�ပည်�ထ�င်စ�သမတ�မန်မ���င်င��တ�်
�မ���မ�ရ�၊ �ရလ�ပ်ငန်��င်��က��လက်�ဒသဖ��ဖ���ရ�၀န်က��ဌ�န
�မ���မ�ရ��င်�က�သ�ရ�ဦ�စ��ဌ�န
�ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ� က�၊ ���မ���အတ�က် စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
၁။

တ�ရစ�န်

- က�၊ ���

၂။

တင်ပ��သ���င်င�

- ��င်င�အ��လ���

၃။

တင်ပ�သည်�ရည်ရ�ယ်ခ�က်

- �မ���မရန်

၄။

တင်သ�င်��ခင်�ဆ��င်ရ� စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
(က) သ�င်�က�န်လ�င်စင်။

တင်သ�င်�လ��သ�

က��သန်��ရ�င်�ဝယ်�ရ�ဝန်က��ဌ�နမ�

တ�ရစ�န်မ����င်�အတ�
ခ�င်��ပထ�တ်�ပ�ထ���သ�

စ��ပ����ရ��င်�
သက်တမ်�

မ�က��်�သ�သည်� သ�င်�က�န်လ�င်စင်ပ�ရ��ရမည်။
(ခ)

တ�ရစ�န်၏�ဖ�်�ပခ�က်။

တင်သ�င်�လ��သ�တ�ရစ�န်�င်�အတ�

တ�ရစ�န်�င်�

သက်ဆ�င်သည်� �ပည်�စ��သ��ဖ�်�ပခ�က်မ��� (သ��မဟ�တ်) သက်�သခ�မ�တ်တမ်�
အ�ပည်�အစ�� �ဖ�်�ပခ�က်ပ�ရ��သည်� သက်�သခ�လက်မ�တ်ပ�ရ��ရမည်။
( ဂ ) တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဌ�န၏�ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်။ တင်သ�င်�လ��သ� တ�ရစ�န်
�င်�အတ�

တင်ပ�လ��သ���င်ငမ
� �

တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဌ�န၏

တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဆရ�ဝန်ထ�မ�ထ�တ်�ပ�သည်�

အခ�င်�အ�ဏ�ရ��သ�

�အ�က်�ဖ�်�ပပ�အခ�က်မ���ပ�ဝင်

�သ� �ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်ပ�ရ��ရမည် (၁) ခ��န�လ�န��ရ�ဂ�ကင်�ရ�င်��သ���င်င�မ���မ�

တင်ပ�လ�သည်�တ�ရစ�န်မ���

�ဖစ်ရမည်။သ��မဟ�တ်ပ�က (O1၊ A22 �င်� Asia 1) ပ���(၃)မ���ပ�ဝင်�သ� ခ��န�
လ�န��ရ�ဂ�

က�က�ယ်�ဆ�ထ���ထ��ပ���န�က်

စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�အတ�င်�၌

တ�ရစ�န်က��စက်�ရ�ဂ�

တ�ဝန်ခ��ဖစ်သ�

တ�ရစ�န်�ဆ�က�

ဆရ�ဝန်၏ �စ�င်�ကည်�က��ကပ်မ�ဖင်� (၂၁)ရက်က�သည်အထ� ထ�န်�သ�မ်�
ထ��ရ��ခ��သ� တ�ရစ�န်မ����ဖစ်ရမည်။
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(၂) တင်ပ��သ���င်င�တ�င် Babesiosis �င်� Anaplasmosis

စသည်��ရ�ဂ�မ���

�ဖစ်ပ���ခ��ဘ���ခင်�ရ��ပ�က တင်သ�င်�လ��သ�တ�ရစ�န်မ���သည် အဆ��ပ��ရ�ဂ�
မ���အတ�က် က�က�ယ်�ဆ�မ��� ထ�����ပ���ဖစ်ရမည်။
(၃) တင်သ�င်�လ��သ� တ�ရစ�န်မ���သည် တင်ပ�သည်�အခ��န်မတ��င်မ� (၁၂)လ
အတ�င်� Anthrax၊ Rinderpest၊ Bovine Spongiform Encephalopathy �င်�
Contagious Bovine Pleuropneumonia

စသည်��ရ�ဂ�မ��� မ�ဖစ်ပ���ခ��

�သ��ဒသမ���မ� တ�ရစ�န်မ����ဖစ်ရမည်။
(၄) တင်ပ�သည်�အခ��န်မတ��င်မ�

ရက်(၃၀)အတ�င်�

�အ�က်�ဖ�်�ပပ��ရ�ဂ�မ���

စစ်�ဆ�၍ �ရ�ဂ�ကင်�ရ�င်��က�င်�က�� တင်သ�င်�လ��သ�တ�ရစ�န်တစ်�က�င်
ခ�င်�စ�၏ ဓ�တ်ခ�ခန်�စစ်�ဆ�ခ�က်မ�တ်တမ်�မ����င်�အတ� တင်�ပရမည် (ကက) တ�ဘ��ရ�ဂ�အတ�က် intradermal tuberculim test �ဖင်� စစ်�ဆ�
ခ�က်။
( ခ ခ ) ဘ�ဆ�လ��

သ���လ��ရ�ဂ�အတ�က်

Brucella

abortus

antingen က�� သ���၍ serum agglutination test (သ��မဟ�တ်)
complement fixation test �ဖင်� စစ်�ဆ�ခ�က်။
( ဂ ဂ ) Bluetongue �င်� Enzootic Bovine Leukosis �ရ�ဂ�မ���အတ�က်
agar-gel immunodiffusion test �ဖင်� စစ်�ဆ�ခ�က်။
(ဃဃ) Infectious Bovine Rhinotracheitis၊ Infectious Pastular Vulvovaginitis �ရ�ဂ�မ���အတ�က် serum neutralization test �ဖင်�
စစ်�ဆ�ခ�က်။
( င င ) Johne's

Disease

�ရ�ဂ�က��

complement

fixation

test

(သ��မဟ�တ်) direct faceal smear method �ဖင်� စစ်�ဆ�ခ�က်။
( စ စ ) Contagious Bovine Pleuropneumonia �ရ�ဂ�က�� Complement
fixation test �ဖင်� စစ်�ဆ�ခ�က်။
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(ဃ) �မန်မ���င်င�ရ�တ�ရစ�န်က��စက်�ရ�ဂ�

စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌

ထ�န်�သ�မ်�

ထ��ရ���ခင်�
(၁) �မန်မ���င်င�သ��ရ�က်ရ�ပ�က တ�ရစ�န်က��စက်�ရ�ဂ� စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�
စခန်�အတ�င်�သ�� �န�က်ဆ��တ�ရစ�န်က� စခန်�အတ�င်�သ��ထည်�သ�င်�ထ��ရ��ပ��
သည်�အခ��န်မ�စတင်၍ အနည်�ဆ���(၁၀)ရက်(သ��မဟ�တ်)လ��အပ်ပ�ကရက်ပ�မ�၍
ထ�န်�သ�မ်�ထ��ရ��ရမည်။
(၂) စခန်�မ�

�န�က်ဆ��တ�ရစ�န်က�ထ�တ်ယ�ပ��

အ�က�မ���

ရ�င်�လင်��ခင်��င်�

စခန်�တစ်ခ�လ��က��

အညစ်

ပ���သတ်�ဆ�ပက်�ဖန်��ခင်�စသည်တ�အ��

�ဆ�င်ရ�က်ပ���န�က် (၃)ရက်က�ပ�က �န�က်တစ်သ�တ်အ�� စခန်�အတ�င်�
သ��ထည်�သ�င်���င်သည်။
(၃) စခန်�တ�ဝန်ခ�

တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဆရ�ဝန်၏

�စ�င်�ကည်�က��ကပ်မ�ဖင်�

အလ��ပ�တ်�မ�်�တ�်ယ်(သ��မဟ�တ်)ထရပ်က���ဖင်� တ�ရစ�န်မ���တင်�ဆ�င်က�
စခန်�မ�သတ်မ�တ်ထ���သ� �မ���မ�ရ��ခ�သ� သယ်�ဆ�င်ရမည်။
(င)

အခ�က��င��ပ��ဆ�င်�ခင်�။

�ပည်တ�င်�သ��

တင်သ�င်�လ��သ�အက�မ်တ�င်�တ�င်

က�၊ ���မ���အ�� စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌ ထ�န်�သ�မ်�ထ��ရ���ခင်�၊ က�န်�မ�
�ရ�စစ်�ဆ��ခင်��င�်

က�န်�မ��ရ��ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်ရယ��ခင်�တ��အတ�က်

�အ�က်�ဖ�်�ပပ�န်�ထ��မ���အတ��င်� အခ�က��င�မ��� �ပ��ဆ�င်ရမည် က�၊���(၁)�က�င် - (၁၀၀၀၀)က�ပ်
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�ပည်�ထ�င်စ�သမတ�မန်မ���င်င��တ�်
�မ���မ�ရ�၊ �ရလ�ပ်ငန်��င်��က��လက်�ဒသဖ��ဖ���ရ�၀န်က��ဌ�န
�မ���မ�ရ��င်�က�သ�ရ�ဦ�စ��ဌ�န
�ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ� �မင်�မ���အတ�က် စည်�မ�်� စည်�ကမ်�မ���
၁။

တ�ရစ�န်

- �မင်�

၂။

တင်ပ��သ���င်င�

- ��င်င�အ��လ���

၃။

တင်ပ�သည်�ရည်ရ�ယ်ခ�က်

- �မ���မရန်

၄။

တင်သ�င်��ခင်�ဆ��င်ရ� စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
(က) သ�င်�က�န်လ�င်စင်။

တင်သ�င်�လ��သ�

က��သန်��ရ�င်�ဝယ်�ရ�ဝန်က��ဌ�နမ�

တ�ရစ�န်မ����င်�အတ�
ခ�င်��ပထ�တ်�ပ�ထ���သ�

စ��ပ����ရ��င်�
သက်တမ်�

မ�က��်�သ�သည်� သ�င်�က�န်လ�င်စင်ပ�ရ��ရမည်။
( ခ ) တ�ရစ�န်၏�ဖ�်�ပခ�က်။

တင်သ�င်�လ��သ�တ�ရစ�န်�င်�အတ�

တ�ရစ�န်�င်�

သက်ဆ�င်သည်� �ပည်�စ��သ��ဖ�်�ပခ�က်မ��� (သ��မဟ�တ်) သက်�သခ�မ�တ်တမ်�
အ�ပည်�အစ�� �ဖ�်�ပခ�က်ပ�ရ��သည်� သက်�သခ�လက်မ�တ်ပ�ရ��ရမည်။
( ဂ ) တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဌ�န၏�ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်။ တင်သ�င်�လ��သ� တ�ရစ�န်
�င်�အတ�

တင်ပ�လ��သ���င်င�ရ�

တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဌ�န၏

တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဆရ�ဝန်ထ�မ�

တ�ရစ�န်တစ်�က�င်ခ�င်�စ�၏

အခ�က်အလက်

မ�တ်တမ်�အ�ပည်�အစ��

(သ��မဟ�တ်)

အခ�င်�အ�ဏ�ရ��သ�
အ�က�င်�အရ�၊

�ဖ�်�ပခ�က်မ����င်�အတ�

လက်မ�တ်ထ��ထ�တ်�ပ�ထ��သည်� က�န်�မ��က�င်� �ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်ပ�ရ��
ရမည်။

အဆ��ပ��ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်တ�င်

�အ�က်�ဖ�်�ပပ�အခ�က်မ���ပ�ရ��

ရမည် (၁) Pedigree certificate (မ�ဘ၊ ဘ���ဘ���မ���၏အဆင်�ဆင်�မ�တ်တမ်�)။
(၂) တင်ပ�လ��သ�တ�ရစ�န်မ���သည် တင်ပ�သည်�အခ��န်တ�င် ကပ်ပ���ရ�ဂ��င်�
အ�ခ�� က��စက်�ရ�ဂ�ကင်�စင်မ။
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(၃) တင်ပ�လ��သ� တ�ရစ�န်မ���သည် African Horse Sickness၊ Equine
Encephalomyelitis၊ Vesicular Stomatitis၊ Dourine �င်� Epzootic
Lymphangitis

စသည်��ရ�ဂ�မ���ကင်�ရ�င်��သ� တ��င်��ပည်မ���မ� �ဖစ်ပ�

�က�င်��င်� မတင်ပ�မ�(၁၂)လအတ�င်�

Equine Infectious Anaemia၊

Equine Viral Arthritis, Equine Rhinopneumonitis, Equine Influenza
and Horse Pox, Glanders, Strangles and Surra စသည်��ရ�ဂ�
လကဏ�မ��� ကင်�ရ�င်��သ��ဒသမ���မ� �ဖစ်ပ��က�င်�။
(၄) တင်ပ�လ��သ� တ�ရစ�န်မ���သည် တင်ပ�မည်��င်င�၏ တ�ရစ�န်က��စက်
�ရ�ဂ�စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�အတ�င်�၌ မတင်ပ�မ� (၃၀)ရက်က� ထ�န်�သ�မ်�
ထ��ရ��ပ�� �ဖစ်ပ��က�င်�။
(၅) မတင်ပ�မ�

ရက်(၃၀)က�တင်၍

က��စက်တတ်�သ�

�ရ�ဂ�မ����ဖစ်သည်�

Equine Infectious Anaemia၊ African Horse Sickness �င်� Equine Viral
Arthrit

စသည်��ရ�ဂ�မ���က��

တင်သ�င်�လ��သ�

စစ်�ဆ�၍

�ရ�ဂ�ကင်�ရ�င်��က�င်�က��

တ�ရစ�န်တစ်�က�င်ခ�င်�စ�၏

ဓ�တ်ခ�ခန်�စစ်�ဆ�မ

မ�တ်တမ်�မ����င်�အတ� တင်�ပရမည်။
(၆) တ�ရစ�န်မ���က��မတင်ပ�မ� ရက်အနည်�ငယ်က�တင်၍ တ�ရစ�န်က�ယ်တ�င်��င်�
�ပင်ပကပ်ပ��ပ����က�င်မ��� ကင်�စင်ရန်အတ�က် (၂)မ���စလ���အ�ပ အက���သက်
�ရ�က်�သ� သ�ခ��ဆ�/ ပ���သတ်�ဆ�မ����ဖင်� က�သ�ပ�ပ�� �ဖစ်ရမည်။
(ဃ) �မန်မ���င်င�ရ� တ�ရစ�န်က��စက်�ရ�ဂ� စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌ ထ�န်�သ�မ်�
ထ��ရ���ခင်�
(၁) တ�ရစ�န်မ����ပည်တ�င်�သ���ရ�က်ရ�ခ��န်၌

