
 

အနိ္ဒယိန္ိိုငင်သံရံံို ုံး ၊ ရန်ကိုန်မ ိ ြို့ 

မ န် ာန္ိိုငင်သံိို ို့  COVISHIELD (ကိိုဗစ-်၁၉ ရရာဂါကာကယွ်ရ ုံး) ပစစည်ုံး  ာုံး လ ွှဲရမပာငု်ံးရပုံးအပ်မြငု်ံး 

သတငု်ံးထိုတမ်ပန်ြ က ်

 မ န် ာန္ိိုငင် ံိိုငရ်ာ အနိ္ဒယိန္ိိုငင်သံအံ တက်က ုံး H.E. Mr. Saurabh Kumar သည ် COVISHIELD ကိိုဗစ-်၁၉ ရရာဂါ 

ကာကွယရ် ုံးယနူစရ်ပါငု်ံး (၁.၅)သနု်ံးရက ာအ်ာုံး မ န် ာန္ိိုငင်ကံ န်ုံး ာရရုံးန္ငှို့အ်ာုံးကစာုံးဝန်ကက ုံးဌာန၊ 

ရ ုံးသိုရတသနဦုံးစ ုံးဌာ ည န်ကကာုံးရရုံး  ုံးြ  ပ်ပါရ ာကခ ရ ါက်တာရ ာသ်န်ုံးထန်ွုံးထသံိို ို့ ယရန ို့ (၂၀၂၁ြိုန္စှ ်  န္နဝါရ လ ၂၂) 

ရက်ရန ို့တငွ ် လ ွှဲရမပာငု်ံး ရပုံးအပ်ြွှဲို့ပါသည်။ဤလ ွှဲရမပာငု်ံးရပုံးအပ်ရသာကာကွယရ် ုံး  ာုံးသည ် မ န် ာန္ိိုငင်၏ံ ကိိုဗစ-်၁၉ 

ကပ်ရရာဂါအာုံးကိုသရရုံး လိုပ်ငနု်ံး  ာုံးတငွ ် အကအူည မြစရ်စရနအ်တကွ ် အနိ္ဒယိန္ိိုငင် ံ ှမှ န် ာန္ိိုငင်သံိို ို့ရပုံးအပ်ရသာ 

လကရ် ာင ် မြစပ်ါသည်။ ထိိုသိို ို့ရပုံးအပ်သညို့ ် ကာကယွရ် ုံး  ာုံးသည ် ရန်ကိုန်မ ိ ြို့သိို ို့ အနိ္ဒယိရလရကကာငု်ံးလိိုငု်ံး ှ 

ကယ ်ယရ်ရုံးရလယာဉ်ြရ ုံးစဉ် AI-1234 မြငို့ ်ယရန ို့ရန ို့လည ်(၂:၃၀)အြ ိနတ်ငွ ်ရရာက်ရိှြွှဲို့ပါသည်။ 

 

၂။ မ န် ာန္ိိုငင်အံပါအဝင ်ကျွန္်ိုပ်တိို ို့၏ ိတြ်က်န္ိိုငင် ံ ာုံးသိို ို့ ကာကွယရ် ုံး  ာုံးရထာက်ပံို့ရပုံးအပ်မြငု်ံးသည ်၂၀၂၀ ြိုန္စှ ်

တငွရ်မပာကကာုံးြွှဲို့ရသာ အနိ္ဒယိန္ိိုငင်ဝံန်ကက ုံးြ  ပ် ိို  ၏ ကတကိဝတအ်ာုံး မြညို့် ညု်ံးရြာ်ရ ာငမ်ြငု်ံးမြစပ်ါသည်။ ၂၀၂၀ ြိုန္စှ ်

 ွန်လတငွ ် လန် န်မ ိ ြို့၌က ငု်ံးပြွှဲို့ရသာ က ဘာလံိုုံး ိိုငရ်ာကာကွယရ် ုံး ထပ်ိသ ုံးအစည်ုံးအရဝုံးတငွ ် ရမပာကကာုံးြွှဲို့သညို့် 

ဝန်ကက ုံးြ  ပ်၏ ိန ို့်ြွန်ုံးတငွလ်ည်ုံး “အနိ္ဒယိန္ိိုငင်သံည ် က ဘာလံိုုံး ိိုငရ်ာက န်ုံး ာရရုံးအတကွ ် ကကိ ုံးပ ်ုံးအာုံးထိုတ ်ှု  ာုံးတငွ ်

