ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသဖွ ့ဖုိ း ရး၀န် ကီးဌာန
မွးြမူ ရးနှငက
့် သ ရးဦးစီးဌာန

တိရ စ္ဆာန်နှင့် တိရ စ္ဆာန်ထွကပ
် စ္စည်းများ
တင်သင
ွ ်းြခင်း တင်ပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ
စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ

၂၀၁၃ ခနှစ၊် ဇွနလ
်

တိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့် တိရ စ္ဆာန်ထက
ွ ပ
် စ္စညး် များ တင်သင
ွ း် ြခင်း တင်ပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ
စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ
မာတိကာ
စဉ်

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နာှ

၁။

ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းလာ သာ က ၊ဲ နွားများအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

၁-၂

၂။

ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းလာ သာ ြမင်းများအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

၃-၄

၃။

ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းလာ သာ သိး၊ ဆိတမ
် ျားအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

၅-၆

၄။

ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းလာ သာ မျိုးဝက်များအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

၇-၈

၅။

ြပည်တွင်းသိ ့သယ် ဆာင်လာ သာ ခွး၊ ကာင်များအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

၉ - ၁၀

၆။

ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းလာ သာ ကက်၊ ငှကန
် င
ှ ့် မျိုးဥများအတွကစ
် ည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

၁၁ - ၁၂

၇။

ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းလာ သာ အမဲသား၊ ဆိတ်သားနှင့် စားသးနိင် သာ တိရ စ္ဆာန်

၁၃ - ၁၄

ထွကက
် န်ပစ္စည်းများအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၈။

ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းလာ သာ ကက်သားနှင့် စားသးနိင် သာ တိရ စ္ဆာန်ထွက်ကန်

၁၅ - ၁၆

ပစ္စည်းများအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၉။

ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းလာ သာ ဝက်သားနှင့် စားသးနိင် သာ တိရ စ္ဆာန်ထက
ွ က
် န်

၁၇ - ၁၈

ပစ္စည်းများအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၁၀။ ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်တင
ွ ်ထားရှိ သာ တာရိင်း တိရ စ္ဆာန်

၁၉ - ၂၁

များအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၁၁။ ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန် မျိုးရည်ခဲ ချာင်းများအတွက် စည်းမျဉ်း

၂၂ - ၂၄

စည်းကမ်းများ
၁၂။

ြမန်မာနိင်ငမှ အြခားနိင်ငများသိ ့ တင်ပိ ့ သာ တိရ စ္ဆာန်များအတွက် စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများ

၂၅ - ၂၇

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသဖွ ့ဖုိ း ရး၀န် ကီးဌာန
မွးြမူ ရးနှငက
့် သ ရးဦးစီးဌာန
ြပည်တင
ွ း် သိ ့တင်သင
ွ း် လာ သာ က ၊ဲ နွားများအတွက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ
၁။

တိရ စ္ဆာန်

- က ၊ဲ နွား

၂။

တင်ပိ ့ သာနိင်င

- နိင်ငအားလး

၃။

တင်ပိ ့သည်ရ
့ ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်

-

၄။

တင်သင
ွ း် ြခင်းဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
(က)

သွင်းကန်လိင်စင်။

မွးြမူရန်

တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန်များနှငအ
့် တူ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း

ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနမှ

ခွင့်ြပုထတ် ပးထား သာ

သက်တမ်းမ ကျာ် သးသည့်

သွင်းကန်လိင်စင် ပါရှရ
ိ မည်။
(ခ)

တိရ စ္ဆာန်၏ ဖာ်ြပချက်။ တင်သွင်းလာ သာတိရ စ္ဆာန်နှင့်အတူ တိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့်သက်ဆိင်သည့်
ြပည့်စ သာ ဖာ်ြပချက်များ (သိ ့မဟတ်) သက် သခမှတ်တမ်းအြပည့်အစ ဖာ်ြပချက်ပါရှိ
သည့် သက် သခလက်မှတ်ပါရှိရမည်။

(ဂ)

တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏ ထာက်ခချက်လက်မှတ်။ တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန်နင
ှ အ
့် တူ
တင်ပိ ့လာ သာနိင်ငမှ တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏အခွင့်အာဏာရှိသူ တိရ စ္ဆာန် ဆးကဆရာဝန်
ထမှထတ် ပးသည့်

အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်များပါဝင် သာ

ထာက်ခချက်လက်မှတ်

ပါရှိရမည် (၁) ခွာနာလ ာနာ ရာဂါကင်းရှင်း သာနိင်ငများမှ တင်ပိ ့လာသည့်တိရ စ္ဆာန်များြဖစ်ရမည်။
သိ ့မဟတ်ပါက (O1၊ A22 နှင့် Asia 1) ပိး(၃)မျိုးပါဝင် သာ ခွာနာလ ာနာ ရာဂါ
ကာကွယ် ဆးထိးထား ပီး နာက် တိရ စ္ဆာန်ကူးစက် ရာဂါ စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရး
စခန်းအတွင်း၌ တာဝန်ခြဖစ်သူ တိရ စ္ဆာန် ဆးကဆရာဝန်၏ စာင့် ကည့် ကီး ကပ်မ
ြဖင့် (၂၁)ရက် ကာသည်အထိ ထိန်းသိမ်းထားရှိခဲ့ သာ တိရ စ္ဆာန်များြဖစ်ရမည်။
(၂) တင်ပိ ့ သာနိင်ငတွင် Babesiosis နှင့် Anaplasmosis စသည့် ရာဂါများ ြဖစ်ပွားခဲ့
ဘူးြခင်းရှိပါက

တင်သွင်းလာ သာတိရ စ္ဆာန်များသည်

အဆိပါ ရာဂါများအတွက်

ကာကွယ် ဆးများ ထိးနှ ပီးြဖစ်ရမည်။
(၃) တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန်များသည် တင်ပိ ့သည့်အချိန်မတိင်မီ (၁၂)လအတွင်း
Anthrax၊

Rinderpest၊

Bovine

Spongiform

Contagious Bovine Pleuropneumonia

Encephalopathy

နှင့်

စသည့် ရာဂါများ မြဖစ်ပွားခဲ့ သာ

ဒသများမှ တိရ စ္ဆာန်များြဖစ်ရမည်။
(၄) တင်ပိ ့သည့်အချိန်မတိင်မီ ရက်(၃၀)အတွငး်

အာက် ဖာ်ြပပါ ရာဂါများစစ် ဆး၍

ရာဂါကင်းရှင်း ကာင်းကိ တင်သွင်းလာ သာတိရ စ္ဆာန်တစ် ကာင်ချင်းစီ၏ ဓာတ်ခဲွ
ခန်း စစ် ဆးချက်မှတ်တမ်းများနှင့်အတူ တင်ြပရမည် -
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(ကက) တီဘီ ရာဂါအတွက် intradermal tuberculim test ြဖင့် စစ် ဆးချက်။
(ခခ)

ဘရူဆဲလား သား လ ာ ရာဂါအတွက် Brucella abortus antingen ကိ
သး၍ serum agglutination test (သိ ့မဟတ်) complement fixation
test ြဖင့် စစ် ဆးချက်။

(ဂဂ)

Bluetongue နှင့် Enzootic Bovine Leukosis

ရာဂါများအတွက်

agar-gel immunodiffusion test ြဖင့် စစ် ဆးချက်။
(ဃဃ) Infectious Bovine Rhinotracheitis၊ Infectious Pastular Vulvovaginitis ရာဂါများအတွက် serum neutralization test ြဖင့် စစ် ဆး
ချက်။
(ငင)

Johne's Disease ရာဂါကိ complement fixation test (သိ ့မဟတ်)
direct faceal smear method ြဖင့် စစ် ဆးချက်။

(စစ)

Contagious Bovine Pleuropneumonia

ရာဂါကိ Complement

fixation test ြဖင့် စစ် ဆးချက်။
(ဃ)

ြမန်မာနိင်ငရှိ တိရ စ္ဆာန်ကူးစက် ရာဂါ စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်း၌ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း
(၁) ြမန်မာနိင်ငသိ ့ ရာက်ရှိပါက တိရ စ္ဆာန်ကးူ စက် ရာဂါ စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်း
အတွင်းသိ ့ နာက်ဆးတိရ စ္ဆာန်ကိ စခန်းအတွင်းသိ ့ထည့်သွင်းထားရှိ ပီးသည့်အချိန်မှ
စတင်၍ အနည်းဆး(၁၀)ရက် (သိ ့မဟတ်) လိအပ်ပါက ရက်ပိမိ၍ ထိန်းသိမ်းထားရှိ
ရမည်။
(၂) စခန်းမှ

နာက်ဆးတိရ စ္ဆာန်ကိထတ်ယူ ပီး စခန်းတစ်ခလးကိ အညစ်အ ကးများ

ရှင်းလင်းြခင်းနှင့် ပိးသတ် ဆးပက်ြဖန်းြခင်း စသည်တိ ့အား ဆာင်ရွက် ပီး နာက်
(၃)ရက် ကာပါက နာက်တစ်သတ်အား စခန်းအတွင်းသိ ့ထည့်သွင်းနိင်သည်။
(၃) စခန်းတာဝန်ခ တိရ စ္ဆာန် ဆးကဆရာဝန်၏

စာင့် ကည့် ကီး ကပ်မြဖင့် အလပိတ်

မာ် တာ်ယဉ် (သိ ့မဟတ်) ထရပ်ကားြဖင့် တိရ စ္ဆာန်များတင် ဆာင်ကာ စခန်းမှ
သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ မွးြမူ ရးြခသိ ့ သယ် ဆာင်ရမည်။
(င)

ွ း် သိ ့ တင်သွင်းလာ သာအ ကိမ်တိင်း က ၊ဲ နွားများ
အခ ကး ငွ ပး ဆာင်ြခင်း။ ြပည်တင
အတွက် အာက် ဖာ်ြပပါနန်းထားများအတိင်း အခ ကး ငွများ ပး ဆာင်ရမည် က ၊ဲ နွား တစ် ကာင်လ င် (၁၀၀၀၀) ကျပ်
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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသဖွ ့ဖုိ း ရး၀န် ကီးဌာန
မွးြမူ ရးနှငက
့် သ ရးဦးစီးဌာန
ြပည်တင
ွ း် သိ ့တင်သင
ွ း် လာ သာ ြမင်းများအတွက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ
၁။

တိရ စ္ဆာန်

- ြမင်း

၂။

တင်ပိ ့ သာနိင်င

- နိင်ငအားလး

၃။

တင်ပိ ့သည်ရ
့ ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်

-

၄။

တင်သင
ွ း် ြခင်းဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
(က)

သွင်းကန်လိင်စင်။

မွးြမူရန်

တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန်များနှငအ
့် တူ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း

ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနမှ

ခွင့်ြပုထတ် ပးထား သာ

သက်တမ်းမ ကျာ် သးသည့်

သွင်းကန်လိင်စင် ပါရှရ
ိ မည်။
(ခ)

တိရ စ္ဆာန်၏ ဖာ်ြပချက်။ တင်သွင်းလာ သာတိရ စ္ဆာန်နှင့်အတူ တိရ စ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိင်သည့်
ြပည့်စ သာ ဖာ်ြပချက်များ (သိ ့မဟတ်) သက် သခမှတ်တမ်းအြပည့်အစ ဖာ်ြပချက်ပါရှိ
သည့် သက် သခလက်မှတ်ပါရှိရမည်။

(ဂ)

ှ အ
့် တူ
တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏ ထာက်ခချက်လက်မှတ်။ တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန်နင
တင်ပိ ့လာ သာနိင်ငရှိ

တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏

အခွင့်အာဏာရှိသူ

တိရ စ္ဆာန် ဆးက

ဆရာဝန်ထမှ တိရ စ္ဆာန်တစ် ကာင်ချင်းစီ၏ အ ကာင်းအရာ၊ အချက်အလက် (သိ ့မဟတ်)
မှတ်တမ်းအြပည့်အစ ဖာ်ြပချက်များနှင့်အတူ လက်မှတ်ထိးထတ် ပးထားသည့် ကျန်းမာ
ကာင်း ထာက်ခချက်လက်မှတ်ပါရှိရမည်။ အဆိပါ ထာက်ခချက်လက်မှတ်တွင် အာက်
ဖာ်ြပပါအချက်များ ပါရှိရမည် (၁) Pedigree certificate (မိဘ၊ ဘိးဘွားများ၏အဆင့်ဆင့်မှတ်တမ်း)။
(၂) တင်ပိ ့လာ သာတိရ စ္ဆာန်များသည် တင်ပိ ့သည့်အချိန်တွင် ကပ်ပါး ရာဂါနှင့် အြခား
ကူးစက် ရာဂါကင်းစင်မ။
(၃)

