालय	
प्रदेश	नं	१	बबराटनगरको	आयोजनामा	पशपुन्छछी	तरा	मतसय	बबमा	समबसन्	१	ददन	अबभमसुिकरण	कायथाक्म	
पश	ुसेवा	ताबलम	केनद्र	दहुवधीको	सभाहलमा	कररव	९०	जना	सहभागधीहरुको	उपससरबतमा	समपन्	भएको	्छ	।	
	 डा.	पशपुबत	ढंुगानाको	अधयक्ता	कृरष	रवकास	बनददेशनालयका	बनददेशक	श्धी	प्रकाश	कुमार	डाँगधी,	कृरष	
मनत्रालय	प्रदेश	नं	१	का	पशपुन्छछी	 रवकास	महाशािा	प्रमिु	डा.	 ददपा	 ददवाली,	पश	ुसेवा	ताबलम	केनद्रका	
प्रमिु	श्धी	सशतल	भट्राई,	पश	ुसेवा	बबभागका	प्रबतबनब्द्वय	बररष्ठ	पश	ुरवकास	अब्कृत	डा.	चनद्र	ढकाल	र	पश	ु
रवकास	अब्कृत	श्धी	शयाम	सनुदर	यादव,	बबमा	सबमबतका	पशपुन्छछी	अब्कृत	डा.	सवतनत्र	डाँगधी	लगायतको	
बबषशे	उपससरबत	रहेको	बरयो	।	
यस	कायथाक्ममा	यस	प्रदेश	नं	१	अनतगथातका	१५	वटा	बनसजथावन	बबमा	कमपनधीका	बबबभन्	शािाका	४२	जना	
प्रबतबनब्हरुको	उतसाहजनक	सहभाबगता	रहेको	बरय	भने	बबमा	कायथाक्ममा	संलगन	१२	जना	कृषक	तरा	११	
जना	बबमा	अबभकताथाहरुको	सहभाबगता	रहेको	बरयो	।	सारै	यस	कायथाक्म	संग	समबसन्त	अनय	कमथाचारीहरु	
समेत	संलगन	रहेको	बरयो	।

kz'kG5L tyf dT:o ladf cled'lvs/0f sfo{qmd ;DkGgM

 ¾ कायथाक्म	संचालन	गनदे	संसराः		वयावसारयक	मरहला	बाख्ा	
पालन	सहकारी	संसरा	बल.

 ¾ कायथाक्म	 संचालन	 गनदे	 संसराको	 ठेगानाः	 लेटाङ्	
नगरपाबलका-३	मोरङ

 ¾ सहकारीमा	आवद्ध	जममा	सेयर	सदसय	संखया:	१६३	
 ¾ बाख्ापालन	गनदे	सेयर	सदसय	संखया:	१५८	
 ¾ हाल	बाख्ाको	संखया:	३०१७

कायथाक्म	बाट	संचाबलत	मखुय	गबतरवब्हरुः
 ¾ १०	वटा	प्रजनन	्योगय	बोयर	बोका	र	३१	वटा	पाठछी	रवतरण
 ¾ ३	वटा	बडसजटल	तौलने	मेसशन	िररद

afv|f >f]ts]Gb| :yfkgf sfo{qmd -km\nf]ck_ ;DkGgM
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 ¾ ३	वटा	बबडथाजोकासटे्टर	िररद
 ¾ २	वटा	चयाफिकटर	िररद	तरा	रवतरण
 ¾ १	वटा	बाख्ा	संकलन	केनद्र	बनमाथाण	
 ¾ १	वटा	बाख्ा	संकलन	केनद्र	ममथात	सु् ार
 ¾ अनतर	प्रदेश	बाख्ापालक	कृषक	भ्मण

 ¾ कायथाक्म	संचालन	गनदे	संसराः		श्धी	सगरमारा	दगु्	सचसयान	तरा	रवतरण	सहकारी	संसरा	बल.		
 ¾ कायथाक्म	संचालन	गनदे	संसराको	ठेगानाः	्छरर	जोरपाटी	गाँउपाबलका-६	बस्वुा,	्नकुटा	
 ¾ सहकारीमा	आवद्ध	जममा	सेयर	सदसय	संखया:	५२५
 ¾ गाईपालन	गनदे	सेयर	सदसय	संखया:	४००	
 ¾ हाल	गाईको	संखया:	२०००
 ¾ दु् 	संकलन:	३०००-४०००	बलटर/ददन	