ပါဝငရ် ာငရွ်က်န္ိိုငသ်ညို့်စွ ်ုံးရ ာငရ်ည်ရိှရံိုသာ က  ျှရဝမြငု်ံးန္ငှို့ဂ်ရိုစိိုက်မြငု်ံးစတိဓ်ါတမ်ြငို့ ် ပါဝငရ် ာငရွ်ကလ်ိိုသညို့ ်

မပငု်ံးမပရသာစတိ ်န္ဒရိှရကကာငု်ံး” ရမပာကကာုံးြွှဲို့ပါသည်။ တစြ်န ် ၂၀၂၀ြိုန္စှ ် စကတ်ငဘ်ာလတငွက် ငု်ံးပြွှဲို့သညို့ ် က ဘာို့ကိုလ 

သ ဂဂအရထရွထညွ လာြံတငွလ်ည်ုံး ဝန်ကက ုံးြ  ပ် ှ “အနိ္ဒယိန္ိိုငင်၏ံ ကာကွယရ် ုံးထိုတလ်ိုပ် ှုန္ငှို့ ် မြန ို့်ရဝရရုံးစ ်ွုံးရ ာင ်

န္ိိုငစ်ွ ်ုံးတိို ို့ကိို ဤအကကပ်အတညု်ံးအာုံးတနွ်ုံးလှနတ်ိိုက်ြ က်ရာတငွ ် လူသာုံးအာုံးလံိုုံးကိိုကညူ ရပုံးရနအ်သံိုုံးမပ  ည”် ဟိုရမပာ 

ကကာုံးြွှဲို့ပါသည်။ 

 

၃။ ယရန ို့တငွ ် မ န် ာန္ိိုငင်သံိို ို့ ကာကွယရ် ုံး  ာုံးရပုံးပိို ို့န္ိိုငသ်ည ှ်ာ န္စှန်္ိိုငင်အံစိိုုံးရ  ာုံး၏ အ ငို့မ် ငို့အ်ရာရိှ  ာုံးကကာုံး 

ရ ုွံးရန္ုွံးည ိန္ှုငို်ံး ှု  ာုံး၏ အက  ိုံးရလ မ်ြစပ်ါသည်။ န္ိိုငင်ရံတာ်၏အတိိုငပ်ငြ်ံပိုဂဂိ လ ် ရ ေါ်ရအာင ်န်ုံးစိုကကည် ှ သ ူ၏ 

န္စှသ်စက်ူုံး ိန ို့်ြန်ွုံးတငွ ် မ န် ာန္ိိုငင်သံညက်ာကွယရ် ုံးကိိုဦုံးစာုံးရပုံးရ ညို့ ် အစိုအြွွှဲ ြို့  ာုံးအာုံး ကာကွယရ် ုံးထိိုုံးန္ှမံြငု်ံးကိို 

ရြရြာဝ်ါရ လတငွစ်တငန်္ိိုငရ်န ် စ စဉ်ထာုံးရကကာငု်ံး ရမပာကကာုံးြွှဲို့ပါသည်။ န္စှန်္ိိုငင်အံစိိုုံးရအြ ငု်ံးြ ငု်ံးကကာုံး ြ ိတ ်က် 

ရ ာငရွ်က်ရရုံးနည်ုံးလ ်ုံးမြငို့ ် ရန်ကိုန်မ ိ ြို့သိို ို့  ယရန ို့ရရာက်ရိှလာသညို့ ် ကာကွယရ် ုံး  ာုံးသည ် မ န် ာန္ိိုငင်အံစိိုုံးရ၏ 

ကာကွယရ် ုံးထိိုုံးရရုံးလိုပ်ငန်ုံးစဉ်  ာုံးကိို စတငန်္ိိုငရ်နအ်ကအူည မြစရ်စ ည်မြစပ်ါသည်။ မ န် ာန္ိိုငင်သံည ်COVIDSHIELD 

ကာကွယရ် ုံး  ာုံးထိုတလ်ိုပ်သညို့ ် Serum Institute of India န္ငှို့လ်ညု်ံးကာကွယရ် ုံး  ာုံး တိိုက်ရိိုက်ထပ် ံဝယယ်ရူန် 

နာုံးလည ်ှုစာြျွနလ် ာတစရ်ပ် လက ှ်တထ်ိိုုံးမပ ုံးမြစပ်ါသည်။ 

 

