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पि. आर. रोगको पिषाण ुगोगोपि रोग लगाउने पिषाणसँुग 
मिल्ो जलु्ो रहेको छ। खोरेत रोगिा जसतो यस 
जजिाणकुा धेरै प्रकार रहेका छैनन ्र यो जीिाण ुअनय 
कुनै जनािरिा सषुपु्त अिस्ािा रह्ैन।् सा्ै, यस रोग 
पिरुद्धको खोि प्रभािकारी रहेको कारण पिश्व िश ुसिास्थय 
संगठनले सन ्२०३० अ्ाथात पि.स. २०८७ समििा यस 
रोगलाई पिश्वबािै उनिलुन गनने लक्य मलएको छ।
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िमछललो त्थयाकं अनसुार नेिालिा कररब १ 
करोड २८ लाख बाख्ा त्ा कररब ८ लाख भेडाहरु 
रहेका छन्। नेिालिा यो रोग पि.सं २०५१ सालिा 
मभत्ीएको अनिुान छ र यस रोगका कारण पि.सं. २०५४ 
्ेजख २०५७ समििा ठूलो संखयािा बाख्ाहरु िरेका 
म्ए। हाल यो रोग नेिालका प्राय सबै क्ेत्िा फैमलएको 
छ र िषनेनी ठूलो संखयािा भेडाबाख्ाको िृतयु हुने गरेको 
छ। भेडाबाख्ाको िृतयुबाि कृषकहरुले िषनेनी करोडौ 
रुिैया गिुाउ्ै आएका छन् । राजयले िमन रोग 
मनयनत्णको लामग िषनेनी ठूलो धनराशी खरथा्ै आएको 
छ। नेिाल स्सय राष्ट्र रहेको पिश्व िशु सिास्थय संगठनले 
यस रोगलाई सन् २०३० अ्ाथात पिक्रि संबत २०८७ 
समिा उनिलुन गनने लक्य मलएको छ र नेिालले यसिा 
आफनो प्रमतबद्धता जनाएको छ। यस कारण यस रोगको 
उनिलुन गरी पिश्व अमभयानिा सा् द््ै नेिाली 
कृषकहरुको आम्थाक उन्नतीिा सहयोग गनुथा छ।नेिालिा 
पि. पि. आर. रोग पिरुद्धको खोि य्ेष्टिात्ािा उतिा्न 
हुने ग थ्ाछ र यस कारण रोग उनिलुनको कायथा सहज हुन 
सक्छ। 
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•	 रोग उनिलुनको लामग रापष्ट्रय रणनीमत पिकास 
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गनुथािनने
•	 रापष्ट्रय, क्ेत्ीय त्ा अनतरापष्ट्रय रणनीमत अनरुुि कायथा 

गनने
•	 भेडाबाख्ालाई मनयमित रुििा खोि लगाउने 
•	 तािक्रिले असर नगनने पहि सिेबल खोिको उतिा्न 

गनने
•	 रोगको मनयमित मनगरानी गनने
•	 िशहुरुको ओसारिसार कि गनने र जान्नुि्ाथा सिास्थय 

िररक्ण गरेर िात् गनने
•	 आनतररक त्ा अनतरापष्ट्रय ओसारिसार ग्ाथा 

किारेनिाइन जाँर कडाइकासा् लाग ुगनने
•	 सरकारी मनजी क्ेत्को सहकायथा
•	 गैरकाननुी रुििा मछिेकी राष्ट्रहरुबाि िशहुरु 

नलयाउने

पि.पि.आर. जसतो िहािारीजनय िशुरोग फैमलन नद्न, 
मनयनत्ण र रोक्ाि गनथा आि नागररकको कतथाबय हो 
र रोग उनिलुन अमभयानिा सबै सहभामग 
बनौं।पि .स.२०८७ समििा नेिाललाई पि.पि.आर. रोग 
िकु्त राष्ट्र बनाऔ ं। 



lk= lk= cf/= /f]u s] xf]<
पि. पि. आर.  रोग साना उग्ाउने िशुिा 

(भेडा र बाख्ा) पिषाणुका कारण लागने अतयनत 
खतरनाक संक्रािक रोग हो।यस रोगलाई बाख्ाको 
पलेग (Goat Plague) िमन भमननछ।. यो रोग 
लागेको अिस्ािा ब्ानिा रहेका नबबे प्रमतसत िश ु
प्रभापित हनुछन ्भने प्रभापित िश ुिधये िरास ् े जख असी 
प्रमतशत ितृय ुहनेु ग थ्ाछन।् यो रोगको िाहािारी प्रायः 
िषाथातको िौसि िा सखुखा जरसो िौसििा ् े जखने ग थ्ाछ। 
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•	 मबरािी भेडाबाख्ाहरुको प्रतयक् िा अप्रतयक् 

समिकथा बाि
•	 मबरािी बाख्ाहरुको ्ूधबाि मतमनहरुको 

िाठािाठीिा
•	 भेडाबाख्ाको ओसारिसारबाि
•	 मबरािी िशलेु प्रयोग गरेको सोत्तर इतया्ी बाि
•	 भेडाबाख्ाको हेरराह गनने वयजक्तको िाधयबाि
•	 मछिेकी ् ेशहरुबाि हनेु अमनयजनत्त ओसारिसार 

बाि
lk= lk= cf/= /f]usf nIf0f s] x'g\ <

•	 सरुुिा १०५ ्ेजख १०७ मडग्ी फरेनहाइि 
समि जिरो आउने ।

•	 झोक्राएर बसने, ्तुनुो सखुखा हनेु, घाँसिात 
नखाने र उग्ाउने बन् हनेु ।

•	 लक्ण ्ेजखएको ३ ्ेजख ४ द्न िमछ नाकबाि 
िानी त्ा पिि बगने, नाक, िखु मगजा, जजब्ो 
ओठ आद्िा खपिरा मनसकने र िमछ खपिरा 
फुिी छाला िरी िाम्ी िनने।

•	 आखँाबाि बगेको िातलो ि्ा्था िमछ बाकलो 

हनेु जसकारण आखँाका िरेला आिसिा िाँमसने, 
बाकलो मसंगान आउने, िातलो, कालो छेनने।

•	 िमछ द्सािा खकार मिमसएको जसतो ्ेजखने, 
शरररिा िानीको किी हनेु, तािक्रि घट्ै जाने, 
मगजँािा रोकर ्ले जसतो हनेु र अनतयिा मनिोमनया 
भई ५ ्ेजख १० द्न मभत्िा िश ुिनने ।

पिरुद्धको खोि लगाउन ुि थ्ाछ। खोि नेिालभरी मनशुलक 
रुििा उिलबध रहेको छ र नजजकैको िशु सेिा शाखािा 
समिकथा  गरर सेिा मलन सपकनछ। अनयत्बाि लयाएका 
बाख्ालाई यो रोग मबरुद्ध खोि लगाई २१ द्न छुटै् राजख िात् 
िलु ब्ानिा मिसाउन ुि थ्ाछ ।

जरत्ः पि. पि. आर. रोगका लक्णहरु (फोिो श्ोत इनिरनेि)

/f]syfd tyf pkrf/
पिरािी िशुलाई अलगगै राखी तरुुनतै उिरार गनथा 

सके िशुलाई बराउन सपकनछ। तर रोगको रोक्ािनै 
उत्ति उिाय हो। भेडाबाख्ालाई प्रतयेक िषथा यस रोग 
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सन् २०११ िा पिश्वले गाईभैमसिा ्ेजखने 

गोगोपि रोग उनिलुन गरेको इमतहास रहेको छ। पि. 


