
ބަލިޖެހިފައިވާ  ވުމާއެކު  ޛަރީޢާއިންނެވެ. އެއްޗިހީގެ  ބޮޑުކަމުދާ 
 ކިނބިހިއެޅުމުގެ ،  ބަކަރިއާ  ގައިގޯޅިވުމުގެ ސަބަބުން ކެއްސާ

ތެރޭގައި ވައިގެ ތެރެއަށް ބުރުއްސައިގެންދާ ކަވި ކުޅުތިކިތައް 
ނޭވާލާއިރު ނޯށުން ދެމެއެވެ.މީގެއިތުރުން ބޮޑުކަމުދާ އެއްޗިހިން 

ކާން އަޅާފައި ހުންނަ އެއްޗިހީގެ ، ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ބޯފެނާއި
ވަދެއެވެ.  ވައިރަސް  ތެރެއަށް  ޑު  ނ ހަށިގަ ޒަރީޢާއިންވެސް 
ބަކަރީގެ  ކުރިންވެސް  ފެނުމުގެ  ޢަލާމާތްތައް  ބަލީގެ 

ބޭރުވެ ވައިރަސް  ޑުން  ނ ބަކަރި   ،ހަށިގަ ބަލިޖެހިފައިވާ 
 ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ވައިރަސް ފެތުރެއެވެ. 

 ި؟ޕީ.ޕީ.އާރު އަކީ ކޮބައ 
ޛަރީޢާއިން  ވައިރަހެއްގެ  ފެތުރޭ  ހަލުވިކޮށް  އާރުއަކީ  ޕީ. ޕީ.
ނުރައްކާތެރި  ޖެހޭ  ޖަނަވާރަށް  ކުދި  ފަދަ  ކަންބަޅި  ބަކަރިއާއި 

އޭގެ ސަބަބުން ބަކަރިތައް ބޮޑަށް ، ވަބާއީ ބައްޔެކެވެ. އަދި މިއީ
ބައްޔެކެވެ.  މަރުވާ  ޢަދަދަކަށް  ގިނަ  އަދި  ބަލިކޮށްލާ 
މިއީ  ވެއްޖެނަމަ  މިބަލި  ބައްޔަކަށް  ވަޒަންވެރި  ޤައުމެއްގައި 
 ބަކަރި ގެންގުޅެ އާލާކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެކެވެ. މީގެ ނަތީޖާއަކީ

އެތަކެތި އިމްޕޯރޓްކުރުމުގެ ، ބަކަރި ގެންގުޅެ އާލާކުރުމާއި
 ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ ހަނިވުމެވެ. 

އާރު     ޕީ. ބަކަރީގެ އާބާދީގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީ.
މިބަލި  ފެތުރެއެވެ. ހަލުވިކޮށް  ވަރަށް  އަށަގެންފިނަމަ 
ބަލި  ދޭތެރެދޭތެރެއިން  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  އަށަގެންފައިވާ 
ބަކަރި  ޚާއްޞަގޮތެއްގައި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ފެތުރޭކަން  ފާޅުވެ 
ގެންގުޅޭ ކޮށިތަކަށް ގޮތްނޭނގޭ ހިސާބުތަކުން ބަކަރި ގެނެސް 

ސަބަބުން   މިބަލީގެ  ސަބަބުންނެވެ.  މަސްހުނިކުރުމުގެ   
އާބާދީގެ  ބަކަރީގެ  ރޭޓް   ބަލިވާ   އަދި   މަރުވާ   ބަކަރި  

% އަށް އަރައެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މިބައްޔަކީ 100-00ތެރޭގައި 
ބައްޔެކެވެ. ، މައިތިރިކުރަންޖެހޭ އާޚިރުގައި ނައްތާލަންޖެހޭ 

 ދާދިފަހުން ޕީ.ޕީ.އާރު ވަނީ ގއ. ކޮލަމާފުށިން ފެނިފައެވެ.

 ް؟ޕީ.ޕީ.އާރު ފެތުރެނީ ކިހިނެއ  
ޕީ.ޕީ.އާރު ވައިރަސް ފެތުރެނީ މިބަލިޖެހިފައިވާ ބަކަރީގެ ލޮލުން 

 ، ކެއްސާއިރު ބުރައިގެންދާ ކުޅާއި، އަރިދަފުހާއި ،ފައިބާ ފެނާއި

  ީޕ.ީޕ.އާރުުީޕ.ީޕ.އާރުު
 ޕްެސްޓުޮއފްުްސޯމލްުުރމިޭންނޓްސްުޕްެސްޓުޮއފްުްސޯމލްުުރމިޭންނޓްސްު

       

PPR 
PESTE DES PETITS RUMINANTS 

(PEST OF SMALL RUMINANTS) 

 
 ޕްލާން އެންޑް އެނިމަލް ހެލްތް ެމނޭޖްމަންޓް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
2016 

 3339229/  3339220ފޯން: 

  ްޕީ.ޕީ.އާރު   ވައިރަހުން   އިންސާނުންގެ  ޞިއްޙަތަށ
 އަސަރެއްނުކުރޭ.

