तथ्यपाना
बिरालो कल्याण
बिरालोहरू आश्चर्यजनक घरपालुवा जनावरहरू हुन्छन् – लगभग हेरक तेस्रो अष्ट्रेबलर्ाली
घरपररवारहरूसँग घरपालुवा बिरालो वा बिरालोहरू हुन्छन् र धेरैजसोले बतनीहरूलाई आफ्नो
पररवारको भागको रूपमा ठान्छन्। घरपालुवा बिरालोहरू हाम्रो लाबग पबन राम्रो हुनका साथसाथै
साहचर्य पबन उपलब्ध गराउँ छन्, बतनीहरूले हामीलाई उत्कृष्ट् शारीररक र मानबसक स्वास्थ्य राख्नमा
मद्दर गछय र बतनीहरूले हामीलाई खुशी िनाउँ छन् भनी अनुसन्धानले दे खाउँ छ।
तपाईंले भेट्टाएको बिरालो, आश्रर्िाट अंगीकृत गररएको वा प्रजनकिाट आफ्नो बिरालो छनोट
गरे तापबन, तपाईंलाईं आफ्नो बिरालो नपुंसक ( स्टे ररलाइज) िनाइएको छ भनी सुबनबश्चत गनय आवश्यक
हुन्छ। तपाईंको बिरालोलाई नपुंसक िनाउनाले बिरालोको अबधक जनसङ्ख्यालाई रोक्दछ र र्ो
तपाईंको बिरालो र वातावरणको लाबग राम्रो हुन्छ।
बिरालोलाई कुन उमेरमा नपुुंसक िनाउनुपर्छ ?
अबधकतम स्वास्थ्य र सामाबजक लाभहरूको लाबग, बिरालोका सिै िच्चाहरूलाई उनीहरू र्ौनजन्य
पररपक्कता (12-16 हप्ता/3-4 मबहना) पुग्नुभन्दा अगाबि नंपुसक िनाउनुपछय । र्द्यबप, वर्स्क
बिरालोहरूलाई नपुंसक िनाएर नचाबहने बिरालोका िच्चाहरूलई रोकथाम गने कार्य कबहल्यै पबन
बिलो हुन्न।
बिरालोका िच्चाहरूलाई 8-10 हप्ताको उमेरमा सुरबित तररकाले नपुंसक िनाउन सबकन्छ (उक्त
समर्मा बतनीहरूको तौल 1 बकलोग्राम हुन्छ)। प्रारम्भिक उमेरमा नपुंसक िनाउनाले र्ौन
पररपक्वतासँग सम्बद्ध असामाबजक व्यवहारहरूको बवकासलाई रोक्नका साथै कुनै अनावश्यक
बिरालोको िच्चा नहुने ग्यारे ण्टी बदन्छ।
मबिला बिरालोिरूलाई नपुुंसक िनाउनुअबि एकपटक िच्चा जन्माउन बिनुपर्छ भन्ने पूरानो
किानीमा वास्तवमै कुनै सत्यता र्ै न। वास्तवमा, िच्चा जन्माउनाले बतनीिरूमा क्यान्सरको
जोखिम िढ् र्।
नपुंसक ('सम्पूणय') निनाइएका पुरूष बिरालोहरूले पञ्जेन्ट स्प्रे गने -बपसाि सुङ्गने (घरबभत्र सबहत),
अम्भथथर िन्ने र अन्य बिरालोहरूसँग लिाईमा जाने जस्ता अबनम्भित व्यवहारहरू प्रदशयन गने थप
सिावना हुन्छ। बतनीहरू माबनसँग थप आक्रमक हुने र नपुंसक िनाएका पुरूष बिरालोहरूभन्दा
सामान्यतर्ा कम कोमल हुने पबन हुन सक्छन्।
नपुंसक निनाइएका बिरालोहरू चोटपटक लाग्ने, गाबिले बकच्ने र फेलाइन इम्युनोबिबफसेन्सी भाइरस र
फेलाइन लुकेबमर्ा भाइरस जस्ता सिाबवत रूपमा घातक रोगहरू लाग्ने उच्च जोम्भखममा हुन्छन्।
नपुंसक िनाउनाले दु वै पुरुष र मबहला बिरालोहरूमा धेरै प्रकारको जोम्भखमलाई घटाउँ छ।
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नपुुंसक िनाउने कार्छले बिरालोिरूलाई स्वस्थ्यकर, सुिी, कम भट् बकने गराउँ र्: र्ोटोमा
नपुुंसक िनाइएका बिरालोिरू उत्कृष्ट िरपालुवा जनावरिरू हुन्र्न्।
र्समा के-के समावेश र्?