कायथाक्म	बाट	संचाबलत	मखुय	गबतरवब्हरुः
 ¾ कोरली	बाच्छछी	रवतरण:	50	वटा	।
 ¾ चयाफि	कटर:	4०	वटा	।
 ¾ बसमेन	िररद	885	डोज	।
 ¾ ताबलम

नोटः	हाल	दैबनक	सरदार	२	वटा	गाई	श्ोत	केनद्र	बाट	बबरक्	भैरहेको	जस	मधय	९८%	सबै	पहाडधी	सजललामा	
बबरक्	हनेु	गरेको	(तेह्रमु,	्नकुटा,	भोजपरु,	बसन्लुी,	संिवुासभा	आदद	)

ufO{ >f]t s]Gb| :yfkgf sfo{qmd -km\nf]ck_ ;DkGg M
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 ¾ कायथाक्म	संचालन	गनदे	संसराः		श्धी	रत्कुमार	बानतवा	बह	ुप्रारवब्क	कायथाक्म	संचालन	गनदे

 ¾ संसराको	ठेगानाः	इलाम	नगरपाबलका-१,	इलाम

	 आ.व.	२०७८/७९	को	 सवधीकृत	 बारषथाक	कायथाक्मानसुार	२	वटा	1000	 बलटरको	 सचबलङ	 भयाट	
(जेनेरेटर	सरहत)	अनदुान	कायथाक्म	तपसशलको	डेरी	फिामथाहरुमा	रवतरण	गरी	समपन्	गररएको	्छ	।

s'v'/f kfngsf] nfuL ;]8 lgdf{0f ;xof]u sfo{qmd ;DkGgM
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	 यस	 बनददेशनाल	 तरा	 मातहतका	 कायाथालयहरुवाट	 भएका	
अनदुान	 कायथाक्मको	 बनददेशनालय	 बाट	 िरटएर	 गएको	 टोबलले	
रवबभन्	 सजललाहरुमा	 बनयबमत,	 शशतथा,	 वलक,	 जोन,	 लगायतका	
अनदुान	कायथाक्महरुको	सरलगत	बनररक्ण,	अवलोकन	तरा	अनगुमन	
कायथाहरुको	गररएको	्छ	।

cg'bfgsf sfo{qmdx?sf] :ynut lgl/If0f cjnf]sg tyf cg'udgM



kz'kG5L tyf dT:o ;DaGwL

a'n]l6g – @)&(

84



kz'kG5L tyf dT:o ;DaGwL

a'n]l6g – @)&(

85



kz'kG5L tyf dT:o ;DaGwL

a'n]l6g – @)&(

86

	 ओिलढंुगा	 सजललाको	 सशरद्धचरण	
नगरपाबलकाको	 क्ेत्रमा	 अकसमात	 ्ेरै	
संखयामा	 मतृययू	 भईरहेका	 बाख्ाहरुको	 रोग	
परहचान	 तरा	 उपचारमा	 सहसजकरणको	
लागधी	 पशपुन्छछी	 रोग	 अनवेषण	 प्रयोगशाला	
रवराटनगरको	 रवज्	 सरहतको	 टोबल	 सरहत	
गएको	।भेटेररनरी	असपताल	तरा	पश	ुसेवा	
रवज्	केनद्र	ओिलढंुगा	बाट	पत्र	प्राप्त	हनेु	
रवबतकै्	पशपुन्छछी	रोग	अनवेषण	प्रयोगशाला	
रवराटनगरमा	समपकथा 	तरा	पत्राचार	गरी	रवज्	सरहतको	टोबल	तयार	गरर	सोरह	ददन	ओिलढंुगा	पगेुको	र	भोबल	
पलट	वयाहानै	 देिधी	 रफिलड	कायथा	सरुु	गररएको	।	रोग	लाबग	सकेका	तरा	रोगको	जोसिममा	रहेका	समपणुथा	
बाख्ाहरुमा	रोकरामको	लाबग	आवशयक	उपचार	गदाथा	मतृययूदरमा	केही	कबम	आएको	।	४	बटा	फिामथाका	गरी	
कररव	२५०	बाख्ाहरुमा	रोकरामको	लाबग	औष्धी	उपचार	गरेको	।	रोग	देसिएको	कररव	१०	ददनमा	कररव	
१००	बाख्ाको	मतृययू	भई	सकेको	।तयाहा	रहदा	बनयबमत	रुपमा	समपणुथा	फिामथाहरुको	बनयबमत	सरलगत	अवलोकन	
तरा	भ्मण	गररएको	र	आवशयक	उपचार	सललाह	सझुाव	आदान	प्रदान	गररएको	।पशपुन्छछी	तरा	मतसय	रवकास	
बनददेशनालय,	प्रदेश	नं.	१,	रवराटनगर,	पशपुन्छछी	रोग	अनवेषण	प्रयोगशाला,	रवराटनगर,	भेटेररनरी	असपताल	तरा	
पश	ुसेवा	रवज्	केनद्र,	ओिलढंुगा,	सशरद्धचरण	नगरपाबलका,	पशपुन्छछी	रवकास	शािाको	समनवयमा	सँयतुि	टोबल	
बनाई	सममणुथा	कायथा	संयतुि	रुपमा	गररएको	बरयो।