   ްނޑުކޮށްފައި ހުންނަ މަހުގައިވެސ ފިނިކޮށްފައި ނުވަތަ ގަ
 ދިގު މުއްދަތަކަށް މިވައިރަސް ސަލާމަތުން އޮވޭ.

   ޭޝައްކުކުރެވ ބައްޔަށް  ނުވަތަ  އަށަގެންފައިވާ  ބަލި 
ޕީ.ޕީ.އާރު ، ޤައުމަކުން ނުވަތަ ކޮށްޓަކުން ބަކަރި ގެންނަނަމަ

ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ދަގޫވުމާއި  ،ބަލިން  އުނ ، ނޭވާލަން 

އަރިދަފުސް  ގައިން  އަނ ނޯށުންނާއި  ލޮލުންނާއި 
އަނގާގައި ދޮސްފޮޅު ހުރުން ފަދަ ބަލީގެ ، ފައިބާފައިހުރުމާއި

 އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ހުރިތޯ ރަނގަޅަށް ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނެ.
   ްބަކަރިއަކުނ ޢަލާމާތެއް    އެއްވެސް    ބަލީގެ  

ބަކަރިތަކާ   އެހެން   ވަގުތުން   ފެނިއްޖެނަމަ  
 އެކަހެރިކުރަންވާނެ. 

   ިބަކަރ ކޮށްޓަކުން  ޝައްކުކުރެވޭ  ބައްޔަށް 
ޙާލަތެއްގައި   ބަކަރި   3ގެންނަންޖެހިއްޖެ  ވަންދެން  ހަފުތާ 

 ކަރަންޓީންކުރަންވާނެ.
   ަނުވަތ ވަޅުލަންވާނެ.  ވަގުތުން  ބަކަރި   މަރުވާ 

 އަންދާލަންވާނެ.

ބަކަރިން ބަލީގެ ޢަލާމާތްތައް ފެނިއްޖެނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށް ވަގުތުން އަންގަންވާނެ.



 ް؟ޕީ.ޕީ.އާރު ބަލި ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއ 
ފެންފައިބާ ނޯށުން  ފެށުމާއެކު  ހުންއަންނަން  ، ކުއްލިއަކަށް 

އެހެނީ ޝައްކުކުރެވިދާނެއެވެ.  ބައްޔަށް  ، ބޭރަށްހިންގާނަމަ 

ޢާއްމުކޮށް ބަކަރިއަށް ޖެހޭ ބޮޑެތި ބަލިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
ޑިޒީސްއާއި މައުތް  އެންޑް  ، ބްލޫޓަންގްއާއި، ފުޓް 

ރިންޑަރޕެސްޓާ ޕީ.ޕީ.އާރު ދާދި އެއްގޮތެވެ. ވުމާއެކު ބައްޔަށް 
 . ޓެސްޓްކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ

 
  ްބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށާއި ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށ

 ؟ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައި
ބަލި  ހިސާބަކުން  އަސަރުކޮށްފައިވާނުވާ  ބަލީގެ  ކުރިން 
ކުރިން  ވެއްދުމުގެ  އާބަކަރި  ކޮށްޓަށް  ފެނިއްޖެނަމަ 

ބަކަރި ، ކަރަންޓީންކުރުމާއި ތަނަށް   އަނެއް  އެއްތަނުން 
ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި ސާފުތާހިރުކޮށް ، ގެންދިއުން  ކޮށި 

ޑުތައް  ނ މިންގަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ  ބަލި  ފަދަ  ބެލެހެއްޓުން 
ބްލީޗް ތާހިރުކުރުމަށް   ،ތަންފީޒުކުރަންވާނެއެވެ.  ފަދަ  ފީނޯލް 

 ގެންގުޅޭ ގިނަ މާއްދާތަކުން މިބަލީގެ ވައިރަސް ހަލާކުވެއެވެ. 
މިބައްޔަށް ފަރުވާދެވޭނެ ބޭހެއް މިހާތަނަށް ހޯދިފައެއްނުވެއެވެ. 
ބަކަރީގައި  ބާރު  ދިފާޢުވުމުގެ  ބަލިން  ނަމަވެސް 

