
 
 

 
 

 

 

အာဖရိက၀ကတ်ပ်ုကက ွေးကရာဂါဗုိငွ်ေးရပ်စ်ပုိွေး 

အက ွေးစာွေးလယယ်ာမ ာွေးအကပေါ် ခြ ြုံင ကုကည့််ရှု ခြငွ်ေးနငှ့််ကာက ယခ်ြငွ်ေး 

 

 

လုခဒ် ါးလ်မငါ်းနမ်ရှ ါးသ ါးရ ေါ် ပြသည်၁ 

 

၁စုိက်ြ ိ ါးရ ါးဆိုငါ်း   သြိပံဌ န၊ ကိုလုိ  ဒိပုြညန်ယ်တကက သိုလ် 

(နငှ့်် ယခငအ်ီါးစီအိြ်ခ ်အို၀နထ်မ်ါးအ   ွဲ့၀င)် 

 [အယ်ဒတီ မတှ်ခ က် - ဤရခ ငါ်းစဥ်နငှ့််ဆက်စြ်ရနသည့််ရမါးခ နါ်းမ  ါး၊ မတှ်ခ က်မ  ါး သို ့်မဟုတ် ကုိယ်ြိုငအ်ရတ ွဲ့ 

အကကံ အတ က် အီါးစီအိြ်ခ ်အိုလူထုရဆ ါးရန ါးမှု-အ   ိက၀က်တုြ်ရက ါးရ  ဂ ဗိုငါ်း ြ်စ်ြုိါးသို ့်လ ရ  က် ရဆ ါးရန ါးြ  ] 
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ဇ နလ် ၂၀၂၁၊ စ ရစ ငအ်မှတ် ၄၆၊ 



 

အာဖရိက၀ကတ်ပ်ုကက ွေးကရာဂါဗုိငွ်ေးရပ်စပုိ်ွေးနငှ့်် ကမ္ာ့်၀ကထ်တုလ်ပ်ုမှုအကပေါ် 

၎ငွ်ေး၏အက ိြုံွေး ကက်ရာက်မှုမ ာွေး  

 

 ကမ္ ့်စည်ါးစိမ်ခ မ်ါးသ ကကယ၀်မှုပမင့််တက်လ သည်နငှ့််အမျှတိ စဆ နမ်ှ ရိှသည့််ြရုိတငါ်းလုိအြ်မှုသညလ်ညါ်း

ပမင့််လ သည်။၀က်သ ါးသညကု်နါ်းတ ငါ်းသတတ ၀ မ  ါးအနက်အမ  ါးဆံုါးစ ါးသံုါးသည့််အသ ါးပ စ်၍ကမ္ ့်စုစုရြ ငါ်းစ ါးသံုါး

မှု၏၃၇%ရိှသည(်ဘယ်လ်ထ မ်-အယ်လ်ခရူဒိနုငှ့််အပခ ါးသမူ  ါး၂၀၁၇)။၀က်ထတု်လုြ်မှုသညအ် ရှတိုက်တ ငအ်လ န ်

ြငတ်ိုါးတက်မ  ါးပြ ါးလ သည(်ြံ၁ု)၊၂၀၁၈ခုနစ်ှတ ငက်မ ့္်၀က်ထုတ်လုြ်မှု၏၅၅%အထတိက်လ သည(်FAOSTAT 

၂၀၁၈)။၂၀၁၁ခုနစှ်ကတညါ်းကြငက်မ ့္်၀က်ထုတ်လုြ်မှု၏အသ ါးတငတ်န ုိ်ါးမှ ယူအက်စ်ရဒေါ်လ ၃၀၀ဘလီီယံြတ် 

၀နါ်းက ငတ် ငတ်န် ့်ရနသည(်FAOSTAT၂၀၂၀)။၂၀၁၈တ ငဤ်အ  အ ါးလံုါးတုိ ့်သညအ် ရှတုိက်တ ငအ်   ိက၀က်တြ်ု

ရက ါးရ  ဂ ဗုိငါ်း က်စ်ြုိါး(African Swine Fever Virus(ရအအက်(စ)အက်( )ဗ ီဗိငုါ်း က်စ်ြိုါး(ASFV)စတငပ်ခငါ်း 

ရကက င့််ရပြ ငါ်းလ သ  ါးခ ့်သည်။ဤရသရစရလ က်ရသ ရ  ဂ ြိါုးသည်၀က်ရက ငရ် မ  ါးစ  ကိုပြ နါ်းတီါးရစ၍ကမ္ ့် 

၀က်ထတ်ုလုြ်ပခငါ်းနငှ့််စ ါးသံုါးမှုကုိသသိ စ  ရလ  ့်က သ  ါးရစသည။်လ နခ် ့်သည့််နစ်ှနစ်ှခန် ့်တ င၂်၅%ရသ ကမ္ ့်၀က်အ

ရက ငရ် သညအ်   ိက၀က်တုြ်ရက ါးရ  ဂ ြိုါးရကက င့််ြ က်သနုါ်းခ ့်သည် (နအိဒိ ၀ ဒ  နငှ့််အပခ ါးသူမ  ါး ၂၀၂၀)။ 

  

 

 

 

ပ ု ၁။၁၉၆၁မှ၂၀၁၄အထိတုိငါ်းရဒသကကီါးမ  ါးအလုိက်ကမ္ ့်၀က်ရက ငရ်  (x ၁၀၀၀၀၀၀)။ 

(FAOSTAT  ၂၀၁၆) 

 

အာဖရိက  

အကမရ ိ      

အာရ ှ     

ဥကရာပ      

ကျွန်ွေးနိငုင်  မ ာွေး 

 

၇၀၀ 

၆၀၀ 

 ၅၀၀ 

 
၄၀၀ 

 
 ၃၀၀ 

 
၂၀၀ 

  ၁၀၀ 

 

၁၉၆၁ ၁၉၆၆ ၁၉၇၁  ၁၉၇၆  ၁၉၈၁  ၁၉၈၆  ၁၉၉၁ ၁၉၉၆ ၂၀၀၁  ၂၀၀၆  ၂၀၁၁ 



ကအအက်(စ)အက(်ဖ)ဗ ွီ(ASFV)၏ မူလအစ၊ ရညည်ွှန်ွေးကဖေါ် ခပြ ကန်ငှ့််ခပန် ့်ပ ာွေးမှု 

အ   ိက၀က်တုြ်ရက ါးရ  ဂ ဗိုငါ်း က်စ်ြုိါးသညရ်  ဂ ြိုါး၏မိသ ါးစပု စ်သည့််အက်(စ)  ဗီ ိဒိငု(်Asfarvirid

ae) ၏တစ်ခတုညါ်းရသ အ   ွဲ့၀ငပ် စ်သည။်၎ငါ်း၏အမညအ်တိုငါ်းြငရ်အအက်(စ)အက်( )ဗ ီ(ASFV)သညအ်   ိက 

တုိက်တ ငရိှ်ရနခ ့်၍ရပမ က်မ  ါးစ  က နရိှ်ရနရသါးသည။်နါူးညံ့်သည့််-ကိုယ်ခနဓ ကိုယ်ရိှရသ ကြ်ြ ါးရက ငမ်  ါး 

(Ornithodoros genus)နငှ့််အပခ ါးရသ ၀က်မိသ ါးစုအ   ွဲ့၀ငမ်  ါး(Suidae)မှရ  ဂ ြိုါး၏အိမ်ရှငအ်ပ စ်ရဆ င ် က်၍ 

ကူါးစက်ြ ံွဲ့ နှံ ့်ပခငါ်းကုိြံ့်ြိုါးရြါးသည။်အမိ်ရမ ါး၀က်နငှ့််၀က်ရုိငါ်း(Sus scrofa)မ  ါးတုိ ့်သညရ်  ဂ ြိုါးအလ နပ်မင့််စ  ကူါးစက် 

နိငုသ်ည်။ရဒသရိှ၀က်ရုိငါ်းမ  ါးသညအ်မ  ါးအ ါးပ င့််ရ  ဂ လကခဏ မရြေါ်ဘ လ က်ရ  ဂ ကုိအမိ်ရှငအ်ပ စ်နငှ့််ြ ံွဲ့ ြ  ါး

ရစသူအပ စ်ရဆ င ် က်သည်(OIE ၂၀၁၉)။ 

သါီးပခ ါးရ  ဂ ြိါုး၃၂မ ိ ါးထ မအှမ  ါးစုသညအ်   ိကတခ ငတ် ငြ် ံွဲ့ နှံ ့်သည။်၁၉၅၇နစ်ှတ ငဤ်သါီးပခ ါးရ  ဂ ြိုါး

မ  ါးထ မှတစ်မ ိ ါးသညအ်ရန က်အ   ိကမှရြေါ်တူဂီသို ့်စတငရ်  က်ရိှလ သည၊်ထိုမတှဆင့််ဥရ  ြတုိက်၏အစိတ်အ

ြုိငါ်းမ  ါးပ စ်သည့််က  စ်ဘယီမ်နငှ့််ဘ  ဇီါးတခ ငသ်ို ့်ြ ံွဲ့ န ှံ ့်သ  ါးသည်။ဤနိငုင်မံ  ါးတ ငရ်  ဂ ြိုါးမ  ါးကုိတုိက်  က်ရပခ 

မှုနါ်းမှုမ  ါးပြ လုြ်နိငုခ် ့်ရသ ်လညါ်းစြိနန်ငှ့််ရြေါ်တူဂီတ င၁်၉၉၀ခနုစ်ှအထိဆက်လက်ရိှရနခ ့်သည(်ဘယ်လ်ထ နအ် ခရု