afv|fsf] cToflws afv|fsf] d[To" ePsf] If]qdf 6f]ln kl/rfng ul/Psf]M
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	 गत	बषथा	प्रदेश	नं.	१	को	रवबभन्	सजललामा	देसिएको	बडथा	
फल	ुरोग	ग्सत	क्ेत्रहरुमा	बनददेशनालय	बाट	िरटएर	गएको	टोबलले	
सरलगत	 अनगुमन	 बनररक्ण	 तरा	 अवलोकन	 तरा	 सरोकारवाला	
बनकायहरु	सँग	समनवय	तरा	सहकायथामा	बडथा	फल	ुबनयनत्रण	कायथा	
समपन्	गररएको	्छ	।तपसशलका	सजललाका	बनमनानसुारको	कुिरुा	
फिामथाहरुमा	बडथा	फल	ुदेिा	परी	बनयनत्रण	गररएको	बरयो	।
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	 बनददेशनालय	मातहतका	रवज्	केनद्रहरु	तरा	पश	ुसेवा	ताबलम	केनद्रको	बनददेशनालय	बाट	िरटएर	गएको	
कमथाचारीहरुद्धारा	 बनयबमत	रुपमा	सरलगत	बनररक्ण	अवलोकन	गरी	कायाथालय	संचालन,	पश	ुऔषब्	उपचार	
तरा	प्रशासबनक	गबतरवब्	सरहतको	समय	समयमा	सरलगत	अनगुमन	तरा	बनररक्ण	कायथा	गरेको	्छ	।	आ.व.	
२०७८/७९	मा	तपसशल	अनसुारका	कायाथालयहरुको	सरलगत	अनगुमन	तरा	बनररक्ण	कायथा	समपन्	गररएको	
्छ	।

तपसशलः
१.	पश	ुसेवा	ताबलम	केनद्र	दहुवधी	सनुसरी	।
२.	 भेटेररनरी	 असपताल	 तरा	 पश	ु सेवा	 रवज्	 केनद्रहरुः	ओिलढंुगा,	 उदयपरु,	 सनुसरी,	 मोरङ,	 ्नकुटा	 र	

संिवुासभा	।

dftxtsf sfof{nox?sf] lgoldt :ynut cg'udg tyf lgl/If0fM
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	 प्रदेश	 नं.	 १	 का	 १४	 वटै	 सजललामा	 एक	
सार	 संचालन	 गररएको	 रारष्ट्रय	 िोप	 कायथाक्मको	
यस	 बनददेशनालय	वाट	िरटएर	गएका	टोबलले	 रवबभन्	
सजललाहरुमा	 सरलगत	रुपमा	अनगुमन	 तरा	 बनररक्ण	
कायथा	गरेको	्छ	।िोप	ताबलका	तपसशल	अनसुार	रहेको	
बरयो	।