တင်ပိ ့လာ သာ

တိရ စ္ဆာန်များသည်

Encephalomyelitis၊

Vesicular

African
Stomatitis၊

Horse

Sickness၊

Dourine

နှင့်

Equine
Epzootic

Lymphangitis စသည့် ရာဂါများကင်းရှင်း သာ တိင်းြပည်များမှ ြဖစ်ပါ ကာင်း
နှင့် မတင်ပိ ့မီ(၁၂)လအတွင်း

Equine Infectious Anaemia၊ Equine Viral

Arthritis, Equine Rhinopneumonitis, Equine Influenza and Horse Pox,
Glanders, Strangles and Surra စသည့် ရာဂါလက္ခဏာများ ကင်းရှင်း သာ
ဒသများမှ ြဖစ်ပါ ကာင်း။
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(၄) တင်ပိ ့လာ သာ တိရ စ္ဆာန်များသည် တင်ပိ ့မည်န
့ င်
ိ င၏

တိရ စ္ဆာန်ကူးစက် ရာဂါ

စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်းအတွင်း၌ မတင်ပိ ့မီ (၃၀)ရက် ကာ ထိန်းသိမ်းထားရှိ ပီး
ြဖစ်ပါ ကာင်း။
(၅) မတင်ပိ ့မီ ရက်(၃၀) ကိုတင်၍ ကူးစက်တတ် သာ

ရာဂါများြဖစ်သည့် Equine

Infectious Anaemia၊ African Horse Sickness နှင့် Equine Viral Arthritis
စသည့် ရာဂါများကိစစ် ဆး၍

ရာဂါကင်းရှင်း ကာင်းကိ

တင်သွင်းလာ သာ

တိရ စ္ဆာန်တစ် ကာင်ချင်းစီ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ် ဆးမ မှတ်တမ်းများနှင့်အတူ တင်ြပရ
မည်။
(၆) တိရ စ္ဆာန်များကိမတင်ပိ ့မီ ရက်အနည်းငယ် ကိုတင်၍ တိရ စ္ဆာန် ကိယ်တွင်းနှင့် ြပင်ပ
ကပ်ပါးပိး ကာင်များ ကင်းစင်ရန်အတွက် (၂)မျိုးစလးအ ပ အကျိုးသက် ရာက်
သာ သချ ဆး/ ပိးသတ် ဆးများြဖင့် ကသ ပး ပီးြဖစ်ရမည်။
(ဃ)

ြမန်မာနိင်ငရှိ တိရ စ္ဆာန်ကူးစက် ရာဂါ စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်း၌ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း
(၁) တိရ စ္ဆာန်များြပည်တင
ွ ်းသိ ့ ရာက်ရှိချိန်၌ ကျန်းမာ ရးအ ြခအ နပမှန်ရှိမရှိ ချက်ြခင်း
စစ် ဆးခရမည်။
(၂) တိရ စ္ဆာန်များကိ ထည့်သွင်း သယ်ယူပိ ့ ဆာင် သာယာဉ်သည်

သချာစွာ သန် ့စင်၊

ပိးသတ်ထား ပီး တိရ စ္ဆာန်များထိခိက်ဒဏ်ရာမရှိ စနိင် သာ ပစအ နအထား ြဖစ်ရ
မည်။
(၃) လမ်းခရီး၌ ခတ္တခဏရပ်နားစဉ်အချိန်အတွင်း ကျန်းမာ ရးအ ြခအ နမတူညီ သာ
အြခားတိရ စ္ဆာန်များနှင့် အတူထားရှြိ ခင်း၊ ထိ တွ ့ြခင်းမရှိ စရ။
(၄) တင်ပိ ့လာ သာတိရ စ္ဆာန်များ ခရီးလမ်းဆးသိ ့ ရာက်ရပ
ိှ ါက ကူးစက် ရာဂါ စစ် ဆး
ထိန်းချုပ် ရးစခန်းအတွင်း၌ အနည်းဆး(၃၀)ရက် ကာ ထိန်းသိမ်းထားရှိ၍ လိအပ်
ပါက ဓာတ်ခွဲခန်းစစ် ဆးမနှင့်

ဆးဝါးကသမများ ြပုလပ်ရမည်။ ဓာတ်ခွဲခန်း

စစ် ဆးမနှင့် ဆးဝါးကသမများ၏ ကန်ကျစရိတ်များကိ ပိင်ရှင်မှကျခရမည်။
(၅) သွင်းကန်လပ်ငန်း၏ လိအပ်ချက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် ြပည့်စမမရှိပါက
တင်ပိ ့လာ သာတိရ စ္ဆာန်များကိ လျာ် ကးမရှိဖျက်ဆီးြခင်း (သိ ့မဟတ်) တင်ပိ ့သည့်
နိင်ငသိ ့ ြပန်လည်ပိ ့ ဆာင်ြခင်း ခရမည်။
(င)

အခ ကး ငွ ပး ဆာင်ြခင်း။ ြပည်တင
ွ း် သိ ့ တင်သွင်းလာ သာအ ကိမ်တိင်း ြမင်းများ
အတွက် အာက် ဖာ်ြပပါနန်းထားများအတိင်း အခ ကး ငွများ ပး ဆာင်ရမည် ြမင်းတစ် ကာင်လ င် (၁၀၀၀၀) ကျပ်
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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသဖွ ့ဖုိ း ရး၀န် ကီးဌာန
မွးြမူ ရးနှငက
့် သ ရးဦးစီးဌာန
ြပည်တင
ွ း် သိ ့တင်သင
ွ း် လာ သာ သိး၊ ဆိတမ
် ျားအတွက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ
၁။

တိရ စ္ဆာန်

- သိး၊ ဆိတ်

၂။

တင်ပိ ့ သာနိင်င

- နိင်ငအားလး

၃။

တင်ပိ ့သည်ရ
့ ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်

-

၄။

တင်သင
ွ း် ြခင်းဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
(က)

သွင်းကန်လိင်စင်။

မွးြမူရန်

တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန်များနှငအ
့် တူ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း

ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနမှ

ခွင့်ြပုထတ် ပးထား သာ

သက်တမ်းမ ကျာ် သးသည့်

သွင်းကန်လိင်စင် ပါရှရ
ိ မည်။
(ခ)

တိရ စ္ဆာန်၏ ဖာ်ြပချက်။ တင်သွင်းလာ သာတိရ စ္ဆာန်နှင့်အတူ တိရ စ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိင်သည့်
ြပည့်စ သာ ဖာ်ြပချက်များ (သိ ့မဟတ်) သက် သခမှတ်တမ်းအြပည့်အစ ဖာ်ြပချက်ပါရှိ
သည့် သက် သခလက်မှတ်ပါရှိရမည်။

(ဂ)

တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏ ထာက်ခချက်လက်မှတ်။ တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန်နင
ှ အ
့် တူ
တင်ပိ ့လာ သာနိင်ငရှိ

တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏

အခွင့်အာဏာရှိသူ

တိရ စ္ဆာန် ဆးက

ဆရာဝန်ထမှ တိရ စ္ဆာန်တစ် ကာင်ချင်းစီ၏ အ ကာင်းအရာ၊ အချက်အလက် (သိ ့မဟတ်)
မှတ်တမ်းအြပည့်အစ

ဖာ်ြပချက်များနှင့်အတူ

လက်မှတ်ထိးထတ် ပးထားသည့်

ကျန်းမာ ကာင်း ထာက်ခချက်လက်မှတ် ပါရှိရမည်။ အဆိပါ ထာက်ခချက်လက်မှတ်တွင်
အာက် ဖာ်ြပပါအချက်များပါရှိရမည် (၁) တင်သွင်းလာ သာတိရ စ္ဆာန်များသည် ကူးစက် ရာဂါများကင်းရှင်း၍ ကျန်းမာ သာ
လက္ခဏာ ရှိရမည်။
(၂) တင်သွင်းလာ သာ

တိရ စ္ဆာန်များသည်

လွနခ
် ဲ့ သာ(၁၂)လအတွင်း၌

FMD၊

Rinderpest၊ Contagious Bovine Pleuropneumonia(CBPP)နှင့်Contagious
Caprine Pleuropneumonia(CCPP)စသည့် ရာဂါများကင်းရှင်း သာ ဒသများမှ
ြဖစ်ရမည်။
(၃) တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန်များအား CBPP နှင့် CCPP စသည့် ရာဂါများအတွက်
Complement Fixation Test (CFT)ြဖင့်စစ် ဆး၍ ရာဂါကင်းရှင်း ကာင်းကိ
တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန်တစ် ကာင်ချင်းစီ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ် ဆးမမှတ်တမ်းများ
ပါရှိရမည်။
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(၄) မတင်ပိ ့မီ(၆)လအတွင်း ဘရူဆလ
ဲ ားသား လ ာ ရာဂါ ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းမရှိသည့် မွးြမူ
ရးြခမှ တင်သင
ွ း် လာ သာ တိရ စ္ဆာန်များြဖစ်ရမည့်အြပင် မတင်ပိ ့မီ(၁)လအတွင်း
CFT ြဖင့်စစ် ဆး၍ ရာဂါကင်းရှင်း သာ တိရ စ္ဆာန်များြဖစ်ရမည်။
(၅) တိရ စ္ဆာန်များကိမတင်ပိ ့မီ (၇)ရက် ကိုတင်၍ တိရ စ္ဆာန် ကိယ်တွင်းနှင့် ြပင်ပ ကပ်ပါး
ပိး ကာင်များ ကင်းစင်ရန်အတွက် (၂)မျိုးစလးအ ပ

အကျိုးသက် ရာက် သာ

သချ ဆး/ ပိးသတ် ဆးများြဖင့် ကသ ပး ပီးြဖစ်ရမည်။
(ဃ)

ြမန်မာနိင်ငရှိ တိရ စ္ဆာန်ကူးစက် ရာဂါ စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်း၌ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း
(၁) တိရ စ္ဆာန်များကိ ထည့်သွင်း သယ်ယူပိ ့ ဆာင် သာယာဉ်သည်

သချာစွာ သန် ့စင်၊

ပိးသတ်ထား ပီး တိရ စ္ဆာန်များထိခိက်ဒဏ်ရာမရှိ စနိင် သာ ပစအ နအထား ြဖစ်ရ
မည်။
(၂) လမ်းခရီး၌ ခတ္တခဏရပ်နားစဉ်အချိန်အတွင်း ကျန်းမာ ရးအ ြခအ နမတူညီ သာ
အြခားတိရ စ္ဆာန်များနှင့် အတူထားရှြိ ခင်း၊ ထိ တွ ့ြခင်းမရှိ စရ။
(၃) တင်ပိ ့လာ သာတိရ စ္ဆာန်များ ခရီးလမ်းဆးသိ ့ ရာက်ရပ
ိှ ါက ကူးစက် ရာဂါ စစ် ဆး
ထိန်းချုပ် ရးစခန်းအတွင်း၌ အနည်းဆး(၁၀)ရက် ကာ ထိန်းသိမ်းထားရှိ၍ လိအပ်
ပါက ဓာတ်ခွဲခန်းစစ် ဆးမနှင့်

ဆးဝါးကသမများ ြပုလပ်ရမည်။ ဓာတ်ခွဲခန်း

စစ် ဆးမနှင့် ဆးဝါးကသမများ၏ ကန်ကျစရိတ်များကိ ပိင်ရှင်မှကျခရမည်။
(၄) သွင်းကန်လပ်ငန်း၏ လိအပ်ချက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် ြပည့်စမမရှိပါက
တင်ပိ ့လာ သာတိရ စ္ဆာန်များကိ လျာ် ကးမရှိဖျက်ဆီးြခင်း (သိ ့မဟတ်) တင်ပိ ့သည့်
နိင်ငသိ ့ ြပန်လည်ပိ ့ ဆာင်ြခင်း ခရမည်။
(င)