က�န်�မ��ရ�အ��ခအ�နပ��မ�န်ရ�မရ��

ခ�က်�ခင်� စစ်�ဆ�ခ�ရမည်။
(၂) တ�ရစ�န်မ���က�� ထည်�သ�င်� သယ်ယ�ပ��ဆ�င်�သ�ယ�်သည်

�သခ��စ��

သန်�စင်၊ ပ���သတ်ထ��ပ�� တ�ရစ�န်မ���ထ�ခ�က်ဒဏ်ရ�မရ��
� စ��င်�သ� ပ��စ�
အ�နအထ�� �ဖစ်ရမည်။
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(၃) လမ်�ခရ��၌

�ခတခဏရပ်န��စ်အခ��န်အတ�င်�

က�န်�မ��ရ�အ��ခအ�န

မတ�ည��သ� အ�ခ��တ�ရစ�န်မ����င်� အတ�ထ��ရ���ခင်�၊ ထ��တ��ခင်�မရ���စရ။
(၄) တင်ပ�လ��သ�တ�ရစ�န်မ��� ခရ��လမ်�ဆ���သ���ရ�က်ရ�ပ�က

က��စက်�ရ�ဂ�

စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�အတ�င်�၌ အနည်�ဆ���(၃၀)ရက်က� ထ�န်�သ�မ်�
ထ��ရ��၍ လ��အပ်ပ�က ဓ�တ်ခ�ခန်�စစ်�ဆ�မ�င်� �ဆ�ဝ��က�သမမ��� �ပလ�ပ်ရ
မည်။ ဓ�တ်ခ�ခန်�စစ်�ဆ�မ�င်� �ဆ�ဝ��က�သမမ���၏ က�န်က�စရ�တ်မ���က��
ပ��င်ရ�င်မ�က�ခ�ရမည်။
(၅) သ�င်�က�န်လ�ပ်ငန်�၏ လ��အပ်ခ�က် စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ����င်� �ပည်�စ�မမရ��
ပ�က တင်ပ�လ��သ� တ�ရစ�န်မ���က�� �လ��်�က�မရ�ဖ
� �က်ဆ���ခင်�(သ��မဟ�တ်)
တင်ပ�သည်� �င
� ်င�သ� �ပန်လည်ပ��ဆ�င်�ခင်�ခ�ရမည်။
( င ) အခ�က��င��ပ��ဆ�င်�ခင်�။

�ပည်တ�င်�သ�� တင်သ�င်�လ��သ�အက�မ်တ�င်�

တ�င် �မင်�မ���အ�� စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌ ထ�န်�သ�မ်�ထ��ရ���ခင်�၊ က�န်�မ�
�ရ�စစ်�ဆ��ခင်��င�်

က�န်�မ��ရ��ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်ရယ��ခင်�တ��အတ�က်

�အ�က်�ဖ�်�ပပ�န်�ထ��မ���အတ��င်� အခ�က��င�မ��� �ပ��ဆ�င်ရမည် �မင်�(၁)�က�င် - (၁၀၀၀၀)က�ပ်
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�ပည်�ထ�င်စ�သမတ�မန်မ���င်င��တ�်
�မ���မ�ရ�၊ �ရလ�ပ်ငန်��င်��က��လက်�ဒသဖ��ဖ���ရ�၀န်က��ဌ�န
�မ���မ�ရ��င်�က�သ�ရ�ဦ�စ��ဌ�န
�ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ� သ���၊ ဆ�တ်မ���အတ�က် စည်�မ�်� စည်�ကမ်�မ���
၁။

တ�ရစ�န်

- သ���၊ ဆ�တ်

၂။

တင်ပ��သ���င်င�

- ��င်င�အ��လ���

၃။

တင်ပ�သည်�ရည်ရ�ယ်ခ�က်

- �မ���မရန်

၄။

တင်သ�င်��ခင်�ဆ��င်ရ� စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
(က) သ�င်�က�န်လ�င်စင်။

တင်သ�င်�လ��သ�

က��သန်��ရ�င်�ဝယ်�ရ�ဝန်က��ဌ�နမ�

တ�ရစ�န်မ����င်�အတ�
ခ�င်��ပထ�တ်�ပ�ထ���သ�

စ��ပ����ရ��င်�
သက်တမ်�

မ�က��်�သ�သည်� သ�င်�က�န်လ�င်စင်ပ�ရ��ရမည်။
( ခ ) တ�ရစ�န်၏�ဖ�်�ပခ�က်။

တင်သ�င�် လ��သ�တ�ရစ�န်�င်�အတ�

တ�ရစ�န်�င်�

သက်ဆ�င်သည်� �ပည်�စ��သ��ဖ�်�ပခ�က်မ��� (သ��မဟ�တ်) သက်�သခ�မ�တ်တမ်�
အ�ပည်�အစ�� �ဖ�်�ပခ�က်ပ�ရ��သည်� သက်�သခ�လက်မ�တ်ပ�ရ��ရမည်။
( ဂ ) တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဌ�န၏�ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်။ တင်သ�င်�လ��သ� တ�ရစ�န်
�င်�အတ�

တင်ပ�လ��သ���င်င�ရ�

တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဌ�န၏

တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဆရ�ဝန်ထ�မ�

တ�ရစ�န်တစ်�က�င်ခ�င်�စ�၏

အခ�က်အလက်

မ�တ်တမ်�အ�ပည်�အစ��

(သ��မဟ�တ်)

လက်မ�တ်ထ��ထ�တ်�ပ�ထ��သည်�
ပ�ရ��ရမည်။

အခ�င်�အ�ဏ�ရ��သ�
အ�က�င်�အရ�၊

�ဖ�်�ပခ�က်မ����င်�အတ�

က�န်�မ��က�င်��ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်

အဆ��ပ��ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်တ�င်

�အ�က်�ဖ�်�ပပ�အခ�က်မ���

ပ�ရ��ရမည် (၁) တင်သ�င်�လ��သ�တ�ရစ�န်မ���သည်
က�န်�မ��သ� လကဏ�ရ��ရမည်။

က��စက်�ရ�ဂ�မ���ကင်�ရ�င်�၍
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(၂) တင်သ�င်�လ��သ� တ�ရစ�န်မ���သည် လ�န်ခ��သ�(၁၂)လအတ�င်�၌ FMD၊
Rinderpest၊

Contagious

Contagious

Caprine

Bovine

Pleuropneumonia(CBPP)

Pleuropneumonia(CCPP)စသည်�

�င်�

�ရ�ဂ�မ���

ကင်�ရ�င်��သ� �ဒသမ���မ� �ဖစ်ရမည်။
(၃) တင်သ�င်�လ��သ� တ�ရစ�န်မ���အ�� CBPP �င်� CCPP စသည်��ရ�ဂ�
မ���အတ�က် Complement Fixation Test (CFT)�ဖင်�စစ်�ဆ�၍ �ရ�ဂ�
ကင်�ရ�င်��က�င်�က��

တင်သ�င်�လ��သ�

တ�ရစ�န်တစ်�က�င်ခ�င်�စ�၏

ဓ�တ်ခ�ခန်�စစ်�ဆ�မမ�တ်တမ်�မ��� ပ�ရ��ရမည်။
(၄) မတင်ပ�မ�(၆)လအတ�င်� ဘ�ဆ�လ��သ���လ��ရ�ဂ� �ဖစ်ပ���ခ���ခင်�မရ�သ
� ည်�
�မ���မ�ရ��ခ�မ� တင်သ�င်�လ��သ� တ�ရစ�န်မ����ဖစ်ရမည်�အ�ပင် မတင်ပ�မ�
(၁)လအတ�င်� CFT �ဖင်�စစ်�ဆ�၍ �ရ�ဂ�ကင်�ရ�င်��သ� တ�ရစ�န်မ��� �ဖစ်ရ
မည်။
(၅) တ�ရစ�န်မ���က��မတင်ပ�မ� (၇)ရက်က�တင်၍ တ�ရစ�န် က��ယ်တ�င်��င်� �ပင်ပ
ကပ်ပ��ပ����က�င်မ���ကင်�စင်ရန်အတ�က် (၂)မ���စလ���အ�ပ အက���သက်
�ရ�က်�သ� သ�ခ��ဆ�/ ပ���သတ်�ဆ�မ����ဖင်� က�သ�ပ�ပ���ဖစ်ရမည်။
(ဃ) �မန်မ���င်င�ရ�

တ�ရစ�န်က��စက်�ရ�ဂ�စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌

ထ�န်�သ�မ်�

(၁) တ�ရစ�န်မ���က�� ထည်�သ�င်� သယ်ယ�ပ��ဆ�င်�သ�ယ�်သည်

�သခ��စ��

ထ��ရ���ခင်�

သန်�စင်၊ ပ���သတ်ထ��ပ�� တ�ရစ�န်မ���ထ�ခ�က်ဒဏ်ရ�မရ��
� စ��င်�သ� ပ��စ�
အ�နအထ�� �ဖစ်ရမည်။
(၂) လမ်�ခရ��၌

�ခတခဏရပ်န��စ်အခ��န်အတ�င်�

က�န်�မ��ရ�အ��ခအ�န

မတ�ည��သ� အ�ခ��တ�ရစ�န်မ����င်� အတ�ထ��ရ���ခင်�၊ ထ��တ��ခင်�မရ���စရ။
(၃) တင်ပ�လ��သ�တ�ရစ�န်မ��� ခရ��လမ်�ဆ���သ���ရ�က်ရ�ပ�က

က��စက်�ရ�ဂ�

စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�အတ�င်�၌ အနည်�ဆ���(၁၀)ရက်က� ထ�န်�သ�မ်�
ထ��ရ��၍ လ��အပ်ပ�က ဓ�တ်ခ�ခန်�စစ်�ဆ�မ�င်� �ဆ�ဝ��က�သမမ��� �ပလ�ပ်ရ
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မည်။ ဓ�တ်ခ�ခန်� စစ်�ဆ�မ�င်� �ဆ�ဝ��က�သမမ���၏ က�န်က�စရ�တ်မ���က��
ပ��င်ရ�င်မ�က�ခ�ရမည်။
(၄) သ�င်�က�န်လ�ပ်ငန်�၏ လ��အပ်ခ�က်စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ����င်� �ပည်�စ�မမရ��ပ�က
တင်ပ� လ��သ�တ�ရစ�န်မ ���က��

�လ��်�က�မရ��ဖ�က်ဆ���ခင်�(သ��မဟ�တ် )

တင်ပ�သည်� ��င်င�သ� �ပန်လည်ပ��ဆ�င်�ခင်�ခ�ရမည်။
( င ) အခ�က��င��ပ��ဆ�င်�ခင်�။
တ�င် သ���၊ဆ�တ်မ���အ��
က�န်�မ��ရ�စစ်�ဆ��ခင်��င�်
အတ�က်

�ပည်တ�င်�သ�� တင်သ�င်�လ��သ�အက�မ်တ�င်�

စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌ ထ�န်�သ�မ်�ထ��ရ���ခင်�၊
က�န်�မ��ရ��ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်ရယ��ခင်�တ��

�အ�က်�ဖ�်�ပပ�န်�ထ��မ���အတ��င်� အခ�က��င�မ��� �ပ��ဆ�င်ရ

မည် သ���၊ ဆ�တ် (၁)�က�င် - (၂၀၀၀)က�ပ်
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�ပည်�ထ�င်စ�သမတ�မန်မ���င်င��တ�်
�မ���မ�ရ�၊ �ရလ�ပ်ငန်��င်��က��လက်�ဒသဖ��ဖ���ရ�၀န်က��ဌ�န
�မ���မ�ရ��င်�က�သ�ရ�ဦ�စ��ဌ�န
�ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ� ဝက်မ���အတ�က် စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
၁။

တ�ရစ�န်

- ဝက်

၂။

တင်ပ��သ���င်င�

- ��င်င�အ��လ���

၃။

တင်ပ�သည်�ရည်ရ�ယ်ခ�က်

- �မ���မရန်

၄။

တင်သ�င်��ခင်�ဆ��င်ရ� စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
(က) သ�င်�က�န်လ�င်စင်။

တင်သ�င်�လ��သ�

က��သန်��ရ�င်�ဝယ်�ရ�ဝန်က��ဌ�နမ�

တ�ရစ�န်မ����င်�အတ�

စ��ပ����ရ��င်�

ခ�င်��ပထ�တ်�ပ�ထ���သ�

သက်တမ်�

မ�က��်�သ�သည်� သ�င်�က�န်လ�င်စင်ပ�ရ��ရမည်။
( ခ ) တ�ရစ�န်၏�ဖ�်�ပခ�က်။
သက်ဆ�င်သည်�

တင်သ�င်�လ��သ�တ�ရစ�န်�င်�အတ�

�ပည်�စ��သ��ဖ�်�ပခ�က်မ���(သ��မဟ�တ်)

တ�ရစ�န်�င်�

သက်�သခ�မ�တ်တမ်�

အ�ပည်�အစ�� �ဖ�်�ပခ�က်ပ�ရ��သည်� သက်�သခ�လက်မ�တ်ပ�ရ��ရမည်။
( ဂ ) တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဌ�န၏ �ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်
(၁) တင်သ�င်�လ��သ� တ�ရစ�န်�င်�အတ� တင်ပ�လ��သ���င်င�ရ� တ�ရစ�န်�ဆ�
က�ဌ�န၏

