
 स्वस्थ पशु खु�श मा�नस

 यो पुस्तक उपलब्ध गराउने सस्थाँह�



यस पुिस्तका ��ए�टभ कमन्स ए��ब्युसन ४.० अनपोट�ड लाइसेन्स अन्तगर्त इजाजत �ा� छ।
�योगकतार्ह�ले िन� काम गनर् स�ेछन्:

•  साझेदारी गनर् - �ितिलिप गनर्, िवतरण गनर् र कायर् �सारण गनर्। (सहभागी सम्पकर् ह�को ठेगाना िबना)
•  सिम�ण गनर् - काम अनुकूलन गनर्

िन� शतर्ह� अन्तगर्त:
•  �ेय- �योगकतार्ह�ले लेखकले �योगकतार् वा �योगकतार्को कामको �योगलाई समथर्न नगन� त�रकाले कामको �ेय लेखकलाई 
�दनुपछर् ।

स्वीकृ�त 
यस िफ्लपबुक क्यानाडाको अन्तरार्ि�य िवकास अनुसन्धान केन्�को अनुदान नम्बर १०९०६२-००१ को अंशको �पमा उत्पादन ग�रएको 
हो ।
यो िफ्लप पुस्तक पशुधन भ्यािक्सन इनोभेसन कोष �ारा सम्भव भएको हो। पशुपंक्षी खोप आिवस्कार कोष, िबल र मे�लडा गेट्स 
फाउन्डसेन, ग्लोबल अफैसर् क्यानाडा  र क्यानाडाको अन्तरार्ि�य िवकास अनुसन्धान केन्�को सहयोगमा संचािलत छ ।

यस हाते पुिस्तकालाई नेपाली सन्दभार्त्मक बनाउन र नेपाली भाषामा अनुबाद गनर् सहयोग गनुर्�ने कायर्�म अिधकृत किबता दवेकोटा 
तथा कायर्�म सहायक काजोल काक�लाई धन्यवाद �दन चाहन्छौ ।

अस्वीकरण
यहाँ �� ग�रएका धारणा/ िवचारह�ले अन्तरार्ि�य िवकास अनुसन्धान केन्� वा यसको बोडर् अफ गभनर्रका िवचारह�को �ितिनिधत्व 
गद�न।

�सफािरस गिरएको उ�रण
पांग्गीय �काशन र फ्लो�रडा िव�िव�ालय। (२०२१)।स्वस्थ पशु खुिस मािनस । नेपालमा पशुधन खोप मूल्य शृङ्खलासँग काम गन� 
गाउँपािलका पशु स्वास्थ्यकम�ह�सँग �योगको लािग िफ्लपबुक। फ्लो�रडा िव�िव�ालय: ग�िस्भल फ्लो�रडा
 
आवरण र र�खा�च�ह�का �ेय
िफ्लपबुकमा �योग ग�रएका रेखािच�ह� पांग्गीय �काशन �ारा िडजाइन ग�रएका �न।



 अनुले इनारमा पानी भद� गदार् आफ्ना दइुजना िछमे�कह� िचिन्तत �द ैकुरा 
ग�ररहकेो सुिनन  ।
 "मेरा कुनै कुनै बा�ाले त मुख र नाक बाट िसगान जस्तो बगाइरहकेा छन 
,िननाले भिनन ।

 "हो र, मेरो पनी केही बा�ाह�लाइ तेस्तै भएको छ। के ित�ा बा�ाह�लाइ 
पखाला पिन लागेको छ ?" अनुक� िछमेक� राना ले सोिधन । िननाले हो भन्द ै
मुन्टो हल्लाइन ।
"मैले कित जिडबुटी पिन खुवाए खै केिहले पनी �ठकै भएन, उनले लामो सास 
फेद� भिनन I 
"आफ्नो त झन एउटा बा�ा नै मय� िहजो,” अक� मिहलाले �द ैभिनन्I 
अनु पिन आफ्ना �ीमान राजुले काठमान्डौबाट पैसा पठाएर �कनेका ितन वटा 
बा�ाह�को बारेमा सोच्न थािलन I

१





 दइु �दन पछी अनुले मिन्दरमा आफ्नो साथी आध्यालाइ भे�टन ।आध्याले धेरै 
बा�ाह� पालेक� िथइन र उिन सामुदाियक केन्�को निजकै बिस्थन ।अनुले आफु 
बा�ाह� �ती िचिन्तत भएको कुरा बताइन ।
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“मेरा िछमेक�ह�को बा�ाह�मा पिन यस्तै समस्या दिेखइरहकेो छ, मैलै सुनेको 
त्यस्लाइ त िप िप आर रोग भन्छन रे” आध्याले भिनन ।

