
लम्पी स्किन रोग  

तपाईं आफ्नो फार्मकनो सरुक्ा कसरी ग््म सक्हुनु्छ ?
१. विश्वस्ीय स्नोतहरूबाट गाईभैंसी खररद ग्ु्मपद्म्छ । 

गाईभैंसी खररद गरी लयाएरा २८ दद्समर 
बथा्बाट अलगगगै किारेनटाइ्रा राख्पुद्म्छ । 
रनोगकनो प्रकनोपकनो सरयरा रनोग लागेकनो ठाउँबाट 
गाईभैंसी लयाउ् ुहुँदगै् ।

२. गनोठलाई झिंगा, लारखटेु् तथा अनय कीराहरूबाट 
रकु्त राख् सरसफाइरा धया् दद्पुद्म्छ र 
आिशयकता अ्सुार उपयकु्त कीट विकर्मककनो 
प्रयनोग ग्ु्मपद्म्छ।

३. गनोठिररपरर पा्ी जम्े ठाउँ हु्  ुहुँदगै्।
४. फार्मरा जगैविक सरुक्ाका उपायहरू अिलमब् 

ग्ु्मपद्म्छ।

 y थप जा्कारीका लागग
 y पश ुसेिा विभाग, हररहरभि्
 y फनो् ्ं: ०१-५५२१६१०,०१-५५२५४७८, 

०१-५५२२०५६
 y Website:  www.dls.gov.np 
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लमपी झ्क् रनोग
 y यनो रनोग गाईभैंसीरा देझखन्छ ।
 y यनो रनोग राग्सहरूरा सददै् ।
 y गरमी रौसररा टनोक्े झिगँा (डाँस), लारखटेु्, 

वक्ा्म ज्ता कीराहरूकनो संखया बढी तथा थप 
सवरिय हु् े हु् ाले यस रनोगकनो प्रकनोप बढी 
देझखन्छ ।

 y दूध उतपाद्रा तीव्र गगरािट आउँ्छ । 
 y प्रज््रा सर्या आउ्े तथा गभमी्ी पशरुा 

गभ्मपत् सरेत हु्  सक्छ ।
 y भैंसीकनो ्छालाकनो गणु्तररा ह्ास आउँ्छ ।
 y िज् घट्े र कवहलेकाही ँरतृयसुरेत हु्  

सक्छ ।
 y गाईभैंसीहरूकनो ओसारपसार र वयापाररा प्रगतबनध 

ग्ु्मप न्े हुँदा थप आगथ्मक ्नोकसा्ी हु् े गद्म्छ ।

गाईभगैसीहरूकनो ग्यगरत ग्रीक्ण ग्ु्महनोस ्र पशहुरुरा 
रनोग लागेकनो शङ्ा भएरा समबझनधत ग्कायरा जा्कारी 
ग्ु्महनोस ्-
 y रनोगकनो प्रकनोपकनो सरयरा िा जनोझखररा रहेका 

क्ेत्ररा प न्े गाईभैंसीहरूकनो दगैग्क ग्रीक्ण 
ग्ु्मप्छ्म ।

 y पशहुरूलाई रनोग लागेकनो  शङ्ा भएरा तरुुनत  
प्राविगधक, ्था्ीय तहकनो पश ु सेिा शाखा, 
भेटेरर्री अ्पताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केनद्र, पश ु
सेिा विभाग र अनतग्मतका ग्कायलाई जा्कारी 
ग्ु्महनोस ्।

 y लमपी झ्क् रनोग भएकनो अि्थारा पशहुरुकनो 
आितजाित तरुुनत रनोक्पु्छ्म ।

लमपी झ्क् रनोगका लक्णहरू

सङ्रिगरत गाईभैंसीले सारानयतया ग्म्ा्सुारका 
लक्णहरू देखाउँ्छ््
उच्च जिरनो (१०४ गडग्ी फरे्हाइट भनदा रागथ), 
दा्ापा्ी कर खा्े र दूध उतपाद् घटद्छ ।
्छालारा १-5 सेझनटगरटरकनो साह्नो गनोलनो गगखा्महरू 
(सारानयतया सरुुरा टाउकनो र घाँटीरा) देझखन्छ । 
लारनो रौ भएकनो गाईभैंसीरा गगखा्महरू सझजलगै 
देझखदँगै्् । जीउ ्छामदा तथा पा्ीले गभजेकनो 
अि्थारा रात्र पत्ा लगाउ् सवकन्छ ।
सारानय सङ्रिरणरा गगखा्महरूकनो सङ्खया थनोरगै भए 
पग् गमभीर सङ्रिरणहरूरा पूरगै शरीर ढाक्े गरी 
हु्  सक्छ ।
गगखा्महरू केही सरयपग्छ हराउ् सक्छ् ्। 
कवहलेकाही ँगगखा्महरू फुटेर गवहरनो घाउ भई कीरा 
तथा झिगँाहरूले (औसंा) ले घाउलाई थप जवटल 
ब्ाउ् सक्छ् ्।
थतु ु् नो, ओठ, रखु र ्ाकगभत्र घाउ देझखन्छ ।
आखँा र ्ाकबाट अतयगधक रात्रारा तरल पदाथ्म 
आउँ्छ ।
र ्याल काड्छ।
गलमफ ्नोडहरू सझुनि्े हनु्छ ।
केही सङ्रिगरत गाईभैंसीहरूले कु ग्ै पग् वकगसरकनो 
लक्ण ्देखाउ् सक्छ् ्!  

्छालारा धेरगै घाउकनो साथ गमभीर रूपरा प्रभावित गाई © BFSA/Tsviatko Alexandrov

रनोग स न्े तररका
 y लारखटेु्, टनोक्े झिंगा र वक्ा्म ज्ता वकराहरूकनो 

टनोकाइबाट, 
 y संरिगरत गाईि्तहुरूकनो ओसारपसार 
 y सारदुावयक ्चर् क्ेत्र तथा दा्ा तथा पा्ी खा्े 

ठाउँहरूबाट,
 y प्राकृगतक िा कृगत्रर गभा्मधा्बाट, 
 y पश ुउप्चार ग न्े रिररा फरक गाईभैंसीहरूरा एउटगै 

सइुकनो प्रयनोगबाट,
 y सरिगरत पशहुरुकनो प्रतयक् समपक्म बाट
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उप्चार :
यनो रनोगकनो प्रभािकारी उप्चार ्छगै् । 
रनोग लाग् ्दद् ु ग्ै उत्र उपाय हनो ।