ဒိ၊ု၂၀၁၇)။ဥရ  ြနငှ့််အ ရှတ ငလ်က်ရိှပ စ်ြ  ါးရနရသ ရ  ဂ သည်၂၀၀၇ခုနစ်ှတ ငစ်တငခ် ့်၍အပခ ါးရသ သီါးပခ ါးရအ

အက်(စ)အက်( )ဗ ီ(ASFV)သညရ်ဂ  ်ဂ ီယ နိငုင်သံို ့်အရရှွဲ့ရတ ငအ်   ိကမှရ  က်လ ၍၎ငါ်းမတှဆင့််၂၀၁၈ခနုစ်ှတ င်

တရုတ်နိငုင်ရံပမ က်ြိုငါ်းသို ့်ြ ံွဲ့ န ှံ ့်သ  ါးခ ့်သည်။၂၀၁၈ခုနစှ်မှစ၍၎ငါ်းသညတ်ရုတ်နိငုင်တံနိငုင်လုံံါးနငှ့််အရရှွဲ့ရတ ငအ် ရှ၏

မ  ါးစ  ရသ အစိတ်အြိုငါ်းမ  ါးသို ့်ြ ံွဲ့ နှံ ့် ခ ့်သည(်Schneider ၂၀၂၀)။                            

 

ကွူေးစကမ်ှုနငှ့်် ကရာဂါရှာကဖ အတည်ခပြုံခြငွ်ေး 

ကအအက(်စ)အက်(ဖ)ဗ ွီ(ASFV)၏ကူွေးစက်မှုကုိနာွေးလည ်ကဘာကပါကခ်ြငွ်ေး 

အ   ိကနိငုင်တံ ငရ်  ဂ ြုိါးမ  ါးသည်ကြ်ြ ါးရက ငမ်  ါး(  ြိါုး)နငှ့််၀က်ထီါးရုိင်ါးမ  ါး(ကြ်ြ ါးရနထိုငသ်ည့််ရန

  အပ စ်)အကက ါးြ ံွဲ့ နှံ ့်သည၊်ရ  ဂ ကူါးစက်ခ ံသည့််ရမ ါးပမြူရ ါး၀က်မ  ါးနငှ့််တုိက်ရုိက်ထိရတ ွဲ့ ပခငါ်းမတှဆင့််နငှ့််လူသ ါး

မ  ါးမသှတိမထ ါးမိဘ ၎င်ါးတို ့်၀တ်ဆငအ်သံုါးပြ သည့််ြစစညါ်းမတှဆင့််အမ  ါးအ ါးပ င့််ကူါးစက်သည။်ဥရ  ြတ င၀်က်

ထီါးရုိင်ါးမ  ါးသည်ရ  ဂ ကူါးစက်ရစသည့််အဓိကက ရသ တ ၀နက်ိုယူထ ါးြ သည်(ဇယ ါး၁)၊အ ရှတ ငမ်ူရ  ဂ ြိုါးမ  ါး

သည်အမိ်ရမ ါး၀က်မ  ါး(ရမ ါးပမြူရ ါး၀က်မ  ါး)မတှဆင့််အိမ်ရမ ါး၀က်မ  ါးသို ့် က ယ် ပြန် ့်စ  ကူါးစက်၍လူမ  ါးမှရ   

ဂ ြိုါး၀ငရ်နသည့််ြစစည်ါးမ  ါးကုိြ ံွဲ့ န ှံ ့်ရစပခငါ်းတုိ ့်အ ါးပ င့််လည်ါးအလ နအ်မငါ်းကူါးစကရ်စသည(်ဘယလ််ထ မ်-

အယ်လ်ခရူဒိနုငှ့်် အပခ ါးရသ သူမ  ါး၂၀၁၇)။ဤအ  ကုိကကည့််ပခင်ါးအ ါးပ င့််အ ရှတုိက်တ ငဤ်ရ  ဂ ြိါုးနငှ့််ြတ် 

သက်၍ဆရီလ  ်ရသ  ြည ရြါးပခငါ်းနငှ့််လူထအု ါးပ ည့််ဇီ၀လုံပခံ မှု၊အပြည့််အ၀က က ယ်ထ ါးမှုနငှ့််ရ  ဂ တုိက်  က်မှု 

မ  ါးပြ လုြ်နိငုသ်ညက်ိုရတ ွဲ့ သည်။ဤပ စ် ြ်သည၁်၉၅၀ခုနစ်ှမ  ါးအတ ငါ်းအ ရှတ ငပ် စ်ခ ့်သည့််ရ  ဂ ြိုါးကူါးစက် 

သည့််ပ စ်စဥ်ပ စ်သည။် 



 

တိငုွ်ေးကေ  

ကကွီွေး 

၀က ်

 

ကတာ၀က ် စုစကုပါငွ်ေး 

ခဖစပ် ာွေးခြငွ်ေး 

စုစကုပါငွ်ေး 

ကပေါ်ကပါက ်ည့််  

ကစစ 

 

 

ခဖစပ် ာွေးခြငွ်ေး ခဖစက်ပေါ် 

နိငုက် ာ 

ကပေါ်ကပါက ်

 ည့််ကစစ 

ဆ ွုေးရှု  ွေးမှုမ ာွေး** ခဖစပ် ာွေးခြငွ်ေး ခဖစက်ပေါ် 

နိငုက် ာ 

အကခြအကန ဆ ွုေးရှု  ွေးမှု 

မ ာွေး** 

အ   ကိ ၁၂၈ ၂၁၃ ၇၉၅ ၆၁ ၄၅၉ ၈၅ ၅၃၉ 

 

    ၁၂၈ ၆၁ ၄၅၉ 

အ ရှ ၉ ၉၂၈ ၈ ၁၀၇ ၉၅၁ ၁၁၅ ၃၀၉ ၆ ၇၃၃ ၇၉၁ 

 

၆၃၁ မရှ ိ ၁ ၁၂၁  ၁၀ ၅၅၉ ၁၁၆ ၄၃၀ 

ဥရ  ြ ၄ ၂၇၁ ၁ ၈၅၉ ၄၈၀ ၆၂၅ ၂၆၉ ၁ ၃၈၃ ၃၇၂ 

 

၁၇ ၃၀၇ မရှ ိ ၂၉ ၅၁၃  ၂၁ ၅၇၈ ၆၅၄ ၈၀၉ 

 

စုစကုပါငွ်ေး 

 

၁၄ ၃၂၇ 

 

၁၀ ၁၈၁ ၂၂၆ 

 

၈၀၂ ၀၆၄ 

 

၈ ၂၀၂ ၇၀၂ 

 

 

၁၇ ၉၃၈ 

 

မရှ ိ

 

၃၀ ၆၃၄ 

 

၀ 

 

၃၂ ၂၆၅ 

 

၈၃၂ ၆၉၈ 

 

တိ စဆ နမ်  ါးသညက်ူါးစကခ် ံပြီါးရန က်၄ က်မှ၁၉ က်အတ ငါ်းကူါးစက်ခံ သည့််ရ  ဂ လကခဏ စတငပ်ြသသည။် 

၀က်မ  ါးသည်ရ  ဂ လကခဏ  စတငပ်ြသသည့််အခ ိနမ်တိုငမ်ီ၂ က်ကြင ် ရ  ဂ ြိါုးကုိပ န် ့်နိငုသ်ည။် ကက ရှည်စ  အ 

သက်ရှညရ်သ  (ရ  ဂ ပြငါ်းထနမ်ှုနည်ါးရသ ရကက င့််ပ စ်ရက ငါ်းပ စ်နိငုသ်ည်) တိ စဆ နသ်ည ် စတငက်ူါးစက်ခံ ပြီါး 

ရန က် က်ရြ ငါ်း၇၀ထက်မကရ  ဂ ြိုါးကူါးစက်ရစနိငုသ်ည။်အ   ိက၀က်တုြ်ရက ါးရ  ဂ ဗုိငါ်း က်(စ)ြိုါးသညအ်

လ နြ်ငရ်သရစနိငု၍်ခနံိငု ်ညရိှ်ရသ ြိုါးမ ိ ါးပ စ်သည၊်၎ငါ်းတုိ ့်သည်၀က်မ  ါး၏အ ည်မ  ါးပ စ်သည့််ရသ ါး၊တံရထ ါး၊မ က်

 ည၊်န ှ ည်၊ဆါီး၊ရခ ါးနငှ့််လိငသု်တ် ညမ်  ါးမှတဆင့််ကူါးစက်သည။်ရသ ါးမ  ါးသညသ်သိ စ  မ  ါးစ  ရသ ရ  ဂ ြိုါးမ   ါး

မ  ါးကုိသယ်ရဆ ငသ်ည်။ကူါးစက်မှုသညရ်  ဂ ကူါးစက်ခံထ ါး သည်၀က်မ  ါးနငှ့််တုိက်ရုိက်ရတ ွဲ့ထိမှုမတှဆင့််ကူါးနိငု်

သညသ်ို ့်မဟုတ်ရ  ဂ ြိုါးကူါးစက်ထ ါးသည့််ြစစညါ်းမ  ါးကုိစ ါးပခငါ်းပ င့််ကူါးစက်သည်။ကူါးစက်ခ ံရသ ြစစည်ါးမ  ါးသည်

ရ  ဂ ြုိါးရှိရနသည့််ခနဓ ကိုယ်မှအ ညအ်နည်ါးငယ်လည်ါးပ စ်နိငုသ်ည်။ရ  ဂ ြိါုးသည်ြတ်၀နါ်းက ငအ်မ ိ ါးမ ိ ါးတုိ ့်တ င်

