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बर्डफ्लु पंक्षीहरुमा लाग्िे अनत सङ्क्रामक एवं घातक सरुवा रोग हो । यो रोग 
एभिएि इन्त्फ्लुएन्त्जा िाइरस (Avian influenza Virus)ले लाग्िे गर्डछ । कम 
घातक बर्डफ्लुलाई (Low Pathogenic Avain Influenza (LPAI) िन्त्िे गरीन्त्छ, 

ििे अनत घातक बर्डफ्लुलाई (Highly Pathogenic Avain Influenza (HPAI) 

िनिन्त्छ । HPAI मुख्य गरी H5N1िाइरसले  लगाउँछ । यो िाइरस पंक्षीहरुमा 
एकर्म िाँर् ैसिड सक्िे र ४८ घण्टाभिर कुखुरा फामडको ९० रे्खख १०० प्रनतशत 
कुखुरा मिड सक्र्छि ्। हाँस र जङ्क्गली िराहरुमा िाइरस िएतापनि ती बबरामी 
िपिड सक्छि ्तर नतिले अरु पंक्षीहरुमा िाइरस सािड सक्र्छि ्। 

िेपालमा कुखरुा व्यवसाय फस्टाउँरै् गईरहेको अवस्थामा समय समयमा रे्खापिे 
बर्डफ्लु अहहले यस व्यवसायको प्रमुख िुिौतीको रुपमा रे्खा परेको छ । िखडरै 
मार पोखराको खाल्र् ेमभसिाकी भमिा परीयारले पालेका हाँस, कुखुराहरुमा 
H5N1  िामक बर्डफ्लु लागेको पुष्टट िएको छ । बब. स. २०६५ सालमा पहहलो 
पटक H5N1 िेपालमा रे्खखएको धथयो ििे बब.स. २०६९–२०७० मा यो रोगले 
महामारी रुप भलई िेपालको पोल्री व्यवसायमा ठूलो क्षनत पु¥याएको धथयो । यो 
रोग अनत नछटो फैलीिे घातक सरुवा रोग हो । यो रोग लाधगसकेपनछ 



उपिारपनि छैि त्यसैले यो रोग लाग्ि िहर्िु र लाधग सकेपनछ फैभलि िहर्िु िै 
सबैिन्त्र्ा उत्तम उपाय हो । 

बर्डफ्लु सङ्क्रमिक क्षते्रबाट अन्य क्षेत्रिा रोग फैमलन नदिने उपायहरुः 

 बर्डफ्लु रे्खापरेको अवस्थामा त्यस क्षेर भिरका कुिै पनि पंक्षीजन्त्य पर्ाथडहरु 
अन्त्य क्षेरमा ओसार पसार िगिे । 

 कुखुरा िटट गिड आउिे टोली र स्वास््य टोलीहरुलाई बबरामी वा मरेका कुखुरा 
वा पंक्षी िएको स्थािको पहहिाि गिड मद्र्त गिे साथै निसरमण गिड सहयोग 
गिे । 

 यहर् मानिसमा पनि रोग लागेको सङ्क्का िएमा स्वास््य टोलीलाई तुरुन्त्तै 
जािकारी गराउिे । 

 कुखुरा िटट गिड आउिे टोली िआएसम्म मरेका कुखुरा, हाँस, वा पंक्षी जथािाबब 
हुि वा बच्िाहरुलाई खेलाउि िहर्िे । 

 संरभमक क्षेरलाई सरकारले रोग मुक्त क्षरे घोिण गरेर र व्यापार खुल्ला 
गरेपनछ मार पंक्षी वा पंक्षीजन्त्य सामािको ओसारपसार गिे । 

रोगथािका उपायहरुः 

१. आफ्िो फामडमा जबैबक सुरुक्षाका उपायहरु लागु गिे । 

 जङ्क्गली पंक्षीहरु आफ्िो फामडमा पालेका कुखुरा, हाँसहरु संग सम्पकड मा आउि 
िहर्िे । 

 हाँस र कुखरुालाई छुट्टाछुट्टै खोरमा पाल्िे र एकै ठाउँमा ििे िहर्िे । 
 िरप्रर्ो स्रोतबाट मार िल्ला, र्ािा र अन्त्य सामाग्री भिराउिे । 
 बबरामी कुखुरालाई अन्त्य पंक्षीसंग लसपस हुि िहर्िे । 



 बजारमा बेच्ि लधगएका कुखरुा फफताड िल्याउिे । 
 खोरमा पस्र्ा निस्कर्ा साबुि पानिले राम्ररी हात िुिे । 
 मरेका हाँस, कुखरुा तथा सुली, पवाँख आहर् िथािावी िफाल्िे । 

२. अबैि ओसार पसार िगिे िगराउिे । कसैले अबैि पर्ाथड ओसार पसार 
गरेको थाहा पाएमा सम्बष्न्त्ित निकायमा जािकारी हर्ि े। 

३. कुखरुा, हाँस वा अन्त्य पंक्षीहरुमा आकस्मीक रोग रे्खापरेमा वा मतृ्यु िएमा 
तुरुन्त्तै िष्जको पशुसेवा कायडलय वा िष्जकको िेटेरीिरी र्ाक्टरलाई जािकारी 
गराउिे र खुल्ला हातले बबरामी वा मरेका कुखुरा िछुिे । 

 
 