အခ ကး ငွ ပး ဆာင်ြခင်း။ ြပည်တင
ွ း် သိ ့ တင်သွင်းလာ သာအ ကိမ်တိင်း သိး၊ ဆိတ်
များအတွက် အာက် ဖာ်ြပပါနန်းထားများအတိင်း အခ ကး ငွများ ပး ဆာင်ရမည် သိး၊ ဆိတ် တစ် ကာင်လ င် (၂၀၀၀) ကျပ်
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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသဖွ ့ဖုိ း ရး၀န် ကီးဌာန
မွးြမူ ရးနှငက
့် သ ရးဦးစီးဌာန
ြပည်တင
ွ း် သိ ့တင်သင
ွ း် လာ သာ ဝက်များအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၁။

တိရ စ္ဆာန်

- ဝက်

၂။

တင်ပိ ့ သာနိင်င

- နိင်ငအားလး

၃။

တင်ပိ ့သည်ရ
့ ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်

-

၄။

တင်သင
ွ း် ြခင်းဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
(က)

သွင်းကန်လိင်စင်။

မွးြမူရန်

တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန်များနှငအ
့် တူ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း

ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနမှ

ခွင့်ြပုထတ် ပးထား သာ

သက်တမ်းမ ကျာ် သးသည့်

သွင်းကန်လိင်စင် ပါရှရ
ိ မည်။
(ခ)

တိရ စ္ဆာန်၏ ဖာ်ြပချက်။ တင်သွင်းလာ သာတိရ စ္ဆာန်နှင့်အတူ တိရ စ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိင်သည့်
ြပည့်စ သာ ဖာ်ြပချက်များ (သိ ့မဟတ်) သက် သခမှတ်တမ်းအြပည့်အစ ဖာ်ြပချက်ပါရှိ
သည့် သက် သခလက်မှတ်ပါရှိရမည်။

(ဂ)

တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏ ထာက်ခချက်လက်မတ
ှ ်
(၁) တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန်နင
ှ အ
့် တူ တင်ပိ ့လာ သာနိင်ငရှိ တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန
၏ အခွင့်အာဏာရှိသူ တိရ စ္ဆာန် ဆးကဆရာဝန်ထမှ တိရ စ္ဆာန်တစ် ကာင်ချင်းစီ၏
အ ကာင်းအရာ၊ အချက်အလက် (သိ ့မဟတ်) မှတ်တမ်းအြပည့်အစ ဖာ်ြပချက်များ
နှင့်အတူ လက်မှတ်ထိးထတ် ပးထားသည့် ကျန်းမာ ကာင်း ထာက်ခချက်လက်မှတ်
ပါရှိရမည်။
(၂) တိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့်အတူ Pedigree certificate (မိဘ၊ ဘိးဘွားများ၏ အဆင့်ဆင့်မှတ်
တမ်း) ပူးတွဲပါရှိရမည်။
(၃) တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန်များသည် ကူးစက် ရာဂါလက္ခဏာများ၊ သစွဲ ရာဂါနှင့်
ကိယ်ခန္တာြပင်ပကပ်ပါးပိးများကင်းရှင်း၍ ကျန်းမာ သာလက္ခဏာရှိရမည်။
(၄) တင်ပိ ့ သာမူလနိင်ငသည်

African

Swine

Fever၊

Enterovirus၊

Encephalomyelitis (Teschen Disease)၊ Swine Vesicular Disease နှင့်
Rinderpest စသည့် ရာဂါများ ကင်းရှင်း သာ ဒသများမှ ြဖစ်ရမည်။
(၅) တင်ပိ ့ သာမူလနိင်င (သိ ့မဟတ်) ဒသ (သိ ့မဟတ်) ဇန်တိ ့သည် လွန်ခဲ့ သာ (၁၂)လ
ကာကာလအတွငး် ၌ ခွာနာလ ာနာ ရာဂါ(FMD)ကင်းရှငး် သာ ဒသများြဖစ်ရမည်။
(၆) မတင်ပိ ့မီရက်(၃၀) ကိုတင်၍ ကူးစက်တတ် သာ အာက် ဖာ်ြပပါ ရာဂါများကိ စစ်
ဆး၍ ရာဂါကင်းရှင်း ကာင်းကိ တင်သွင်းလာ သာတိရ စ္ဆာန်တစ် ကာင်ချင်းစီ၏
ဓာတ်ခွဲခန်းစစ် ဆးချက် မှတတ
် မ်းများနှင့်အတူ တင်ြပရမည် -
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(ကက) ဘရူဆဲလား သား လ ာ ရာဂါအတွက် serum agglutination test
(သိ ့မဟတ်) CFT ြဖင့် စစ် ဆးချက်။
(ခခ)

Aujeszky's Disease ရာဂါအတွက် ELISA test ြဖင့်စစ် ဆးချက်။

(ဂဂ)

Transmissible Gastroenteritis (TGE) ရာဂါအတွက် ELISA test
ြဖင့် စစ် ဆးချက်။

(ဃဃ) Atrophic Rhinitis

ရာဂါအတွက် tube agglutination test ြဖင့်

စစ် ဆးချက်။
(ငင)

Leptospirosis

ရာဂါအတွက် antigen သးစွဲ၍ agglutination test

(သိ ့မဟတ်) dihydrostreptomycin (25mg/kg) ကိ (၁၄)ရက်ြခား၍
(၂) ကိမ် ခွဲထိးြခင်းြဖင့် စစ် ဆးချက်။
(စစ)

PRRS ရာဂါအတွက် serological test ြဖင့် စစ် ဆးချက်။

(ဆဆ) မတင်ပိ ့မီ ရက်အနည်းငယ် ကိုတင်၍ တိရ စ္ဆာန်ကိယ်တွင်းနှင့် ြပင်ပကပ်ပါး
ပိး ကာင်များ ကင်းစင်ရန်အတွက် (၂)မျိုးစလးအ ပ အကျိုးသက် ရာက်
သာ သချ ဆး/ ပိးသတ် ဆးများြဖင့် ကသ ပး ပီးြဖစ်ရမည်။
(ဃ)

ြမန်မာနိင်ငရှိ တိရ စ္ဆာန်ကူးစက် ရာဂါ စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်း၌ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း
(၁) တိရ စ္ဆာန်များကိ ထည့်သွင်း သယ်ယူပိ ့ ဆာင် သာယာဉ်သည်

သချာစွာ သန် ့စင်၊

ပိးသတ်ထားရမည်။
(၂) တင်ပိ ့လာ သာတိရ စ္ဆာန်များ ခရီးလမ်းဆးသိ ့ ရာက်ရပ
ိှ ါက ကူးစက် ရာဂါ စစ် ဆး
ထိန်းချုပ် ရးစခန်းအတွင်း၌ အနည်းဆး(၃၀)ရက် ကာ ထိန်းသိမ်းထားရှိ၍ လိအပ်
ပါက ဓာတ်ခွဲခန်းစစ် ဆးမနှင့်

ဆးဝါးကသမများ ြပုလပ်ရမည်။ ဓာတ်ခွဲခန်း

စစ် ဆးမနှင့် ဆးဝါးကသမများ၏ ကန်ကျစရိတ်များကိ ပိင်ရှင်မှကျခရမည်။
(၃) သွင်းကန်လပ်ငန်း၏ လိအပ်ချက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် ြပည့်စမမရှိပါက
တင်ပိ ့လာ သာတိရ စ္ဆာန်များကိ လျာ် ကးမရှိဖျက်ဆီးြခင်း (သိ ့မဟတ်) တင်ပိ ့သည့်
နိင်ငသိ ့ ြပန်လည်ပိ ့ ဆာင်ြခင်း ခရမည်။
(င)

ွ း် သိ ့ တင်သွင်းလာ သာအ ကိမ်တိင်း
အခ ကး ငွ ပး ဆာင်ြခင်း။ ြပည်တင

ဝက်များ

အတွက် အာက် ဖာ်ြပပါနန်းထားများအတိင်း အခ ကး ငွများ ပး ဆာင်ရမည် ဝက်တစ် ကာင်လ င် (၂၀၀၀) ကျပ်

9
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသဖွ ့ဖုိ း ရး၀န် ကီးဌာန
မွးြမူ ရးနှငက
့် သ ရးဦးစီးဌာန
ြပည်တင
ွ း် သိ ့တင်သင
ွ း် လာ သာ ခွး နှင့် ကာင်များအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၁။

တိရ စ္ဆာန်

-

၂။

တင်ပိ ့ သာနိင်င

- နိင်ငအားလး

၃။

တင်ပိ ့သည်ရ
့ ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်

-

၄။

တင်သင
ွ း် ြခင်းဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
(က)

သွင်းကန်လိင်စင်။

ခွး၊ ကာင်
မွးြမူရန်

တင်သွင်းလာ သာ

ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနမှ

တိရ စ္ဆာန်များနှငအ
့် တူ

စီးပွား ရးနှင့်

ခွင့်ြပုထတ် ပးထား သာ

သက်တမ်း

မ ကျာ် သးသည့် သွင်းကန်လိင်စင်ပါရှိရမည်။
(ခ)

တိရ စ္ဆာန်၏ ဖာ်ြပချက်။

တင်သွင်းလာ သာတိရ စ္ဆာန်နှင့်အတူ

တိရ စ္ဆာန်နှင့်

သက်ဆိင်သည့် ြပည့်စ သာ ဖာ်ြပချက်များ (သိ ့မဟတ်) သက် သခမှတ်တမ်း အြပည့်အစ
ဖာ်ြပချက်ပါရှိသည့် သက် သခလက်မှတ်ပါရှိရမည်။
(ဂ)

တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏ ထာက်ခချက်လက်မတ
ှ ်
(၁) တင်သွင်းလာ သာ
ဆးကဌာန၏

တိရ စ္ဆာန်နှင့်အတူ
အခွင့်အာဏာရှိသူ

တစ် ကာင်ချင်းစီ၏အ ကာင်းအရာ၊

တိရ စ္ဆာန်

တင်ပိ ့လာ သာနိင်ငရှိ

တိရ စ္ဆာန် ဆးကဆရာဝန်ထမှ

တိရ စ္ဆာန်

အချက်အလက်(သိ ့မဟတ်)

မှတ်တမ်း

လက်မှတ်ထိးထတ် ပးထားသည့်

အြပည့်အစ ဖာ်ြပချက်များနှင့်အတူ

ကျန်းမာ ကာင်း ထာက်ခချက်လက်မှတ်ပါရှိရမည်။
(၂) တင်သွင်းလာ သာ

တိရ စ္ဆာန်များသည်

သစွဲ ရာဂါနှင့်ကိယ်ခန္တာြပင်ပ

ကူးစက် ရာဂါလက္ခဏာများ၊

ကပ်ပါးပိးများကင်းရှင်း၍

ကျန်းမာ သာ

လက္ခဏာရှိရမည်ြဖစ် ပီး ခရီးသွားရန်ကျန်းမာ ကာင်း ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရ မည်။
(၃) တင်ပိ ့ သာမူလနိင်ငသည် အနည်းဆး လွန်ခဲ့ သာ(၁၂)လ ကာကာလ အတွင်း၌
ခွးရူး ရာဂါကင်းရှင်း သာ ဒသြဖစ်ရမည်။

သိ ့မဟတ်ပါက

အဆိပါနိင်ငမှ

မထွက်ခွာမီ အနည်းဆး(၂၁)ရက် ကိုတင်၍ တရားဝင် အသိအမှတြ် ပုထား သာ
ခွးရူး ရာဂါ ကာကွယ် ဆးထိး ပီး ြဖစ်ရမည်။
(၄) မတင်ပိ ့မီ (၂၁)ရက် ကိုတင်၍ တရားဝင် အသိအမှတ်ြပုထား သာ Distemper၊
Hepatitis၊ Leptospirosis နှင့် Parvovirus စသည့် ရာဂါ ကာကွယ် ဆးများ
ထိး ပီးြဖစ်ရမည်။
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(ဃ)

ြမန်မာနိင်ငရှိ

တိရ စ္ဆာန်ကးူ စက် ရာဂါ

စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်း၌

ထိန်းသိမ်း

ထားရှိြခင်း
(၁) နိင်ငတကာ လဆိပ်များ၌

ခတ္တ ရပ်နားစဉ်အချိန်အတွင်း

အြခားတိရ စ္ဆာန်

များနှင့်အတူထားရှိြခင်း၊ အတူထိ တွ ့ြခင်းမရှိ စရ။
(၂) တင်ပိ ့လာ သာတိရ စ္ဆာန်များ

ခရီးလမ်းဆးသိ ့ ရာက်ရှိပါက

ကူးစက် ရာဂါ

စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်းအတွင်း၌ အနည်းဆး(၃၀)ရက် ကာ ထိန်းသိမ်း ထားရှိ၍
လိအပ်ပါက