တညပ်ငမိ်စ  ရိှရနနိငုသ်ည(်ဇယ ါး ၂)။ pH၃.၉ နငှ့်် ၁၃.၄ကက ါးတ ငတ်ညပ်မ နိငု၍်ရအါးခ   မှ - အ ညရ်ြ  ်သည့််လည ်

ြတ်မှုအတ ငါ်း၌ြငအ်သက်ရှငန်ိငုသ်ည။်ရ  ဂ ြိုါးမ   ါးမ  ါးသညအ်သ ါး၊ရသ ါးနငှ့််စ နါ်းထငါ်းညစ်ပငမ်ါးသည့််မ က်န ှပြင်

မ  ါးအရြေါ်တ ငလ်ရြ ငါ်းမ  ါးစ  အသက်ရှငရ်နထုိငန်ိငုသ်ည။်ပြ ပြငထ် ါးသည့််အသ ါးမ  ါးပ စ်သည့််၀က်အူရခ  ငါ်းသည်

ြငလ်ျှငရ်  ဂ ြိုါးမ   ါးမ  ါးကိုမသတ်နိငုြ် ၊ရ  ဂ ြိုါးမ   ါးမ  ါး၏သက်တမ်ါးကိုြငလ် ငရ်ညှ်ရစနိငုသ်ည ် (ဘယ်လ်ထ မ်- 

အယလ််ခရူဒိနုငှ့််အပခ ါးသူမ  ါး၂၀၁၇)။ဤသို ့်ရ  ဂ ြိါုးမ  ါး၏ခံနိငုမ်ှုစ မ်ါးအ ါးသည်ရှုြ်ရထ ါးသည့််အဆင့််သို ့်ရ  က်လ ခ ့်

သည်၊၎ငါ်းတုိ ့်ထ တ ငလ်ယ်ယ /ပခမံ  ါး၏ြတ်၀နါ်းက ငတ် ငလူ်သ ါးမ  ါးနငှ့််ယ ဥ်မ  ါးသ  ါးလ လှုြ်ရှ ါးပခငါ်းလညါ်းြ ၀င်

၍စုိါး ိမ်စ  ပ စ်လ သည။်မတှ်သ ါး မည့််အခ က်မ ှ၀က်တုြ်ရက ါးရ  ဂ ဗုိငါ်း က်ြုိါး(ASFV)သညလူ်မ  ါးအ ါးကူါးစက်

သည့််အရထ က်အထ ါးမရိှြ ၊ကူါးစက်ခ ံသည့််အသ ါးမ  ါးသည် လည်ါးဒကုခရြါးသည့််အရထ က်အထ ါးမရိှြ ။  

 

ဇယာွေး ၁။ အရစ ြုိငါ်းသတိရြါးစနစ်(၂၀၁၆-၂၀၂၀)မှတငသ် ငါ်းသည့််အခ က်အလက်မ  ါးကိုအရပခခံ၍ တုိငါ်းရဒသကကီါး 

အလိုက် ရအအက်(စ)အက်( )ဗ ီ(ASFV)၏အက ိ ါးသက်ရ  က်မှု (ကမ ့္်တိ စဆ နက် နါ်းမ ရ ါးအ   ွဲ့၊ ၂၀၂၀) 

 



ဇယာွေး ၂။ မတူညရီသ ြတ်၀နါ်းက ငအ်ရပခအရနမ  ါးတ ငအ်   ိက၀က်တုြ်ရက ါးရ  ဂ ဗုိငါ်း ြ်(စ)ြိုါး၏ဒဏခ်နံိငုမ်ှု 

(ဘယ်လ်ထ မ်-အယ်လ်ခရူဒိ ုနငှ့််အပခ ါးသူမ  ါး ၂၀၁၇)။ 

 

မတညူွီက ာပတ၀်န်ွေးက ငအ်ကခြအကနမ ာွေးတ ငအ်ာဖရိက၀က်တပ်ုကက ွေးကရာဂါဗိုငွ်ေးရပ်စ် (ASFV)ပုိွေး၏ 

ေဏ်ြ နိငုမ်ှုအကခြအကနမ ာွေး 

အြ ကအ်လက ် အာဖရိက၀ကတ်ပ်ုကက ွေးကရာဂါဗုိငွ်ေးရပ်စ်ပုိွေးရှင ်န်နိငု ်ည့််  

အြ ိန်တာ 

အရုိါးြ နငှ့််မြ ရသ အသ ါးနငှ့််ကကိတ်ထ ါးသည့််အသ ါး ၁၀၅  က် 

ဆ ါးသိြ်ထ ါးသည့််အသ ါး ၁၈၂  က် 

ခ က်ထ ါးသည့််အသ ါး(၇၀ဒဂီ ီစငတ်ီဂ ိတ်တ င် မိနစ်၃၀ 

အနည်ါးဆုံါးခ က်ထ ါးသည်) 

၀  က် 

အသ ါးရပခ က် ၃၀၀  က် 

ကကြ်တိုက်နငှ့််အရုိါးမြ ရသ အသ ါး ၃၀  က် 

ရ ခ ရုိက်ထ ါးသည့််အသ ါး ၁၀၀၀  က် 

အရအါးဓ တ်ရြါးထ ါးရသ အသ ါး ၁၁၀  က် 

အြုတ်ခံထ ါးရသ  ၁၀၅  က် 

အရ ခ ံ/အဆီ(ရပခ က်သည့််အခ ြင်လျှင)် ၃၀၀  က် 

၄ ဒဂီ ီ စငတ်ီဂ ိတ်တ င်သုိရလှ ငထ် ါးသည့််ရသ ါး ၁၈ လ 

အခနါ်းအြူခ ိနရိှ် မစင ် ၁၁  က် 

ြုြ်သုိါးရနသည့််ရသ ါး ၁၅ ြတ် 

ညစ်ညမ်ါးရနသည့််၀က်အခနါ်း ၁ လ 

အြ ကအ်လကရ်ငွ်ေးခမစ်-အာဖရိက၀ကတ်ပ်ုကက ွေးကရာဂါအကပေါ် ပိပ ဆိုငရ်ာယဆူြ က်မ ာွေးမှမှွီခငမ်ွေးကရွေး ာွေးထာွေး ည်၊ 

အွီွေးအက်(ဖ)အက်(စ)ကအ ဂ ာနယ၊်၂၀၁၀-၈(၃)-၁၅၅၆။ 

ကပွေးထာွေးက ာအြ ိန် ည် ရိှိထာွေး ည့်် ို ့်မဟုတြ်န် ့်မှန်ွေးအခမင့််ဆ ုွေးအြ ိန်တာကိုကဖေါ် ခပထာွေးခြငွ်ေးခဖစ်၍ပတ၀်န်ွေးက င၏်အပူြ ိန်နငှ့််

စိုထိငု်ွေးမှုအကပေါ်တ င်အလ န်အမငွ်ေးမူတည်ကနမည်။ 

 

ကရာဂါရှာကဖ အတညခ်ပြုံခြငွ်ေး  

၀က်တုြ်ရက ါးရ  ဂ ဗိုငါ်း က်စ်ြုိါး(ASFV)ကုိမ က်ရစ့်ပ င့််ပမင ်ရသ လကခ ဏ တစ်ခုတညါ်းပ င့််ရ  ဂ ကိုအ 

တညပ်ြ  နခ်က်ခ နိငုြ် သည်။အသသိ ဆံုါးရသ ရ  ဂ လကခဏ မှ အ ုိနငှ့််အမနစ်ှမ ိ ါးစလုံါးတုိ ့်၏ရုတ်တ က်ရသဆံုါး

ပခငါ်းြငပ် စ်သည။်ရ  ဂ လကခဏ မ  ါးသည်အလ နြ်ငက်  ပြ ါးပခ ါးန ါး၍ရ  ဂ ြုိါး၏ပြငါ်းထနမ်ှု၊၀က်အမ ိ ါးအစ ါး၊ထိ

ရတ ွဲ့ရသ ြမ ဏ၊ထရိတ ွဲ့သည့်် ငါ်းပမစ်နငှ့််ရဒသနငှ့််ြတ်၀နါ်းက ငတ် ငပ် စ်ရြေါ်လ က်ရိှရသ ရ  ဂ ြိါုးမ   ါးတုိ ့်၏သဘ ၀

စသညတ်ို ့်အရြေါ်တ ငမ်တူညသ်ည်။အခ ိ ွဲ့ရသ ရ  ဂ ြိုါးမ   ါးသည်ရသနှုနါ်း၆၀%ရအ က်၊တခ တ ံ၁၀%ရအ က်ရိှတတ်

၍ဤအရပခအရနတ င၎်ငါ်းကိုရသနှုနါ်းနမ်ိ့်သညဟု်ဆိုနိငုသ်ည်။အ ရှသညလ်က်ရှိအခ ိနတ် ငပ်ြငါ်းထနသ်ည့််ြိါုးရိှရန၍

ရသနှုနါ်းမှ ၁၀၀%အထပိမင့််နိငုသ်ည ်(ဘယ်လ်ထ မ်-အယ်လ်ခရုဒိနုငှ့််အပခ ါးရသ သူမ  ါး ၂၀၁၇)။ 



ပြငါ်းထနသ်ည့််ရ  ဂ လကခဏ (အလ နပ်ြငါ်းထနရ်သ )ပြရသ တိ စဆ နမ်  ါးသည်အမ  ါးအ ါးပ င့််အြူခ ိန၄်၁-

၄၂°C(သ မနအ်ြူခ ိနထ်က်၃၄°C ပမင့််သည်၊ဘ မငဟ်နန်ငှ့််ဂ ငါ်းဘယ် ီ၊၂၀၀၀ခနုစှ်)ရိှ၍လက်ရတ ွဲ့က သည့််လကခဏ  