ވިޓަމިން ދިނުމަކީ ބަކަރި ، ގަދަކުރުމަށްޓަކައި މިނެރަލްސް
ބެކްޓީރިއާގެ  އަދި  ކަމެކެވެ.  މަދުކުރެވިދާނެ  ޢަދަދު  މަރުވާ 
ޖެހުނަނުދިނުމަށްޓަކައި  ބައްޔެއް  ދެވަނަ  ޖެހޭ  ޒަރީޢާއިން 
ބާރު  ދިފާޢުވުމުގެ  ބަލިން  ދެވިދާނެއެވެ.  އެންޓިބައޯޓިކްސް 

ޕީ.ޕީ.އާރަށް ވެކްސިން ދިނުމަކީ ބައްޔަށް ގަދަކުރުމަށްޓަކައި 
ފަރުވާއެވެ.  ހަމައެކަނި  އަށަގެންފައިވާ އޮތް  ބަލި 

ދިފާޢުވުމުގެ  ބަލިން  ބަކަރިތަކުގައި  އުޅޭ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި 
  ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުމަށް ވެކްސިންދިނުން މުހިއްމެވެ.

ނޑުގައާއި، އަދި އަނގަތެރެ ދުޅަވެ ، ތިރީ ދަތްޕިލާގެ ހިރުގަ

ދުލުގައި ، ކޮލުގައާއި، މަތީ ތަލީގައާއި، ދަތްތަކުގެ ބުޑުގައާއި
  ދޮސް ބިހިތަކެއް ނަގާފައި ހުރެއެވެ.

ބައެއް ބަކަރި ބޮޑަށް ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ސަބަބުން ގައިން ފެން 
އަނަރޫފަވެއެވެ. ބަލީގެ ފަހު ، ބަރުދަން ލުއިވެ، ދެމި

ޑު  ނ މައިބަ ޢާއްމުކަމެކެވެ.  ފާރުވުމަކީ  ފުއްޕާމޭ  މަރުޙަލާގައި 
ބަކަރި ބައިގެންދިއުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ޕީ.ޕީ.އާރު 
ކުޑަވުމާއި ފުރުޞަތު  ދެނެގަތުމުގެ  ޑައަޅައި  ނ ކަ ، ކަމުގައި 

ފެށުމުގެ   ބަކަރިތައް   10-5ހުންއަންނަން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 
 މަރުވަންފަށައެވެ.

ޖެހެނީ  ބޮޑަށް  ބަލި  އަށަގެންފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި  މިބަލި 
ދުވަސްވީ   0  -  4 ޢުމުރުން  ބަކަރިއަށެވެ.  ޅަފުރާގެ  މަހުގެ 

ބޮޑަށް  ބަލި  ކުޑައެވެ.  ފުރުޞަތު  މިބަލިޖެހުމުގެ  ބަކަރިއަށް 
އެހެންނަމަވެސް  މަރުވެއެވެ.  ބަކަރިތައް  ޙާލަތްތަކުގައި  ޖެހޭ 
ކުޑަކޮށް  ހަމައަށް  ބަލިވުމާ  ބަކަރިތައް  ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ 
ނުވަތަ ފާހަގަނުކުރެވޭވަރަށް ބަލީގެ އަސަރުކޮށް އެއް ބަކަރިން 

ޙާލަތްތަކުގައި އަނެއް ބަކަރިއަށް ބަލި ނަޤުލުކުރެއެވެ.   މިފަދަ 
ބަލިވެއެވެ.   ކުޑަކޮށް  ވަރަށް ބަކަރިތައް  ފާހަގަކުރެވޭ  ނުވަތަ 

 ބަލިނުވާ ފަހަރުވެސް އާދެއެވެ. 

 ި؟ޕީ.ޕީ.އާރު ބަލީގެ ޢަލާމާތްތަކަކީ ކޮބައ  

ވަންނަތާ   ޑަށް  ނ ހަށިގަ ވައިރަސް  ދުވަސް   6-3މިބަލީގެ 
ހުންއައުމާއި ކުއްލިއަކަށް  ، ވަރުދެރަވުމާއި، ފަހުން 

ނޯށުން ފެން ފައިބަން ފަށައެވެ. ދެން ނޯށުން ، ކާހިތްނުވުމާއި
ރީނދޫ ކުލައަށް ބަދަލުވެއެވެ. ގިނަ ، ފައިބައި ފެން އޮލަވެ

ގިނަވެ އަރިދަފުސްތައް  ޑަކަށް ، ޙާލަތްތަކުގައި  ނ މަޑުގަ
ބެދި  ދުރި  ހިނ ނޭފަތުގެ  ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ  ބަދަލުވުމުގެ 

  ނޭވާލުމަށް ދަތިވެއެވެ.

ދޮހުގެ ސަބަބުން ލޮލުގެ ، ލޮލަށްވެސް ބަލީގެ އަސަރުކޮށް
ނޑި ތަތްލަވާފައި ހުރެއެވެ.   ބޮ