नपुंसक िनाउने वा प्रारम्भिक उमेरमा नपुंसक िनाउने कार्यमा कुनै ज्ञात दीघयकालीन जोम्भखमहरू
सम्बद्ध छै न। प्रारम्भिक-उमेरमा नपुंसक िनाउने कार्य 20 वषयभन्दा लामो समर्दे म्भख प्रर्ोगमा आएको
छ र बिरालोहरूको लाबग बचबकत्सकीर् र व्यवहाररक रूपमा सुरबित फेला परे को छ।
मबहला बिरालोलाई नपुंसक िनाउने (स्पेबर्ङ्ख/म्भस्पङ्ग पबन भबनन्छ) कार्यमा बिरालो सामान्य एनेथथेबटक
अन्तगयत हुँदा शल्यबक्रर्ात्मक तररकाले बिम्बाशर् र पाठे घर हटाउने (छे उमा वा पेटमा सानो चीरा
पारे र) हो। शल्यबक्रर्ापबछ, बिरालोलाई बवश्राम गनय आवश्यक हुनेछ र घरबभत्र र केही बदनसम्म शान्त
राख्नुपछय । तपाईंले चीराको दागमा ध्यान बदनुपछय र दाग सुबन्नने, पानी िग्ने वा रक्तश्राव हुने भएमा
आफ्नो भेटलाई सम्पकय गनुयपछय । तपाईंलाई कस्तो प्रकारका म्भस्टचहरू प्रर्ोग गररएको छ भन्ने िारे जान्न
र आफ्नो बिरालोले बतनीहरूलाई नतानेको सुबनबश्चत गनय पबन आवश्यक हुनेछ।
पुरूष बिरालोलाई नपुसक िनाउने कार्य (न्युटररङ्ख पबन भबनन्छ) लाई सामान्य एनेथथेबटक अन्तगयत
गररन्छ र अण्डकोशको थैलीमा सानो चीरा पारे वीर्यकोषहरू हटाउने कार्य समावेश हुन्छ। त्यहाँ कुनै
म्भस्टच हुँदैन। शल्यबक्रर्ापबछ, बिरालोलाई घरबभत्र र केही बदनसम्म शान्त राख्नुपछय ।
धेरैजसो पुरूष र मबहला बिरालोहरू नपुंसक िनाउने कार्यिाट एकदमै बछटो ररकभर हुन्छन्।
तपाईंको भेटले तपाईंलाई पोस्ट-सञ्चालनात्मक स्याहार बनदे शनहरू बदनुहुनेछ। तपाईंको बिरालोसँग
पर्ायप्त मात्रामा ताजा बपउने पानी छ भनी सुबनबश्चत गनुयहोस् र बतनीहरूलाई उनीहरूका मनपने
खानेकुराहरू प्रस्ताव गनुयहोस्। बतनीहरूलाई नबजकैिाट बनरीिण गनुयहोस् र तपाईंको बिरालो
बनरूत्साबहत दे म्भखन्छ र 24 घण्टा बभत्र सामान्य भोक बफताय हुँ दैन भने तपाईंले आफ्नो भेटलाई सम्पकय
गनुयपछय ।
लाभिरू
नपुंसक िनाउने कार्यका लाभहरू – नचाबहने बिरालोका िच्चाहरू हुँदैनन्; असामाबजक
व्यवहारहरूको बवकासको रोकथाम गने; र जोम्भखमहरूलाई टािा राख्दै रोगहरूको सङ्ख्याका
जोम्भखमहरूलाई कम गने।
दु भायग्यवश, NSW मा एकदमै धेरै बिरालो र बिरालोका िच्चाहरू भएको र पर्ायप्त िासहरू नभएको
कारण प्रत्येक वषय हजारौँ बिरालोहरूलाई पाउण्ड र आश्रर्हरूमा मृत्यु हुने औषबध बदइन्छ (माररन्छ)।
तपाईं आफ्नो बिरालोलाई नपुंसक िनाइएको छ भनी सु बनबश्चत गरे र र्सलाई रोक्नमा मद्दत गनय
सक्नुहुन्छ।
बवबभन्न भेट म्भिबनकहरूले $120 दे म्भख लगभग $300 सम्म फरक पादै नपुंसक िनाउनको लाबग
बवबभन्न शुल्कहरू लगाउँ छन्। तपाईुंलाई विनीर् नपुुंसक िनाउनेमा पहुँ च गनछ सिार्ता
आवश्यक हुन्र् भने, बिरालो सुंरक्षणले तपाईुंलाई मद्दत गनछ सक्र्। तपाईं अङ्ख्ग्रेजी िोल्नुहुन्न भने,
कृपर्ा अङ्ख्ग्रेजी िोल्ने साथी वा नातेदारलाई हाम्रो कार्ायलर्मा (बिहानको 10 िजेदेम्भख-साँझको पाँच
िजेसम्म, सोमिारदे म्भख शुक्रिारसम्म, 9519 7201) सम्पकय गनय अनुरोध गनुयहोस् र हामीले तपाईंलाई
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आफ्नो बिरालोको लाबग छु टप्राप्त नपुंसक िनाउने कार्य उपलब्ध गराउने म्भिबनक वा कार्यक्रम फेला
पानय सक्छौं।
माइक्रोबचप राख्ने र िताछ गने भनेको के िो?