၄။ အနိ္ဒယိန္ိိုငင်ကံိို “က ဘာို့ကက ုံးအတကွ်ရ ုံးဝါုံးထိုတလ်ိုပ်သ”ူ ဟိုရည်ည နု်ံးရမပာ ိိုကကပါသည်။ ကာကွယရ် ုံး ိိုငရ်ာ 

ကဏ္ဍတငွ ်က ဘာလံိုုံး ိိုငရ်ာကာကွယရ် ုံးထိုတလ်ိုပ် ှု၏ ၆၀% ထိုတလ်ိုပ် ှုရိှမပ ုံး တစန်္စှတ်ငွ ်ကာကွယရ် ုံး ယနူစရ်ပါငု်ံး 



(၁.၅) ဘ လ ံမြန ို့်မြ ုံးလျှက်ရိှရသာရကကာငို့ ် န္ိိုငင်ရံပါငု်ံး (၁၅၀)ရက ာ်သိို ို့ အရ ရိကနရ် ေါ်လာသနု်ံး (၄၁၀) ရိှသညို့်ရ ုံး  ာုံး 

တငပိ်ို ို့လျှက်ရိှပါသည်။ အနိ္ဒယိန္ိိုငင်သံည ် DPT, BCG န္ငှို့ ်ဝက်သက်ရရာဂါကာကွယရ် ုံး  ာုံးအာုံး အ  ာုံး ံိုုံးမြန ို့်မြ ုံးသညို့် 

န္ိိုငင်မံြစမ်ပ ုံး က ဘာို့က န်ုံး ာရရုံးအြွွှဲ ြို့  ှ  ရိှ မြစလ်ိိုအပ်ရသာ ကာကွယရ် ုံးလိိုအပ်ြ က်၏ ၇၀% ကိိုထိုတလ်ိုပ်ရနသညို့ ်

န္ိိုငင်မံြစပ်ါသည်။ အနိ္ဒယိန္ိိုငင်သံည ်ကာကွယရ် ုံး ိိုငရ်ာသိုရတသနန္ငှို့ ်ထိုတလ်ိုပ်ရရုံးကဏ္ဍတငွ ်ရကာငု်ံးစွာြံွြို့ မြိ ုံးမပ ုံးရသာ 

ရဂဟစနစရိှ်ကာ ပိုဂဂလကိပိိုငန်္ငှို့မ်ပည်သပိူိုငက်ဏ္ဍ  ာုံး၊ ရ ုံးဝါုံး ိိုငရ်ာပညာရပ်န္ငှို့ ် ရ ုံးဝါုံးထိုတလ်ိုပ်ရရုံးလိုပ်ငနု်ံး  ာုံးကိို 

တ ထငွ ်နု်ံးသစ ်ှုှရိှ်ရစရန ် တိိုကတ်နွ်ုံးအာုံးရပုံးရသာ ဦုံးရ ာငန်္ိိုငင်တံစန်္ိိုငင်မံြစပ်ါသည်။ က ဘာရပေါ်တငွ ် ကာကွယရ် ုံး 

ထိုတလ်ိုပ်သညို့က်ဏ္ဍ၌ အကက ုံး ံိုုံးကို ပဏ မြစသ်ညို့ ် Serum Institute of India သည ် COVISHIELD ကာကွယရ် ုံး 

န္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ုံး၍ AstraZeneca and Oxford University တိို ို့န္ငှို့ ်ပူုံးရပါငု်ံးရ ာငရွ်က ်ှုမပ လိုပ်ြွှဲို့ပါသည်။ 

 

၅။ လကရိှ်ကာလတငွ ် ကိိုဗစ-်၁၉ ကာကွယရ် ုံးအမြစစ် ်ုံးသပ်ရနသညို့ ် ရ ုံးအ  ိ ုံးရပါငု်ံး (၆)  ိ ုံးတငွ ် မပညတ်ငွု်ံး၌ 

ထိုတလ်ိုပ်သညို့ရ် ုံး (၃)  ိ ုံးသည ် လကရ်တွြို့စ ်ုံးသပ် ှုအ ငို့တ်ငွရိှ်မပ ုံး အမြာုံးကာကွယရ် ုံး (၃)  ိ ုံး ှာ အ ငို့မ် ငို့ ်

လကရ်တွြို့ စ ်ုံးသပ် ှုအကက ိအ ငို့တ်ငွရိှ်ရနပါသည်။ အမြာုံးစ ်ုံးသပ်ထိုတလ်ိုပ်ရနသညို့ ် ကာကွယရ် ုံးအ  ာုံးအမပာုံး ှာ 