 “के हो िप िप आर  भनेको?” अनुले सोिधन्।

“यो रोग लागेपिछ बा�ाह�लाई खोक� ला�े, हािच्छउ आउने र पखाला ला�े 
�न्छ ।यो रोगले त बा�ाह� मनर् पिन सक्छन् , आध्याले भिनन् ।

“तर य�द हामीले स्वस्थ बा�ाह�लाई खोप लगाय� भने िप िप आर रोग फैलन 
बाट रो� सक्छ�  ।

भोिल हा�ो गाउँमा �ािमण पशु स्वास्थ्य कायर्कतार् आउने भनेका छन् नी थाहा 
छ ितिमलाइ ? उनले स्वस्थ बा�ाह�लाई खोप लगाउने रे अिन अस्वस्थ 
बा�ाह�को चाही उपचार गन� भनेका छन्, आध्याले भिनन्  ।

५





अनुलाई थाहा िथयो �क �ािमण पशु स्वास्थ्य कायर्कतार् उनको घर सम्म 
आइपुग्दनै� �कन�क उनका घरमा धेरै बा�ाह� िथएनन् ।

अझ उिन सङ त �ािमण पशु स्वास्थ्य कायर्कतार्लाइ �दने पैसा पिन 
िथएन । तर उिन आफ्ना बा�ाह�लाइ खोप लगाउन चाहिन्थन । 

त्यही �दन बेलुका अनु फेरी आध्याको घर गइन  । 

“के म मेरा बा�ाह�लाइ पनी ित�ा बा�ाह� सङै खोप लाउन ल्याउन 
सक्छु ?अनुले सोिधन् ।

“भैहाल्छ िन ,ित�ा बा�ाह�लाइ खोप लाउन यतै िलएर 
आउन”,आध्याले मुस्कुराउद ैभिनन ।
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अक� �दन, अनु िबहानै उ�ठन र आफ्ना बा�ाह� िलएर आध्याको घर 
गइन।

 �ािमण पशु स्वास्थ्य कायर्कतार्ले बा�ाह�लाइ खोप लगाउद ैगदार् अनुले 
िप िप आर रोग अब फेरी लाग्छ �क लाग्दनै भनेर सोिधन ।

“यदी गाउका सबै बा�ाह�लाइ खोप लगायो भने िप िप आर रोग 
हराइहाल्छनी , �ािमण पशु स्वास्थ्य कायर्कतार् केशवले उतर �दए  ।

यो सुनेर अनु िचिन्तत भइन �कनक� उनका धेरै जसो िछमेक�ह�ले 
बा�ाह�लाइ खोप लगाएकै िथएनन ।

उिनह�को घर  गाउबाट अिल टाढा िथयो र  उिनह� दिलत िथए ।
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एक मिहनापिछ जब अनुका �ीमानसँग अनुलाई घरखचर् पठाउने पैसा 
िथएन ।

त्यितबेला अनुले आफ्ना बा�ाह� बजारमा रा�ो दाममा बेिचन्  र त्यो 
पैसाले उनले आफ्ना ब�ाह�को खचर् र घरखचर् चलाइन्।
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धेरै �दन पिछ राना अनुको घरमा आइपुिगन् ।

 “ित�ा बा�ाह� त धेरै स्वस्थ दिेखएका छन् त ! तर हा�ा बा�ाह� त 
�कन हो कुनै िबरामी छन कुनै त मरे  पिन?” उनले सोिधन । यो सुनेर 
अनु मुस्कुराइन ।

“एक मिहना अगाडी आध्याले मलाइ बा�ालाई खोप लगाउदा रोग ला� 
बाट बचाउन स�कन्छ भिनन त्यही भएर मैले  मेरा बा�ाह�लाई पिन 
खोप लगाए ,” उनले उ�र �दईन ।

“हो र ! मेरो त अिघल्लो मिहना धेरै बा�ाह� मरे, लौन के गन� होला ?” 
राना �न थािलन ।
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अ� धेरै मिहलाह�ले पिन अनुसङ येस्तै सहयोग मागेका िथए त्यसैले 
अनुले एउटा उपाय सोिचन ।

“�ािमण पशु स्वास्थ्य कायर्कतार् त धेरै बा�ाह� भएका घरमा मा�ै 
जान्छन् िन त्यसैले थोरै बा�ाह� �ने सबै मिहलाह�लाई आफ्ना 
बा�ाह� िलएर एक ठाउँमा भेला  गरौ अिन केशव लाई त्यही बोलाएर 
खोप लगाउन र बा�ाह� को उपचार गनर् भनौ न  ,” अनुले सुझाव 
�दइन् ।