/fli6«o vf]k sfo{qmd cg'udgM
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	 कानेपोिरी	गाँउपाबलका,	पशपुन्छछी	रवकास	शािा,	बयरवन	तरा	बेलवारी	नगरपाबलका,	पशपुन्छछी	
रवकास	शािा,	बेलवारीको	अनरुो्मा	वयवसारयक	पश	ुफिामथाहरुमा	सरलगत	रुपमा	पशहुरुको	सवास्थय	
पररक्ण	तरा	प्रारवब्क	परामशथा	सेवा	संचालनको	लागधी	यस	बनददेशनालय	वाट	बबज्	सरहतको	प्रारवब्क	टोबलले	
कृषकहरुको	फिामथा	तरा	गोठहरुको	सरलगत	भ्मण,	बनररक्ण	तरा		पशहुरुको	पररक्ण	गरर	आवशयक	
प्रारवब्क	सललाह	तरा	सझुावहरु	ददएको	।
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	 सनदकपरु	गाँउपाबलका,	इलामको	अनरुो्मा	यस	बनददेशनालयको	टोबलले	समवसन्त	पाबलकाको	सरलगत	
रुपमा	समभावता	अधययन	तरा	अवलोकन	गरी	ट्ाउट	मा्छा	पालनको	लागधी	प्रारवब्क	सहयोग	गरी	दईु	वटा	
ट्ाउट	फिामथा	सरापना	गररएको	्छ	।

ufpFkflnsfsf] cg'/f]wdf 6«fp6 kfngsf] ;Defjtf cWoogM
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सचतवुाको	सकुशल	उद्धार।
	 सनुसरी	सजललाको	इटहरी	उमहानगरपाबलका,	जटु	बबकास	टोल	क्ेत्रमा	बबहान	देिधी	सराबनय	बयसतिको	
घर	बभत्र	पसेर	बसेको	एक	वयसक	भाले	सचतवुाको	पशपुन्छछी	तरा	मतसय	बबकास	बनददेशनालय,	प्रदेश	नं.	१,	
बबराटनगर	 तरा	 रारष्ट्रय	 प्रकृबत	 संरक्ण	कोष,	 कोशधी	 संरक्ण	कायथाक्म,	 पसश्म	 कुसाहा,	 सनुसरीको	 संययूति	
प्ररवब्क	टोली	तरा	कोशधी	टप्प	ुवनयजनत	ुआरक्	कायाथालय,	पसश्म	कुसाहा,	सनुसरी,	बडबभजन	बन	कायाथालय,	
इनरूवा,सनुसरी,	नेपाल	प्रहरी,	शस्त्र	प्रहरी,	सराबनय	जनप्रबतबनब्हरूको	संययूति	समनवयमा	सचतवुाको	सकुशल	
उद्धार	कायथा	गररएको	्छ।

p4f/ tyf Joj:yfkg ;DjGwL sfo{M

अबनयसनत्रत	राँगो	बनयनत्रण	।
	 झमुका	कारागार,	सनुसरीमा	बकरईदको	उपलक्यमा	मसुलीम	बसनदकैदीहरुको	लागधी	लयाइएको	एक	
वयसक	राँगो	(अनाथा	क्स)	अबनयसनत्रत	भई	मान्ेछ	हान्े	घाइते	बनाउने	गरेकोमा	कारागार	प्रशासनको	अनरुो्मा	
पशपुन्छछी	तरा	मतसय	बबकास	बनददेशनालय,	प्रदेश	नं.	१,	बबराटनगर	तरा	रारष्ट्रय	प्रकृबत	संरक्ण	कोष,	कोशधी	
संरक्ण	केनद्र,	पसश्म	कुसाहा,	सनुसरीको	संययूति	प्ररवब्क	टोली	तरा	कोशधी	टप्प	ुवनयजनत	ुआरक्	कायाथालय,	
पसश्म	कुसाहा,	सनुसरीको	समनवयमा	अबनयसनत्रत	राँगो	बनयनत्रणमा	बलइएको	्छ।
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पषृ्ठभयूमधीः
	 पशपुन्छछी	तरा	मतसय	रवकास	बनददेशनालयको	आ.व.	२०७८/७९	(िचथा	सशषथाकः	२२५२२)	सवधीकृत	
बारषथाक	कायथाक्मानसुार	प्रदेशमा	कायथारत	पशपुन्छछी	तरा	मतसय	सेवा/समहु	समवन्धी	कमथाचारीहरुलाइ	देशका	
रवबभन्	सरानमा	रहेका	पशपुन्छछी,	मतसय	तरा	वनयजनत	ु संग	समवन्धीत	सरलगत	अधययन,	अवलोकन	तरा	
प्रतयक्	जानकारी	बलने	उदेशयले	यो	कायथाक्मको	आयोजना	गररएको	हो	।	जसमा	प्रदेश	नं.	१	मा	रहेका	कृरष	
मनत्रालय,	पशपुन्छछी	तरा	मतसय	रवकास	बनददेशनालय,	भेटेररनरी	असपताल	तरा	पश	ुसेवा	रवज्	केनद	तरा	पश	ु
सेवा	ताबलम	केनद्रका	गरी	जममा	२१	जना	अब्कृतसतर	देिधी	कायाथालय	सहयोगधी	समममा	कमथाचारीहरुको	सकृय	
सहभाबगता	रहेको	बरयो।अधययन	अवलोकन	भ्मण	(ट्ाभबलङ्	सेबमनार)	कायथाक्म	बमबत	२०७८/११/२०	गते	
शकु्वारका	ददन	शरुु	भइ	बमबत	२०७८/११/२६	गते	रवरहवारका	ददन	समपन्	गररएको	बरयो।यस	कायथाक्ममा	
तपसशल	अनसुारका	कायाथालयहरुको	तपसशलमा	उललेसित	कमथाचारीहरुको	सहभाबगता	रहेको	बरयो।