စတငစ် ်ုံးသပ်ရန သညို့အ်ပိိုငု်ံးတငွသ်ာရိှကကပါသည်။ ကာကွယရ် ုံး (၂)  ိ ုံးသည ် ၂၀၂၁ြိုန္စှ ်  န္နဝါရ လ (၂)ရက်ရန ို့တငွ ်

အရရုံးရပေါ်သံိုုံးစွွှဲ ှု အတကွ ် ြွငို့မ်ပ ြ က်ရရိှြွှဲို့ပါသည်။ မ န် ာန္ိိုငင်တံငွရ်ငု်ံးန္ှ ုံးမ  ပ်န္ှ ံှုမပ လိုပ်ထာုံးသညို့ ် န္ိိုငင်တံကာအ ငို့ ်  

အနိ္ဒယိန္ိိုငင်၏ံ ရ ုံးကို ပဏ တစြ်ိုမြစရ်သာ Zydus Cadila  ှစ ်ုံးသပ် ှုမပ လိုပ်ရနသညို့ ်ကိိုဗစ-်၁၉ ကာကွယရ် ုံး (ZyCov-

D) သည ်ယြိုအြါ လက်ရတွြို့သံိုုံးစွွှဲ ှု ိိုငရ်ာစ ်ုံးသပ်ြ က်၏ အ ငို့-်၃ သိို ို့ရရာက်ရိှ ရနပါသည်။ 

 

၆။ ယရန ို့ကွှဲို့သိို ို့ ကာကွယရ် ုံး  ာုံးပိို ို့ရ ာင ်ှု မပ    ကကိ တင၍် ကာကွယရ် ုံးလကြ်ံရရိှသညို့်န္ိိုငင် ံ ာုံး ှ န္ိိုငင်ရံတာ ်

အ ငို့န်္ငှို့တ်ိိုငု်ံးရ သကက ုံးအ ငို့ ် ာုံး၏ ကာကွယရ် ုံးထိိုုံးမြငု်ံးလိုပ်ငနု်ံး ိိုငရ်ာ နရ်နဂ ာ  ာုံး၊ အရအုံးြန်ုံးအရာရိှ  ာုံး၊ 

 ကသ်ယွ ်ှုအရာရိှ  ာုံးန္ငှို့ ်သတငု်ံးအြ က်အလက် ိိုငရ်ာအရာရိှ  ာုံးအတကွ ်ကာကွယရ် ုံးထိိုုံးမြငု်ံးန္ငှို့ ်ကာကွယရ် ုံးထိိုုံး 

လိုပ်ငန်ုံးစ  ံြန ို့ြ်ွွှဲထ ်ိုံးသ ်ိုံး ှု ိိုငရ်ာ အရကကာငု်ံးအရာ  ာုံးအာုံးပိို ို့ြ  ညို့ ်“သငတ်နု်ံးနညု်ံးမပ  ာုံး အတကွ်သငတ်နု်ံး အစ အစဉ်” 

တစရ်ပ်ကိို ၂၀၂၁ြိုန္စှ ်  န္နဝါရ လ (၁၉ န္ငှို့ ် ၂၀) ရကတ်ိို ို့တငွ ် မပ လိုပ်ြွှဲို့ပါသည်။ အနိ္ဒယိန္ိိုငင်သံည ် Partnerships for 

Accelerating Clinical Trials (PACT) အစ အစဉ်အရ  ရ ုံးဝါုံးကိုသရရုံး ိိုငရ်ာလက်ရတွြို့ရ ာငရွ်က်န္ိိုငသ်ညို့ ်စွ ်ုံးရည်  ာုံး 

မ  ငို့တ်ငရ်ပုံးရန်န္ငှို့တ်ိိုုံးတကရ်စရန်အတကွ ် အ ်ိန ုံးြ ငု်ံးန္ိိုငင် ံ ာုံးန္ငှို့ ် ပူုံးရပါငု်ံးရ ာငရွ်ကလ်ျှက်ရိှပါသည်။ အထုူံးသ ုံးသန် ို့ 

အရနမြငို့ ် ကပ်ရရာဂါအာုံးတိိုကြ် က်ရနအ်တကွ ် ကျွန္်ိုပ်တိို ို့၏အရတွြို့အကကံ   ာုံးက ှိှ ို ျှရဝရပုံးရန ် အနိ္ဒယိနည်ုံးပညာန္ငှို့ ်