အခ�င်�အ�ဏ�ရ��သ�

တစ်�က�င်ခ�င်�စ�၏

တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဆရ�ဝန်ထ�မ�

အ�က�င်�အရ�၊

တ�ရစ�န်

အခ�က်အလက်(သ��မဟ�တ်)

မ�တ်တမ်�အ�ပည်�အစ�� �ဖ�်�ပခ�က်မ��� �င်�အတ� လက်မ�တ်ထ��ထ�တ်�ပ�ထ��
သည်� က�န်�မ��က�င်��ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ် ပ�ရ��ရမည်။
(၂) တ�ရစ�န်�င်�အတ� Pedigree certificate (မ�ဘ၊ ဘ���ဘ���မ���၏ အဆင်�ဆင်�
မ�တ်တမ်�) ပ��တ��ပ�ရ��ရမည်။
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(၃) တင်သ�င်�လ��သ� တ�ရစ�န်မ���သည်

က��စက်�ရ�ဂ�လကဏ�မ���၊ သ�စ�

�ရ�ဂ��င်�က�ယ်ခ��ပင်ပကပ်ပ��ပ���မ���ကင်�ရ�င်�၍ က�န်�မ��သ� လကဏ�
ရ��ရမည်။
(၄) တင်ပ��သ�မ�လ��င်င�သည်

African

Swine

Fever၊

Enterovirus၊

Encephalomyelitis (Teschen Disease)၊ Swine Vesicular Disease �င်�
Rinderpest စသည်��ရ�ဂ�မ��� ကင်�ရ�င်��သ��ဒသမ���မ� �ဖစ်ရမည်။
(၅) တင်ပ��သ�မ�လ��င်င� (သ��မဟ�တ်) �ဒသ (သ��မဟ�တ်) ဇ�န်တ�သည် လ�န်ခ��သ�
(၁၂)လက�က�လအတ�င်�၌ ခ��န�လ�န��ရ�ဂ�(FMD)ကင်�ရ�င်��သ� �ဒသ
မ����ဖစ်ရမည်။
(၆) မတင်ပ�မ�ရက်(၃၀)က�တင်၍ က��စက်တတ်�သ� �အ�က်�ဖ�်�ပပ��ရ�ဂ�
မ���က�� စစ်�ဆ�၍ �ရ�ဂ�ကင်�ရ�င်��က�င်�က�� တင်သ�င်�လ��သ� တ�ရစ�န်
တစ်�က�င်ခ�င်�စ�၏ ဓ�တ်ခ�ခန်�စစ်�ဆ�ခ�က်မ�တ်တမ်�မ����င်�အတ� တင်�ပ
ရမည် (ကက) ဘ�ဆ�လ�� သ���လ��ရ�ဂ�အတ�က် serum agglutination test
(သ��မဟ�တ်) CFT �ဖင်� စစ်�ဆ�ခ�က်။
( ခ ခ ) Aujeszky's Disease �ရ�ဂ�အတ�က် ELISA test �ဖင်�စစ်�ဆ�ခ�က်။
( ဂ ဂ ) Transmissible Gastroenteritis (TGE) �ရ�ဂ�အတ�က် ELISA test
�ဖင်� စစ်�ဆ�ခ�က်။
(ဃဃ) Atrophic Rhinitis �ရ�ဂ�အတ�က် tube agglutination test �ဖင်�
စစ်�ဆ�ခ�က်။
( င င ) Leptospirosis �ရ�ဂ�အတ�က် antigen သ���စ��၍ agglutination
test (သ��မဟ�တ်) dihydrostreptomycin (25mg/kg) က�� (၁၄)
ရက်�ခ��၍ (၂)က�မ် ခ��ထ���ခင်��ဖင်� စစ်�ဆ�ခ�က်။
( စ စ ) PRRS �ရ�ဂ�အတ�က် serological test �ဖင်� စစ်�ဆ�ခ�က်။
(ဆဆ) မတင်ပ�မ� ရက်အနည်�ငယ်က�တင်၍ တ�ရစ�န်က�ယ်တ�င်��င်� �ပင်ပ
ကပ်ပ��ပ����က�င်မ���ကင်�စင်ရန်အတ�က်(၂)မ���စလ���အ�ပ အက���
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သက်�ရ�က်�သ� သ�ခ��ဆ�/ ပ���သတ်�ဆ�မ����ဖင်� က�သ�ပ�ပ��
�ဖစ်ရမည်။
(ဃ) �မန်မ��င
� ်င�ရ�

တ�ရစ�န်က��စက်�ရ�ဂ�စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌

ထ�န်�သ�မ်�

(၁) တ�ရစ�န်မ���က�� ထည်�သ�င်�သယ်ယ�ပ��ဆ�င်�သ� ယ�်သည်

�သခ��စ��

ထ��ရ���ခင်�

သန်�စင်၊ ပ���သတ်ထ��ရမည်။
(၂) တင်ပ�လ��သ�တ�ရစ�န်မ��� ခရ��လမ်�ဆ���သ���ရ�က်ရ�ပ�က

က��စက်�ရ�ဂ�

စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�အတ�င်�၌ အနည်�ဆ���(၃၀)ရက်က� ထ�န်�သ�မ်�
ထ��ရ��၍ လ��အပ်ပ�က ဓ�တ်ခ�ခန်�စစ်�ဆ�မ�င်� �ဆ�ဝ��က�သမမ��� �ပလ�ပ်
ရမည်။ ဓ�တ်ခ�ခန်�စစ်�ဆ�မ�င်� �ဆ�ဝ��က�သမမ���၏ က�န်က�စရ�တ်မ���က��
ပ��င်ရ�င်မ�က�ခ�ရမည်။
(၃) သ�င်�က�န်လ�ပ်ငန်�၏
မရ��ပ�က

လ��အပ်ခ�က်

စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ����င်�

တင်ပ�လ��သ�တ�ရစ�န်မ���က��

�ပည်�စ�မ

�လ��်�က�မရ��ဖ�က်ဆ���ခင်�

(သ��မဟ�တ်)တင်ပ�သည်� ��င်င�သ� �ပန်လည်ပ��ဆ�င်�ခင်� ခ�ရမည်။
( င ) အခ�က��င��ပ��ဆ�င်�ခင်�။

�ပည်တ�င်�သ�� တင်သ�င်�လ��သ�အက�မ်တ�င်�

တ�င် ဝက်မ���အ�� စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌ ထ�န်�သ�မ်�ထ��ရ���ခင်�၊ က�န်�မ�
�ရ�စစ်�ဆ��ခင်��င�်က�န်�မ��ရ��ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်ရယ��ခင်�တ��အတ�က်
�အ�က်�ဖ�်�ပပ�န်�ထ��မ���အတ��င်� အခ�က��င�မ��� �ပ��ဆ�င်ရမည် ဝက်(၁)�က�င် - (၂၀၀၀)က�ပ်
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�ပည်�ထ�င်စ�သမတ�မန်မ���င်င��တ�်
�မ���မ�ရ�၊ �ရလ�ပ်ငန်��င်��က��လက်�ဒသဖ��ဖ���ရ�၀န်က��ဌ�န
�မ���မ�ရ��င်�က�သ�ရ�ဦ�စ��ဌ�န
�ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ� �ခ�� �င်� �က�င်မ���အတ�က် စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
၁။

တ�ရစ�န်

၂။

တင်ပ��သ���င်င�

- ��င်င�အ��လ���

၃။

တင်ပ�သည်�ရည်ရ�ယ်ခ�က်

- �မ���မရန်

၄။

တင်သ�င်��ခင်�ဆ��င်ရ� စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���

- �ခ��၊ �က�င်

(က) သ�င်�က�န်လ�င်စင်။

တင်သ�င်�လ��သ�

က��သန်��ရ�င်�ဝယ်�ရ�ဝန်က��ဌ�နမ�

တ�ရစ�န်မ����င်�အတ�

စ��ပ����ရ��င်�

ခ�င်��ပထ�တ်�ပ�ထ���သ�

သက်တမ်�

မ�က��်�သ�သည်� သ�င်�က�န်လ�င်စင်ပ�ရ��ရမည်။
( ခ ) တ�ရစ�န်၏�ဖ�်�ပခ�က်။

တင်သ�င်�လ��သ�တ�ရစ�န်�င်�အတ�

တ�ရစ�န်�င်�

သက်ဆ�င်သည်� �ပည်�စ��သ��ဖ�်�ပခ�က်မ��� (သ��မဟ�တ်) သက်�သခ�မ�တ်တမ်�
အ�ပည်�အစ�� �ဖ�်�ပခ�က်ပ�ရ��သည်� သက်�သခ�လက်မ�တ်ပ�ရ��ရမည်။
( ဂ ) တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဌ�န၏ �ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်
(၁) တင်သ�င်�လ��သ�

တ�ရစ�န်�င်�အတ�

တင်ပ�လ��သ���င်င�ရ�

တ�ရစ�န်

�ဆ�က�ဌ�န၏ အခ�င်�အ�ဏ�ရ��သ� တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဆရ�ဝန်ထ�မ� တ�ရစ�န်
တစ်�က�င်ခ�င်�စ�၏အ�က�င်�အရ�၊ အခ�က်အလက်(သ��မဟ�တ်) မ�တ်တမ်�
အ�ပည်�အစ���ဖ�်�ပခ�က်မ����င်�အတ�

လက်မ�တ်ထ��ထ�တ်�ပ�ထ��သည်�

က�န်�မ��က�င်��ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်ပ�ရ��ရမည်။
(၂) တင်သ�င်�လ��သ� တ�ရစ�န်မ���သည်

က��စက်�ရ�ဂ�လကဏ�မ���၊ သ�စ�

�ရ�ဂ��င်�က�ယ်ခ��ပင်ပ ကပ်ပ��ပ���မ���ကင်�ရ�င်�၍ က�န်�မ��သ� လကဏ�
ရ��ရမည်�ဖစ်ပ�� ခရ��သ���ရန်က�န်�မ��က�င်� ထည်�သ�င်��ဖ�်�ပရမည်။
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(၃) တင်ပ��သ�မ�လ��င်င�သည်
အတ�င်�၌

အနည်�ဆ���လ�န်ခ��သ�

(၁၂)လက�က�လ

�ခ�����ရ�ဂ�ကင်�ရ�င်��သ��ဒသ�ဖစ်ရမည်။

အဆ��ပ���င်င�မ�

မထ�က်ခ��မ�

သ��မဟ�တ်ပ�က

အနည်�ဆ���(၂၁)ရက်က�တင်၍

တရ��ဝင်

အသ�အမ�တ်�ပထ���သ� �ခ�����ရ�ဂ� က�က�ယ်�ဆ�ထ���ပ�� �ဖစ်ရမည်။
(၄) မတင်ပ�မ�(၂၁)ရက်က�တင်၍ တရ��ဝင်အသ�အမ�တ်�ပထ���သ� Distemper၊
Hepatitis၊ Leptospirosis �င်�

Parvovirus စသည်� �ရ�ဂ�က�က�ယ်

�ဆ�မ���ထ���ပ���ဖစ်ရမည်။
(ဃ) �မန်မ���င်င�ရ� တ�ရစ�န်က��စက်�ရ�ဂ� စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌ ထ�န်�သ�မ်�
ထ��ရ���ခင်�
(၁) �င
� ်င�တက��လဆ�ပ်မ���၌ �ခတရပ်န��စ်အခ��န်အတ�င်� အ�ခ��တ�ရစ�န်
မ����ငအ
်� တ�ထ��ရ���ခင်�၊ အတ�ထ��တ��ခင်�မရ���စရ။
(၂) တင်ပ�လ��သ�တ�ရစ�န်မ��� ခရ��လမ်�ဆ���သ���ရ�က်ရ�ပ�က

က��စက်�ရ�ဂ�

စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�အတ�င်�၌ အနည်�ဆ���(၃၀)ရက်က� ထ�န်�သ�မ်�
ထ��ရ��၍ လ��အပ်ပ�က ဓ�တ်ခ�ခန်�စစ်�ဆ�မ�င်� �ဆ�ဝ��က�သမမ��� �ပလ�ပ်
ရမည်။

ဓ�တ်ခ�ခန်�စစ်�ဆ�မ�င်�

�ဆ�ဝ��က�သမမ���၏

က�န်က�စရ�တ်

မ���က�� ပ��င်ရ�င်မ�က�ခ�ရမည်။
(၃) သ�င်�က�န်လ�ပ်ငန်�၏
မရ��ပ�က

လ��အပ်ခ�က်

စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ����င်�

တင်ပ�လ��သ�တ�ရစ�န်မ���က��

�ပည်�စ�မ

�လ��်�က�မရ��ဖ�က်ဆ���ခင်�

(သ��မဟ�တ်) တင်ပ�သည်� ��င်င�သ� �ပန်လည်ပ��ဆ�င်�ခင် ခ�ရမည်။
( င ) အခ�က��င��ပ��ဆ�င်�ခင်�။ �ပည်တ�င်�သ�� တင်သ�င်�လ��သ�အက�မ်တ�င်� တ�င်
�ခ��၊

�က�င်မ���အ��

စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌

က�န်�မ��ရ�စစ်�ဆ��ခင်��င�်
အတ�က်

ထ�န်�သ�မ်�ထ��ရ���ခင်�၊

က�န်�မ��ရ��ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်ရယ��ခင်�တ��

�အ�က်�ဖ�်�ပပ�န်�ထ��မ���အတ��င်� အခ�က��င�မ��� �ပ��ဆ�င်ရ

မည် �ခ��၊ �က�င်(၁)�က�င် - (၁၀၀၀၀)က�ပ်
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�ပည်�ထ�င်စ�သမတ�မန်မ���င်င��တ�်
�မ���မ�ရ�၊ �ရလ�ပ်ငန်��င်��က��လက်�ဒသဖ��ဖ���ရ�၀န်က��ဌ�န
�မ���မ�ရ��င်�က�သ�ရ�ဦ�စ��ဌ�န
�ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ� မ���ကက်ဥ၊ မ���ကက်�င်� င�က်မ���အတ�က်

စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
၁။

တ�ရစ�န်

- မ���ကက်ဥ၊ မ���ကက်�င်� င�က်

၂။

တင်ပ��သ���င်င�

- ��င်င�အ��လ���

၃။

တင်ပ�သည်�ရည်ရ�ယ်ခ�က်

- �မ���မရန်

၄။

တင်သ�င်��ခင်�ဆ��င်ရ� စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
(က) သ�င်�က�န်လ�င်စင်။

တင်သ�င်�လ��သ�

က��သန်��ရ�င်�ဝယ်�ရ�ဝန်က��ဌ�နမ�

တ�ရစ�န်မ����င်�အတ�

စ��ပ����ရ��င်�

ခ�င်��ပထ�တ်�ပ�ထ���သ�

သက်တမ်�

မ�က��်�သ�သည်� သ�င်�က�န်လ�င်စင် ပ�ရ��ရမည်။
( ခ ) တ�ရစ�န်၏�ဖ�်�ပခ�က်။

တင်သ�င်�လ��သ�တ�ရစ�န်�င်�အတ�

တ�ရစ�န်�င်�

သက်ဆ�င်သည်� �ပည်�စ��သ��ဖ�်�ပခ�က်မ��� (သ��မဟ�တ်) သက်�သခ�မ�တ်တမ်�
အ�ပည်�အစ�� �ဖ�်�ပခ�က်ပ�ရ��သည်� သက်�သခ�လက်မ�တ်ပ�ရ��ရမည်။
( ဂ ) တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဌ�န၏ �ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်
(၁) တင်သ�င်�လ��သ�

တ�ရစ�န်�င်�အတ�

တင်ပ�လ��သ���င်ငရ
� �

တ�ရစ�န်

�ဆ�က�ဌ�န၏ အခ�င်�အ�ဏ�ရ��သ� တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဆရ�ဝန်ထ�မ� တ�ရစ�န်
တစ်�က�င်ခ�င်�စ�၏ အ�က�င်�အရ�၊ အခ�က်အလက်(သ��မဟ�တ်) မ�တ်တမ်�
အ�ပည်�အစ��

�ဖ�်�ပခ�က်မ����င်�အတ�

လက်မ�တ်ထ��ထ�တ်�ပ�ထ��သည်�

က�န်�မ��က�င်��ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ် ပ�ရ��ရမည်။
(၂) �မ���မရန်တင်သ�င်�လ��သ� မ���ကက်ဥ၊ မ���ကက်�င်� င�က်မ����င်�အတ�
Pedigree certificate (မ�ဘ၊ ဘ���ဘ���မ���၏ အဆင်�ဆင်�မ�တ်တမ်�) ပ��တ��
ပ�ရ��ရမည်။
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(၃)

မ���ကက်ဥ၊ မ���ကက်�င်� င�က်မ���သည်

မ���မ�န်၍ �ရ�ဂ�ကင်�ရ�င်��သ�

တရ��ဝင် အသ�အမ�တ်�ပထ���သ� �ခ�မ���မ��ဖစ်ရမည်။
(၄) တင်ပ��သ� မ�လ��င်င�သည်

Fowl plague, Salmonella pullorum �င်�

Highly Pathogenic Avian Influenza

စသည်��ရ�ဂ�မ���ကင်�ရ�င်��သ�

�ဒသ �ဖစ်ရမည်။
(၅) တင်ပ��သ�မ�လ��င်င�သည်

အနည်�ဆ���

အတ�င်�၌ Avian Encephalomyelitis၊

လ�န်ခ��သ�(၆)လက�

က�လ

Egg-drop Syndrome (EDS)၊

Parvo Virus Infection Infectious Anaemia �င်� Ornithosis စသည်��ရ�ဂ�
လကဏ�မ��� ကင်�ရ�င်��သ� �ဒသ�ဖစ်ရမည်။
(၆) မ���ကက်ဥ၊ ရက်သ�� မ���ကက်�ပ�က်မ���သည် ကမ��တ�ရစ�န်က�န်�မ�
�ရ�အဖ��၏ စည်�မ�်�သတ်မ�တ်ခ�က်မ��� (OIE - International Animal
Health Code)အရ တင်ပ��သ���င်င�မ� အသ�အမ�တ်�ပ တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဌ�န
၏ အခ�င်�အ�ဏ�ရ��သ� က��ယ်တ�င် လက်မ�တ်�ရ�ထ���ထ���သ� စ�မ�ခန်�ခ�မ၊
က�န်�မ��ရ��င်�ည��တ်၍ �ရ�ဂ�ကင်�ရ�င်��က�င်� �ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်
ထ�တ်�ပ�ထ���သ� �ခ��င်� �ဖ�က်စက်မ� �ဖစ်ရမည်။
(၇) မ���ကက်ဥ၊ ရက်သ��မ���ကက်�ပ�က်မ���က�� အ�ခ��ကက်ဥမ���၊ ကက်င�က်
မ����င်� ထ��တ�မမရ���စရန် ပ���ခ��အသစ်မ���ထ�သ� �ဖ�က်စက်မ�တ�က်�က်
ထည်�၍ တင်ပ�ရမည်။ က�န်�မ��ရ�အ��ခအ�နမတ�ည��သ� အ�ခ��တ�ရစ�န်
မ����င်� အတ�ထ��ရ���ခင်�၊ ထ��တ��ခင်�မရ���စရ။
(ဃ) �မန်မ���င်င�ရ�

တ�ရစ�န်က��စက်�ရ�ဂ�စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌

ထ�န်�သ�မ်�

ထ��ရ���ခင်�
(၁) လ��အပ်ပ�က �ရ�က်ရ�လ��သ��န�စ၍ (၁၄-၃၀)ရက်အထ� ရက်သ��ကက်၊
င�က်မ���က�� သတ်မ�တ်ထ���သ� က��စက်�ရ�ဂ�စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�
အတ�င်�၌ ဓ�တ်ခ�ခန်�စစ်�ဆ�မ�င်� �ဆ�ဝ��က�သမမ��� �ပလ�ပ်ရန်ထ��ရ��ရ
မည်။
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(၂) ဓ�တ်ခ�ခန်�စစ်�ဆ�မ�င်� �ဆ�ဝ��က�သမမ���၏က�န်က�စရ�တ်မ���က�� တင်ပ�
သ�မ��သ�်

လည်��က�င်�

(သ��မဟ�တ်)

ပ��င်ရ�င်မ�က�ခ�ရမည်။

�တ���င်�

�က��င�က်က�စမ���တ�င် �ရ�က်ရ�သည်��န�မ� ရက်�ပ�င်�(၃၀)အထ� စ်ဆက်
မ�ပတ် �စ�င်�ကည်�စစ်�ဆ�ရမည်။
(၃) သ�င်�က�န်လ�ပ်ငန်�၏
တင်ပ�လ��သ�

လ��အပ်ခ�က်စည်�ကမ်�ခ�က်မ����င်�

�ပည်�စ�မမရ��ပ�က

မ���ကက်ဥ၊ မ���ကက်�င်� င�က်မ���က�� �လ��်�က�မရ��

ဖ�က်စ���ခင်�၊ တင်ပ�သည်� ��င်င�သ� �ပန်လည်ပ��ဆ�င်�ခင်� ခ�ရမည်။
( င ) အခ�က��င��ပ��ဆ�င်�ခင်�။ �ပည်တ�င်�သ�� တင်သ�င်�လ��သ�အက�မ်တ�င်�တ�င်
မ���ကက်ဥ၊ မ���ကက်�င်� င�က်မ���အ�� စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌ ထ�န်�သ�မ်�
ထ��ရ���ခင်�၊ က�န်�မ��ရ�စစ်�ဆ��ခင်��င�် က�န်�မ��ရ��ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်
ရယ��ခင်�တ��အတ�က်

�အ�က်�ဖ�်�ပပ�န်�ထ��မ���အတ��င်�

�ပ��ဆ�င်ရမည် မ���ကက်ဥ(၁)လ���

- (၂)က�ပ်

ရက်သ��ကက်�ပ�က်(၁)�က�င်

- (၄)က�ပ်

အခ�က��င�မ���
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�ပည်�ထ�င်စ�သမတ�မန်မ���င်င��တ�်
�မ���မ�ရ�၊ �ရလ�ပ်ငန်��င်��က��လက်�ဒသဖ��ဖ���ရ�၀န်က��ဌ�န
�မ���မ�ရ��င်�က�သ�ရ�ဦ�စ��ဌ�န
�ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ� အမ�သ��၊ ဆ�တ်သ���င်� စ��သ�����င်�သ�
တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�မ���အတ�က် စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
၁။

တ�ရစ�န်

- အမ�သ��၊ ဆ�တ်သ���င်� စ��သ�����င်�သ� တ�ရစ�န်
ထ�က်က�န်ပစည်�မ���

၂။

တင်ပ��သ���င်င�

- ��င်င�အ��လ���

၃။

တင်ပ�သည်�ရည်ရ�ယ်ခ�က်

- စ��သ���ရန်

၄။

တင်သ�င်��ခင်�ဆ��င်ရ� စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
(က) သ�င်�က�န်လ�င်စင်။ တင်သ�င်�လ��သ� အမ�သ��၊ ဆ�တ်သ���င်� စ��သ�����င်�သ�
တ�ရစ�န်

ထ�က်က�န်ပစည်�မ����င်�အတ�

စ��ပ����ရ��င်�က��သန်��ရ�င်�ဝယ်�ရ�

ဝန်က��ဌ�နမ� ခ�င်��ပထ�တ်�ပ�ထ���သ� သက်တမ်�မ�က��်�သ�သည်� သ�င်�က�န်
လ��င်စင်ပ�ရ��ရမည်။
( ခ ) တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�၏�ဖ�်�ပခ�က်။ တင်သ�င်�လ��သ� အမ�သ��၊ ဆ�တ်သ��
�င်� စ��သ�����င်�သ� တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�မ����င်�သက်ဆ�င်သည်� �ပည်�စ��သ�
�ဖ�်�ပခ�က်မ��� (သ��မဟ�တ်) သက်�သခ�မ�တ်တမ်� အ�ပည်�အစ���ဖ�်�ပခ�က်ပ�ရ��
သည်� သက်�သခ�လက်မ�တ်ပ�ရ��ရမည်။
( ဂ ) တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဌ�န၏ �ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်။ တင်သ�င်�လ��သ� စ��သ���
��င်�သ� တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�မ����င်�အတ� တင်ပ�လ��သ���င်င�မ� တ�ရစ�န်
�ဆ�က�ဌ�န၏ အခ�င်�အ�ဏ�ရ��သ� တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဆရ�ဝန်က�ယ်တ�င် လက်မ�တ်
�ရ�ထ���ထ���သ� �ရ�ဂ� ကင်�ရ�င်��က�င်� �ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်ပ�ရ��ရမည်။
�ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်၌ တ�ရစ�န် ထ�က်က�န်ပစည်�၏ အ�သ�စ�တ်အခ�က်
အလက်�င်�

�အ�က်�ဖ�်�ပပ��ရ�ဂ�မ���

အ�ပည်�အစ�� �ဖ�်�ပပ�ရ��ရမည် -

ကင်�ရ�င်�မအ��ခအ�နစသည်တ�က �
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(၁) တင်ပ��သ� မ�လ��င်င�သည်

Rinderpest �င်� Bovine Spongiform

Encephalo -pathy စသည်��ရ�ဂ�မ��� ကင်�ရ�င်��သ��ဒသ �ဖစ်ရမည်။
(၂) တင်ပ��သ�မ�လ��င်င�(သ��မဟ�တ်)�ဒသ (သ��မဟ�တ်) ဇ�န်တ�သည် ခ��န�လ�န�
�ရ�ဂ� (FMD) ကင်�ရ�င်��သ� �ဒသမ����ဖစ်ရမည်။
(၃) မတင်ပ�မ� လ�န်ခ��သ�(၁၂)လအတ�င်� က��စက်�ရ�ဂ�မ���ကင်�ရ�င်��က�င်�
�ကည�ထ��သည်
� �င်င�ရ�

�မ���မ�ရ��ခ�မ����င်�

သ��သတ်လ�ပ်ငန်�

အ�ဆ�က်အဦမ��� �ဖစ်ရမည်။
(၄) တင်ပ��သ�တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�မ���သည် က��စက်�ရ�ဂ� မ���ကင်�ရ�င်�
�က�င်� �ကည�ထ��သည်��င်င�မ���ရ�� သ��သတ်�သ�မပ��မ� အနည်�ဆ���
(၄)လ က�တင်�မ���မထ��ရ���သ� တ�ရစ�န်မ���မ� �ဖစ်ရမည်။
(၅) တင်ပ��သ�တ�ရစ�န်ထ�က်ပစည်�မ���သည် သ��သတ်�၌ သ��မသတ်မ
� �င်�
သ��သတ်ပ���န�က်

စစ်�ဆ��ခင်�မ���

�ဆ�င်ရ�က်ထ��ရ��သည်�အ�ပင်

က��စက်�ရ�ဂ�မ��� ကင်�ရ�င်�ရမည်။
(၆) တင်ပ�လ��သ�

တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�မ���က��

အခ��န်�ပည်�တ�ဝန်ရ�

တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဆရ�ဝန်၏ က��ကပ်မ�အ�က်၌ �ပင်ဆင်ထ�တ်လ�ပ်ရမည်။
တင်ပ�ခ��န်�ရ�က်သည်အထ� ထ�တ်လ�ပ်မ၊ ထ�ပ်ပ��မစသည်မ��� �ဆ�င်ရ�က်
�နစ်အတ�င်� �ရ�ဂ��င်� က��စက်ထ��တ�မ မ�ဖစ်�စ�ရ�အတ�က် သန်�ရ�င်�၍
က�န်�မ��ရ��င်�ည��တ်�စရန် ဂ�စ�က်�ဆ�င်ရ�က်ရမည်။
(၇) တင်ပ�လ��သ� အသ���င်�

အသ��ထ�က်က�န်ပစည်�မ���တ�င် စ��သ���သ�

လ�အမ���၏ က�န်�မ��ရ��င်� အသက်�ဘ�အရ�ယ်�ဖစ်�စသည်� က�ရ�ည်စ��
သ���လ��င်�င်ရန်�င်�

အန��အရသ�ပ��မ��က�င်��စရန်အတ�က်

ဓ�တ�ပစည်�

အမ���မ���က�� ထည်�သ�င်��ရ�စပ်�ခင်�မရ���စရ။
(၈) တင်ပ�လ��သ�

အသ���င်�

အသ��ထ�က်က�န်ပစည်�တ��၏

နမ�န�ပစည်�

မ���က�� ပ���သတ်�ဆ�အကင်�အက�န်၊ ဓ�တ��ဆ�ဝ��မ����င်� �ရ�ဂ�ပ���မ��မ���
ပ�ဝင်မ ရ�မ
� ရ�� စစ်�ဆ�ရန်အတ�က် ဓ�တ်ခ�ခန်�သ���ပ�ပ��ရမည်။
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(၉) တင်ပ�လ��သ� အသ���င်� အသ��ထ�က်က�န်ပစည်�တ��က� မတင်ပ�မ�အခ��န်
(၃)လထက်�က��်လ�န်၍ �အ�ခ�အခန်�တ�င် သ���လ��င်သ�မ်�ဆည်�ထ���ခင်�
မရ��ရ။
(၁၀) တင်ပ�လ��သ� အသ���င်� အသ��ထ�က်က�န်ပစည်�တ��တ�င် က�န်�မ��က�င်�
အမ�တ်တ�ဆ�ပ် (သ��မဟ�တ်) အသ��စစ်�ဆ�ပ��စ���ခင်� အမ�တ်တ�ဆ�ပ်မ���
ပ�ရ��ရမည်။
(ဃ) �မန်မ���င်င�ရ� တ�ရစ�န်က��စက်�ရ�ဂ� စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌ ထ�န်�သ�မ်�
ထ��ရ���ခင်�
(၁) တင်သ�င်�ရ���င်င�သ� ဆ��က်�ရ�က်ပ�က အသ���င်� အသ��ထ�က်က�န်ပစည်�
တ��မ� နမ�န�ပစည်�မ���က�� စစ်�ဆ�ရန်အတ�က် ဓ�တ်ခ�ခန်�သ���ပ�ပ��ရမည်။
က�န်က�စရ�တ်မ���က�� ပ��င်ရ�င် (သ��မဟ�တ်) တင်ပ�သ�မ�က�ခ�ရမည်။
(၂) သ�င်�က�န်လ�ပ်ငန်�၏

လ��အပ်ခ�က်စည်�ကမ်�ခ�က်မ���က��

လ��က်န��ခင်�၊

�ပည်�စ��ခင်�မရ��ပ�က တင်ပ�လ��သ� အသ���င်�အသ��ထ�က်က�န်ပစည်�တ��က�
�လ��်�က�မရ�� ဖ�က်ဆ���ခင်�၊ တင်ပ�လ�သည်��င်င�သ� �ပန်လည်ပ��ဆ�င်
�ခင်�ခ�ရမည်။
( င ) အခ�က��င��ပ��ဆ�င်�ခင်�။

�ပည်တ�င်�သ�� တင်သ�င်�လ��သ�အက�မ်တ�င်�

တ�င် အမ�သ��၊ ဆ�တ်သ���င်� စ��သ�����င်�သ� တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�မ���အ��
စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌ ထ�န်�သ�မ်�ထ��ရ���ခင်�၊ က�န်�မ��ရ�စစ်�ဆ��ခင်��င�်
က�န်�မ��ရ��ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်ရယ��ခင်�တ��အတ�က်

�အ�က်�ဖ�်�ပပ�န်�

ထ��မ���အတ��င်� အခ�က��င�မ��� �ပ��ဆ�င်ရမည် (၁) �အ�ခ� အမ�သ��/ဆ�တ်သ���င်� စ��သ�����င်�သ�
တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�

- တစ်တန်လ�င်(၁၅၀၀)က�ပ်

(၂) �ပ�ပင်ထ���သ�အသ����ခ�က်

-တစ်တန်လ�င်(၄၀၀၀)က�ပ်
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�ပည်�ထ�င်စ�သမတ�မန်မ���င်င��တ�်
�မ���မ�ရ�၊ �ရလ�ပ်ငန်��င်��က��လက်�ဒသဖ��ဖ���ရ�၀န်က��ဌ�န
�မ���မ�ရ��င်�က�သ�ရ�ဦ�စ��ဌ�န
�ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ� ကက်သ���င်�စ��သ�����င်�သ�
တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�မ���အတ�က်စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
၁။

တ�ရစ�န်

- ကက်သ���င်�စ��သ�����င်�သ�တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်
ပစည်�မ���

၂။

တင်ပ��သ���င်င�

- ��င်င�အ��လ���

၃။

တင်ပ�သည်�ရည်ရ�ယ်ခ�က်

- စ��သ���ရန်

၄။

တင်သ�င်��ခင်�ဆ��င်ရ�စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
(က) သ�င်�က�န်လ�င်စင်။

တင်သ�င်�လ��သ� ကက်သ���င်�စ��သ�����င်�သ� တ�ရစ�န်

ထ�က်က�န် ပစည်�မ����င်�အတ� စ��ပ����ရ��င်�က��သန်��ရ�င်�ဝယ်�ရ�ဝန်က��ဌ�နမ�
ခ�င်��ပထ�တ်�ပ�ထ���သ�

သက်တမ်�မ�က��်�သ�သည်�

သ�င်�က�န်လ�င်စင်ပ�ရ��ရ

မည်။
( ခ ) တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�၏�ဖ�်�ပခ�က်။
စ��သ�����င်�သ�

တင်သ�င်�လ��သ�

တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�မ����င်�သက်ဆ�င်သည်�

ကက်သ���င်�
�ပည်�စ��သ�

�ဖ�်�ပခ�က်မ��� (သ��မဟ�တ်) သက်�သခ�မ�တ်တမ်�အ�ပည်�အစ�� �ဖ�်�ပခ�က်ပ�ရ��သည်�
သက်�သခ�လက်မ�တ် ပ�ရ��ရမည်။
( ဂ ) တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဌ�န၏ �ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ။်

တင်သ�င်�လ��သ� စ��သ���

��င်�သ� တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�မ����င်�အတ� တင်ပ�လ��သ���င်င�မ� တ�ရစ�န်
�ဆ�က�ဌ�န၏ အခ�င်�အ�ဏ�ရ��သ� တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဆရ�ဝန်က�ယ်တ�င် လက်မ�တ်
�ရ�ထ���ထ���သ�

�ရ�ဂ�ကင်�ရ�င်��က�င်��ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်ပ�ရ��ရမည်။

�ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်၌
အလက်�င်�

တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�၏

�အ�က်�ဖ�်�ပပ��ရ�ဂ�မ���

အ�ပည်�အစ�� �ဖ�်�ပပ�ရ��ရမည် -

အ�သ�စ�တ်အခ�က်

ကင်�ရ�င်�မအ��ခအ�နစသည်တ�က�
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(၁) တင်ပ�မည်� မ�လ��င်င�သည် မတင်ပ�မ� (၆)လအတ�င်� အ�ပင်�စ��ကက်င�က်
တ�ပ်�က�� (HPAI)ကင်�ရ�င်��သ� ��င်င��ဖစ်ရမည်။
(၂) တင်ပ��သ� မ�လ��င်င�သည် Fowl Plague �င်� Salmonella Pullorum စသည်�
�ရ�ဂ�မ���ကင်�ရ�င်��သ� �ဒသ�ဖစ်ရမည်။
(၃) တင်ပ��သ� မ�လ��င်င�သည် လ�န်ခ��သ� (၆)လက�က�လအတ�င်�၌ Avian
Encephalomyelitis, Egg-Drop Cyndrome (EDS), Parvo Virus Infection
Infectious Anaemia �င်� Ornithosis စသည်��ရ�ဂ�လကဏ�မ��� ကင်�ရ�င်�
�သ� �ဒသ�ဖစ်ရမည်။
(၄) မတင်ပ�မ�

လ�န်ခ��သ�(၁၂)လအတ�င်�

က��စက်�ရ�ဂ�မ���ကင်�ရ�င်��က�င်�

�ကည�ထ��သည်��င်င�ရ� �မ���မ�ရ��ခ�မ����င�် သ��သတ်လ�ပ်ငန်� အ�ဆ�က်
အဦမ����ဖစ်ရမည်။
(၅) တင်ပ��သ� တ�ရစ�န်ထ�က်ပစည်�မ���သည် သ��သတ်�၌ သ��မသတ်မ��င်�
သ��သတ်ပ���န�က် စစ်�ဆ��ခင်�မ��� �ဆ�င်ရ�က်ထ��ရ��သည်�အ�ပင် က��စက်
�ရ�ဂ�မ��� ကင်�ရ�င်�ရမည်။
(၆) တင်ပ�လ��သ�

တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�မ���က��

တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဆရ�ဝန်၏က��ကပ်မ�အ�က်၌

အခ��န်�ပည်�တ�ဝန်ရ�

�ပင်ဆင်ထ�တ်လ�ပ်ရမည်။

တင်ပ�ခ��န်�ရ�က် သည်အထ� ထ�တ်လ�ပ်မ၊ ထ�တ်ပ��မစသည်မ����ဆ�င်ရ�က်
�နစ်အတ�င်� �ရ�ဂ��င်� က��စက်ထ��တ�မ မ�ဖစ်�စ�ရ�အတ�က် သန်�ရ�င်�၍
က�န်�မ��ရ��င်� ည��တ်�စရန် ဂ�စ�က်�ဆ�င်ရ�က်ရမည်။
(၇) တင်ပ�လ��သ�

အသ���င်�အသ��ထ�က်က�န်ပစည်�မ���တ�င်

စ��သ���သ�လ�

အမ���၏ က�န်�မ��ရ��င်� အသက်�ဘ�အရ�ယ်�ဖစ်�စသည်� က�ရ�ည်စ��
သ���လ��င်�င်ရန်�င်� အန��အရသ�ပ��မ��က�င်�မ�န်�စရန်အတ�က် ဓ�တ�ပစည်�
အမ���မ���က�� ထည်�သ�င်��ရ�စပ်�ခင်�မရ���စရ။
(၈) တင်ပ�လ��သ� အသ���င်�အသ��ထ�က်က�န်ပစည်�တ��၏ နမ�န�ပစည်�မ���က��
ပ���သတ် �ဆ�အကင်�အက�န်၊ ဓ�တ��ဆ�ဝ��မ����င်� �ရ�ဂ�ပ���မ��မ���ပ�ဝင်မ
ရ��မရ��စစ်�ဆ�ရန်အတ�က် ဓ�တ်ခ�ခန်�သ���ပ�ပ��ရမည်။
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(၉) တင်ပ�လ��သ� အသ���င်�အသ��ထ�က်က�န်ပစည်�တ��သည် မတင်ပ�မ�အခ��န်
(၃)လ ထက် �က��်လ�န်�အ�ခ�ထ���သ� ပစည်�မ���မ�ဖစ်�စရ။
(၁၀) တင်ပ�လ��သ� အသ���င်�အသ��ထ�က်က�န်ပစည်�တ��တ�င် က�န်�မ��က�င်�
အမ�တ်တ�ဆ�ပ်(သ��မဟ�တ်) အသ��စစ်�ဆ�ပ��စ���ခင်� အမ�တ်တ�ဆ�ပ်မ���ပ�ရ��
ရမည်။
(ဃ) �မန်မ���င်င�ရ�

တ�ရစ�န်က��စက်�ရ�ဂ�စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌

ထ�န်�သ�မ်�

ထ��ရ���ခင်�
(၁) တင်သ�င်�ရ���င်င�သ�

ဆ��က်�ရ�က်ပ�က

အသ���င်�အသ��ထ�က်က�န်ပစည်�

တ��မ� နမ�န�ပစည်�မ���က�� စစ်�ဆ�ရန်အတ�က် ဓ�တ်ခ�ခန်�သ���ပ�ပ��ရမည်။
က�န်က�စရ�တမ
် ���က�� ပ��င်ရ�င် (သ��မဟ�တ်) တင်ပ�သ�မ�က�ခ�ရမည်။
(၂) သ�င်�က�န်လ�ပ်ငန်�၏ လ��အပ်ခ�က်စည်�ကမ်�ခ�က်မ���က�� လ��က်န��ခင်�၊ �ပည်�စ�
�ခင်�မရ��ပ�ကတင်ပ�လ��သ�

အသ���င်�

အသ��ထ�က်က�န်ပစည်�တ��က�

�လ��်�က�မရ�� ဖ�က်ဆ���ခင်�၊ တင်ပ�လ�သည်��င်င�သ� �ပန်လည်ပ��ဆ�င်�ခင်�
ခ�ရမည်။
( င ) အခ�က��င��ပ��ဆ�င်�ခင်�။

�ပည်တ�င်�သ�� တင်သ�င်�လ��သ�အက�မ်တ�င်� တ�င်

ကက်သ���င်� စ��သ�����င်�သ� တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�မ���အ��

စစ်�ဆ�ထ�န်�

ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌ ထ�န်�သ�မ်�ထ��ရ���ခင်�၊ က�န်�မ��ရ�စစ်�ဆ��ခင်��င�် က�န်�မ��ရ�
�ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်ရယ��ခင်�တ��အတ�က်

�အ�က်�ဖ�်�ပပ�န်�ထ��မ���အတ��င်�

အခ�က��င�မ����ပ��ဆ�င်ရမည် (၁) �အ�ခ� ကက်သ���င်�စ��သ�����င်�သ�
တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�

- တစ်တန်လ�င် (၁၅၀၀)က�ပ်

(၂) �ပ�ပင်ထ���သ�အသ����ခ�က်

- တစ်တန်လ�င် (၄၀၀၀)က�ပ်
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�ပည်�ထ�င်စ�သမတ�မန်မ���င်င��တ�်
�မ���မ�ရ�၊ �ရလ�ပ်ငန်��င်��က��လက်�ဒသဖ��ဖ���ရ�၀န်က��ဌ�န
�မ���မ�ရ��င်�က�သ�ရ�ဦ�စ��ဌ�န

�ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ� ဝက်သ���င်�စ��သ�����င်�သ�
တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�မ���အတ�က်စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
၁။

တ�ရစ�န်

- ဝက်သ���င်�စ��သ�����င်�သ�
တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�မ���

၂။

တင်ပ��သ���င်င�

- ��င်င�အ��လ���

၃။

တင်ပ�သည်�ရည်ရ�ယ်ခ�က်

- စ��သ���ရန်

၄။

တင်သ�င်��ခင်�ဆ��င်ရ�စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
(က) သ�င်�က�န်လ�င်စင်။

တင်သ�င်�လ��သ� ဝက်သ���င်�စ��သ�����င်�သ� တ�ရစ�န်

ထ�က်က�န်ပစည်�မ����င်�အတ�
ခ�င်��ပထ�တ်�ပ�ထ���သ�

စ��ပ����ရ��င်�က��သန်��ရ�င်�ဝယ်�ရ�ဝန်က��ဌ�နမ�

သက်တမ်�မ�က��်�သ�သည်�

သ�င်�က�န်လ�င်စင်ပ�ရ��ရ

မည်။
( ခ ) တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�၏�ဖ�်�ပခ�က်။
စ��သ�����င်�သ�

တင်သ�င်�လ��သ�

ဝက်သ���င်�

တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�မ����င်�သက်ဆ�င်သည်�

�ပည်�စ��သ�

�ဖ�်�ပခ�က်မ��� (သ��မဟ�တ်) သက်�သခ�မ�တ်တမ်� အ�ပည်�အစ�� �ဖ�်�ပခ�က်ပ�ရ��သည်�
သက်�သခ�လက်မ�တ်ပ�ရ��ရမည်။
( ဂ ) တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဌ�န၏ �ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်။

တင်သ�င်�လ��သ� စ��သ���

��င်�သ� တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�မ����င်�အတ� တင်ပ�လ��သ���င်င�မ� တ�ရစ�န်
�ဆ�က�ဌ�န၏ အခ�င်�အ�ဏ�ရ��သ� တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဆရ�ဝန်က�ယ်တ�င် လက်မ�တ်
�ရ�ထ���ထ���သ�

�ရ�ဂ�ကင်�ရ�င်��က�င်��ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်ပ�ရ��ရမည်။

�ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်၌ တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�၏ အ�သ�စ�တ်အခ�က်အလက်

25
�င်� �အ�က်�ဖ�်�ပပ��ရ�ဂ�မ��� ကင်�ရ�င်�မအ��ခအ�နစသည်တ�က� အ�ပည်�အစ��
�ဖ�်�ပပ�ရ��ရမည်(၁) တင်ပ��သ� မ�လ��င်င�သည် Rinderpest, African Swine Fever, Enteroviral
Encephalomyelitis �င်� Swine Vesicular Disease ကင်�ရ�င်�သည်��င်င�
�ဖစ်ရမည်။
(၂) တင်ပ��သ�မ�လ��င်င� (သ��မဟ�တ်)�ဒသ (သ��မဟ�တ်) ဇ�န်တ�သည် ခ��န�လ�န�
�ရ�ဂ� (FMD) �င်� ဝက်န��ရ�က်�ပ��ရ�ဂ� (PRRS) ကင်�ရ�င်��သ��ဒသမ���
�ဖစ်ရမည်။
(၃) မတင်ပ�မ�

လ�န်ခ��သ�(၁၂)လအတ�င်�

က��စက်�ရ�ဂ�မ���ကင်�ရ�င်��က�င်�

�ကည�ထ��သည်��င်င�ရ� �မ���မ�ရ��ခ�မ����င်� သ��သတ်လ�ပ်ငန်� အ�ဆ�က်
အဦမ����ဖစ်ရမည်။
(၄) တင်ပ��သ� တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�မ���သည် က��စက်�ရ�ဂ�မ���ကင်�ရ�င်�
�က�င်� �က�င�ထ��သည်��င်င�မ���ရ�� သ��သတ်�သ�မပ��မ� အနည်�ဆ���(၄)လ
က�တင် �မ���မထ��ရ���သ�တ�ရစ�န်မ���မ� �ဖစ်ရမည်။
(၅) တင်ပ��သ� တ�ရစ�န်ထ�က်ပစည်�မ���သည် သ��သတ်�၌ သ��မသတ်မ��င်�
သ��သတ်ပ���န�က် စစ်�ဆ��ခင်�မ��� �ဆ�င်ရ�က်ထ��ရ��သည်�အ�ပင် က��စက်
�ရ�ဂ�မ��� ကင်�ရ�င်�ရမည်။
(၆) တင်ပ�လ��သ�

တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�မ���က��

တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဆရ�ဝန်၏က��ကပ်မ�အ�က်၌

အခ��န်�ပည်�တ�ဝန်ရ�

�ပင်ဆင်ထ�တ်လ�ပ်ရမည်။

တင်ပ�ခ��န်�ရ�က်သည်အထ� ထ�တ်လ�ပ်မ၊ ထ�တ်ပ��မ စသည်မ����ဆ�င်ရ�က်
�နစ်အတ�င်� �ရ�ဂ��င်� က��စက်ထ��တ�မ မ�ဖစ်�စ�ရ�အတ�က် သန်�ရ�င်�၍
က�န်�မ��ရ��င်� ည��တ်�စရန် ဂ�စ�က်�ဆ�င်ရ�က်ရမည်။
(၇) တင်ပ�လ��သ�

အသ���င်�အသ��ထ�က်က�န်ပစည်�မ���တ�င်

စ��သ���သ�လ�

အမ���၏ က�န်�မ��ရ��င်� အသက်�ဘ�အရ�ယ်�ဖစ်�စသည်� က�ရ�ည်စ��
သ���လ��င်�င်ရန်�င်� အန��အရသ� ပ��မ��က�င်�မ�န်�စရန်အတ�က် ဓ�တ�ပစည်�
အမ���မ���က�� ထည်�သ�င်��ရ�စပ်�ခင်�မရ���စရ။
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(၈) တင်ပ�လ��သ� အသ���င်�အသ��ထ�က်က�န်ပစည်�တ��၏ နမ�န�ပစည်�မ���က��
ပ���သတ် �ဆ�အကင်�အက�န်၊ ဓ�တ��ဆ�ဝ��မ����င်��ရ�ဂ�ပ���မ��မ��� ပ�ဝင်မ
ရ��မရ�� စစ်�ဆ�ရန်အတ�က် ဓ�တ်ခ�ခန်�သ���ပ�ပ��ရမည်။
(၉) တင်ပ�လ��သ� အသ���င်� အသ��ထ�က်က�န်ပစည်�တ��သည် မတင်ပ�မ�အခ��န်
(၃)လ ထက် �က��်လ�န်�အ�ခ�ထ���သ� ပစည်�မ���မ�ဖစ်�စရ။
(၁၀) တင်ပ�လ��သ� အသ���င်� အသ��ထ�က်က�န်ပစည်�တ��တ�င် က�န်�မ��က�င်�
အမ�တ်တ�ဆ�ပ်(သ��မဟ�တ်)

အသ��စစ်�ဆ�ပ��စ���ခင်�

အမ�တ်တ�ဆ�ပ်မ���

ပ�ရ��ရမည်။
(ဃ) �မန်မ���င်င�ရ� တ�ရစ�န်က��စက်�ရ�ဂ� စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌ ထ�န်�သ�မ်�ထ��
ရ���ခင်�
(၁) တင်သ�င်�ရ���င်င�သ�

ဆ��က်�ရ�က်ပ�က

အသ���င်�အသ��ထ�က်က�န်ပစည်�

တ��မ� နမ�န�ပစည်�မ���က�� စစ်�ဆ�ရန်အတ�က် ဓ�တ်ခ�ခန်�သ���ပ�ပ��ရမည်။
က�န်က�စရ�တ်မ���က�� ပ��င်ရ�င် (သ��မဟ�တ်) တင်ပ�သ�မ�က�ခ�ရမည်။
(၂) သ�င်�က�န်လ�ပ်ငန်�၏ လ��အပ်ခ�က်စည်�ကမ်�ခ�က်မ���က�� လ��က်န��ခင်�၊ �ပည်�စ�
�ခင်�မရ��ပ�က

တင်ပ�လ��သ�

အသ���င်�အသ��ထ�က်က�န်ပစည်�တ��က�

�လ��်�က�မရ�� ဖ�က်ဆ���ခင်�၊ တင်ပ�လ�သည်��င်င�သ� �ပန်လည်ပ��ဆ�င်�ခင်�
ခ�ရမည်။
( င ) အခ�က��င��ပ��ဆ�င်�ခင်�။

�ပည်တင
� ်�သ�� တင်သ�င်�လ��သ�အက�မ်တ�င်� တ�င်

ဝက်သ���င်� စ��သ�����င်�သ� တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�မ���အ��
ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌

ထ�န်�သ�မ်�ထ��ရ���ခင်�၊

စစ်�ဆ�ထ�န်�

က�န်�မ��ရ�စစ်�ဆ��ခင်��င�်

က�န်�မ�

�ရ��ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်ရယ��ခင်�တ��အတ�က် �အ�က်�ဖ�်�ပပ� န်�ထ��မ���
အတ�င
� ်� အခ�က��င�မ����ပ��ဆ�င်ရမည် (၁) �အ�ခ� ဝက်သ���င်�စ��သ�����င်�သ�
တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�

- တစ်တန်လ�င် (၁၅၀၀)က�ပ်

(၂) �ပ�ပင်ထ���သ�အသ����ခ�က် - တစ်တန်လ�င် (၄၀၀၀)က�ပ်
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�ပည်�ထ�င်စ�သမတ�မန်မ���င်င��တ�်
�မ���မ�ရ�၊ �ရလ�ပ်ငန်��င်��က��လက်�ဒသဖ��ဖ���ရ�၀န်က��ဌ�န
�မ���မ�ရ��င်�က�သ�ရ�ဦ�စ��ဌ�န
�ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ� တ�ရစ�န်ဥယ��်တ�င်ထ��ရ��မည်�
�တ���င်�တ�ရစ�န်မ���အတ�က် စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
၁။

တ�ရစ�န်

- �တ���င်�တ�ရစ�န်မ����င်� င�က်မ���မ���

၂။

တင်ပ��သ���င်င�

- ��င်င�အ��လ���

၃။

တင်ပ�သည်�ရည်ရ�ယ်ခ�က်

၄။

တင်သ�င်��ခင်�ဆ��င်ရ� စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
(က) သ�င်�က�န်လ�င်စင်။

- တ�ရစ�န်ဥယ��်အတ�င်� �မ���မရန်

တင်သ�င်�လ��သ�

က��သန်��ရ�င်�ဝယ်�ရ�ဝန်က��ဌ�နမ�

တ�ရစ�န်မ����င်�အတ�
ခ�င်��ပထ�တ်�ပ�ထ���သ�

စ��ပ����ရ��င်�
သက်တမ်�

မ�က��်�သ�သည်� သ�င်�က�န်လ�င်စင် ပ�ရ��ရမည်။
( ခ ) တ�ရစ�န်၏�ဖ�်�ပခ�က်။

တင်သ�င်�လ��သ�တ�ရစ�န်�င်�အတ�

တ�ရစ�န်�င်�

သက်ဆ�င်သည်� �ပည်�စ��သ��ဖ�်�ပခ�က်မ��� (သ��မဟ�တ်) သက်�သခ�မ�တ်တမ်�
အ�ပည်�အစ�� �ဖ�်�ပခ�က်ပ�ရ�� သည်� သက်�သခ�လက်မ�တ်ပ�ရ��ရမည်။
( ဂ ) တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဌ�န၏ �ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်။ တင်သ�င်�လ��သ� �တ���င်�
တ�ရစ�န်၊ င�က်မ����င်�အတ� တင်ပ��သ���င်င�မ� တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဌ�န၏ အခ�င်�
အ�ဏ�ရ��သ�

တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဆရ�ဝန်က�ယ်တ�င်

လက်မ�တ်�ရ�ထ���ထ���သ�

�ရ�ဂ�ကင်�ရ�င်��က�င်� �ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တပ
် �ရ��ရမည်။ အဆ��ပ� �ထ�က်ခ�
ခ�က်၌ တ�ရစ�န်�င်� င�က်တစ်�က�င်ခ�င်�စ�၏ အ�က�င်�အရ�၊ အခ�က်အလက်
(သ��မဟ�တ်) မ�တ်တမ်�အ�ပည်�အစ���ဖ�်�ပခ�က် ပ�ရ��ရမည်။ �ရ�ဂ�ကင်�ရ�င်��က�င်�
�ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်တ�င်

�အ�က်�ဖ�်�ပပ�

က�န်�မ��ရ�ဆ��င်ရ�

အခ�က်

အလက်မ��� ပ�ရ��ရမည် (၁) တင်ပ�ခ��န်၌ တင်သ�င်�လ��သ� တ�ရစ�န်မ���၊ င�က်မ���သည် က��စက်�ရ�ဂ�
လကဏ�မ���ကင်�ရ�င်�၍ က�န်�မ��ရ�အ��ခအ�န �က�င်�မ�န်ရမည်။
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(၂) တင်သ�င်�လ��သ�တ�ရစ�န်မ���၊ င�က်မ���သည် စ��ပ����ရ�အရ ထ�ခ�က်�စ
�သ� မည်သည်��ရ�ဂ�မဆ�� ခ�စ���နရ�သ�အ�ခ��တ�ရစ�န်မ����င်� မတင်ပ�မ�
ရက်(၃၀) အတ�င်� ထ��တ��နထ��င်�ခင်�မရ���စရန် စစ်�ဆ�ရမည်။
(၃) တင်ပ��သ�မ�လ��င်င�သည်

တင်ပ�ခ��န်မတ��င်မ� လ�န်ခ��သ� (၁၂)လအတ�င်�

FMD၊ Rinderpest၊ Anthrax၊ Fowl plague၊ Newcastle Disease၊
Contagious Bovine/Caprine Pleuropneumonia၊ African Swine Fever၊
African Horse Sickness �င်� Rabies စသည်��ရ�ဂ�မ���မ� ကင်�ရ�င်�ရမည်။
(၄) တင်သ�င်�လ��သ� တ�ရစ�န်မ���၊ င�က်မ���သည် တင်ပ�ခ��န်မတ��င်မ� (၆)လ
အတ�င်� �အ�က်�ဖ�်�ပပ��ရ�ဂ�မ��� ကင်�ရ�င်�ခ���သ��ဒသမ���မ��ဖစ်ရမည် (ကက) Bovine: CBPP, Malignant Catarrhal Fever, Brucellosis, Tuberculosis
and John's Disease.