ဓာတ်ခွဲခန်းစစ် ဆးမနှင့်

ဓာတ်ခွဲခန်းစစ် ဆးမနှင့်

ဆးဝါးကသမများ

ဆးဝါးကသမများ၏

ြပုလပ်

ကန်ကျစရိတ်

ရမည်။
များကိ

ပိင်ရှင်မှကျခရမည်။
(၃) သွင်းကန်လပ်ငန်း၏ လိအပ်ချက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ြပည့်စမ မရှိပါက
တင်ပိ ့လာ သာတိရ စ္ဆာန်များကိ လျာ် ကးမရှိဖျက်ဆီးြခင်း (သိ ့မဟတ်) တင်ပိ ့သည့်
နိင်ငသိ ့ ြပန်လည်ပိ ့ ဆာင်ြခင် ခရမည်။
(င)

အခ ကး ငွ ပး ဆာင်ြခင်း။
ခွးနှင့် ကာင်များအတွက်

ြပည်တွင်းသိ ့

တင်သွင်းလာ သာအ ကိမ်တိင်း

အာက် ဖာ်ြပပါနန်းထားများအတိင်း

ပး ဆာင်ရမည် ခွး၊ ကာင် တစ် ကာင်လ င် (၁၀၀၀၀) ကျပ်

အခ ကး ငွ

များ
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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသဖွ ့ဖုိ း ရး၀န် ကီးဌာန
မွးြမူ ရးနှငက
့် သ ရးဦးစီးဌာန
ြပည်တင
ွ း် သိ ့တင်သင
ွ း် လာ သာ မျိုး ကက်ဥ၊ မျိုး ကက်နင
ှ ့် ငှကမ
် ျားအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၁။

တိရ စ္ဆာန်

- မျိုး ကက်ဥ၊ မျိုး ကက်နှင့် ငှက်

၂။

တင်ပိ ့ သာနိင်င

- နိင်ငအားလး

၃။

တင်ပိ ့သည်ရ
့ ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်

-

၄။

တင်သင
ွ း် ြခင်းဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
(က)

သွင်းကန်လိင်စင်။

မွးြမူရန်

တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန်များနှငအ
့် တူ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း

ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနမှ

ခွင့်ြပုထတ် ပးထား သာ

သက်တမ်းမ ကျာ် သးသည့်

သွင်းကန်လိင်စင် ပါရှရ
ိ မည်။
(ခ)

တိရ စ္ဆာန်၏ ဖာ်ြပချက်။ တင်သွင်းလာ သာတိရ စ္ဆာန်နှင့်အတူ တိရ စ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိင်သည့်
ြပည့်စ သာ ဖာ်ြပချက်များ (သိ ့မဟတ်) သက် သခမှတ်တမ်းအြပည့်အစ ဖာ်ြပချက်ပါရှိ
သည့် သက် သခလက်မှတ်ပါရှိရမည်။

(ဂ)

တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏ ထာက်ခချက်လက်မတ
ှ ်
(၁) တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန်နင
ှ အ
့် တူ တင်ပိ ့လာ သာနိင်ငရှိ တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန
၏ အခွင့်အာဏာရှိသူ တိရ စ္ဆာန် ဆးကဆရာဝန်ထမှ တိရ စ္ဆာန်တစ် ကာင်ချင်းစီ၏
အ ကာင်းအရာ၊ အချက်အလက် (သိ ့မဟတ်) မှတ်တမ်းအြပည့်အစ ဖာ်ြပချက်များ
နှင့်အတူ လက်မှတ်ထိးထတ် ပးထားသည့် ကျန်းမာ ကာင်း ထာက်ခချက်လက်မှတ်
ပါရှိရမည်။
(၂)

မွးြမူရန်တင်သွင်းလာ သာ မျိုး ကက်ဥ၊ မျိုး ကက်နှင့် ငှက်များနှင့်အတူ Pedigree
certificate (မိဘ၊ ဘိးဘွားများ၏ အဆင့်ဆင့်မှတ်တမ်း) ပူးတွဲပါရှိရမည်။

(၃) မျိုး ကက်ဥ၊ မျိုး ကက်နှင့် ငှကမ
် ျားသည် မျိုးမှန်၍ ရာဂါကင်းရှင်း သာ တရားဝင်
အသိအမှတြ် ပုထား သာ ြခများမှြဖစ်ရမည်။
(၄) တင်ပိ ့ သာ မူလနိင်ငသည် Fowl plague, Salmonella pullorum နှင့် Highly
Pathogenic Avian Influenza စသည့် ရာဂါများကင်းရှင်း သာ ဒသ ြဖစ်ရမည်။
(၅) တင်ပိ ့ သာမူလနိင်ငသည်

အနည်းဆး

လွန်ခဲ့ သာ(၆)လ ကာ

ကာလအတွင်း၌

Avian Encephalomyelitis၊ Egg-drop Syndrome (EDS)၊ Parvo Virus
Infection Infectious Anaemia နှင့် Ornithosis စသည့် ရာဂါလက္ခဏာများ
ကင်းရှငး် သာ ဒသြဖစ်ရမည်။
(၆) မျိုး ကက်ဥ၊ ရက်သား မျိုး ကက် ပါက်များသည် ကမ္ဘာ့တိရ စ္ဆာန်ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့၏
စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ (OIE - International Animal Health Code)အရ
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တင်ပိ ့ သာနိင်ငမှ

အသိအမှတြ် ပု

တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏

အခွင့်အာဏာရှိသူ

ကိယ်တိင် လက်မှတ် ရးထိးထား သာ စီမခန် ့ခွဲမ၊ ကျန်းမာ ရးနှင့်ညီညွတ်၍ ရာဂါ
ကင်းရှင်း ကာင်း ထာက်ခချက်လက်မှတ် ထတ် ပးထား သာ ြခနှင့် ဖာက်စက်မှ
ြဖစ်ရမည်။
(၇) မျိုး ကက်ဥ၊ ရက်သားမျိုး ကက် ပါက်များကိ အြခား ကက်ဥများ၊ ကက်ငှကမ
် ျားနှင့်
ထိ တွ ့မမရှိ စရန် ပးခွအသစ်များထဲသိ ့ ဖာက်စက်မှတိက်ရိက်ထည့်၍ တင်ပိ ့ရမည်။
ကျန်းမာ ရးအ ြခအ နမတူညီ သာ

အြခားတိရ စ္ဆာန်များနှင့်

အတူထားရှိြခင်း၊

ထိ တွ ့ြခင်းမရှိ စရ။
(ဃ)

ြမန်မာနိင်ငရှိ တိရ စ္ဆာန်ကူးစက် ရာဂါ စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်း၌ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း
ိှ ာ သာ န ့စ၍ (၁၄-၃၀)ရက်အထိ ရက်သား ကက်၊ ငှက်များကိ
(၁) လိအပ်ပါက ရာက်ရလ
သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ ကူးစက် ရာဂါစစ် ဆးထိနး် ချုပ် ရးစခန်းအတွင်း၌ ဓာတ်ခွဲခန်း
စစ် ဆးမနှင့် ဆးဝါးကသမများ ြပုလပ်ရန်ထားရှိရမည်။
(၂) ဓာတ်ခွဲခန်းစစ် ဆးမနှင့် ဆးဝါးကသမများ၏ကန်ကျစရိတမ
် ျားကိ တင်ပိ ့သူမှ သာ်
လည်း ကာင်း (သိ ့မဟတ်) ပိင်ရှင်မှကျခရမည်။

တာရိင်း ကျးငှကက
် ိစမ
္စ ျားတွင်

ရာက်ရှိသည့် န ့မှ ရက် ပါင်း(၃၀)အထိ စဉ်ဆက်မြပတ် စာင့် ကည့်စစ် ဆးရမည်။
(၃) သွင်းကန်လပ်ငန်း၏ လိအပ်ချက်စည်းကမ်းချက်များနှင့် ြပည့်စမမရှိပါက တင်ပိ ့လာ
သာ မျိုး ကက်ဥ၊ မျိုး ကက်နှင့် ငှကမ
် ျားကိ လျာ် ကးမရှိဖျက်စီးြခင်း၊ တင်ပိ ့သည့်
နိင်ငသိ ့ ြပန်လည်ပိ ့ ဆာင်ြခင်း ခရမည်။
(င)

အခ ကး ငွ ပး ဆာင်ြခင်း။ ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းလာ သာအ ကိမ်တိင်း မျိုး ကက်ဥ၊
မျိုး ကက်နှင့် ငှက်များအတွက်

အာက် ဖာ်ြပပါနန်းထားများအတိင်း အခ ကး ငွများ

ပး ဆာင်ရမည် (၁) မျိုး ကက်ဥအတွက် တစ်လး (၂) ကျပ်
(၂) ရက်သား ကက် ပါက် တစ် ကာင် (၄) ကျပ်
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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသဖွ ့ဖုိ း ရး၀န် ကီးဌာန
မွးြမူ ရးနှငက
့် သ ရးဦးစီးဌာန
ြပည်တင
ွ း် သိ ့တင်သင
ွ း် လာ သာ အမဲသား၊ ဆိတသ
် ားနှင့် စားသးနိင် သာ
တိရ စ္ဆာန်ထက
ွ က
် န်ပစ္စညး် များအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၁။

တိရ စ္ဆာန်

- အမဲသား၊ ဆိတ်သားနှင့် စားသးနိင် သာ တိရ စ္ဆာန်
ထွက်ကန်ပစ္စည်းများ

၂။

တင်ပိ ့ သာနိင်င

- နိင်ငအားလး

၃။

တင်ပိ ့သည်ရ
့ ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်

- စားသးရန်

၄။

တင်သင
ွ း် ြခင်းဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
(က)

သွင်းကန်လိင်စင်။ တင်သွင်းလာ သာ အမဲသား၊ ဆိတ်သားနှင့် စားသးနိင် သာ တိရ စ္ဆာန်
ထွကက
် န်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနမှ ခွင့်ြပု
ထတ် ပးထား သာ သက်တမ်းမ ကျာ် သးသည့် သွငး် ကန်လင်
ိ စင် ပါရှိရမည်။

(ခ)

တိရ စ္ဆာန်ထွကက
် န်ပစ္စည်း၏ ဖာ်ြပချက်။ တင်သွင်းလာ သာ အမဲသား၊ ဆိတ်သားနှင့်
စားသးနိင် သာ တိရ စ္ဆာန်ထွက်ကန်ပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိင်သည့် ြပည့်စ သာ ဖာ်ြပချက်
များ (သိ ့မဟတ်) သက် သခမှတ်တမ်း အြပည့်အစ

ဖာ်ြပချက်ပါရှိသည့် သက် သခ

လက်မှတ် ပါရှိရမည်။
(ဂ)

တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏

ထာက်ခချက်လက်မတ
ှ ်။ တင်သွင်းလာ သာ စားသးနိင် သာ

တိရ စ္ဆာန်ထွက်ကန်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ တင်ပိ ့လာ သာနိင်ငမှ တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏
အခွင့်အာဏာရှိသူ တိရ စ္ဆာန် ဆးကဆရာဝန်ကိယ်တိင် လက်မှတ် ရးထိးထား သာ ရာဂါ
် ါရှိရမည်။ ထာက်ခချက်လက်မှတ်၌ တိရ စ္ဆာန်
ကင်းရှင်း ကာင်း ထာက်ခချက်လက်မှတပ
ထွကက
် န်ပစ္စည်း၏ အ သးစိတ်အချက်အလက်နှင့် အာက် ဖာ်ြပပါ ရာဂါများ ကင်းရှငး်
မအ ြခအ န စသည်တိ ့ကိ အြပည့်အစ ဖာ်ြပပါရှရ
ိ မည် (၁) တင်ပိ ့ သာ မူလနိင်ငသည် Rinderpest နှင့် Bovine Spongiform Encephalo pathy စသည့် ရာဂါများ ကင်းရှငး် သာ ဒသ ြဖစ်ရမည်။
(၂) တင်ပိ ့ သာမူလနိင်င (သိ ့မဟတ်)

