
 

 

 
 

 

 

ကျွန်ပ်၏လယယ်ာ/ခ ြံတငွအ်ေေက(်စ)ေက(်ဖ)ဗွွီ(ASFV) ရ ှိအနသညဟ် ု

ကျွန်ပ်သြံသယရ ှိသည ်- မညသ်ည့််ေဆင့််မ ာျားကှိကုျွန်ပ်ခပြုလပ်ုရမညန်ညျ်ား။ 

 

၁။  လက္ခဏာပြသည့််မညသ်ည့််၀က္က်္ ိုမဆ ိုသ ီးပခာီးခ ွဲထာီးြါ။အသ ိုီးအဆဆာငြ်စ္စညီ်းမ ာီး၊ဖ နြ်မ ာီး၊အစ္ာနငှ့််အပခာီး 

ဆသာရငီ်းပမစ်္မ ာီးမှက္ ီးစ္က္ြ်  ျံ့ န ှ ့်မှုမပဖစ္်ဆစ္ရနအ်တ က္ထ် ိုအရာမ ာီးထွဲမလှ ိုအြ်သည့််ြစ္စညီ်းမ ာီးက္ ိုြ ိုီးသတထ်ာီးြါ။ 

သင၏်လယယ်ာ/ပခ သညက်္ ီးစ္က္မ်ှုြ ိုမ ိုပဖစ္်ြ ာီးဆစ္သည့််အဓ က္ပခ မပဖစ္ရ်နအ်ဆရီးကက္ ီးြါသည။် 

 

၂။  ဆေသရှ တ ရစ္ဆာနက်္ နီ်းမာဆရီး၀နထ်မီ်းမ ာီးက္ ိုခ က္ခ် ငီ်းအသ ဆြီးြါ။ဤက္ွဲ့်သ ို ့်အဆကက္ာငီ်းကက္ာီးပခငီ်းပဖင့််စ္ စ္စ်္မှုမ ာီး 

ရှ လာန ိုငဆ်သာလ်ညီ်းဆအအက္(်စ္)အက္(်ဖ)ဗ  (ASFV)တပခ လ ိုီးပဖစ္်ဆနသညက်္ ိုအစ္ ရငခ် ရသညထ်က္သ် သယပဖစ္်သည်

က္ ိုအစ္ ရငခ် ရသညမ်ှာသာ၍ဆက္ာငီ်းြါသည။်ဆေသရှ တ ရစ္ဆာနက်္ နီ်းမာဆရီးအရာထမီ်းမ ာီးတ ငလ်ညီ်းထ ဆရာက္သ်ည့််

ထ နီ်းခ ျုြ်ပခငီ်းနငှ့််က္ ီးစ္က္မ်ှုရြ်တန ့်ဆ်စ္ပခငီ်းနငှ့််ြတသ်က္သ်ည့််ဆနာက္ဆ် ိုီးဆြေါ်အခ က္အ်လက္မ် ာီးရှ ဆနလ မ့််မည။် 

 

၃။  စ္စ္်ဆဆီးပြ ီးဆနာက္ဆ်အအက္(်စ္)အက္(်ဖ)ဗ  (ASFV)က္ ီးစ္က္ဆ်နသညက်္ ိုဆတ ျံ့ ရှ ြါက္ ဆေသရှ တ ရစ္ဆာနက်္ နီ်းမာ 

ဆရီး၀နထ်မီ်းမ ာီး၏အကက္ ပြျုခ က္မ် ာီးက္ ိုလ ိုက္ဆ်လ ာက္ြ်ါ  – ၎ငီ်းတ ို ့်တ ငထ် ိုပခ ရှ ၀က္အ်ာီးလ ိုီးက္ ိုမပဖစ်္မဆနဖယရ်ှာီး 

ပခငီ်းနငှ့််က္ာလတစ်္ခိုအထ ဆ ိုငီ်းင ့်ပခငီ်း(တစ်္နစ်ှ္အထ )တ ို ့်ြါ၀ငန် ိုငသ်ည၊်ထ ိုက္ာလသည၎်ငီ်းပခ မ ာီးတ ငအ်သစ်္ဆသာ၀က္်

မ ာီးအာီးပြနလ်ညဆ်မ ီးပမြူန ိုငသ်ည့််အခ  နအ်ထ ပဖစ္သ်ည။်      

 