माइक्रोबचप चामलको बसताको आकारमा हुन्छ र िारकोि समावेश हुन्छ जसलाई माइक्रोबचप
थयानक भबनने सानो हातले चलाउने र्न्त्रद्वारा पि् न सबकन्छ। माइक्रोबचप थथान वा टर र्ाबकङ्ख र्न्त्र
होइन। र्सलाई काँ धहरूको नबजकै छालाको मुबन आरोपण गररन्छ। माइक्रोबचप िारकोिका
नम्बरहरू िाटािेस, NSW कम्प्याबनर्न जनावरहरूको दतायमा प्रबवष्ट् गररन्छ र तपाईंले आफ्नो बिरालो
दताय गदाय, त्यसपबछ तपाईंका ठे गाना र सम्पकय बववरणहरूलाई उक्त माइक्रोबचप नम्बरमा बलङ्क
गररन्छ।
र्सको मतलि तपाईंको बिरालो हरार्ो र पाउण्ड वा आश्रर्मा लबगर्ो भने, त्यहाँ को कमयचारीले
तपाईंको बिरालोको माइक्रोबचप नम्बर 'पि् न' थयानर प्रर्ोग गनय सक्नुहुन्छ। उनीहरूले कम्पाबनर्न
जनावरहरूको दतायमा उक्त नम्बर हेदाय तपाईंका सम्पकय बववरणहरू दे ख्नेछन् र तपाईंको बिरालो
उनीहरूसँग छ भनी तपाईंलाई थाहा बदन तपाईंलाई सम्पकय गनेछन्।
तपाईंको जानकारी गोपनीर् हुन्छ र पररषद् , पाउण्ड, आश्रर् र भेट म्भिबनकहरूका अबधकृत
कमयचारीले मात्र र्सलाई हे नय सक्छन्।
तपाईंका घरपालुवा जनावरहरूमा माइक्रोबचप राख्ने र दताय गने NSW कानूनद्वारा आवश्यक गराइएको
छ। बिरालोलाई चार मबहनाको उमेर पुग्नुभन्दा अगाबि नपुंसक िनाउनको लाबग दताय गनय महत्त्वपूणय
रूपमा सस्तो हुन्छ। थप जानकारीको लाबग, आफ्नो थथानीर् परामशयदातालाई सम्पकय गनुयहोस् वा
https://www.olg.nsw.gov.au/public/dogs-cats/ मा जानुहोस्
तपाईंका सम्पकय बववरणहरू नवीनतम राख्न महत्त्वपूणय हुन्छ जसकारण तपाईंको बिरालो हराउँ छ भने
तपाईं बतनीहरूलाई फेरर भेटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं NSW घरपालुवा जनावरको दताय वा आफ्नो
थथानीर् पररषद् लाई सम्पकय गरे र तपाईंको आफ्नै खाता बसजयना गरे र आफ्नो फोन र ठे गाना अद्यावबधक
गनय सक्नुहुन्छ।
मेरो बिरालोले कुन औषबि सेवन गनुछपर्छ ?