ဒသ (သိ ့မဟတ်) ဇန်တိ ့သည် ခွာနာလ ာနာ

ရာဂါ (FMD) ကင်းရှင်း သာ ဒသများြဖစ်ရမည်။
(၃) မတင်ပိ ့မီ လွန်ခဲ့ သာ(၁၂)လအတွင်း ကူးစက် ရာဂါများကင်းရှင်း ကာင်း

ကညာ

ထားသည့်နိင်ငရှိ မွးြမူ ရးြခများနှင့် သားသတ်လပ်ငန်း အ ဆာက်အဦများ ြဖစ်ရ
မည်။
(၄) တင်ပိ ့ သာတိရ စ္ဆာန်ထွက်ကန်ပစ္စည်းများသည် ကူးစက် ရာဂါများကင်းရှင်း ကာင်း
ကညာထားသည့်နိင်ငများရှိ သားသတ်ရသိ ့မပိ ့မီ အနည်းဆး(၄)လ ကိုတင် မွးြမူ
ထားရှိ သာ တိရ စ္ဆာန်များမှ ြဖစ်ရမည်။
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(၅) တင်ပိ ့ သာတိရ စ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများသည် သားသတ်ရ၌ သားမသတ်မီနှင့် သားသတ်
ပီး နာက်

စစ် ဆးြခင်းများ

ဆာင်ရက
ွ ထ
် ားရှသ
ိ ည်အ
့ ြပင်

ကူးစက် ရာဂါများ

ကင်းရှငး် ရမည်။
(၆) တင်ပိ ့လာ သာ တိရ စ္ဆာန်ထွက်ကန်ပစ္စည်းများကိ အချိန်ြပည့်တာဝန်ရိှ တိရ စ္ဆာန်
ဆးကဆရာဝန်၏ ကီး ကပ်မ အာက်၌ ြပင်ဆင်ထတ်လပ်ရမည်။ တင်ပိ ့ချိန် ရာက်
သည်အထိ ထတ်လပ်မ၊ ထပ်ပိးမစသည်များ

ဆာင်ရွက် နစဉ်အတွင်း

ရာဂါနှင့်

ကူးစက်ထိ တွ ့မ မြဖစ် စ ရးအတွက် သန် ့ရှင်း၍ ကျန်းမာ ရးနှင့်ညီညွတ် စရန်
ဂရစိက် ဆာင်ရွက်ရမည်။
(၇) တင်ပိ ့လာ သာ အသားနှင့် အသားထွက်ကန်ပစ္စည်းများတွင် စားသးသူ လူအများ၏
ကျန်းမာ ရးနှင့် အသက် ဘးအန္တရာယ်ြဖစ် စသည့် ကာရှည်စွာ သိ လှာင်နိင်ရန်နှင့်
အန ့အရသာပိမိ ကာင်း စရန်အတွက် ဓာတပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိ ထည့်သွင်း ရာစပ်
ြခင်း မရှိ စရ။
(၈) တင်ပိ ့လာ သာ

အသားနှင့်

အသားထွကက
် န်ပစ္စည်းတိ ့၏

နမူနာပစ္စည်းများကိ

ိ ရှိ
ပိးသတ် ဆး အ ကင်းအကျန်၊ ဓာတ ဆးဝါးများနှင့် ရာဂါပိးမားများ ပါဝင်မ ရှမ
စစ် ဆးရန်အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(၉) တင်ပိ ့လာ သာ အသားနှင့် အသားထွက်ကန်ပစ္စည်းတိ ့ကိ မတင်ပိ ့မီအချိန် (၃)လ
ထက် ကျာ်လွန်၍ အးခဲအခန်းတွင် သိ လှာင်သိမ်းဆည်းထားြခင်း မရှိရ။
(၁၀) တင်ပိ ့လာ သာ အသားနှင့် အသားထွက်ကန်ပစ္စည်းတိ ့တွင် ကျန်းမာ ကာင်း အမှတ်
တဆိပ် (သိ ့မဟတ်) အသားစစ် ဆး ပီးစီးြခင်း အမှတ်တဆိပ်များ ပါရှိရမည်။
(ဃ)

ြမန်မာနိင်ငရှိ တိရ စ္ဆာန်ကူးစက် ရာဂါ စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်း၌ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း
(၁) တင်သွင်းရာနိင်ငသိ ့ ဆိက် ရာက်ပါက အသားနှင့် အသားထွက်ကန်ပစ္စည်းတိ ့မှ
နမူနာပစ္စည်းများကိ စစ် ဆးရန်အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။ ကန်ကျစရိတ်
များကိ ပိင်ရှင် (သိ ့မဟတ်) တင်ပိ ့သူမှကျခရမည်။
(၂) သွင်းကန်လပ်ငန်း၏ လိအပ်ချက်စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာြခင်း၊ ြပည့်စြခင်း
မရှိပါက တင်ပိ ့လာ သာ အသားနှင့် အသားထွက်ကန်ပစ္စည်းတိ ့ကိ

လျာ် ကးမရှိ

ဖျက်ဆးီ ြခင်း၊ တင်ပိ ့လာသည့်နိင်ငသိ ့ ြပန်လည်ပိ ့ ဆာင်ြခင်း ခရမည်။
(င)

ွ း် သိ ့ တင်သွင်းလာ သာအ ကိမ်တိင်း အမဲသား၊
အခ ကး ငွ ပး ဆာင်ြခင်း။ ြပည်တင
် န်ပစ္စည်းများအတွက်
ဆိတ်သားနှင့် စားသးနိင် သာ တိရ စ္ဆာန်ထွကက

အာက် ဖာ်ြပပါ

နန်းထားများအတိင်း အခ ကး ငွများ ပး ဆာင်ရမည် (၁)

အးခဲ အမဲသား/ဆိတ်သားနှင့် စားသးနိင် သာ
တိရ စ္ဆာန်ထွက်ကန်ပစ္စည်း

(၂) ြပုြပင်ထား သာအသား ြခာက် -

-

တစ်တန်လျင် (၁၅၀၀) ကျပ်

တစ်တန်လျင် (၄၀၀၀) ကျပ်
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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသဖွ ့ဖုိ း ရး၀န် ကီးဌာန
မွးြမူ ရးနှငက
့် သ ရးဦးစီးဌာန
ြပည်တင
ွ း် သိ ့တင်သင
ွ း် လာ သာ ကက်သားနှငစ
့် ားသးနိင် သာ
တိရ စ္ဆာန်ထက
ွ က
် န်ပစ္စညး် များအတွကစ
် ည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၁။

တိရ စ္ဆာန်

-

၂။

တင်ပိ ့ သာနိင်င

- နိင်ငအားလး

၃။

တင်ပိ ့သည်ရ
့ ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်

- စားသးရန်

၄။

တင်သင
ွ း် ြခင်းဆိင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
(က)

ကက်သားနှင့်စားသးနိင် သာ တိရ စ္ဆာန်ထက
ွ က
် န် ပစ္စည်းများ

သွင်းကန်လိင်စင်။

တင်သွင်းလာ သာ ကက်သားနှင့်စားသးနိင် သာ တိရ စ္ဆာန်ထွက်ကန်

ပစ္စည်းများနှင့်အတူ

စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနမှ

ခွင့်ြပုထတ် ပး

ထား သာ သက်တမ်းမ ကျာ် သးသည့် သွင်းကန်လိင်စင်ပါရှိရမည်။
(ခ)

တိရ စ္ဆာန်ထွကက
် န်ပစ္စည်း၏ ဖာ်ြပချက်။ တင်သွင်းလာ သာ ကက်သားနှင့် စားသးနိင် သာ
တိရ စ္ဆာန်ထွက်ကန်ပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိင်သည့် ြပည့်စ သာ ဖာ်ြပချက်များ (သိ ့မဟတ်)
သက် သခမှတ်တမ်း အြပည့်အစ ဖာ်ြပချက်ပါရှိသည့် သက် သခလက်မှတ် ပါရှိရမည်။

(ဂ)

တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏

ထာက်ခချက်လက်မတ
ှ ်။

တိရ စ္ဆာန်ထွကက
် န်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ

တင်သွင်းလာ သာ စားသးနိင် သာ

တင်ပိ ့လာ သာနိင်ငမှ

တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏

အခွင့်အာဏာရှိသူ တိရ စ္ဆာန် ဆးကဆရာဝန်ကိယ်တိင် လက်မှတ် ရးထိးထား သာ ရာဂါ
ကင်းရှင်း ကာင်း ထာက်ခချက်လက်မှတ်ပါရှိရမည်။
ထွက်ကန်ပစ္စည်း၏အ သးစိတ်အချက်အလက်နှင့်

ထာက်ခချက်လက်မှတ၌
် တိရ စ္ဆာန်
အာက် ဖာ်ြပပါ ရာဂါများ ကင်းရှင်းမ

အ ြခအ န စသည်တိ ့ကိ အြပည့်အစ ဖာ်ြပပါရှိရမည် (၁) တင်ပိ ့မည့် မူလနိင်ငသည် မတင်ပိ ့မီ (၆)လအတွင်း အြပင်းစား ကက်ငှက်တပ် ကွး
(HPAI)ကင်းရှင်း သာ နိင်ငြဖစ်ရမည်။
(၂) တင်ပိ ့ သာ မူလနိင်ငသည် Fowl Plague နှင့် Salmonella Pullorum စသည့်
ရာဂါများကင်းရှင်း သာ ဒသြဖစ်ရမည်။
(၃) တင်ပိ ့ သာ

မူလနိင်ငသည်

လွန်ခဲ့ သာ

(၆)လ ကာကာလအတွင်း၌

Avian

Encephalomyelitis, Egg-Drop Cyndrome (EDS), Parvo Virus Infection
Infectious Anaemia နှင့် Ornithosis စသည့် ရာဂါလက္ခဏာများ ကင်းရှင်း သာ
ဒသြဖစ်ရမည်။
(၄) မတင်ပိ ့မီ လွန်ခဲ့ သာ(၁၂)လအတွငး် ကူးစက် ရာဂါများကင်းရှင်း ကာင်း

ကညာ

ထားသည်န
့ င်
ိ ငရှိ မွးြမူ ရးြခများနှင့် သားသတ်လပ်ငန်း အ ဆာက်အဦများြဖစ်ရမည်။
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(၅) တင်ပိ ့ သာ တိရ စ္ဆာန်ထွကပ
် စ္စညး် များသည် သားသတ်ရ၌ သားမသတ်မန
ီ င
ှ ့် သားသတ်
ပီး နာက်

စစ် ဆးြခင်းများ

ဆာင်ရွက်ထားရှိသည့်အြပင်

ကူးစက် ရာဂါများ

ကင်းရှင်းရမည်။
(၆) တင်ပိ ့လာ သာ

တိရ စ္ဆာန်ထွက်ကန်ပစ္စည်းများကိ

အချိနြ် ပည်တ
့ ာဝန်ရိှ

တိရ စ္ဆာန်

ဆးကဆရာဝန်၏ ကီး ကပ်မ အာက်၌ ြပင်ဆင်ထတ်လပ်ရမည်။ တင်ပိ ့ချိန် ရာက်
သည်အထိ ထတ်လပ်မ၊ ထတ်ပိးမ စသည်များ ဆာင်ရွက် နစဉ်အတွင်း

ရာဂါနှင့်

ကူးစက်ထိ တွ ့မ မြဖစ် စ ရးအတွက် သန် ့ရှင်း၍ ကျန်းမာ ရးနှင့် ညီညွတ် စရန်
ဂရစိက် ဆာင်ရွက်ရမည်။
(၇) တင်ပိ ့လာ သာ အသားနှင့်အသားထွက်ကန်ပစ္စည်းများတွင် စားသးသူလူအများ၏
ကျန်းမာ ရးနှင့် အသက် ဘးအန္တရာယ်ြဖစ် စသည့် ကာရှည်စွာသိ လှာင်နိင်ရန်နှင့်
အန ့အရသာ ပိမိ ကာင်းမွန် စရန်အတွက် ဓာတပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိ ထည့်သွင်း ရာစပ်
ြခင်းမရှိ စရ။
(၈) တင်ပိ ့လာ သာ အသားနှင့်အသားထွက်ကန်ပစ္စည်းတိ ့၏ နမူနာပစ္စည်းများကိ ပိးသတ်
ဆးအ ကင်းအကျန်၊ ဓာတ ဆးဝါးများနှင့် ရာဂါပိးမားများပါဝင်မရှိမရှိ စစ် ဆးရန်
အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(၉) တင်ပိ ့လာ သာ အသားနှင့်အသားထွက်ကန်ပစ္စည်းတိ ့သည် မတင်ပိ ့မီအချိန် (၃)လ
ထက် ကျာ်လွန် အးခဲထား သာ ပစ္စည်းများမြဖစ် စရ။
(၁၀) တင်ပိ ့လာ သာ အသားနှင့်အသားထွက်ကန်ပစ္စည်းတိ ့တွင် ကျန်းမာ ကာင်း အမှတ်
တဆိပ် (သိ ့မဟတ်) အသားစစ် ဆး ပီးစီးြခင်း အမှတ်တဆိပ်များ ပါရှိရမည်။
(ဃ)