( ခ ခ ) Ovine, Caprine: Brucellosis, CCPP (Contagious Caprine Pleuro pneumonia)

( ဂ ဂ ) Equine: Glanders and Equine Encephalomyelitis
(ဃဃ) Avian: Pullorum, Infectious Laryngotracheitis, Avian Influenza
( င င ) Canine/Feline: Distemper, Rabies & Panlcukopenia
( စ စ ) Primate: Tuberculosis
(ဆဆ) Other species: Rabies, Influenza
( ဇ ဇ ) Sea Lion: Leptospirosis, Brucellosis, Chlamydophila psittaci,
Phocid herpes virus, Calciviruses, Canine Adenovirus.

(ဃ) �မန်မ���င်င�ရ� တ�ရစ�န်က��စက်�ရ�ဂ� စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌ ထ�န်�သ�မ်�
ထ��ရ���ခင်�
(၁) သယ်ယ�ပ��ဆ�င်စ် ခရ��စ်တစ်�လ�က် အ�ခ��တ�ရစ�န်မ����င်� ထ��တ�မ
က�� �ရ��င်က�်တ��ဆ��ရမည်။
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(၂) တင်ပ�လ��သ�တ�ရစ�န်�င်� င�က်မ���ခရ��လမ်�ဆ���သ���ရ�က်ရ�ပ�က က��စက်
�ရ�ဂ�စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�အတ�င်�၌ အနည်�ဆ���(၁၄)ရက် ထ�န်�သ�မ်�
ထ��ရ��ရမည်။
(၃) လ��အပ်ပ�က စစ်�ဆ��ရ�စခန်�အတ�င်�၌ထ��ရ��စ် ဓ�တ်ခ�ခန်�စစ်�ဆ�မ�င်�
�ဆ�ဝ��က�သမမ��� �ပလ�ပ်ရမည်။ ဓ�တ်ခ�ခန်�စစ်�ဆ�မ�င်� �ဆ�ဝ��က�သမ
မ���၏ က�န်က�စရ�တ်မ���က�� ပ��င်ရ�င်မ�က�ခ�ရမည်။
(၄) သ�င်�က�န်လ�ပ်ငန်�၏ လ��အပ်ခ�က်စည်�ကမ်�မ����င်��ပည်�စ�မမရ��ပ�က တင်ပ�
လ��သ� �တ���င်�တ�ရစ�န်မ����င်� င�က်မ���မ���က�� �လ��်�က�မရ��ဖ�က်စ��
�ခင်�၊ တင်ပ�သည်� ��င်င�သ� �ပန်လည်ပ��ဆ�င်�ခင်�ခ�ရမည်။
( င ) အခ�က��င��ပ��ဆ�င်�ခင်�။

�ပည်တ�င်�သ�� တင်သ�င်�လ��သ�အက�မ်တ�င်�

တ�င် �တ���င်�တ�ရစ�န်�င�် င�က်မ���မ���အ��

စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌

ထ�န်�သ�မ်�ထ��ရ���ခင်�၊ က�န်�မ��ရ�စစ်�ဆ��ခင်��င�် က�န်�မ��ရ��ထ�က်ခ�ခ�က်
လက်မ�တ်ရယ��ခင်�တ��အတ�က်

�အ�က်�ဖ�်�ပပ�န်�ထ��မ���အတ��င်� အခ�က�

�င�မ��� �ပ��ဆ�င်ရမည် (၁) �တ���င်�တ�ရစ�န်မ����င်� င�က်မ���မ��� - (၁)�က�င် - (၁၀၀၀)က�ပ်
(၂) ဆင် - က��ယ်ခ�အ�လ�ခ��န် တစ်က�လ�ဂရမ် - (၁၀၀)က�ပ်
(၃) ပ����တ�င်မ�မ��� - (၁)�က�င် -(၁၀၀) က�ပ်
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�ပည်�ထ�င်စ�သမတ�မန်မ���င်င��တ�်
�မ���မ�ရ�၊ �ရလ�ပ်ငန်��င်��က��လက်�ဒသဖ��ဖ���ရ�၀န်က��ဌ�န
�မ���မ�ရ��င်�က�သ�ရ�ဦ�စ��ဌ�န
�ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ� တ�ရစ�န်မ� ��ရည်ခ��ခ��င်�အတ�က် စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
၁။

တ�ရစ�န်ထ�က်ပစည်�

-

မ���ရည်ခ��ခ��င်�

၂။

တင်ပ�သည်��င်င�

-

��င်င�အ��လ���

၃။

ရည်ရ�ယ်ခ�က်

-

�မ���မရန်

၄။

တင်သ�င်�ခင်�ဆ��င်ရ� စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
(က) သ�င်�က�န်လ�င်စင်။
စ��ပ����ရ��င်�

တင်သ�င်�လ��သ� တ�ရစ�န်မ���ရည်ခ��ခ��င်��င်�အတ�

က��သန်��ရ�င်�ဝယ်�ရ�ဝန်က��ဌ�နမ�

ခ�င်��ပထ�တ်�ပ�ထ���သ�

သက်တမ်�မ�က��်�သ� သည်� သ�င်�က�န်လ�င်စင် ပ�ရ��ရမည်။
( ခ ) တ�ရစ�န်မ���ရည်ခ��ခ��င်�၏�ဖ�်�ပခ�က်။

တင်သ�င်�လ��သ�

တ�ရစ�န်မ���ရည်

ခ��ခ��င်��င်�အတ� မ���ရည်ခ��ခ��င်��င်�သက်ဆ�င်သည်� �ပည်�စ��သ��ဖ�်�ပခ�က်မ���
(သ��မဟ�တ်) သက်�သခ�မ�တ်တမ်�အ�ပည်�အစ�� �ဖ�်�ပခ�က်ပ�ရ��သည်� သက်�သခ�
လက်မ�တ်ပ�ရ��ရမည်။
( ဂ ) တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဌ�န၏ �ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်
(၁) တင်သ�င်�လ��သ�မ���ရည်ခ��ခ��င်��င်�အတ� တင်သ�င်�သည်��င်င�မ� တ�ရစ�န်
�ဆ�က�ဌ�န၏အခ�င်�အ�ဏ�ရ��သ�

တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဆရ�ဝန်၏လက်မ�တ်

(သ��မဟ�တ်)မ���ရည်ထ�တ်လ�ပ်�ရ�ဌ�န က��ကပ်က�ပ်က�သ� တ�ရစ�န်�ဆ�က�
ဆရ�ဝန်၏ �ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်ပ�ရ��ရမည်။ အဆ��ပ� �ထ�က်ခ�ခ�က်
လက်မ�တ်တ�င် �အ�က်�ဖ�်�ပပ� က�န်�မ��ရ�ဆ��င်ရ� အခ�က်အလက်မ���
ပ�ရ��ရမည် (ကက) မ���ရည်ထ�တ်လ�ပ်�ရ�ဌ�နစ�တ်၏အမည်လ�ပ်စ��င်�မ�ရင်��ဒသ။
( ခ ခ ) အ�ရအတ�က် မ���စ�တ်�င်� မ���။
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( ဂ ဂ ) မ���ရည်ထ�တ�
် ပ��သ� တ�ရစ�န်၏အမ�တ်အသ��။
(ဃဃ) မ���ရည်စ��ဆ�င်�သည်�ရက်စ� ။
(၂) က�န်�မ��က�င်� �ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တတ
် �င် ပ�ဝင်ရမည်�အခ�က်မ��� (ကက)

တင်ပ��သ� မ�လ��င်င�သည် �မန်မ���င်င�သ� မတင်သ�င်�မ�
(၃)�စ်အတ�င်� African Swine Fever �င်� Rinderpest
�ရ�ဂ�ကင်�ရ�င်��သ� �ဒသ�ဖစ်ရမည်။

(ခခ)

တင်ပ��သ�မ�လ��င်င� (သ��မဟ�တ်) �ဒသ (သ��မဟ�တ်) ဇ�န်တ�
သည် Office International des Epizooties - OIE မ�
တရ��ဝင်အသ�အမ�တ်�ပထ���သ�

ခ��န�လ�န��ရ�ဂ�

ကင်�ရ�င်��သ��ဒသ�ဖစ်ရမည်။
(ဂဂ)

မ���ရည်ထ�တ်လ�ပ်�သ�ဌ�နသည် ပ��က�န်တင်ပ��သ� ��င်င�
အစ���ရမ� အသ�အမ�တ်�ပ လ��င်စင်ရ�သ�ဌ�န�ဖစ်ရမည်�အ�ပင်
အစ���ရမ� တရ��ဝင်ခန်�အပ်�သ� တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဆရ�ဝန်
၏တ��က်�က်

က��ကပ်က�ပ်က�မ�အ�က်တ�င်

ထ�န်�သ�မ်�

�စ�င်��ရ��က်ထ���သ� မ���ရည်ထ�တ်လ�ပ်သည်� ဌ�န�ဖစ်ရ
မည်။
(ဃဃ)

ထ�တ်လ�ပ်�သ�ဌ�နတ�င်�သ�� မ���ရည်ထ�တ်လ�ပ်မည်� တ�ရစ�န်
အထ���င်�

လ� �ဆ�်�ဆ��သ�

Teaser

က��သ�ဝင်ခ�င်��ပ

ရမည်။ �မန်မ���င်င�သ� မ���ရည် မတင်သ�င်�မ�(၁၂)လအတ�င်�
Tuberculosis၊ Brucellosis၊ Lepto -spirosis၊ Vesicular
Exanthema၊ Vesicular Stomatitis၊ Swine Vesicular
Influenza၊ Hog Cholera (Classical Swine Fever)၊
Aujeszky’s Disease၊ Porcine Parvovirus Infection၊
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome
(PRRS)၊ Atrophic Rhinitis၊ Trasmissible Gasteroenteritis
�င်� Teschen Disease စ�သ� �ရ�ဂ�မ���ကင်�ရ�င်�ရမည်။
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(ငင)

မ���ထ�တ်မည်�တ�ရစ�န်သည်
�က�င်�မ�နရ
် မည်�ဖစ်ပ��

အ�မင်အ���ဖင်�

စစ်�ဆ�ခ�က်မ���

မ���ရည်ထ�တ်လ�ပ်�ရ�ဌ�နသ��

က�န်�မ��ရ�
ပ��မ�န်ရ�ရမည်။

သ���ခ��မသ�င်�မ�(၃၀)ရက်

အတ�င်� Bovine Tubercullosis၊ Brucellosis (Brucella
abortus �င်� Brucella suis)�ရ�ဂ�မ��� ပဏ�မစစ်�ဆ�မ
�အ�င်�မင်ရမည်။
(စစ)

မ���ရည်ထ�တ်လ�ပ်ရ�တ�င် အသ����ပမည်� တ�ရစ�န်အထ���င်�
�ဆ��သ� Teaser တ�ရစ�န်အ�� မ���ရည်မထ�တ်လ�ပ်မ�
ရက်�ပ�င်�(၃၀)အတ�င်�

မ���ရည်ထ�တ်လ�ပ်သည်�ဌ�နတ�င်

သ���ခ��ထ��ရ��လ�က် �အ�က်ပ�စမ်�သပ်မမ���တ�င် negative
result မ��� ရရ��ရမည် (၁၁) Tuberculosis။

တ�ရစ�န်အ��

(သ��မဟ�တ်)မ���စပ်�သ�

ထ�န်�သ�မ်�ထ���သ���င်င�

သ��စပ်ဌ�နတ�င်

Bovine

Tuberculosis �ရ�ဂ�ကင်�ရ�င်��က�င်� (၁၂)လတစ်က�မ်
တရ��ဝင် ပ��မ�န်စစ်�ဆ� ရမည်။
(၂၂) Brucellosis။

တ�ရစ�န်အ��

ထ�န်�သ�မ်��သ���င်င�

(သ��မဟ�တ်)မ���စပ်�သ� သ��စပ်ဌ�နတ�င် Brucella abortus၊
Brucellasuis

�ရ�ဂ�ကင်�ရ�င်��က�င်�

တရ��ဝင်စစ်�ဆ�ရမည်။
(၃၃) Aujesky’s Disease။
(၄၄) Transmissible Gastroenteritis။
(၅၅) Teschen Disease။
(၆၆) Swine Vesicular Disease။
(၇၇) PRRS။
(၈၈) Leptospirosis။

(၁၂)လတစ်က�မ်
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(ဆဆ) မ���ရည်သည် ပ��မ�န်အထ��လ�င်စ�တ် အ�ပအမ�အ�နအထ��ရ���သ�
အထ��မ� ရရ���သ� မ���ရည်�ဖစ်ရမည်�ဖစ်ပ�� မ����အ�င်မမ�တ်တမ်�
ထ��ရ��ရမည်။

၎င်��င်�

၎င်�၏မ������စ်ဆက်မ���တ�င်

မ������ဗ�ဇ

ခ��ယ�င်�ခ�က်မရ���က�င်� မ�တ်တမ်�မ���ထ��ရ��ရမည်။
(ဇဇ)

မ���စပ်ရည်တ�င် အသ����ပ�သ� က�ရ�ည်ခ��ဆ�မ���၊ ပဋ�ဇ�ဝ�ဆ�
မ���က�� ရ�င်�လင်�စ�� �ဖ�်�ပရမည်။