k|fljlwsx?sf] 6«fen ;]ldgf/ sfo{qmd ;DkGgM

ट्ाभल	सेबमनारमा	सहभागधीहरुकोहरुको	रववरणः	
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कायथाक्मको	उदेशयः
 ¾ एकै	प्रकारको	सरानमा	एकै	प्रकृबतको	कायथा	स्ै	गरेका	कमथाचारीहरुलाइ	अनय	सरानको	भ्मण	गराइ	
पनुताथाजगधी	प्रदान	गनुथा	।	

 ¾ सरान	बबषशे	पशपुन्छछी	तरा	मतसय	पालनको	तररका	पद्धतधी	बारे	जानकारी	बलन	ुददन	ु।
 ¾ घरपालवुा	पशपुन्छछी	बाहेक	वनयजनत	ुसँग	समवन्धीत	काम	तरा	तररका	बारे	जानकारी	बलन	ु।
 ¾ कमथाचारीमा	एक	आपसमा	भाइचाराको	रवकास	गनुथा	।
 ¾ भौगौबलकता	अनसुारका	पशपुन्छछी	पालन	वारे	जानकारी	बलन	ु।
 ¾ यस	प्रदेशमा	भइ	रहेका	पशपुन्छछीका	गबतरव्धी	तरा	वयवसरापन	तरा	अनय	प्रदेशका	पशपुन्छछी	पालन	तरा	
वयवसपान	गबतरव्धी	वारे	जानकारी	बलन	ुददन	ु।

अधययन	अवलोकन	भ्मण	(ट्ाभबलङ्	सेबमनार)	कायथाक्म	भ्मण	ताबलकाः
	 एक	सप्ताह	समम	गररएको	अधययन	अवलोकन	भ्मण	(ट्ाभबलङ्	सेबमनार)	कायथाक्म	बमबत	२०७८/११/२०	
गते	शकु्वारका	ददन	शरुु	भइ	बमबत	२०७८/११/२६	गते	रवरहवारका	ददन	समपन्	गररएको	बरयो	।	जसको	
ताबलका	तपसशल	बमोसजम	रहेको	्छ।

भ्मण	ताबलका	रववरणः

बसकाइ	तरा	उपलव्धीः
 ¾ रवबभन्	भौगधीलीक	क्ेत्र	तरा	प्रदेशहरुमा	पशपुन्छछी,	मतसय	तरा	वनयजनतकुो	पालन	तरा	वयवसरापन	
समवन्धी	जानकारी	हाबसल	गररएको	।

 ¾ रवबभन्	भौगौबलक	क्ेत्र	तरा	सरानका	कमथाचारी	तरा	वयवसायधी	संघ	अनतरक्था या,	्छलफिल	तरा	भेटघाटले	
भाइचाराको	समवन्	रवकास	भएको	।