ြမန်မာနိင်ငရှိ တိရ စ္ဆာန်ကူးစက် ရာဂါ စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်း၌ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း
(၁) တင်သွင်းရာနိင်ငသိ ့ ဆိက် ရာက်ပါက အသားနှင့်အသားထွက်ကန်ပစ္စည်းတိ ့မှ နမူနာ
ပစ္စည်းများကိ စစ် ဆးရန်အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။ ကန်ကျစရိတ်များကိ
ပိင်ရှင် (သိ ့မဟတ်) တင်ပိ ့သူမှကျခရမည်။
(၂) သွင်းကန်လပ်ငန်း၏ လိအပ်ချက်စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာြခင်း၊ ြပည့်စြခင်း
မရှိပါက တင်ပိ ့လာ သာ အသားနှင့်အသားထွက်ကန်ပစ္စည်းတိ ့ကိ

လျာ် ကးမရှိ

ဖျက်ဆးီ ြခင်း၊ တင်ပိ ့လာသည့်နိင်ငသိ ့ ြပန်လည်ပိ ့ ဆာင်ြခင်းခရမည်။
(င)

ွ ်းသိ ့ တင်သွင်းလာ သာအ ကိမ်တိင်း ကက်သားနှင့်
အခ ကး ငွ ပး ဆာင်ြခင်း။ ြပည်တင
စားသးနိင် သာ

တိရ စ္ဆာန်ထက
ွ က
် န်ပစ္စညး် များအတွက်

အာက် ဖာ်ြပပါ

နန်ထားများ

အတိင်း အခ ကး ငွများ ပး ဆာင်ရမည် (၁)

အးခဲ ကက်သားနှင့်စားသးနိင် သာ
တိရ စ္ဆာန်ထွကက
် န်ပစ္စည်း

(၂) ြပုြပင်ထား သာအသား ြခာက်

-

တစ်တန်လျင် (၁၅၀၀)ကျပ်
-

တစ်တန်လျင် (၄၀၀၀)ကျပ်
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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသဖွ ့ဖုိ း ရး၀န် ကီးဌာန
မွးြမူ ရးနှငက
့် သ ရးဦးစီးဌာန
ြပည်တင
ွ း် သိ ့တင်သင
ွ း် လာ သာ ဝက်သားနှငစ
့် ားသးနိင် သာ
တိရ စ္ဆာန်ထက
ွ က
် န်ပစ္စညး် များအတွကစ
် ည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၁။

တိရ စ္ဆာန်

- ဝက်သားနှင့် စားသးနိင် သာ တိရ စ္ဆာန်ထွက်ကန်ပစ္စည်းများ

၂။

တင်ပိ ့ သာနိင်င

- နိင်ငအားလး

၃။

တင်ပိ ့သည်ရ
့ ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်

- စားသးရန်

၄။

တင်သင
ွ း် ြခင်းဆိင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
(က)

သွင်းကန်လိင်စင်။

တင်သွင်းလာ သာ ဝက်သားနှင့်စားသးနိင် သာ တိရ စ္ဆာန်ထက
ွ က
် န်

ပစ္စည်းများနှင့်အတူ

စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနမှ

ခွင့်ြပုထတ် ပး

ထား သာ သက်တမ်းမ ကျာ် သးသည့် သွင်းကန်လိင်စင်ပါရှိရမည်။
(ခ)

တိရ စ္ဆာန်ထွကက
် န်ပစ္စည်း၏ ဖာ်ြပချက်။ တင်သွင်းလာ သာ ဝက်သားနှင့် စားသးနိင် သာ
တိရ စ္ဆာန်ထွက်ကန်ပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိင်သည့် ြပည့်စ သာ ဖာ်ြပချက်များ (သိ ့မဟတ်)
သက် သခမှတ်တမ်း အြပည့်အစ ဖာ်ြပချက်ပါရှိသည့် သက် သခ လက်မှတ်ပါရှိရမည်။

(ဂ)

တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏

ထာက်ခချက်လက်မတ
ှ ်။

တိရ စ္ဆာန်ထွကက
် န်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ

တင်သွင်းလာ သာ စားသးနိင် သာ

တင်ပိ ့လာ သာနိင်ငမှ

တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏

အခွင့်အာဏာရှိသူ တိရ စ္ဆာန် ဆးကဆရာဝန်ကိယ်တိင် လက်မှတ် ရးထိးထား သာ ရာဂါ
ကင်းရှင်း ကာင်း ထာက်ခချက်လက်မှတ်ပါရှိရမည်။
ထွက်ကန်ပစ္စည်း၏အ သးစိတ်အချက်အလက်နှင့်

ထာက်ခချက်လက်မှတ၌
် တိရ စ္ဆာန်
အာက် ဖာ်ြပပါ ရာဂါများ ကင်းရှင်းမ

အ ြခအ န စသည်တိ ့ကိ အြပည့်အစ ဖာ်ြပပါရှိရမည်(၁) တင်ပိ ့ သာ မူလနိင်ငသည် Rinderpest, African Swine Fever, Enteroviral
Encephalomyelitis နှင့် Swine Vesicular Disease ကင်းရှင်းသည့်နိင်င
ြဖစ်ရမည်။
(၂) တင်ပိ ့ သာမူလနိင်င (သိ ့မဟတ်) ဒသ (သိ ့မဟတ်) ဇန်တိ ့သည် ခွာနာလ ာနာ ရာဂါ
(FMD) နှင့် ဝက်နားရွကြ် ပာ ရာဂါ (PRRS) ကင်းရှင်း သာ ဒသများြဖစ်ရမည်။
(၃) မတင်ပိ ့မီ လွန်ခဲ့ သာ(၁၂)လအတွငး် ကူးစက် ရာဂါများကင်းရှင်း ကာင်း

ကညာ

ထားသည်န
့ င်
ိ ငရှိ မွးြမူ ရးြခများနှင့် သားသတ်လပ်ငန်း အ ဆာက်အဦများြဖစ်ရမည်။
ွ ်ကန်ပစ္စည်းများသည် ကူးစက် ရာဂါများကင်းရှငး် ကာင်း
(၄) တင်ပိ ့ သာ တိရ စ္ဆာန်ထက
ကြငာထားသည့်နိင်ငများရှိ သားသတ်ရသိ ့မပိ ့မီ အနည်းဆး(၄)လ ကိုတင်
ထားရှိ သာတိရ စ္ဆာန်များမှ ြဖစ်ရမည်။

မွးြမူ
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(၅) တင်ပိ ့ သာ တိရ စ္ဆာန်ထွကပ
် စ္စညး် များသည် သားသတ်ရ၌ သားမသတ်မန
ီ င
ှ ့် သားသတ်
ပီး နာက်

စစ် ဆးြခင်းများ

ဆာင်ရွက်ထားရှိသည့်အြပင်

ကူးစက် ရာဂါများ

ကင်းရှင်းရမည်။
(၆) တင်ပိ ့လာ သာ

တိရ စ္ဆာန်ထွက်ကန်ပစ္စည်းများကိ

အချိနြ် ပည်တ
့ ာဝန်ရိှ

တိရ စ္ဆာန်

ဆးကဆရာဝန်၏ ကီး ကပ်မ အာက်၌ ြပင်ဆင်ထတ်လပ်ရမည်။ တင်ပိ ့ချိန် ရာက်
သည်အထိ ထတ်လပ်မ၊ ထတ်ပိးမ စသည်များ ဆာင်ရွက် နစဉ်အတွင်း

ရာဂါနှင့်

ကူးစက်ထိ တွ ့မ မြဖစ် စ ရးအတွက် သန် ့ရှင်း၍ ကျန်းမာ ရးနှင့် ညီညွတ် စရန်
ဂရစိက် ဆာင်ရွက်ရမည်။
(၇) တင်ပိ ့လာ သာ အသားနှင့်အသားထွက်ကန်ပစ္စည်းများတွင် စားသးသူလူအများ၏
ကျန်းမာ ရးနှင့် အသက် ဘးအန္တရာယ်ြဖစ် စသည့် ကာရှည်စွာသိ လှာင်နိင်ရန်နှင့်
အန ့အရသာ ပိမိ ကာင်းမွန် စရန်အတွက် ဓာတပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိ ထည့်သွင်း ရာစပ်
ြခင်းမရှိ စရ။
(၈) တင်ပိ ့လာ သာ အသားနှင့်အသားထွက်ကန်ပစ္စည်းတိ ့၏ နမူနာပစ္စည်းများကိ ပိးသတ်
ဆးအ ကင်းအကျန်၊ ဓာတ ဆးဝါးများနှင့် ရာဂါပိးမားများပါဝင်မရှိမရှိ စစ် ဆးရန်
အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(၉) တင်ပိ ့လာ သာ အသားနှင့် အသားထွက်ကန်ပစ္စည်းတိ ့သည် မတင်ပိ ့မီအချိန် (၃)လ
ထက် ကျာ်လွန် အးခဲထား သာ ပစ္စည်းများမြဖစ် စရ။
(၁၀) တင်ပိ ့လာ သာ အသားနှင့် အသားထွက်ကန်ပစ္စည်းတိ ့တွင် ကျန်းမာ ကာင်း အမှတ်
တဆိပ် (သိ ့မဟတ်) အသားစစ် ဆး ပီးစီးြခင်း အမှတ်တဆိပ်များ ပါရှိရမည်။
(ဃ)

ြမန်မာနိင်ငရှိ တိရ စ္ဆာန်ကူးစက် ရာဂါ စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်း၌ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း
(၁) တင်သွင်းရာနိင်ငသိ ့ ဆိက် ရာက်ပါက အသားနှင့်အသားထွက်ကန်ပစ္စည်းတိ ့မှ နမူနာ
ပစ္စည်းများကိ စစ် ဆးရန်အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။ ကန်ကျစရိတ်များကိ
ပိင်ရှင် (သိ ့မဟတ်) တင်ပိ ့သူမှကျခရမည်။
(၂) သွင်းကန်လပ်ငန်း၏ လိအပ်ချက်စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာြခင်း၊ ြပည့်စြခင်း
မရှိပါက တင်ပိ ့လာ သာ အသားနှင့်အသားထွက်ကန်ပစ္စည်းတိ ့ကိ

လျာ် ကးမရှိ

ဖျက်ဆးီ ြခင်း၊ တင်ပိ ့လာသည့်နိင်ငသိ ့ ြပန်လည်ပိ ့ ဆာင်ြခင်းခရမည်။
(င)

အခ ကး ငွ ပး ဆာင်ြခင်း။

ြပည်တင
ွ ်းသိ ့ တင်သွင်းလာ သာအ ကိမ်တိင်း ဝက်သားနှင့်

စားသးနိင် သာ တိရ စ္ဆာန်ထက
ွ ်ကန်ပစ္စည်းများအတွက်

အာက် ဖာ်ြပပါ နန်းထားများ

အတိင်း အခ ကး ငွများ ပး ဆာင်ရမည် (၁)

အးခဲ ဝက်သားနှင့်စားသးနိင် သာ
တိရ စ္ဆာန်ထွကက
် န်ပစ္စည်း

-

တစ်တန်လျင် (၁၅၀၀)ကျပ်

(၂) ြပုြပင်ထား သာအသား ြခာက်

-

တစ်တန်လျင် (၄၀၀၀)ကျပ်
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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသဖွ ့ဖုိ း ရး၀န် ကီးဌာန
မွးြမူ ရးနှငက
့် သ ရးဦးစီးဌာန
ြပည်တင
ွ း် သိ ့တင်သင
ွ း် လာ သာ တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်တင
ွ ထ
် ားရှမ
ိ ည့်
တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၁။