မပြမီ က်မ  ါးစ  ကြငရ်သတတ်ကကသည။်အနညါ်းငယ်ရလ ွဲ့ ရသ ပြငါ်းထနသ်ည့််(ပြငါ်းထနရ်သ )လကခဏ မ  ါးသည် 

လကခဏ ပြသည့််အခ ိနမ်ှသ ရသသည-်သို ့်ရသ ်၉၀-၁၀၀%အစုလုိက်ရသသည်။တိ စဆ နမ်  ါးသညအ်   ါး အြူခ နိ ်

၄၀ မ၄ှ၂°Cအတ ငါ်းခံစ ါး ၍ အသက်ရှြူနှုနါ်း၊ အစ ါးြ က်ပခငါ်းနငှ့််ရနါှးရက ါးနှုနါ်းြို၍ပမင့််လ သည်။အမ  ါးအ ါးပ င့််ရ   

ဂ လကခဏ ရြေါ်လ ပြီါးရန က်၆ က်မ၁ှ၁ က်တ ငြ်ငရ်သနိငုသ်ည်။ 

၀က်တုြ်ရက ါးရ  ဂ ဗိုငါ်း က်စ်ြုိါးကူါးစက်သည့််၀က်မ  ါးတ ငရ်အ က်ြ ရ ေါ် ပြထ ါးသည့််လကခဏ မ  ါးထ မှတခခုုရှိနိငု်

သည-် 

 အပြ ရ  ငသ်နါ်း-ခ မ်ါးရ  ငဧ် ိယ မ  ါးနငှ့််န ါးမ  ါး၊ဗုိက်မ  ါး၏အပြငြိ်ုငါ်းနငှ့််အတ ငါ်းြိငုါ်း ရသ ါး 

ရ  ငစ် နါ်းသည့််ဧ ိယ (အစက်-ြံုစံသို ့်မဟုတ်တုိါးခ  ွဲ့ြ ံွဲ့လ သည့််ြုံစံ)နငှ့််/သို ့်မဟုတ်ရပခရထ က်မ  ါး 

၏အရန က်ဘက်နလီ ပခငါ်း 

 အရ ကကည(်န ါး)နငှ့််န ှရခ ငါ်း(နှုတ်သါီး)မထှ က်ပခငါ်း 

  ငြ်တ်၊ဗိက်ု၊ရယ နတုိိ ့်စြ်ကက ါးရိှကုိယ်အဂ်  အစိတ်အြိငုါ်း၊အပမီါးနငှ့််ရပခရထ က်မ  ါးနပီခငါ်း 

 ခ  မှရသ ါးြ သညအ်ထိ ၀မ်ါးခ  ြ်ပခငါ်းနငှ့််၀မ်ါးရလ  ပခငါ်း 

 ရအ ့်အနပ်ခငါ်း 

 ကုိယ်၀နရ်ှိသည့််မညသ်ည့််အဆင့််တ ငမ်ဆိကုိုယ်၀နြ် က်က ပခငါ်း 

 ရသ ါးရ  င်အပမ  ြ်မ  ါးန ှခ ငါ်း/ြ ါးစြ်မှထ က်ပခငါ်းနငှ့််မ က်လုံါးမ  ါးမှထ က်ပခငါ်း 

 အပမီါးြတ်၀နါ်းက ငတ် ငရ်သ ါးစ နါ်းသည-်မစငမ်  ါးကြ်ရြရနပခငါ်း(ဘယ်လ်ထ မ်-အယ်လ်ခရူဒိ ု

၂၀၁၇)။ 

 

စ ါးနြ် ိကခ နငှ့််စိုက်ြ ိ ါးရ ါးဆိငု ် အ   ွဲ့အစညါ်း(FAO)မှ၂၀၁၀တ ငထ်တု်သည့််“၀က်တြ်ုရက ါးရ  ဂ ဗိုငါ်း က်စ်ြုိါး(ASFV

)တိုက်  က်ပခငါ်း နငှ့််ရ  ဂ ရှ ရ  ပခငါ်းလက်ကိုငစ် အုြ်”(Manual for ASFV Detection and Diagnosis)တ ငရ်  ဂ ကူါး 

စက်ခ ံသည့််၀က်မ  ါး၏အရလ ငါ်းမ  ါးကိုခ  စိတ်စစ်ရဆါးပခငါ်းမရှတ ွဲ့ ရိှ သည့််ရ  ဂ လကခဏ စ  ငါ်းမ  ါးကိုရအ က်

တ ငရ် ေါ် ပြထ ါးသည။်အမ  ါးစမုှ တပြိ ငန်က်တညါ်းတညရိှ်ရနကကသည(်ြုံ ၂)။ 

 

 အရ ခ ံရအ က်တ ငရ်သ ါးယိုပခငါ်း 

 နလုံှါးထ တ ငအ် ညြ်ိုမ  ါးရိှပခငါ်း(အ၀ ရ  ငသ်နါ်းသည့််အ ညရိှ်သည့််ဟိုက်ဒရုိြ  ီက ဒယီမ်)နငှ့််ခနတ ကိုယ်

အစိုငအ်ခ မ  ါးတ ငအ် ည်ြိမု  ါးရိှပခငါ်း(ဟိုက်ဒရုိြ  ီက ဒယီမ်)နငှ့််(အဆုတ်အစိုငအ်ခ အတ ငါ်းတ ငရ်ှိရသ အ

 ည၊်ယငါ်းအ ည်သညရ်  င ်မ်ါးပခငါ်းကိုမပ စ်ရစြ (ဟုိက်ဒရုိသိုငါ်း က်)၊၀မ်ါးဗုိက်အတ ငါ်းရ  င် မ်ါးရစ

ရသ အ ည်ြုိမ  ါး) 

 နလုံှါး၏မ က်န ှပြင(်အ ြီက ဒယီမ်)၊ဆါီးအမ်ိနငှ့်ရ်က  က်ကြ်မ  ါး(ကုိယ်တ ငါ်းအဂ်  အပြငဘ်က်အလ  နငှ့်် 

ရက  က်ကြ်နငှ့််ကြ်လ က်ရှိရသ တငြ် ါးဆံုရုိါး)တ ငရ်သ ါးထ က်ပခငါ်းရကက င့််ပ စ်ရြေါ်လ သည့််ရသ ါးအန  

စက(်သသိ ထငရှ် ါးသည့််ရသ ါးထ က်သည့််အန မ  ါး)ရိှရနပခငါ်း 

http://www.fao.org/3/i7228e/i7228e.pdf


 အဆုတ်မ  ါးတ ငြိ်တ်ဆို ့်ပခငါ်းနငှ့်် ရသ ါးထ က်ပခငါ်းရကက င့််ပ စ်ရြေါ်သည့်် ထငရှ် ါးရသ အနရီ  ငအ်၀ိုငါ်းစက ်

မ  ါးကုိရတ ွဲ့ ပခငါ်းနငှ့််အတူရလပြနန်ငှ့််အဆုတ်သို ့်ဆက်ရနရသ ရလပြနက် ယ်တ ငအ်ပမ ြ်မ  ါးထပခငါ်း၊အ ဗီ

အိုလ (အဆုတ်အတ ငါ်းရိှရလပြနင်ယ်မ  ါး)နငှ့်် နါူးညံ့်သည့််တစ်ရှြူါးမ  ါးသည် အ ညြိ်မု  ါးရကက င့််အ လ နအ် 

မငါ်းရ  င ်မ်ါးပခငါ်း 

 အစ အိမ်အတ ငါ်းနငှ့်် အူအကကီါးအရသါးအ ါးလုံါးတုိ ့်တ င ် ထငရှ် ါးရသ အနရီ  ငအ်၀ိုငါ်းစက်မ  ါး၊ အရ ခ  ံ

ရအ က်တ ငရ်သ ါးထ က်ပခငါ်းရကက င့််အရ ခ အံရ  ငရ်ပြ ငါ်းပခငါ်း(ြို၍မ  ါးပြ ါးစ  ရသ ါးထ က်ပခငါ်းမ  ါး)နငှ့််

ရသ ါးအြုိမ  ါးြိတ်ဆို ့်ပခငါ်း 

 အသ တ ငြိ်တ်ဆို ့်ရနပခငါ်းနငှ့််သည်ါးရပခတ ငရ်သ ါးအမ  ါးအပြ ါးထ က်ပခငါ်း 

**သငတ်နါ်းဆငါ်းတိ စဆ နရ်မ ါးပမြူရ ါးနငှ့််ကုသရ ါးဆ  ၀နသ်ို ့်မဟုတ်ရမ ါးပမြူရ ါးအ ဏ ြိငုမ်  ါးမရှိဘ အရလ ငါ်းခ   

စိတ်စစ်ရဆါးပခငါ်းမ  ါးကုိမပြ လုြ်သင့််ြ ၊အဘယ်ရကက င့််ဆိုရသ ်လ နက် သည့််ဗုိငါ်း ြ်စ်ြိါုး(ရ  ဂ ြိုါးမ   ါးမ  ါး)ပ င့််ညစ်

ညမ်ါးသည့််အ ညမ်  ါးလ နစ်  ထ က် မည့််စိုါး ိမ်မှုမ  ါးရကက င့််ပ စ်သည်။ 

 

 

 

၀က်တုြ်ရက ါးရ  ဂ ကို ရှ ရ  သတ်မတှ် နမ် ှခက်ြ သည။် အရကက ငါ်းမှ အပခ ါးရသ ရ  ဂ မ  ါးပ င့်် မှ ါး 