စ ုံးပွာုံးရရုံးပူုံးရပါငု်ံး ရ ာငရွ်က ်ှု(ITEC)အစ အစဉ်ရအာက်တငွ ်  ိတြ်က်န္ိိုငင် ံ ာုံး၏ က န်ုံး ာရရုံးဝန်ထ ်ုံး  ာုံးန္ငှို့ ်

စ  ံြန ို့ြ်ွွှဲသ ူ ာုံးအတကွ ်သငတ်နု်ံး  ာုံးလညု်ံး ပိို ို့ြ လျှက်ရိှပါသည်။ 

 

၇။ မ န် ာန္ိိုငင်သံည ် အနိ္ဒယိန္ိိုငင်၏ံရငု်ံးန္ှ ုံးရသာ အ ်ိန ုံးြ ငု်ံး ိတရ် နွ္ိိုငင်မံြစပ်ါသည်။ ကျွန္်ိုပ်တိို ို့န္စှန်္ိိုငင်အံကကာုံး 

ပူုံးရပါငု်ံး ရ ာငရွ်က် ှု  ာုံး၏ အစတိအ်ပိိုငု်ံးတစရ်ပ်အမြစ ်အနိ္ဒယိန္ိိုငင်သံည ်အရ ရိကနရ် ေါ်လာ (၉၀၀၀၀၀) တနြိ်ိုုံး ရိှသညို့ ်

ရ ုံးဘက ်  ိိုငရ်ာကိရိယာ  ာုံး၊ စကပ်စစည်ုံး  ာုံးန္ငှို့ရ် ုံးဝါုံး  ာုံးအာုံး ကျွန္်ိုပ်တိို ို့၏အကူအည ရပုံးအပ် ှုအမြစ ် ယ န်န္စှက် 

မ န် ာန္ိိုငင် ံ သိို ို့ရပုံးအပ်ြွှဲို့ပါသည်။ တစြ်န ် ၂၀၂၀ ြိုန္စှ ် ရအာကတ်ိိုဘာလတငွ ် လာရရာက်ြွှဲို့ရသာ ကျွန္်ိုပ်တိို ို့၏ 

န္ိိုငင်မံြာုံးရရုံးအတငွု်ံးဝန်၏ ြရ ုံးစဉ်အတငွု်ံးတငွ ် Remdesivir ရ ုံးယနူစရ်ပါငု်ံး (၃၀၀၀)အာုံး န္ိိုငင်ရံတာ၏် 

အတိိုငပ်ငြ်ံပိုဂဂိ လ ်ရ ေါ်ရအာင ်နု်ံးစိုကကည ်ထသံိို ို့ ရပုံးအပ်ြွှဲို့ပါသည်။ 

 



၈။ ကာကွယရ် ုံး  ာုံး၊ ရ ုံးဝါုံး  ာုံးန္ငှို့က် န်ုံး ာရရုံး ိိုငရ်ာကဏ္ဍ  ာုံးသည ်အနိ္ဒယိန္ိိုငင်နံ္ငှ ို့မ် န် ာန္ိိုငင်တံိို ို့ အကကာုံးတငွ ်

ပူုံးရပါငု်ံးရ ာငရွ်က ်ှုတိိုုံးမ  ငို့န်္ ိိုငသ်ည ် ကဏ္ဍ  ာုံးမြစပ်ါသည်။ အနိ္ဒယိန္ိိုငင်၏ံ ရ ုံးဝါုံး ိိုငရ်ာကဏ္ဍသည ် မ န် ာန္ိိုငင်တံငွ ်

ရကာငု်ံးစွာတည်ရိှရနမပ ုံး မ န် ာန္ိိုငင်၏ံရ ုံးဝါုံးလိိုအပ်ြ က်  ာုံးကိိုသသိာစွာ မြညို့် ည်ုံးရပုံးလျှက်ရိှပါသည်။ န္စှန်္ိိုငင်အံစိိုုံးရ 

  ာုံးသည ် ဤကွှဲို့သိို ို့အရရုံးကက ုံးရသာ ကဏ္ဍ  ာုံးတငွပူ်ုံးရပါငု်ံးရ ာငရွ်က် ှု  ာုံး ပိို ိိုအာုံးရကာငု်ံးလာရစရန် 

အမ ွှဲထရိတွြို့ရ ာင ်ရွကလ်ျှက်ရိှပါသည်။ 

အနိ္ဒယိန္ိိုငင်သံရံံို ုံး ၊ ရန်ကိုန်မ ိ ြို့။ 

၂၀၂၁ ြိုန္စှ ်၊  န္နဝါရ လ (၂၂) ရက်။ 