 ¾ प्रदेश	नं.	१	को		पशपुन्छछी,	मतसय	तरा	वनयजनतकुो	पालन	तरा	वयवसरापन	तरा	अनय	प्रदेश	तरा	
सरानको	 पशपुन्छछी,	 मतसय	 तरा	 वनयजनतकुो	 पालन	 तरा	 वयवसरापन	 बारे	 तलुनातमक	 अवसराबारे	
जानकारी	हाबसल	गररएको	।

 ¾ एकै	सरानमा	एकै	प्रकृबतको	काम	बाट	केही	समयका	लागधी	भए	पबन	पनुताथाजगधी	प्राप्त	भएको	।
 ¾ रवबभन्	भगुोलमा	बसोवास	गनदे	रवबभन्	जातजातधी	तरा	समदुायका	वारेमा	जान्े	र	सचन्े	अवसर	प्राप्त	भएको।
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अधययन	अवलोकन	भ्मण	(ट्ाभबलङ्	सेबमनार)	कायथाक्ममा	अपनाइएको	असल	अभयासहरुः
 ¾ सहभागधीहरु	अब्कृतसतर	देिधी	कायाथालय	सहयोगधी	सममलाइ	सहभागधीता	गराइएको	।
 ¾ यसता	कायथाक्महरुमा	अवसर	नपाएका	वा	कम	पाएकाहरुलाइ	प्रारबमकता	ददइएको	।
 ¾ अधययन	अवलोकन	भ्मण	(ट्ाभबलङ्	सेबमनार)	कायथाक्मको	दौरान	पगुने	सरानहरुमा	परहलेनै	बाँस	तरा	
गाँसको	वयवसरापन	गररसरकएकाले	बाँस	बसन	तरा	िाना	िान	करहपनधी	समसया	नपरेको	।

 ¾ अधययन	अवलोकन	भ्मण	(ट्ाभबलङ्	सेबमनार)	कायथाक्ममा	बबषय	रवज्,	बबषयगत	कमथाचारी,	उद्मधी	तरा	
कृषक	सँग	प्रतयक्	्छलफिल	तरा	अनतरक्था या	गररएको	।

 ¾ मरहला	कमथाचारीहरुको	सहभागधीता	उललेिबनय	रहेको	।
 ¾ एकद्धार	बनबतद्धारा	िचथा	वयवसरापन	गररएको	जसले	गदाथा	समय	बचत	भइ	बढी	भनदा	बढी	बसकाइ	तरा	
्छलफिलमा	समय	ददन	सरकएको	।

 ¾ कोबभडको	महामारीलाइ	मधयनजर	गदषै	समपणुथा	सहभागधीहरुलाइ	सेबनटाइजर	तरा	मासक	रवतरण	गररएको।
 ¾ प्रारबमक	सवास्थय	सामाबग्हरुको	यरोसचत	वयवसरा	गररएको	।

बनष्कषथाः
	 समग्मा	एकदमै	राम्ो	कायथाक्म	रहयो	।	यसता	िालका	कायथाक्महरु	समय-समयमा	भइरहेमा	कमथाचारीको	
क्मता	रवकास,	ज्ान	रवकास	तरा	बसकाइको	रवकासमा	सकरातमक	प्रभाव	पनदे	देसिन्छ	।
सझुावः
	 आगामधी	आ.व.	हरुमा	समेत	यसता	िालका	कायथाक्महरुलाइ	बनरनतरता	ददन	ुपदथा्छ	।	कमथाचारीहरुलाइ	
भ्मण	सेबमनारमा	लादा	 दैबनक	भ्मण	िचथा	 ददनकुो	सट्ा	पबन	होटल	बाँस,	िाना	तरा	िाजा	िचथा	बापतको	
रकम	तरा	अनय	भ्मण	सहयोगधी	अनय	सामाग्धीहरुको	वयवसरापन	गरेर	भ्मण	गराउदा	रवबभन्	तह	र	शे्सणका	
कमथाचारीहरुको	िचथा	वयवसरापन	तरा	भ्मण	वयवसरापनमा	सहजता	हनेु	देसिन्छ	।

ट्ाभल	सेबमनार	भ्मणको	एक	झलकः



kz'kG5L tyf dT:o ;DaGwL

a'n]l6g – @)&(

96



kz'kG5L tyf dT:o ;DaGwL

a'n]l6g – @)&(

97



kz'kG5L tyf dT:o ;DaGwL

a'n]l6g – @)&(

98

पसुसतका/बलेुरटन	प्रकाशन
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