ယ ငါ်းနိငုရ်သ ရကက င့််ပ စ်သည်။ထို ့်ရကက င့််ရ  ဂ ရှ ရ  စမ်ါးသြ်ခနါ်းမှ၀က်တုြ်ရက ါးရ  ဂ ဟုတ်မဟုတ်မသတ်မတှ်မ

ခ ငါ်းအတိအက ရပြ နိငုပ်ခငါ်းမရိှြ ။သ မန၀်က်မ  ါး   ါးပခငါ်း၊၀က်အန မီါး၊အဆြ်ိတက်ပခငါ်း၊အူလမ်ါးရကက ငါ်းမ  ါးတ င်

ခပငွ်ေးထန်က ာ အာဖရိက၀ကတ်ပ်ုကက ွေးကရာဂါ၏ကဆွေးကု မှုဆိုငရ်ာလကခဏာ(ဘယ်လ်ထရမ်-

အယလ််ြရုေိနုငှ့််အခြာွေး မူ ာွေး၊  ၂၀၁၇  

 

A -  ၀ကမ် ာွေး ည်အဖ ာွေးကကကာင့််အာွေးနည်ွေး၍တိွုေးက၀ှ ့်ပူွေးကပ်ကနကက ည်ကိခုမငန်ိငု ်ည်၊                                                                              

B နငှ့်် E- က  ွေး၀မ်ွေးနငှ ့််ဟိကုပ်ါရုိငွ်ေးမစ(်အနွီကရာင)်အက ကမ် ာွေးကိအုကရြ  ၊လည်ပငွ်ေး၊ရငပ်တန်ငှ ့်် ကခြဖ ာွေး လကဖ် ာွေးမ ာွေးတ ငက်တ ွေ့ရ ည်၊                                                                                                           

F - စွီယာနိစုစ်(မငစ်ကက် ့် ို ့်အစ န်ွေးအထငွ်ေး)ကိနုာွေးရ ကဖ် ာွေးမ ာွေးတ ငက်တ ွေ့ရ ည်၊                                                                                            

G နငှ့်် I -နွီကရိုတစဂ် ကရ်ှငမ် ာွေးကိ၀ုမ်ွေးဗိုက၊်လညပ်ငွ်ေးနငှ့််နာွေးရ ကမ် ာွေး၏အကရြ  အကပေါ်တ ငက်တ ွေ့ရ ည်။ 

 

 

ပ ု ၂-

ခပငွ်ေးထန်က ာ 

အာဖရိက၀က် 

တပ်ုကက ွေးကရာဂါ

၏ကဆွေးက ုမှု 

ဆိုငရ်ာလကခဏာ

(ဘယလ််ရမ်-

အယလ််ြရုေိနုငှ့််

အခြာွေး မူ ာွေး၊  

၂၀၁၇  

 



ဘက်တီါး ီါးယ ါးြိါုး၀ငပ်ခငါ်းနငှ့််ရသ ါးလမ်ါးရကက ငါ်းတ ငဘ်က်တီါး ီါးယ ါးြိါုးမ  ါးတုိက်ခိက်ုပခငါ်းစသည့််ရ  ဂ မ  ါးသည် 

၀က် တုြ်ရက ါးရ  ဂ နငှ့််မ ှါးနိငုသ်ည။်ထုတ်လုြ်သူမ  ါးသညမ်ိမိတုိ ့်၏ကုိယ်ြိငုခ်န် ့်မှနါ်းခ က်မ  ါးအရြေါ်တ ငသ် မှီခုိပခငါ်း 

မပြ ဘ တိ စဆ နရ်မ ါးပမြူရ ါးနငှ့်် ကုသရ ါးအထါူးပြ က မ်ါးက ငြ်ည ရှငမ်  ါး၏အတညပ်ြ ခ က်ကုိ ယူ နလုိ်အြ်သည်။ 

 

ကရာဂါမ ာွေးကိကုိငုတ် ယက်ခဖရှငွ်ေးခြငွ်ေး 

ကာက ယခ်ြငွ်ေးနငှ့််ထန်ိွေးြ ြုံပ်ခြငွ်ေး  

ဤရဆ ငါ်းြ ါးကုိရ ါးသ ါးရသ အခ ိန(်၂၀၂၁)တ င၀်က်တုြ်ရက ါးရ  ဂ အတ က်က က ယ်ရဆါးမရြေါ်ရသါးြ ၊သို ့်ရသ ်

တစ်ခကုိုရြ ငါ်းစြ်ထုတ်လုြ် နပ်ြ လုြ်ရနပြီပ စ်သည။်က က ယ်ရဆါး ရိှနိငုြ် ကသို ့်မဟုတ် ရိှနိငုရ်သ အခ က  

က ယ်မှုပြ လုြ် နအ်ရက ငါ်းဆံုါးနည်ါးလမ်ါးပ စ်လိမ့််မည်။ထိရ  က်သည့််က က ယ်ရဆါးမရိှသည့််အခ ိနတ် င၀်က်တုြ်

ရက ါးရ  ဂ ပြန် ့်ြ  ါးမှုကုိဇီ၀လုံပခ ံမှုဆက်လက်ရိှရန နပ်ြ လုြ်ပခငါ်းနငှ့််တိုက်ခိကု်လ သည့််ရ  ဂ ြုိါးမ   ါးကိုတုိက်  က် 

ပခငါ်းနည်ါးလမ်ါးမ  ါးသည်ရ  ဂ ရလ  ့်ြ ါးသ  ါးရစသည့််အက ိ ါးသက်ရ  က်မှုပ စ်ရစရသ အဓိကလုြ်ရဆ ငမ်ှုမ  ါးပ စ်

သည်။ 

လယ်ယ /ပခံတုိငါ်းတုိ ့်သညက်  ပြ ါးပခ ါးန ါးကကသည၊်ရ  ဂ ြိုါးကူါးစက်မှုအနတ  ယ်ကုိမတူညီရသ အသ ငပ် င့််

ရ ေါ်ည နါ်းကကမည်။ထုိက ့်သို ့်ရသ ရသရလ က်သည့််ရ  ဂ ြိုါးမ  ါးသည၀်နထ်မ်ါးမ  ါးအ ါးလုံါးသတိပြ န ါးလည်၍တ ၀န်

ယူနိငုရ်သ အလ နရ်စ့်စြ်ရသခ  သည့််ဇီ၀လုံပခံ မှုရိှရသ အစီအစဥလုိ်အြ်သည။်စီမံကိနါ်းရ ါးဆ  ရ ေါ်ထုတ်ပခငါ်းအ ါးပ င့်် 

၀နထ်မ်ါးမ  ါးနငှ့််အပခ ါးသူမ  ါးအ ါးကူါးစက်ရစနိငုသ်ည့််ကူါးစက်မှုလမ်ါးရကက ငါ်းကုိရမါးပမနါ်းရ  ်ထုတ် နအ်တ က်အ

က ိ ါးပ စ်ရစမည်။က က ယ်ပခငါ်းနငှ့််ထိမ်ါးခ  ြ်ပခငါ်းကုိလယ်ယ မ  ါး၏ရမ ါးပမြူရ ါးလုြ်ငနါ်းလည်ြတ်မှုတ ငြ် ၀ငရ်သ 

သူမ  ါးအနက်ရအအက်(စ)အက်( )ဗ ီ(ASFV)ပြငါ်းထနမ်ှုအတိုငါ်းအတ နငှ့််ကူါးစက်ြ ံွဲ့ နှံ ့်ြံကုိုသနိငှ့််ရသ ၀နထ်မ်ါးမ  ါးပ င့််

အစပြ သည်။လူသ ါးတုိ ့်အ ါး၀က်တုြ်ရက ါးရ  ဂ ၏အဓိကပ န် ့်သဟုူယူဆကကသည်။သတုိူ ့်သညရ်  ဂ ကူါးစက်ထ ါး

သည့််ြစစည်ါးမ  ါးကို၎ငါ်းတုိ ့်၏ ိနြ်မ  ါး၊အ၀တ်အစ ါးနငှ့််အပခ ါးရသ ြစစညါ်းမ  ါးမတှဆင့််အလ ယ်တကူသယ်ရဆ င်

သ   နိငုသ်ပ င့််အ   ွဲ့လိုက်ြည ရြါးပခငါ်းသညအ်လ နလုိ်အြ်ြ သည။် 

ဇီ၀လံုပခံ မှုအစီအစဥ်ကုိရ  ဂ မှပခိမ်ါးရပခ က်မှုမ  ါး၊၀ငရ်  က်သည့််ရန  မ  ါးစသည်တုိ ့်ကုိစ  ငါ်းပြ လုြ်ပခငါ်း 

ပ င့််စတငန်ိငုသ်ည်၊ရန က်ြိငုါ်းတ ငထုိ်ပခိမ်ါးရပခ က်မှုမ  ါးကုိတုိက်  က်မည့်် သို ့်မဟုတ်ရလ  ့်သ  ါးရစမည့််ခ ဥ်ါးကြ်နည်ါး 

မ  ါးကိုတီထ ငန်ိငုသ်ည။်အက်( )ရအအိုမဇီှ၀လံုပခံ မှုအတ က်အဆင့််သံုါးဆင့််ကုိအကကံပြ ထ ါးြ သည-်(၁)သါီးပခ ါးခ   

ထ ါးပခငါ်း၊(၂)သန် ့်ရှငါ်းရ ါး/ရ ဆိုါးနှုတ်စနစ်၊နငှ့််(၃)ြိါုးသတ်ပခငါ်းတုိ ့်ပ စ်သည ်(အက်( )ရအအို ၂၀၁၀)။ 

 