တိရ စ္ဆာန်

-

၂။

တင်ပိ ့ သာနိင်င

- နိင်ငအားလး

၃။

တင်ပိ ့သည်ရ
့ ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်

- တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်အတွငး် မွးြမူရန်

၄။

တင်သင
ွ း် ြခင်းဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
(က)

သွင်းကန်လိင်စင်။

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များနှင့် ငှကမ
် ျိုးများ

တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန်များနှငအ
့် တူ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း

ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနမှ

ခွင့်ြပုထတ် ပးထား သာ

သက်တမ်းမ ကျာ် သးသည့်

သွင်းကန်လိင်စင် ပါရှရ
ိ မည်။
(ခ)

တိရ စ္ဆာန်၏ ဖာ်ြပချက်။ တင်သွင်းလာ သာတိရ စ္ဆာန်နှင့်အတူ တိရ စ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိင်သည့်
ြပည့်စ သာ ဖာ်ြပချက်များ (သိ ့မဟတ်) သက် သခမှတ်တမ်းအြပည့်အစ ဖာ်ြပချက်ပါရှိ
သည့် သက် သခလက်မှတ်ပါရှိရမည်။

(ဂ)

တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏ ထာက်ခချက်လက်မတ
ှ ။် တင်သွင်းလာ သာ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်၊
ငှကမ
် ျားနှင့်အတူ တင်ပိ ့ သာနိင်ငမှ တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏ အခွငအ
့် ာဏာရှသ
ိ ူ တိရ စ္ဆာန်
ဆးကဆရာဝန်ကိယ်တိင် လက်မှတ် ရးထိးထား သာ ရာဂါကင်းရှင်း ကာင်း ထာက်ခ
ချက်လက်မှတ်ပါရှိရမည်။ အဆိပါ ထာက်ခချက်၌ တိရ စ္ဆာန်နှင့် ငှကတ
် စ် ကာင်ချင်းစီ၏
အ ကာင်းအရာ၊ အချက်အလက် (သိ ့မဟတ်) မှတ်တမ်းအြပည့်အစ ဖာ်ြပချက် ပါရှရ
ိ မည်။
ရာဂါကင်းရှင်း ကာင်း ထာက်ခချက်လက်မှတတ
် ွင် အာက် ဖာ်ြပပါ ကျန်းမာ ရးဆိင်
ရာ အချက်အလက်များ ပါရှိရမည် (၁) တင်ပိ ့ချိန၌
်

တင်သွင်းလာ သာ

တိရ စ္ဆာန်များ၊ ငှကမ
် ျားသည်

ကူးစက် ရာဂါ

လက္ခဏာများကင်းရှင်း၍ ကျန်းမာ ရးအ ြခအ န ကာင်းမွန်ရမည်။
(၂) တင်သွင်းလာ သာတိရ စ္ဆာန်များ၊ ငှကမ
် ျားသည် စီးပွား ရးအရ ထိခိက် စ သာ
မည်သည့် ရာဂါမဆိ ခစား နရ သာအြခားတိရ စ္ဆာန်များနှင့် မတင်ပိ ့မီ ရက်(၃၀)
အတွင်း ထိ တွ ့ နထိင်ြခင်းမရှိ စရန် စစ် ဆးရမည်။
(၃) တင်ပိ ့ သာမူလနိင်ငသည်

တင်ပိ ့ချိန်မတိင်မီ လွန်ခဲ့ သာ (၁၂)လအတွင်း FMD၊

Rinderpest၊ Anthrax၊ Fowl plague၊ Newcastle Disease၊ Contagious
Bovine/Caprine Pleuropneumonia၊ African Swine Fever၊ African Horse
Sickness နှင့် Rabies စသည့် ရာဂါများမှ ကင်းရှင်းရမည်။
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(၄) တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန်များ၊ ငှကမ
် ျားသည် တင်ပိ ့ချိနမ
် တိင်မီ (၆)လအတွင်း
အာက် ဖာ်ြပပါ ရာဂါများ ကင်းရှငး် ခဲ့ သာ ဒသများမှြဖစ်ရမည် (ကက) Bovine: CBPP, Malignant Catarrhal Fever, Brucellosis, Tuberculosis
(ခခ)

and John's Disease.
Ovine, Caprine: Brucellosis, CCPP (Contagious Caprine Pleuro pneumonia)

(ဂဂ)

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
(ဇဇ)

Sea Lion: Leptospirosis, Brucellosis, Chlamydophila psittaci, Phocid
herpes virus, Calciviruses, Canine Adenovirus.

(ဃ)

ြမန်မာနိင်ငရှိ တိရ စ္ဆာန်ကူးစက် ရာဂါ စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်း၌ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း
(၁) သယ်ယူပိ ့ ဆာင်စဉ်

ခရီးစဉ်တစ် လ ာက်

အြခားတိရ စ္ဆာန်များနှင့်

ထိ တွ ့မကိ

ရှာင်ကျဉ် တားဆီးရမည်။
(၂) တင်ပိ ့လာ သာတိရ စ္ဆာန်နှင့် ငှက်များ ခရီးလမ်းဆးသိ ့ ရာက်ရှိပါက ကူးစက် ရာဂါ
စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်းအတွင်း၌ အနည်းဆး(၁၄)ရက် ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။
(၃) လိအပ်ပါက စစ် ဆး ရးစခန်းအတွင်း၌ထားရှိစဉ် ဓာတ်ခွဲခန်းစစ် ဆးမနှင့် ဆးဝါး
ကသမများ ြပုလပ်ရမည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ် ဆးမနှင့် ဆးဝါးကသမများ၏ ကန်ကျ
စရိတ်များကိ ပိင်ရှင်မှကျခရမည်။
(၄) သွင်းကန်လပ်ငန်း၏ လိအပ်ချက်စည်းကမ်းများနှင့်ြပည့်စမမရှိပါက တင်ပိ ့လာ သာ
တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များနှင့် ငှက်မျိုးများကိ လျာ် ကးမရှိဖျက်စီးြခင်း၊ တင်ပိ ့သည့်
နိင်ငသိ ့ ြပန်လည်ပိ ့ ဆာင်ြခင်း ခရမည်။
(င)

အခ ကး ငွ ပး ဆာင်ြခင်း။

ြပည်တင
ွ း် သိ ့ တင်သွင်းလာ သာအ ကိမ်တိင်း တာရိင်း

တိရ စ္ဆာန်များနှင့် ငှက်မျိုးများအတွက်

အာက် ဖာ်ြပပါနန်းထားများအတိင်း အခ ကး ငွ

များ ပး ဆာင်ရမည် (၁)

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များနှင့် ငှကမ
် ျိုးများအတွက် တစ် ကာင်လျင် (၁၀၀၀) ကျပ်
ကက်ငှကတ
် ပ် ကွးဓာတ်ခွဲခန်းစစ် ဆးခ

- တစ် ကိမ်လျင် (၁၅၀၀၀)ကျပ်

(၂) ဆင်အတွက် ကိယ်ခန္ဓာအ လးချိန် တစ်ကီလိဂရမ်လျင် (၁၀၀) ကျပ်
(၃) ပိး တာင်မာများအတွက် တစ် ကာင်လျင် (၁၀၀) ကျပ်
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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသဖွ ့ဖုိ း ရး၀န် ကီးဌာန
မွးြမူ ရးနှငက
့် သ ရးဦးစီးဌာန
ြပည်တင
ွ း် သိ ့တင်သင
ွ း် လာ သာ တိရ စ္ဆာန်မျိုးရည်ခဲ ချာင်းအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၁။

တိရ စ္ဆာန်ထက
ွ ပ
် စ္စညး်

၂။

တင်ပိ ့သည့်နိင်င

-

နိင်ငအားလး

၃။

ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်

-

မွးြမူရန်

၄။

တင်သင
ွ ြ် ခင်းဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
(က)

-

သွင်းကန်လိင်စင်။

မျိုးရည်ခဲ ချာင်း

တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန်မျိုးရည်ခဲ ချာင်းနှင့်အတူ စီးပွား ရးနှင့်

ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနမှ ခွင့်ြပုထတ် ပးထား သာ သက်တမ်းမ ကျာ် သး
သည့် သွင်းကန်လိင်စင် ပါရှိရမည်။
(ခ)

တိရ စ္ဆာန်မျိုးရည်ခဲ ချာင်း၏ ဖာ်ြပချက်။ တင်သွင်းလာ သာ တိရ စ္ဆာန်မျိုးရည်ခဲ ချာင်း
နှင့်အတူ မျိုးရည်ခဲ ချာင်းနှင့်သက်ဆိင်သည့် ြပည့်စ သာ ဖာ်ြပချက်များ (သိ ့မဟတ်)
သက် သခမှတ်တမ်းအြပည့်အစ ဖာ်ြပချက်ပါရှိသည့် သက် သခလက်မှတ်ပါရှိရမည်။

(ဂ)

တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏ ထာက်ခချက်လက်မတ
ှ ်
(၁) တင်သင
ွ း် လာ သာမျိုးရည်ခဲ ချာင်းနှင့်အတူ တင်သွင်းသည့်နိင်ငမှ တိရ စ္ဆာန် ဆးက
ဌာန၏အခွင့်အာဏာရှိသူ တိရ စ္ဆာန် ဆးကဆရာဝန်၏လက်မတ
ှ ် (သိ ့မဟတ်) မျိုး
ရည်ထတ်လပ် ရးဌာန ကီး ကပ်ကွပ်ကဲသူ တိရ စ္ဆာန် ဆးကဆရာဝန်၏
ချက်လက်မှတ်ပါရှိရမည်။ အဆိပါ

ထာက်ခချက်လက်မှတ်တွင်

ထာက်ခ

အာက် ဖာ်ြပပါ

ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ အချက်အလက်များ ပါရှိရမည် (ကက) မျိုးရည်ထတ်လပ် ရးဌာနစိတ၏
် အမည်လိပ်စာနှင့်မူရင်း ဒသ။
(ခခ)

အ ရအတွက် မျိုးစိတ်နှင့် မျိုး။

(ဂဂ)

မျိုးရည်ထတ် ပး သာ တိရ စ္ဆာန်၏အမှတ်အသား။

(ဃဃ) မျိုးရည်စ ဆာင်းသည့်ရက်စွဲ။
(၂) ကျန်းမာ ကာင်း ထာက်ခချက်လက်မှတ်တင
ွ ် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ (ကက) တင်ပိ ့ သာ မူလနိင်ငသည် ြမန်မာနိင်ငသိ ့ မတင်သွင်းမီ (၃)နှစ်အတွင်း
African Swine Fever နှင့် Rinderpest

ရာဂါကင်းရှင်း သာ

ဒသြဖစ်ရမည်။
(ခခ)

တင်ပိ ့ သာမူလနိင်င (သိ ့မဟတ်) ဒသ (သိ ့မဟတ်) ဇန်တိ ့သည် Office
International des Epizooties - OIE မှ တရားဝင် အသိအမှတ်ြပုထား
သာ ခွာနာလ ာနာ ရာဂါ ကင်းရှင်း သာ ဒသြဖစ်ရမည်။
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(ဂဂ)

မျိုးရည်ထတ်လပ် သာဌာနသည် ပိ ့ကန်တင်ပိ ့ သာနိင်ငအစိးရမှ

အသိ

အမှတြ် ပု လိင်စင်ရ သာဌာနြဖစ်ရမည့်အြပင် အစိးရမှ တရားဝင်ခန် ့အပ်
သာ တိရ စ္ဆာန် ဆးကဆရာဝန်၏ တိက်ရိက် ကီး ကပ်ကပ
ွ က
် မ
ဲ အာက်
တွင် ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်ထား သာ မျိုးရည်ထတ်လပ်သည့် ဌာနြဖစ်ရ
မည်။
(ဃဃ) ထတ်လပ် သာဌာနတွင်းသိ ့ မျိုးရည်ထတ်လပ်မည့်

တိရစ္ဆာန်အထီးနှင့်

လ ့ ဆာ်နးဆွ သာ Teaser ကိသာဝင်ခွင့်ြပုရမည်။ ြမန်မာနိင်ငသိ ့ မျိုးရည်
မတင်သွင်းမီ(၁၂)လအတွင်း 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 နှင့် Teschen Disease
စ သာ ရာဂါများကင်းရှင်းရမည်။
(ငင)