 रानालाई यो उपाय एकदमै रा�ो लाग्यो  । य�द मिहलाह� एकै ठाउँमा 
आए भने उनीह�लाई �ािमण पशु स्वास्थ्य कायर्कतार्लाई उपचार र 
खोप लगाए वापत पैसा �दन पिन सिजलो �ने भयो।
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अनु र रानाले धेरै बा�ाह� भएका र थोरै बा�ाह� भएका दवुै 
मिहलाह�सँग छलफल गरे र �ािमण पशु स्वास्थ्य कायर्कतार्संगै गाउँका 
अ� धेरै मिहलाह�लाई पिन स्वास्थ्य अिभयानमा सहभागी गराए ।

स्वास्थ्य अिभयानमा सहभागी भएपछी सबै मिहलाह�लाई सबैजना 
एक �नुपछर् र आफ्ना छरिछमेकका बा�ाह�का स्वास्थ्य संग सम्बिन्धत 
समस्याह�लाई �वस्थापन गनुर्पछर् भ�े महसुस भयो ।

केही �दनपिछ  केशव  उनीह�को गाउँमा आए।
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केशव ले सबै मिहलाह�लाई खोप लाएपछी �ने फाइदह�को बारेमा 
बताए । 

“ खोप भनेको त पशुह�मा �ने वा ला�े रोगह�को �कोप िनयन्�ण गन� 
एउटा उपाय हो”, उनले बताए ।
अिन अिस्तनै एक चोटी , मैले मेरो एउटा बा�ालाई खोप लगाएको 
िथए तर पछी त्यो बा�ा नै मय� । खोप लगायो भने त मेरा सबै 
बा�ाह� मद�नन र ? एक मिहलाले सोिधन । 

खोपले िबरामी पशुह�को उपचार गद�न िन । यसले त स्वस्थ पशुह�मा 
रोग फैिलनबाट रो� म�त गदर्छ। 
तपा�ह�ले आफ्ना सबै िबरामी पशुह�लाई खोप लगाउनुअिघ 
उनीह�को उपचार गनुर्पछर्,” केशवले सम्झाए। 
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२१

पिछ ित मिहलाह�ले अनुलाई तपाईले कसरी आफ्ना बा�ाह�लाई खोप लगाउनु 
भयो भनेर सोधे ।

“मैले मेरा बा�ाह�लाई मेरो साथी आध्याको घरमा लगेर खोप लगाए । हािमले 
आफ्ना छर िछमेक र सािथभाई सङ रा�ो सम्बन्ध रा�ु मह�वपूणर् �न्छ ।  यदी 
हािमले एक आपसमा िमलेर सङै काम गय� भने मा� यस्ता समस्याह� सङ जु� 
सक्छौ।”अनुले मिहलाह�लाई भिनन्। आध्याले मुस्कुराउद ैसहमितमा टाउको 
हल्लाईन ।





२३

केही समय पिछ, ित मिहलाह�ले साना समूहह� गठन गरे जसले समुदायको 
सेवा गनर् बा�ा सहकारी स्थापना गनर् नेतृत्व गन�छ। उनीह�ले केशवलाई 
आ-आफ्ना स्वस्थ पशुह�लाई खोप लगाउन र िबरामी पशुह�को उपचार गनर् 
बोलाए ।

कितपय �ीमानह�ले पिन आफ्नी �ीमतीलाई सहकारीमा केही रकम सहयोग 
गरे । धेरैजसो पशुह� स्वस्थ भए र गाउँमा िप िप आर रोगको �कोप पिन कम 
भयो ।





२५

अनुले आफु सहका�रको लागी अझै उपयोगी �नु आवस्यक दिेखन।उिनले आफ्ना 
िछमेक�ह�लाई सेवा र सहयोग गनर् �ािमण पशु स्वास्थ्य कायर्कतार्को तािलम 
िलइन । त्यस पिछका �दनह�मा उनले आफ्नो समुदायमा  पशु स्वास्थ्य सङ 
सम्बिन्धत कायर्�म र तािलमह� �दा मिहला, पु�ष, जवान , बृ�,दिलत र अ� 
सबैलाइ त्यस्ता कायर्�ममा भाग िलन सहयोग ग�रन । 

अनुले गाउका हरेक घर दलैोमा गएर पशु खोपको फाइदाह�कोबारे जानकारी 
�दइन र गाउँलेह�लाई खोप र उपचारबीचको िभ�ता पनी बुझाइन । उनले 
बा�ा पालनको लागी आवस्यक असल अभ्यासह�का बारेमा पिन बताइन । 
उनले गाउका सबैजना पशु स्वास्थ्य गितिविधमा संल� भइरहकेाछन भ�े 
कुराको सुिनि�त ग�रन्।