(ဃ) �မန်မ���င်င�ရ�

တ�ရစ�န်က��စက်�ရ�ဂ�

စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌ထ�န်�သ�မ်�

ထ��ရ���ခင်�
(၁) မ���ရည်စ��ဆ�င်��ခင်�၊

ထ�တ်လ�ပ်�ခင်�၊

သ�မ်�ဆည်��ခင်�မ���က��

OIE

(International Animal Health Code)အရ သတ်မ�တ်ထ���သ� စ�န်�
အတ��င်� �ဖစ်ရမည်။
(၂) မ���ရည်တင်သ�င်��ခင်�တ�င် သ�င်�က�န်လ�ပ်ငန်�၏ လ��အပ်ခ�က်စည်�ကမ်�မ���
�င်� �ပည်�စ�မမရ��ပ�က တင်ပ�လ��သ�မ���ရည်မ���က�� �လ��်�က�မရ��ဖ�က်စ��
�ခင်�၊ တင်ပ�သည်��င်င�သ� �ပန်လည်ပ��ဆ�င်�ခင်� ခ�ရမည်။
( င ) အခ�က��င��ပ��ဆ�င်�ခင်�။ �ပည်တ�င်�သ�� တင်သ�င်�လ��သ�အက�မ်တ�င်� တ�င်
မ���ရည်ခ��ခ��င်�မ���အ��
က�န်�မ��ရ�စစ်�ဆ��ခင်��င�်

စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌ ထ�န်�သ�မ်�ထ��ရ���ခင်�၊
က�န်�မ��ရ��ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်ရယ��ခင်�

တ��အတ�က် �အ�က်�ဖ�်�ပပ�န်�ထ��မ���အတ��င်� အခ�က��င�မ��� �ပ��ဆ�င်
ရမည် (၁)

မ���ရည်ခ��ခ��င်�တန်ဖ��၏ ၂ % ။
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�ပည်�ထ�င်စ�သမတ�မန်မ���င်င��တ�်
�မ���မ�ရ�၊ �ရလ�ပ်ငန်��င်��က��လက်�ဒသဖ��ဖ���ရ�၀န်က��ဌ�န
�မ���မ�ရ��င်�က�သ�ရ�ဦ�စ��ဌ�န
�ပည်ပသ��တင်ပ�မည်� တ�ရစ�န်မ���အတ�က် စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
၁။

တ�ရစ�န်

-

က�၊ ���၊ သ���၊ ဆ�တ်၊ �မင်�၊ ဝက်၊ ကက်၊ �ခ��၊ �က�င်

၂။

တင်ပ�သည်��င်င�

-

�မန်မ���င်င�

၃။

တင်ပ�သည်�ရည်ရ�ယ်ခ�က်

-

�မ���မရန်�င်� စ��သ���ရန်

၄။

တင်ပ��ခင်�ဆ��င်ရ� စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
(က) ပ��က�န်လ�င်စင်။

တင်ပ��သ�တ�ရစ�န်မ����င်�အတ� စ��ပ����ရ��င်�က��သန်�

�ရ�င်�ဝယ်�ရ�ဝန်က��ဌ�နမ� ခ�င်��ပထ�တ�
် ပ�ထ���သ� သက်တမ်�မ�က��်�သ�
သည်� ပ��က�န်လ�င်စင်ပ�ရ��ရ မည်။
( ခ ) တ�ရစ�န်၏�ဖ�်�ပခ�က်။ တင်ပ�လ��သ�တ�ရစ�န်�င်�အတ� တ�ရစ�န်�င်�သက်ဆ�င်
သည်� �ပည်�စ��သ��ဖ�်�ပခ�က်မ��� (သ��မဟ�တ်) သက်�သခ�မ�တ်တမ်�အ�ပည်�အစ��
�ဖ�်�ပခ�က်ပ�ရ��သည်� သက်�သခ�လက်မ�တ်ပ�ရ��ရမည်။
( ဂ ) တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဌ�န၏ �ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်
(၁) တင်ပ�မက�

လက်ခ��သ���င်င�၏

လ��အပ်ခ�က်အ�ပမ�တည်၍

တ�ရစ�န်

အမ���အစ��အလ��က် က��စက်�ရ�ဂ�စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�အတ�င်� (၁၀
- ၆၀)ရက်အထ� ထ�န်�သ�မ်�ထ��ရ��ရမည်။
(ကက) က�၊ ���၊ သ���၊ ဆ�တ်

- (၁၀ - ၃၀) ရက်အထ�

( ခ ခ ) ကက်

- (၂၀ - ၆၀) ရက်အထ�

( ဂ ဂ ) �ခ��၊ �က�င်

- (၃၀) ရက်

(ဃဃ) �မင်�

- (၂၁ - ၃၀) ရက်အထ�

( င င ) ဝက်

- (၂၁ - ၃၀) ရက်အထ�
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(၂) တင်ပ�မက�လက်ခ��သ���င်င�မ� လ��အပ်ခ�က်အရ က��စက်�ရ�ဂ�မ��� ကင်�ရ�င်�မ
အ��ခအ�န�ဖ�် � ပ�သ� ဓ�တ် ခ � ခ န် � စစ် � ဆ�မ � ထ�က်ခ �ခ �က် ပ �� တ� � ပ �ရ�� ရ
မည်။
(ဃ) �မန်မ���င်င�ရ� တ�ရစ�န်က��စက်�ရ�ဂ� စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�၌ ထ�န်�သ�မ်�
ထ��ရ���ခင်�
(၁) က��စက်�ရ�ဂ�

စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�အတ�င်�သ��

�ရ�က်ရ�ပ���န�က်

(၃)ရက် အတ�င်� တင်ပ�မည်�တ�ရစ�န်မ���၏က�န်�မ��ရ�က�� စစ်�ဆ�ရမည်။
(၂) က��စက်�ရ�ဂ�

စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�အတ�င်�သ��

(၄)ရက်��မ�က်�န�၌

ဓ�တ်ခ�ခန်�စစ်�ဆ�မအတ�က်

�ရ�က်ရ�ပ���န�က်
�သ��နမ�န�စ��ဆ�င်�

ရယ�ရမည်။
(၃) တင်ပ�မက�လက်ခ��သ���င်င�၏ လ��အပ်ခ�က်အရ �ရ�ဂ�က�က�ယ်�ဆ�မ���
ထ������ပ�ရမည်။
(၄) န�မက�န်��ဖစ်�န�သ�

တ�ရစ�န်မ���က��

သ��သန်�ခ��ခ��ထ��၍

သတ��ပ

�စ�င်�ကည်�ရမည်။
(၅) တ�ရစ�န်မ���က��မတင်ပ�မ� (၇)ရက်က�တင်၍ တ�ရစ�န်က�ယ်တ�င်��င်� �ပင်ပ
ကပ်ပ��ပ����က�င်မ���

ကင်�စင်ရန်အတ�က်

(၂)မ���စလ���အ�ပ

အက���

သက်�ရ�က်�သ� သ�ခ��ဆ�/ ပ���သတ်�ဆ�မ����ဖင်� က�သ�ပ�ပ���ဖစ်ရမည်။
(၆) က��စက်�ရ�ဂ�စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�အတ�င်�၌ထ�န်�သ�မ်�ထ��ရ��စ်
က�န်�မ��ရ��စ�င်��ရ��က်ခ၊ စခန်�အတ�င်�၌ ထ�န်�သ�မ်�ထ��ရ��ခ�င်� အစ�
�ရစ�အတ�က်က�န်က�စရ�တ်မ���က�� ပ��င်ရ�င်မ� က�ခ��ပ�ရမည်။
(၇) တင်ပ�သည်�ရက်တ�င် တင်ပ�မည်�တ�ရစ�န်မ���သည် က��စက်�ရ�ဂ�လကဏ�
မ���ကင်�ရ�င်�၍ က�န်�မ�သည်� အ��ခအ�နရ��ရမည်။
(၈) တင်ပ�မည်�

တ�ရစ�န်မ���အတ�က်

�မ���မ�ရ��င်�က�သ�ရ�ဦ�စ��ဌ�နမ�

တ�ဝန်အပ်�င်��ပ�ထ���သ� အသ�အမ�တ်�ပ တ�ရစ�န်�ဆ�က�ဆရ�ဝန်၏
က�န်�မ��က�င်� �ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တပ
် �ရ��ရမည်။
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(၉) က��စက်�ရ�ဂ� စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�အတ�င်�သ�� တင်ပ�မည်� တ�ရစ�န်
မ���အ��လ���က�� တစ်ခ��န်တည်�၊ တစ်ပ�င်တည်�ထည်�သ�င်�၍

တင်ပ�ရ�တ�င်

လည်� တစ်ခ��န်တည်�၊ တစ်ပ�င်တည်� တင်ပ�သည်�စနစ်က� က�င်�သ��ရမည်။
ပယ်က�န်တ�ရစ�န်မ���အ��လ���က�� က��စက်�ရ�ဂ�စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�စခန်�မ�
ခ�က်�ခင်�ဖယ်ရ�� �ရမည်။
(၁၀) တ�ရစ�န်မ���အ��လ���က�� တင်ပ�ပ���န�က် က��စက်�ရ�ဂ�စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်
�ရ�စခန်�က�� သန်�ရ�င်��ရ��ပလ�ပ်၍ ပ���သတ်�ဆ�မ����ဖင်� ပ���သန်�စင်ရပ�မည်။
ပ���သန်�စင်ပ���န�က်(၃)ရက်က�မ� ထက်မ�တင်ပ�မည်� တ�ရစ�န်မ���က�� ထည်�
သ�င်�ရမည်။
( င ) အခ�က��င��ပ��ဆ�င်�ခင်�။ �ပည်ပသ�� တင်ပ��သ� အက�မ်တ�င်� က�၊ ���၊ သ���၊
ဆ�တ်၊ �မင်�၊ ဝက်၊ ကက်၊ �ခ��၊ �က�င် တ�ရစ�န်မ���အ��
�ရ�စခန်�၌

ထ�န်�သ�မ်�ထ��ရ���ခင်�၊

စစ်�ဆ�ထ�န်�ခ�ပ်

က�န်�မ��ရ�စစ်�ဆ��ခင်��င�်

က�န်�မ��ရ�

�ထ�က်ခ�ခ�က်လက်မ�တ်ရယ��ခင်�တ��အတ�က် �အ�က်�ဖ�်�ပပ�န်�ထ��မ���အတ��င်�
အခ�က��င�မ����ပ��ဆ�င်ရမည် (၁) က�၊ ���၊ �မင်� (၁)�က�င်

- (၁၀၀၀၀) က�ပ်

(၂) သ���၊ ဆ�တ် (၁)�က�င်

- (၂၀၀၀) က�ပ်

(၃) ဝက် (၁)�က�င်

- (၂၀၀၀) က�ပ်

(၄) �ခ�� (၁)�က�င်

- (၁၀၀၀၀) က�ပ်

(၅) �က�င် (၁)�က�င်

- (၁၀၀၀၀) က�ပ်

တ�ရစ�န်�င်� တ�ရစ�န်ထ�က်ပစည်�မ��� တင်သ�င်��ခင်� တင်ပ��ခင်�ဆ��င်ရ�
စည်�မ�်� စည်�ကမ်�မ���
မ�တ�က�
စ်

အ�က�င်�အရ�

စ�မ�က်��

၁။

�ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ� က�၊ ���မ���အတ�က် စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���

၁-၃

၂။

�ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ� �မင်�မ���အတ�က် စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���

၄-၆

၃။

�ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ� သ���၊ ဆ�တ်မ���အတ�က် စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���

၇-၉

၄။

�ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ� မ���ဝက်မ���အတ�က် စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���

၁၀ - ၁၂

၅။

�ပည်တ�င်�သ��သယ်�ဆ�င်လ��သ�

စည်�မ�်�

၁၃ - ၁၄

မ���ဥမ���အတ�က်စည်�မ�်�

၁၅ - ၁၇

�ခ��၊

�က�င်မ���အတ�က်

စည်�ကမ်�မ���
၆။

�ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ�

ကက်၊

င�က်�င်�

စည်�ကမ်�မ���

၇။

�ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ�

အမ�သ��၊

ဆ�တ်သ���င်�

စ��သ�����င်�သ�

၁၈ - ၂၀

တ�ရစ�န်ထ�က်က�န်ပစည်�မ���အတ�က် စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
၈။

�ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ�

ကက်သ���င်�

စ��သ�����င်�သ�

တ�ရစ�န်

၂၁ - ၂၃

တ�ရစ�န်

၂၄ - ၂၆

ထ�က်က�န်ပစည်�မ���အတ�က် စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
၉။

�ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ�

ဝက်သ���င်�

စ��သ�����င်�သ�

ထ�က်က�န်ပစည်�မ���အတ�က် စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
၁၀။ �ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ� တ�ရစ�န်ဥယ��်တ�င်ထ��ရ���သ� �တ���င်�

၂၇ - ၂၉

တ�ရစ�န် မ���အတ�က် စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
၁၁။ �ပည်တ�င်�သ��တင်သ�င်�လ��သ� တ�ရစ�န် မ���ရည်ခ��ခ��င်�မ���အတ�က်

၃၀ - ၃၃

စည်�မ�်�စည်�ကမ်�မ���
၁၂။ �မန်မ���င်င�မ� အ�ခ����င်င�မ���သ�� တင်ပ��သ� တ�ရစ�န်မ���အတ�က် စည်�မ�်�
စည်�ကမ်�မ���

၃၄ - ၃၆

�ပည်�ထ�င်စ�သမတ�မန်မ���င်င��တ�်
စ��က်ပ����ရ�၊ �မ���မ�ရ��င�်ဆည်��မ�င်�၀န်က��ဌ�န
�မ���မ�ရ��င်�က�သ�ရ�ဦ�စ��ဌ�န

တ�ရစ�န်�င်� တ�ရစ�န်ထ�က်ပစည်�မ���
တင်သ�င်��ခင်� တင်ပ��ခင်�ဆ��င်ရ�
စည်�မ�်� စည်�ကမ်�မ���

၂၀၁၇ ခ��စ်၊ ဒ�ဇင်ဘ�လ