မျိုးထတ်မည့်တိရ စ္ဆာန်သည် အြမင်အားြဖင့် ကျန်းမာ ရး ကာင်းမွန်ရမည်
ြဖစ် ပီး စစ် ဆးချက်များ ပမှန်ရှိရမည်။ မျိုးရည်ထတ်လပ် ရးဌာနသိ ့
သီးြခားမသွင်းမီ(၃၀)ရက်အတွငး် Bovine Tubercullosis၊ Brucellosis
(Brucella abortus နှင့် Brucella suis) ရာဂါများ ပဏာမစစ် ဆးမ
အာင်ြမင်ရမည်။

(စစ)

မျိုးရည်ထတ်လပ်ရာတွင် အသးြပုမည့် တိရ စ္ဆာန်အထီးနှင့် နးဆွ သာ
Teaser တိရ စ္ဆာန်အား မျိုးရည်မထတ်လပ်မီ ရက် ပါင်း (၃၀)အတွင်း
မျိုးရည်ထတ်လပ်သည့်ဌာနတွင် သီးြခားထားရှိလျက် အာက်ပါစမ်းသပ်မ
များတွင် negative result များ ရရှရ
ိ မည် (၁၁) Tuberculosis။

တိရ စ္ဆာန်အား

ထိန်းသိမ်းထား သာနိင်င

(သိ ့မဟတ်)မျိုးစပ် သာသားစပ်ဌာနတွင် Bovine Tuberculosis
ရာဂါကင်းရှင်း ကာင်း (၁၂)လတစ် ကိမ် တရားဝင် ပမှန်စစ် ဆး
ရမည်။
(၂၂)

Brucellosis။ တိရ စ္ဆာန်အား ထိန်းသိမ်း သာနိင်င (သိ ့မဟတ်)
မျိုးစပ် သာ သားစပ်ဌာနတွင် Brucella abortus၊ Brucella suis
ရာဂါကင်းရှင်း ကာင်း(၁၂)လတစ် ကိမ်တရားဝင်စစ် ဆးရမည်။

(၃၃) Aujesky’s Disease။
(၄၄) Transmissible Gastroenteritis။
(၅၅) Teschen Disease။
(၆၆) Swine Vesicular Disease။
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(၇၇) PRRS။
(၈၈) Leptospirosis။
(ဆဆ) မျိုးရည်သည် ပမှန်အထီးလိင်စိတ် အြပုအမူအ နအထားရှိ သာ အထီးမှ
ရရှိ သာ မျိုးရည်ြဖစ်ရမည်ြဖစ် ပီး မျိုး အာင်မမှတတ
် မ်း ထားရှိရမည်။
၎င်းနှင့် ၎င်း၏မျိုးရိးစဉ်ဆက်များတွင် မျိုးရိးဗီဇချို ့ယွင်းချက် မရှိ ကာင်း
မှတ်တမ်းများထားရှိရမည်။
(ဇဇ)

မျိုးစပ်ရည်တွင် အသးြပု သာ ကာရှည်ခ ဆးများ၊ ပဋိဇီဝ ဆးများကိ
ရှင်းလင်းစွာ ဖာ်ြပရမည်။

(ဃ)

ြမန်မာနိင်ငရှိ တိရ စ္ဆာန်ကူးစက် ရာဂါ စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်း၌ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း
(၁) မျိုးရည်စ ဆာင်းြခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်း၊ သိမ်းဆည်းြခင်းများကိ OIE(International
Animal Health Code)အရ သတ်မှတ်ထား သာစနန်းအတိင်း ြဖစ်ရမည်။
(၂) မျိုးရည်တင်သွင်းြခင်းတွင်

သွင်းကန်လပ်ငန်း၏

ြပည်စ
့ မမရှပ
ိ ါက တင်ပိ ့လာ သာမျိုးရည်များကိ

လိအပ်ချက်စည်းကမ်းများနှင့်

လျာ် ကးမရှိဖျက်စီးြခင်း၊ တင်ပိ ့

သည့်နိင်ငသိ ့ ြပန်လည်ပိ ့ ဆာင်ြခင်း ခရမည်။
(င)

အခ ကး ငွ ပး ဆာင်ြခင်း။

ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းလာ သာအ ကိမ်တိင်း

မျိုးရည်

အတွက် အာက် ဖာ်ြပပါနန်းထားများအတိင်း အခ ကး ငွများ ပး ဆာင်ရမည် (၁)

မျိုးရည်ခဲ ချာင်းတန်ဖိး၏ ၂ % ။
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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသဖွ ့ဖုိ း ရး၀န် ကီးဌာန
မွးြမူ ရးနှငက
့် သ ရးဦးစီးဌာန
ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့မည့် တိရ စ္ဆာန်များအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၁။

တိရ စ္ဆာန်

-

က ဲ၊ နွား၊ သိး၊ ဆိတ်၊ ြမင်း၊ ဝက်၊ ကက်၊ ခွး၊ ကာင်
ြမန်မာနိင်င

၂။

တင်ပိ ့သည့်နိင်င

-

၃။

တင်ပိ ့သည်ရ
့ ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်

-

၄။

တင်ပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
(က)

ပိ ့ကန်လိင်စင်။

မွးြမူရန်နှင့် စားသးရန်

တင်ပိ ့ သာတိရ စ္ဆာန်များနှင့်အတူ

စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း

ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနမှ ခွငြ့် ပုထတ် ပးထား သာ သက်တမ်းမ ကျာ် သး သည့်
ပိ ့ကန်လိင်စင်ပါရှိရ မည်။
(ခ)

တိရ စ္ဆာန်၏ ဖာ်ြပချက်။ တင်ပိ ့လိ သာတိရ စ္ဆာန်နှင့်အတူ တိရ စ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိင် သည့်
ြပည့်စ သာ ဖာ်ြပချက်များ

(သိ ့မဟတ်)

သက် သခမှတ်တမ်းအြပည့်အစ

ဖာ်ြပချက်ပါရှိသည့် သက် သခလက်မှတ်ပါရှိရမည်။
(ဂ)

တိရ စ္ဆာန် ဆးကဌာန၏ ထာက်ခချက်လက်မတ
ှ ်
(၁) တင်ပိ ့မကိ

လက်ခ သာနိင်င၏

လိအပ်ချက်အ ပ မူတည်၍

အမျိုးအစားအလိက် ကူးစက် ရာဂါစစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်းအတွင်း

တိရ စ္ဆာန်
(၁၀ -

၆၀)ရက်အထိ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။
(ကက) က ဲ၊ နွား၊ သိး၊ ဆိတ် - (၁၀ - ၃၀) ရက်အထိ
(ခခ)
(ဂဂ)

ကက်

- (၂၀ - ၆၀) ရက်အထိ

ခွး၊ ကာင်

- (၃၀) ရက်

(ဃဃ) ြမင်း

- (၂၁ - ၃၀) ရက်အထိ

(ငင)

- (၂၁ - ၃၀) ရက်အထိ

ဝက်

(၂) တင်ပိ ့မကိလက်ခ သာနိင်ငမှ

လိအပ်ချက်အရ

ကူးစက် ရာဂါများ

ကင်းရှငး်

မအ ြခအ န ဖာ်ြပ သာ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ် ဆးမ ထာက်ခချက်ပူးတွဲပါရှိရ မည်။
(ဃ)

ြမန်မာနိင်ငရှိ

တိရ စ္ဆာန်ကးူ စက် ရာဂါ

စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်း၌

ထိန်းသိမ်း

ထားရှိြခင်း
(၁) ကူးစက် ရာဂါ စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်းအတွင်းသိ ့ ရာက်ရှိ ပီး နာက် (၃)ရက်
အတွင်း တင်ပိ ့မည်တ
့ ရ
ိ စ္ဆာန်များ၏ကျန်းမာ ရးကိ စစ် ဆးရမည်။
(၂) ကူးစက် ရာဂါ

စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်းအတွင်းသိ ့

ရာက်ရှိ ပီး နာက်

(၄)ရက် ြမာက် န ့၌ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ် ဆးမအတွက် သွးနမူနာစ ဆာင်း ရယူရမည်။
(၃) တင်ပိ ့မကိလက်ခ သာနိင်င၏
ထိးနှ ပးရမည်။

လိအပ်ချက်အရ

ရာဂါကာကွယ် ဆးများ
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(၄) နာမကျန်းြဖစ် န သာ

တိရ စ္ဆာန်များကိ

သီးသန် ့ခွဲြခားထား၍

သတိြပု

စာင့် ကည့်ရမည်။
(၅)

တိရ စ္ဆာန်များကိမတင်ပိ ့မီ
ကပ်ပါးပိး ကာင်များ

(၇)ရက် ကိုတင်၍

တိရ စ္ဆာန်ကိယ်တွင်းနှင့်

ကင်းစင်ရန်အတွက်

(၂)မျိုးစလးအ ပ

ြပင်ပ
အကျိုး

သက် ရာက် သာ သချ ဆး/ ပိးသတ် ဆးများြဖင့် ကသ ပး ပီးြဖစ်ရမည်။
(၆) ကူးစက် ရာဂါစစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်းအတွင်း၌ထိန်းသိမ်းထားရှိစဉ်
ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်ခ၊

စခန်းအတွင်း၌

ထိန်းသိမ်းထားရှိခနှင့်

အစာ

ရစာအတွကက
် န်ကျစရိတမ
် ျားကိ ပိင်ရှင်မှ ကျခ ပးရမည်။
(၇) တင်ပိ ့သည့်ရက်တွင်

တင်ပိ ့မည်တ
့ ရ
ိ စ္ဆာန်များသည်

ကူးစက် ရာဂါလက္ခဏာ

များကင်းရှင်း၍ ကျန်းမာသည့် အ ြခအ နရှိရမည်။
(၈) တင်ပိ ့မည့်

တိရ စ္ဆာန်များအတွက်

တာဝန်အပ်နှင်း ပးထား သာ

မွးြမူ ရးနှင့်ကသ ရးဦးစီးဌာနမှ

အသိအမှတ်ြပု

တိရ စ္ဆာန် ဆးကဆရာဝန်၏

ကျန်းမာ ကာင်း ထာက်ခချက်လက်မှတ်ပါရှိရမည်။
(၉) ကူးစက် ရာဂါ စစ် ဆးထိန်းချုပ် ရးစခန်းအတွင်းသိ ့ တင်ပိ ့မည့် တိရ စ္ဆာန်များ
အားလးကိ တစ်ချိန်တည်း၊ တစ် ပိုင်တည်းထည့်သွင်း၍

တင်ပိ ့ရာတွင်လည်း

တစ်ချိန်တည်း၊ တစ် ပိုင်တည်း တင်ပိ ့သည်စ
့ နစ်ကိ ကျင်သ
့ းရမည်။ ပယ်ကျန်
တိရ စ္ဆာန်များအားလးကိ ကူးစက် ရာဂါစစ် ဆး ထိန်းချုပ် ရးစခန်းမှ ချက်ြခင်း
ဖယ်ရှားရမည်။
(၁၀) တိရ စ္ဆာန်များအားလးကိ
ထိန်းချုပ် ရးစခန်းကိ
သန် ့စင်ရပါမည်။

တင်ပိ ့ ပီး နာက်
သန် ့ရှင်း ရးြပုလပ်၍

ပိးသန် ့စင် ပီး နာက်

ကူးစက် ရာဂါစစ် ဆး
ပိးသတ် ဆးများြဖင့်

(၃)ရက် ကာမှ

ပိး

ထက်မတင်ပိ ့မည့်

တိရ စ္ဆာန်များကိ ထည့်သွင်းရမည်။
(င)

အခ ကး ငွ ပး ဆာင်ြခင်း။

ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ သာ အ ကိမတ
် င်
ိ း

ဆိတ်၊

ကက်၊

ြမင်း၊

ဝက်၊

ခွး၊

ကာင်

က ၊ဲ နွား၊ သိး၊

တိရ စ္ဆာန်များအတွက်

အာက် ဖာ်ြပပါနန်းထားများ အတိင်း အခ ကး ငွများ ပး ဆာင်ရမည် (၁) က ၊ဲ နွား၊ ြမင်း အတွက်
- တစ် ကာင်လျင် (၁၀၀၀၀) ကျပ်
(၂) သိး၊ ဆိတ် အတွက်
- တစ် ကာင်လျင် (၂၀၀၀) ကျပ်
(၃) ဝက် အတွက်
(၄)

ခွး ၊

တစ် ကာင်လျင် (၂၀၀၀) ကျပ်
ကာင် အတွက်

- တစ် ကာင်လျင် (၁၀၀၀၀) ကျပ်