सिै बिरालोका िच्चाहरूलाई सम्पूणय F3 खोपहरू लगाउनुपछय र त्यसपबछ, तपाईंको भेटको सुझावमा
बनभयर रहेर प्रत्येक एक दे म्भख तीन वषयमा िुस्टरहरू बदनुपछय । F3 लाई 'मूय' खोपको रूपमा बचबनन्छ
र र्सले फेलाइन यानल्युकोपेबनर्ा भाइरस, फेलाइन याबलबसभाइरस र फेलाइन हपेस भाइरसको
बवरूद्ध संरिण प्रदान गछय ।
तपाईंको बिरालोलाई परजीवीहरू (म्भि र वमयहरू) रोकथाम गनय बनर्बमत रूपमा उपचार गनय
आवश्यक हुन्छ। तपाईंको बिरालोमा कुकुरहरूको लाबग बिजाइन गररएका उत्पादनहरू कबहल्यै पबन
प्रर्ोग नगनुयहोस् – बर्नीहरूले तपाईंको बिरालोलाई मानय सक्छ। म्भि र वमयहरूले तपाईंका
बिरालोहरूलाई गम्भिर स्वास्थ्य समस्याहरू बनम्प्त्याउनका साथै तपाईंको घरार्सीमा अन्य कुनै पबन
घरपालुवा जनावरहरू र माबनसलाई समस्याहरू हुन सक्छ।
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तपाईंको बिरालोले बिरामी (उदाहरणको लाबग, भोक हराउने वा अबधक बतखाय लाग्ने ) वा चोटपटक
(उदाहरणको लाबग, छुँ दा टािा जाने) वा पररवतयन भएका व्यवहारहरू (जस्तै बतनीहरू सामान्यतर्ा
लुक्दैनन् भने लुक्ने) का सङ्केतहरू दे खाउँ छ भने, तपाईंले बतनीहरूलाई भेटमा लैजानुपछय । तपाईंको
बिरालो स्वथथकर हुँदा पबन, तपाईंले बतनीहरूलाई वषयमा एक पटक जाँचको लाबग भेटमा लैजानुपछय :
र्ाद राख्नुहोस्, बिरालोको जीवनकालमा 12 मबहना एकदमै लामो हो।
पोषण र जीवनशैली
सिै बिरालोहरूलाई राम्रो आहार, पर्ायप्त मात्रामा पानी (बतनीहरूलाई खाना बदइने ठाउँ भन्दा टािा
कचौराहरूमा राम्भखएको), सफा िच्चाको टर े र सुत्नको लाबग सुरबित र सहज हुने ठाउँ आवश्यक हुन्छ।
बतनीहरूलाई खेल्ने समर्िाट पबन लाभ हुन्छ – र्सले बतनीहरूलाई मानबसक र शारीररक रूपमा
स्वथथकर रहनमा मद्दत गदय छ। तपाईंलाई धेरै पैसा खचय गनय आवश्यक हुँदैन – बिरालोहरूलाई
कािय िोिय िाकसहरू, खुम्भम्प्चएको कागजलाई पछ्याउन मनपछय र तपाईं आफ्नो बिरालोका
बिस्कुटहरूलाई कािय िोिय ट्युि (जस्तै खाली शौचालर्को पेपर रोल) मा राखेर बतनीहरूको लाबग
खानाका पजलहरू गराउन सक्नुहुन्छ। बिरालोहरूलाई उच्च थथानहरूदे म्भख बकनरामा िस्निाट लाभ
हुन्छ – ठािो थथान बिरालोहरूको लाबग महत्त्वपूणय हुन्छ – र बतनीहरू सिैलाई आफ्ना नङ्ख्ग्राहहरू
तन्काउन र चलाउनको लाबग िबलर्ो कोताने पोल जस्ता ठाउँ आवश्यक हुन्छ।
बिरालोको खाना खररद गदाय , लेिुलमा "पौबष्ट्करूपमा भररपूणय र सन्तुबलत" लेम्भखएको छ भनी सुबनबश्चत
गनुयहोस् – बिरालोहरूको एकदमै बवबशष्ट् आहारीर् आवश्यकताहरू हुन्छन् र बतनीहरूलाई आवश्यक
पने सिै बभटाबमन र बमनरलहरू प्राप्त गदै नन् भने एकदमै बिरामी हुन सक्छन्। कुकुरको खाना
बिरालोको खानको लाबग प्रबतथथापन हुन सक्दै न। केही बिरालोको खानामा 'पूरक' लेिुल लगाइएको
हुन्छ – र्सले तपाईंको बिरालोका पौबष्ट्क आवश्यकताहरूलाई पूरा नगने भएकोले र्सलाई उपचारको
रूपमा कबहलेकाहीँ मात्र बदनुपछय ।
तपाईंको बिरालो बवबशष्ट् रूपमा घरबभत्र हुन्छ भने, आफ्नो फेन्सलाई बिरालोरबहत िनाएर
बतनीहरूलाई बनर्न्त्रण गने प्रर्ास गनुयहोस्। तपाईंको बिरालोको स्वास्थ्य र सुरिाको लाबग, बछमेकी
सज्जनता र जङ्गली जनावर सुरिाले तपाईंको बिरालोलाई रातभरी सुरबित रूपमा सधैं घरबभत्र
राख्दछ।
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