 ွီွေးခြာွေးြ  ထာွေးခြငွ်ေး  

သါီးပခ ါးခ  ထ ါးပခင်ါးသည်ရမ ါးပမြူရ ါးတိ စဆ နမ်  ါးကိုပ စ်နိငုရ်ပခရိှရသ မညသ်ည့််ညစ်ညမ်ါးမှုမမှဆိ(ုအဆြိ်အ

ရတ က်၊ရ  ဂ ြိါုးမ   ါးစသပ င့််)ရုြ်ြိုငါ်းဆိုင ် သါီးပခ ါးခ  ထ ါးပခငါ်းပ စ်သည။်ညစ်ညမ်ါးမှုမ  ါးသည်အပခ ါးရသ ၀က်မ  ါး



နငှ့််၀က်ပ င့််ထုတ်လုြ်ရသ ကုနြ်စစည်ါးမ  ါး၊၀က်အိြ်သည့််အခငါ်းြစစည်ါးမ  ါးနငှ့််မစင၊်အနါီးရိှရမ ါးပမြူရ ါးမ  ါးမစီှါးဆငါ်း

လ သည့််ရ ၊၀က်သတု် ည်၊ ိနြ်မ  ါးသို ့်မဟုတ်အ၀တ်အစ ါးအစ မ  ါး၊ရက ါးသည့််အစ မ  ါး၊ယ ဥ်မ  ါးသို ့်မဟုတ်အ

ပခ ါးတိ စဆ နမ်  ါးစသည့််အ  မ  ါးမှတဆင့််လယ်ယ /ပခမံ  ါးအတ ငါ်းသို ့်၀ငရ်  က်လ နိငုသ်ည်။၀က်မ  ါးရိှသည့််ရန  

သို ့်မရိှမပ စ်သည့််လူကိုသ ၀ငရ်စပခငါ်းက ့်သို ့်ရသ ၀ငခ် င့််ကန် ့်သတ်ပခငါ်း၊၀က်မ  ါးကုိအပြငမ်၀ှက်အုြ်စမု  ါးနငှ့််သါီးပခ ါးခ  

ထ ါးပခငါ်းအရလ့်အထသညအ်ရက ငါ်းဆံုါးအရလ့်အထပ စ်သည်။အလုြ်သမ ါးမ  ါးသညပ်ခအံပြငမ်၀ှက်မ  ါးပ င့််ဆက်

သ ယ်မှုပြ ပခငါ်းနငှ့််ြတ်သက်၍ရဆ ါးရန ါးပခငါ်းနငှ့််ကန် ့်သတ်ပခငါ်းတုိ ့်ကုိပြ လုြ်သင့််သည်။သတိရှိသည့််ခ င့််ခ ိနမ်ှုတစ်ခတု င်

၀က်ရမ ါးပမြူသည့််ဧ ိယ မ  ါး၌အတ ငါ်းနငှ့််အပြင၀်တ် န ိ်နြ်မ  ါးနငှ့််အ၀တ်အစ ါးမ  ါးသါီးပခ ါးထ ါးပခငါ်းပ စ်သည်။ကူါး

စက်မှုရလ  ့်နညါ်းရစ နအ်လုြ်သမ ါးမ  ါးအ ါးရန ့်စဥ် ရ  ဂ မရိှသည့််၀က်မ  ါးနငှ့််တုိက်ရုိက်စတငအ်လုြ်လုြ်ရစ၍ 

၎ငါ်းမတှဆင့််ကူါးစက် နအ်လ ါးအလ ရိှသည့််၀က်မ  ါးထ ါးသည့််ဧ ိယ သို ့်မဟုတ်သါီးသန် ့်ခ  ထ ါးရသ ၀က်မ  ါးထ ါး 

သည့််ရန  မ  ါးသို ့်တရပ ါးရပ ါးသ  ါးရစြ ။ဤအစီအစဥ်အတုိငါ်းသ ပြ လုြ်ြ ၊ရပြ ငါ်းပြနမ်လုြ်ြ နငှ့််။ 

 

 န် ့်ရှငွ်ေးကရွေး/ကရဆိုွေးနှုတစ်နစ် 

၀က်မ  ါးနငှ့််တုိက်ရုိက်ထိရတ ွဲ့ ပခငါ်းမပြ မီ မညသ်ည့််လူသို ့်မဟုတ်ြစစည်ါးမဆိစုနစ်တက သန် ့်စငမ်ှုပြ လုြ် ြ  

မည။်ဤအ  သည်ြိါုးသတ်ရဆါးအသံုါးပြ ပခငါ်းနငှ့််ပခ ါးန ါးြ သည်။ြိုါးသတ်ရဆါးမ  ါးသည်ရ ံ ွဲ့သိုမဟုတ်အရပမကသဇ မ  ါး

ကိုထုိါးရ  က်ပခငါ်းမပြ နိငုြ် ၊ထုိအခ တ င၎်ငါ်းတုိ ့်သည၀်က်တုြ်ရက ါးရ  ဂ ြိုါးစတင၀်ငရ်  က်  အပ စ်ပ စ်လ သည်။

ကမ္ ရြေါ် ရိှ၀ကရ်မ ါးပမြူရ ါးလုြ်ငနါ်းမ  ါးတ င ိ်နြ်မ  ါး၊အ၀တ်အစ ါးမ  ါးကိုလ ကကသည၊်၀နထ်မ်ါးမ  ါးသည၀်က်မ  ါး

ထ ါးသည့််ရန  သို ့်မ၀ငမီ်နငှ့််ထ က်သည့််အခ တုိ ့်တ ငရ် ခ ိ ါး နလုိ်အြ်သည။်ရပခနငါ်းတ ယ မ  ါးသညက်ူါးစက်တတ်

ရသ အ  မ  ါးရိှရနတတ်သပ င့််ရက ငါ်းမ နစ်  သန် ့်စငရ်အ ငပ်ြ လုြ်ပခငါ်း၊ကုတ်ပခစ်ရဆါးရကက ပခငါ်းတုိ ့်မှ လည်ါးအရ ါး

ကကီါးသည။် 

 

ပုိွေး တခ်ြငွ်ေး    

ရုြ်ြိုငါ်းဆိုင ် သန် ့်ရှငါ်းမှုပြ လုြ်ပြီါးရန က်ရအအက်(စ်)အက်( )ဗ ီအတ က်အသအိမတ်ှပြ ထ ါးသည့််ြိုါးသတ်

ရဆါးကိုအသံုါးပြ  မည်။အ   ိက၀က်တုြ်ရက ါးဗုိငါ်း က်စ်ြိုါးမ  ါးသည်အလ နအ်မငါ်းသြ်ိသည်ါးစ  ရိှရန၍ြိုါးသတ်

ရဆါးနငှ့််သတ် နခ်က်ခ ြ သည။်ြိုါးသတ်ရဆါးအ ါးလုံါးသည်ထိဗုိုငါ်း က်စ်ြိါုးမ  ါးအ ါးရသရစ နအ်တ က်၎ငါ်းတုိ ့်နငှ့််ထိ

ရတ ွဲ့သည့််အခ ိနအ်လံုအရလ က်ရိှ မည်ပ စ်သည်။ထို ့်ရကက င့််ြိုါးသတ် နအ်ဆင့််မ  ါးကုိအလ ငစ်လုိမလုြ်မိ နလုိ်အြ်

၍ြိါုးသတ်ရဆါးအသံုါးမပြ မီနှံ ့်စြ်စ  သတု်သငသ်န် ့်စင ်မည၊်သို ့်မှသ ြိုါးသတ်ရဆါးနငှ့််ဗိုငါ်း က်စ်ြိါုးမ  ါးထိရတ ွဲ့ခ ိနလုိ် 

အြ်မှုနည်ါးမည်။ကလုိ ငါ်းသည်(၃မိနစ်အတ က်၀.၅%)၊အိုငအ်ိုဒငါ်း၊အီသ ၊ကလုိရုိရ  ငါ်း၊ရ ေါ်မလင(်၃၀မိနစ်)နငှ့််ရက ့်စ

တစ်ရဆ ်ဒ (NaOH; 8/1000 for 30min;OIE,၂၀၁၉)။ပခံထ သို ့်မ၀ငမ်ီရပခရထ က်အတ က်ြိုါးသတ်ရဆါးပ င့််  ိနြ်မ  ါး 

ကုိသန် ့်စငရ်ြါးနိငုသ်ည်။ရပခရထ က်ကုိရဆါးပြီါးထံါုးအရြေါ်တ ငန်ငါ်းပခငါ်းအ ါးပ င့်ဗုိ်ငါ်း က်စ်ြိုါးမ  ါးအသက်ရှငန်ိငုသ်ည့်် 

pHအဆင့််ထက်သ လ နရ်စသည။်ြိါုးသတ်ရဆါးပ င့််သတ်ုလိမ်ါးပခငါ်းနငှ့််ထံါုးကုိယ ဥ်မ  ါးတ ငအ်သံါုးပြ နိငုသ်ညသ်ို ့်ရသ ်



တ ယ လုံါးြတ်တစ်ခလုံုါးကိုပြ လုြ်နိငု ်မည။်ရဆါးရကက သန် ့်စငပ်ြီါးသ ါးတ ယ ကိုြိုါးသတ်ရဆါးပ င့််သတ်ုသငပ်ခငါ်းမ

ပြ မီရပခ က်ရအ ငသ်တု် မည်(ရဒ က်တ ၊ြီ၊က ငါ်းစ နဘ်ယ် ီ၊ြုဂ္ိ လ်ရ ါး  ဆက်သ ယ်သူ၊စက်တငဘ်  ၃၊၂၀၂၀)။ 

 

ဇယာွေး ၃။ ရအအက်(စ)အက်( )ဗ ီ မှက က ယ် နလု်ြ်ရဆ င်ခ က်အဆင့််ဆင့်် 

 