၄။  ဆေသရှ တ ရစ္ဆာနက်္ နီ်းမာဆရီး၀နထ်မီ်းမ ာီး၏အကက္ ပြျုခ က္မ် ာီးက္ ိုလ ိုက္န်ာဆဆာငရ် က္သ်ည့််အခါက္ ီးစ္က္ခ် ထာီးရ 

သည့််အရာမ ာီးမှြ  ျံ့ န ှ ့်ပခငီ်းက္ ိုက္ာက္ ယရ်နအ်တ က္ ်ဆသဆသာ၀က္မ် ာီးက္ ိုမ ီးရှု  ျံ့ ပခငီ်းသ ို ့်မဟိုတထ် ိုီးပဖင့််ဆပမပမ ျုြ်ပခငီ်းမ ာီး 

ပြျုလိုြ်ရမည။် 
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ဇ နလ် ၂၀၂၁၊ စ္ာဆစ္ာငအ်မတှ ်၄၆၊ 



 
 

၅။  မ မ ြ ိုငဆ် ိုငသ်ည့််၀က္ဆ်မ ီးပမြူဆသာလယယ်ာ/ပခ အတ ငီ်းနငှ့်် ြတ၀်နီ်းက္ ငတ်စ်္ခိုလ ိုီးက္ ိုသင့််ဆတာ်သည့််ြ ိုီးသတ ်

ဆဆီး/ြစ္စညီ်းမ ာီးပဖင့််စ္နစ်္တက္ ြ ိုီးမ ာီးက္ ိုသတရ်မည။်”ေ အွဲနဆ်အ အွဲနဗ်လိုြ်ဗ ိုငီ်းရက္စ်္ြ် ိုီး(ဗ ိုငီ်းရက္စ်္်ြ ိုီးအမ  ျုီးမ  ျုီး 

တ ို ့်၏အပြငဘ်က္ဆ် ိုီးအထြ်လ ာ)”တစ်္ခိုက္ွဲ့်သ ို ့်ြငဆ်အအက္(်စ္)အက္(်ဖ)ဗ  သည ်ဆ ိုေတ် ငက်က္ာရှညစ်္ ာအသက္ရ်ငှ ်

သနန် ိုငသ်ည(်တနစှ္်အထ )၊ထြ်ဆဆာငီ်းအခ က္အ်လက္မ် ာီးအတ က္ ်Disinfectants for Use Against ASFV 

တ ငက်က္ည့််ြါ။ 

 

၆။ လ ိုဆလာက္စ်္ ာသန် ့်စ္ငပ်ခငီ်းသ ို ့်မဟိုတြ် ိုီးသတပ်ခငီ်းမ ာီးမပြျုလိုြ်န ိုငသ်ည့််အခငီ်းြစ္စညီ်းနငှ့််ဆပမ ဩဇာအဆလအလ င့်် 

က္ွဲ့်သ ို ့်ဆသာမညသ်ည့််ြစ္စညီ်းက္ ိုမဆ ိုမ ီးရှု  ျံ့ ပခငီ်း သ ို ့်မဟိုတ ်ထ ိုီးပဖင့််ဆပမပမ ျုြ်ပခငီ်းပြျုလိုြ်ရမည။် 

 

၇။ ဆေသရှ တ ရစ္ဆာနက်္ နီ်းမာဆရီး၀နထ်မီ်းမ ာီး၏အကက္ ပြျုခ က္အ်ာီးလ ိုီးက္ ိုလ ိုက္န်ာပြ ီးသည့််ဆနာက္န်ငှ့််ဆနာက္ဆ်က္ ်

တ ွဲဆထာက္ခ် မှုပြ ီးသည့််အခါတ ငသ်ာထ ိုလယယ်ာ/ပခ တ င၀်က္မ် ာီးက္ ိုပြနလ်ညတ် ိုီးြ ာီးဆမ ီးပမြူပခငီ်းက္ ိုဆက္လ်က္ ် 

ကက္ ျုီးစ္ာီးလိုြ်ဆဆာငသ်င့််သည။် 

 

၈။ ၀က္မ် ာီးက္ ိုပြနလ်ညစ်္တငဆ်မ ီးပမြူသညန်ငှ့််တပြ ျုငန်က္ထ်ြ်မ က္ ီးစ္က္မ်ှုက္ ိုက္ာက္ ယရ်နအ်တ က္် လယယ်ာ/ပခ ၏ 

ဇ ၀လ ိုပခ ျုမှုအစ္ အစ္ဥ်က္ ိုတငီ်းက္ ြ်စ္ ာလ ိုက္န်ာရမည။် 

 



 

 