အြူပ င့််ကုစ ါးပခငါ်းကုိဆရီလ  ်စ  ပြ လုြ်ြ ကရ  ဂ ြိုါး(ဗုိငါ်း က်စ်)မ  ါးပြနလ်ညရ်ှငသ်နမ်ှုမရိှ နပ်ြ လုြ်

ရသ နည်ါးအတ က်ထိရ  က်သည့််နညါ်းပ စ်သည်။၁၉၆၇ခနုစ်ှမရှလ့်လ မှုတခသုည် ရအအက်(စ)အက်( )ဗ (ီASFV) 

သည၃်၇°Cတ င ်၁၁မှ ၂၂ က်အသက်ရှငန်ိငုသ်ည။်သို ့်ရသ ်ြို၍ပမင့််သည့််အြခူ ိနမ်  ါးတ ငြိ်ု၍ လျှငပ်မနစ်  ရသရစနိငု ်

သညက်ိုရတ ွဲ့ ရိှခ ့်သည်။ ၅၆°Cတ င၁်န  ီနငှ့်် ၆၀°Cတ င၁်၅မိနစ်သ အသက်ရှငန်ိငုသ်ည(်မ ဇူ-ြ န စ ခ်နငှ့််အပခ ါး 

ခဖစ်နိငုက်ခြရိှက ာ 

ကရာဂါခဖစက်စ ည့်် 

ညစည်မ်ွေးမှုရငွ်ေးခမစ ်

လုပ်ကဆာငြ် က်အဆင့််မ ာွေး 

အပခ ါးရသ ၀က်မ  ါး  က်၃၀ခန် ့်၀က်မ  ါးကုိရလှ ငထ် ါး၍တိ စဆ နအ်သစ်မ  ါးကုိသါီးသန် ့်ရန  တ င ်ခ  ပခ ါး 

ထ ါးပခငါ်း၊ရအအက်(စ)အက်( )ဗ ီ(ASFV)လကခဏ ရိှသည့််၀က်မ  ါးကုိစ န် ့်ြယ် နန်ငှ့််ပမ  ြ် 

ြစ် န ်

အစ အကကငါ်းအက 

နမ်  ါးရက ါးပခငါ်း 

 

ဤအ  ကိုအ ါးမရြါးြ ။၇၀°C တ ငအ်နည်ါးဆံုါးမိနစ်၃၀ခ က်ထ ါးသည့််အစ ါးအစ မ  ါး 

မဟုတ်ြ ကမရက ါးသင့််ြ ။ 

ကကက်က ့်သို ့်ရသ  

ကိုက်ပ တ်နိငုသ်ည့်် 

သတတ ၀ မ  ါး 

 

လုံါး၀ရှငါ်းထ ါးြ ၊  င့််ထ ါးသည့််အစ  ငါ်းပမစ်မ  ါးနည်ါးနိငုသ်မျှနည်ါးရအ ငထ် ါးြ ၊ 

၀ငရ်ြ က်မ  ါးကိုအတတ်နိငုဆ်ံုါးြိတ်ထ ါးြ ။ 

 

ညစ်ညမ်ါးရသ  ိနြ်

သို ့်မဟုတ်အ၀တ် 

အစ ါးမ  ါး 

အရထ က်အကူြစစည်ါးမ  ါးထ ါးသည့််ရန  မ  ါးသို ့်မ၀ငခ်ငန်ငှ့််ထ က်လ လျှငအ်၀တ်လ ြ ၊ 

သန် ့်ရှငါ်းရ ါးလုြ်ြ ၊၀က်ရိှသည့််ရန  မ  ါးတ ငအ်၀ငအ်ထ က်ရလ  ့်ခ ြ ၊သန် ့်ရှငါ်းရသ ရန  

တ ငအ်လုြ်လုြ်ပြီါးမှညစ်ညမ်ါးသည့််ဘက်သို ့်ဆက်လက်လုြ်ရဆ ငြ် ။ 

ညစ်ညမ်ါးရသ ယ ဥ်

မ  ါး 

တိ စဆ နကုိ်ယ ဥ်နငှ့််အက  အရ၀ါးခြ်လှမ်ါးလှမ်ါးတ ငထ် ါးြ ၊တ ယ မ  ါးကုိပခစ်ထုတ်ြ ၊ 

သန် ့်ရှငါ်းရ ါးအတ က်သတ်မတ်ှထ ါးသည့််ရန  မှပ တ်ရမ ငါ်းြ ။ 

အစ ါးအစ  စိတ်ခ  သည့်် ငါ်းပမစ်မ  ါးမှသ အစ မ  ါးကုိ၀ယ်ြ ။ကကက်က ့်သို ့်ရသ အရက ငမ်  ါးကိုက်

သည့်် အ  နငှ့််  က်ဆီါးထ ါးသည့််အ  မ  ါးကုိစစ်ရဆါးြ ။ 

 

ရ  ပ စ်နိငုသ်ည့််အခ ိနတ် င ် င့််ထ ါးသည့််ရ  င်ါးပမစ်မ  ါးကုိရရှ ငြ် ။စီါးရ မ  ါးကုိပခမံ  ါးမှတ

ပခ ါးသို ့်လ  ရြါးြ ။ 



၂၀၁၉)။ အက်( ) ရအအိုမ ှညစ်ညမ်ါးသညဟု်ထင ်သည့််အစ မ  ါးကို၇၀°Cတ င၃်၀မိနစ်ခ က် မညဟု်အကကံပြ ထ ါး 

သည(်ဘယလ််ထ မ်-အယ်လ်ခူဒိနုငှ် ့်အပခ ါး၂၀၁၇)။ တ ါးပမစ်ထ ါးသည့််၀က်စ မ  ါး (စ ါးကကငါ်းစ ါးက နမ်  ါးကို 

ရက ါးပခငါ်း) တ ငပ်ြဿန ပ စ်နိငုသ်ည။်၎ငါ်းသညယ်ခအုခ ရ  ဂ ြိါုးအဓိကပ န် ့်သည့််အ  ပ စ်သည။် 

 

လူထကုာက ယခ်ြငွ်ေး     

ရအအက်(စ)အက်( )ဗ ီ(ASFV)အ ါးလူထုမ  ါးသို ့်၀ငန်ိငုသ်ည့််အရြ က်အ ါးလုံါးမမှ၀ငန်ိငု ်နြိ်တ်ပခငါ်းသညပ် စ်

နိငုရ်ပခမရှိြ ၊သို ့်ရသ ်လူထမု  ါးအရနပ င့််အရပခခံက သည့််လမ်ါးည နခ် က်မ  ါးကိုသရဘ တူနိငုမ်ညဆ်ိုြ ကဗုိငါ်း က်စ်

ြိုါးမ  ါးြ ံွဲ့ ြ  ါးပခငါ်းကုိက က ယ်နိငုမ်ည်သို ့်မဟုတ်လုံရလ က်စ  နညါ်းသ  ါးမည်။ြထမဆံုါးအရ ါးကကီါးသည့််အခ က်မ ှ 

၀က်မ  ါးကိုသါီးပခ ါးထ ါးပခငါ်းအ ါးသရဘ တူ နပ် စ်သည်။တီရမ လီစ်တ င ်ရအအက်(စ)အက်( )ဗ ီ(ASFV) စီမံခန် ့်ခ   

မှုအတ က်ပြ လုြ်သည့််ြထမရပခလှမ်ါးကုိမကက မီကရလ့်လ ကကည့််ရှုခ ့်  ၎ငါ်းတုိ ့်သညဇီ်၀လုံပခံ မှုအရလ့်အထကုိအ 

လ နန်ညါ်းြ ါးစ  အသံုါးပြ သည်ကုိရတ ွဲ့ သည။်ဤရလ့်လ ခ က်မပှခံခတ်ထ ါးရသ ၀က်မ  ါးထက်ပခံမခတ်ဘ ထ ါးသည့််

၀က်မ  ါးတ ငဆ်ံုါးရှု ံါးမှုမ  ါးစ  ြိုပမင့််သညကုိ်ရတ ွဲ့ သည(်ဘ နစ််နငှ့််အပခ ါးရသ သူမ  ါး ၂၀၀၀ခနုစ်ှ)။ ထုိသို ့်ရသ လူထု 

ရဆ ါးရန ါးမှုအဆင့််တ ငအ်   ွဲ့ငယ်သို ့်မဟုတ်အ   ွဲ့ ကကီါးမ  ါးြ ၀ငန်ိငု၍်ြံုစံမ  ါးစ  ကုိယူနိငုရ်က ငါ်းယူနိငုလိ်မ့််မည။်လူထုအ

   ွဲ့အစည်ါးတစ်ခုစီသညက်  ပြ ါးြ မည်၊ထိအုပြငမ်တူညရီသ အခက်အခ ပြဿန မ  ါးရိှကကမညသ်ို ့်ရသ ်ရအအက်(စ)အ

က်( )ဗ ီရ  ဂ ြိုါး(ASFV)ရိှသည့််၀က်မ  ါးကိုလူထုအ   ွဲ့အစည်ါးအပြငတ် ငထ် ါး နရ်ဆ ါးရန ါးပခငါ်းနငှ့််သရဘ တူညခီ က် 

ယူပခငါ်းနငှ့််ရ  ဂ ြိုါးမ   ါးမ  ါးြ ံွဲ့ နှံ ့်မှုရနါှးသ  ါးရစ နပ်ြ လုြ် နရ်ဆ ါးရန ါးပခငါ်းတုိ ့်သည်အဓိကပ စ်သည်။ 

အ ရှတိုက်တ ငရ်အအက်(စ)အက်( )ဗ ီ ASFV)သညတုိ်ငါ်းပြညတ်စ်ပြည်မတှစ်ပြညသ်ို ့်လ ယ်ကူစ  ြ ံွဲ့ နှံ ့်သည။် 

၀က်ထတ်ုကုနမ်  ါးကိုနယ်ပခ ါးသို ့်ြို ့်ပခငါ်းသညအ်ဓိကက သည့််ြ ံွဲ့ နှံ ့်သည့််အရကက ငါ်း ငါ်းပ စ်သညဟု်သသံယ၀ငက်ကသ 

ပ င့််အစိါုး မ  ါးသည၎်ငါ်းကိုအရ ါးတယူရဆ င ် က်ကကသည်။က ိ ါးစ ါးအ ါးထတု်မှုကိုြူရြ ငါ်းသည့််အရနပ င့််မိမိတုိ ့်၏

အစိုါး မှထတု်ပြနသ်ည့််ရ  ဂ ကူါးစက်သည့််၀က်မ  ါးနငှ့််ြတ်သက်သည့််အစီ ငခံ်ပခငါ်းနငှ့််ကုိငတ် ယ်ပခငါ်းစည်ါးမ ဥ်ါးမ  ါး

ကိုသတိပြ လုိက်န ြ ။ 

 

အက ွေးစာွေးလပ်ုငန်ွေးကဆာငရ် က် မူ ာွေးအတ က်အြ င့််အလမ်ွေးမ ာွေး 

အ ရှတ ငအ်ရသါးစ ါးလုြ်ငနါ်းရှငမ်  ါးသည်၀က်ထတု်ကုနထု်တ်လုြ်မှုတ ငအ်ဓိကက ရသ သူမ  ါးအပ စ်ရိှရန 

သည်။မလူအ ါးပ င့််၀က်၁ရက ငမ်ှ၁၀၀ရက ငကုိ်မညသ်ည့််ရန  တ ငထ် ါးရစက မ”ူအရသါးစ ါးြုိငဆ်ိုငသ်ူမ  ါး”သို ့်မ

ဟုတ် “အရသါးစ ါးလုြ်ငနါ်းရှငမ်  ါး”ဟုသတ်မတှ်ကကသည(်Nga နငှ့််အပခ ါးသူမ  ါး၊ ၂၀၁၅၊ FAO ၂၀၁၀ )။ဗီယက်နမ်နိငုင် ံ

တ င၂်၀၁၅ခ၌ုအရသါးစ ါးြုိငဆ်ိငုသ်ူမ  ါးသညပ်ြညတ် ငါ်း၀က်ထတု်ကုနစ် ါးသံုါးမှု၏၈၀%ခန် ့်ကုိရဆ င ် က်သညကုိ်ရတ ွဲ့

 သည(်Ngaနငှ့််အပခ ါးသူမ  ါး၊၂၀၁၅။တရုတ်နိငုင်တံ ငတုိ်ငါ်းပြည်၏၀က်အရ အတ က်တ၀က်ထက်မကဆံုါးရှု ံ ွဲ့ ခ ့်ရသ 

ရကက င့််၀က်ရစ ါးနှုနါ်းမှ ထိုါးတက်ခ ့်သည်(Shneider ၂၀၂၀)။အပခ ါးရသ အရရှွဲ့ရတ ငအ် ရှနိငုင်မံ  ါးသညလ်ညါ်းထိ ု

နည်ါးတူ၀က်ရစ ါးနှုနါ်းမ  ါးတက်၍ ရအအက်(စ) အက်( )ဗ ီ ASFV) ကူါးစက်ခ ံမှုမရိှသည့််လုြ်ငနါ်းရှငမ်  ါးအတ က် 



 

အခ င့််အလမ်ါးတစ်ခပု စ်ခ ့်၍၊အထူါးသပ င့်ရ်ဒသတ ငါ်းရ  ငါ်းသူမ  ါးအတ က်အထူါးအက ိ ါးအပမတ် ရစသည။်အခ ိ ွဲ့ နိငုင်ံ

မ  ါးတ ငအ်ပြည်ပြညဆ်ိုင ် တ ဆါီးမှုမ  ါးကုိခ ထ ါးလ က်ရိှသည်(ရှငါ်းနငှ့််လ ခ်၊၂၀၀၀ခုနစှ်)၊၎ငါ်းသည်ရဒသတ ငါ်းရစ ါး

က က်၏ ၀က်ရစ ါးနှုနါ်းမ  ါးကိုြုိ၍တညပ်ငမ်ိရစသည်။ 

၀က်ရစ ါးတက်သည့််အခ တ ငက်ကက်၊င ါး၊အမ နငှ့််အပခ ါးရသ ရမ ါးပမြူရ ါးတိ စဆ နမ်  ါးရ  ငါ်းခ မှုအတ က်အ 

ခ င့််အရ ါးတစ်ခုပ စ်နိငု၍်ြရုိတငါ်းဓ တ်အတ က်အစ ါးထိုါးမှုလည်ါးပ စ်သည်။အရသါးစ ါးထုတ်လုြ်သူမ  ါးသညလ်ညါ်း

စ န် ့်စ ါး မှုရလ  ့်နည်ါးပခငါ်းနငှ့််ရစ ါးက က်တ ငြ်ရုိတငါ်းဓ တ်၀ယ်လုိအ ါးပမင့််တက်လ ပခငါ်းတုိ ့်ရကက င့််တိ စဆ နမ် ိ ါးစံ ု

ထုတ်လုြ်ပခငါ်းကိုဆက်လက်စဥ်ါးစ ါးလ နိငုသ်ည်။  

 

 

 

 

နိဂ ုွေး 

အ   ိက၀က်တုြ်ရက ါးရ  ဂ ဗိုငါ်း ြ်စ်ြုိါးသည်မကက ရသါးမှီအခ ိနအ်တ ငါ်းအ ရှတ ငရိှ်သည့််အရသါးစ ါး 

လယ်သမ ါးမ  ါးကကံ ခ ့် သည့််အကကီါးမ ါးဆံုါးစိနရ်ခေါ်မှုပ စ်ရကက ငါ်းသ ိသည်၊၎ငါ်းနငှ့််အတူပမင့််မ ါးသည့််ဆံုါးရှု ံါးမှုနငှ့််ပခ ါး

န ါးသည့််အသက်ရမ ါး၀မ်ါးရကက ငါ်းကုိပ စ်ရြေါ်ရစခ ့်သည်။ရလ့်လ မှုတစ်ခုပြီါးတစ်ခပုြ လုြ်ပခငါ်းတုိ ့်မှအရသါးစ ါးြိုငဆ်ိုင်

သူမ  ါးနငှ့််ရန က်ရ ါးပခံရမ ါးပမြူရ ါးသမ ါးမ  ါးတုိ ့်သညရ်အအက်(စ)အက်( )ဗ ီ ASFV)ကုိအဓိကပ န် ့်သူမ  ါးပ စ်၍ 

ထိခိုက်မှုအမ  ါးဆံုခံ သူမ  ါးလညါ်းပ စ်သညဟု်ဆိသုည(်Nga နငှ့််အပခ ါး ၂၀၁၅၊ FAO ၂၀၂၀၊ OIE, ၂၀၂၀၊ဘ ါးနြ်စ် 

နငှ့််အပခ ါး၂၀၂၀)။သက်ဆိုင ် အစိုါး အသါီးသါီးတုိ ့်မမိှမိတုိ ့်တုိငါ်းရဒသကကီါးမ  ါးတ ငပ် စ်ရြေါ်သည့််အရပခအရနမ  ါးကုိ 

”ရန က်ရ ါးပခ”ံပ စ် ြ်ဟုရပြ ဆိုကကသည(်ြံု၃)၊လုံရလ က်သည့််ဇီ၀လုံပခံ မှုအတုိငါ်းအတ မ  ါးပ င့််၀က်ထုတ်လုြ်ရ ါး

ပ ု ၃။  

စက်တငဘ်  ၂၀၂၀မှစ၍ 

ရ  ဂ ပ စ်ြ  ါးသည့်် င်ါးပမစ်နငှ့််

ြ ံွဲ့ နှံ ့်မှုအရြေါ် OIE အစီ င်ခစံ ၊ 

(World Animal Health 

Information & Analysis 

Department – OIE) . 
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လုြ်ငနါ်းကကီါးမ  ါးလုြ်နိငု ်နအ်တ က်အစိုါး ၏အရထ က်အြံ့်နငှ့််ဥြရဒပြဌ နါ်းခ က်မ  ါးအရြေါ်အပြစ်တငစ်  ပ စ်လ 

သည်။အရ ါးယူရဆ င ် က်မှုမ  ါးရှိြ ကစညါ်းမ ဥ်ါးဥြရဒမ  ါးထ ါးရိှပခငါ်းပ င့််အရသါးစ ါးလုြ်ငနါ်းရှငမ်  ါး၏အြိုငါ်းကို

ထိရ  က်စ   ယ်ရှ ါးနိငုသ်ည်။ယခနုငှ့််က လအစဥ်အပမ အရသါးစ ါးစုရြ ငါ်း၀က်ရမ ါးပမြူရ ါးကိုတန ိ်ုါးထ ါး၍မှီခိုရန

ရသ လူထမု  ါးသညလ်ူထုအဆင့််ရအအက်(စ)အက်( )ဗ ီ (ASFV)ြ ံွဲ့ ြ  ါးမှုအဆံုါးသတ်ရ ါးအတ က်ဆံုါးပ တ်ခ က်ခ  

 နမ် ှအလ နအ်ရ ါးကကီါးြ သည်။  
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