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COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးနှင ်ပတ်သက၍် ထုတ်ပပန်ဆ ကညာခ က် 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လ (၂၀) ရက ်

ယခင်ပြည်သ ူ့အစ  ိုးရလက်ထက်၌ “ပမန်မာန င်ုငံတွင ်COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေး 

ထ ုေးနှံမည စ်ီမံခ က် (National COVID-19 Vaccine Deployment Plan)” က  ု ရရေး ဆ  ွဲ 

ခွဲဲ့ပ ီေး ရ ေးအ နတရာယ် ကငေ်း၍ လ ုခခ ြုံ စ တ်ချရရ  ာ၊ ရရာဂါက ာက ယန် င်ုစ မ် ေးမမ ငဲ့်မာ ေးရ ာ 

COVID-19 ကာကွယဆ် ိုးမျာေးက  ု မ  ည်  ူလူထအု ာေး စတင်ထ  ိုးန ှံရ ေးန  င်ရန ် စီစဉ် 

ဆ ာင်ရွကခ် ဲ့ ါ ည်။  

ယင်ေးစီ မ ချက်တ  င် မမ န်မာန ု င်င အ တ  က် COVID-19 ကာကွယ်ဆ ိုးအမ   ိုးအစာိုး 

ဆရွိုးခ ယ်မခငေ်းနှငဲ့်  တ ် က်၍  

- ကမာ္ဲ့က န်ိုးမာဆရိုးအဖွ ွဲ့ (WHO) က အဆရိုးဆြေါ်သှံ ိုးစွ ရန် အသ အမ တ်ပြ သညဲ့် 

EUL (Emergency Use Listing) ရရှ ထာေး ရ ာ ကာကွယ်ဆ ိုးမျာေး 
 

(သ  ို့မဟ တ်) 
 

- တင်ိုးကကြ်ရ ာ စည်ိုးမ ဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမ ာိုး (Stringent Regulatory Authority) 

ရ  သညဲ့်န  င်ငှံမ ာိုး1 တွင် အသ အမ တ်ပြ သှံ ိုးစွ သညဲ့် ကာကွယ်ဆ ိုးမ ာိုးက  သာ  

ရရ ေးချယ်အ   ုေးမ ြုံရန် သတ်မ တ်ထာိုးခ ဲ့ ါ ည်။  
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အဆရိုးဆြေါ်သှံ ိုးစွ ရန် အသ အမ တ်ပြ သညဲ့် EUL ရရှ န ုင်ရရေးအ တ  က် ကမာ္ဲ့ 

က န်ိုးမာဆရိုးအဖွ ွဲ့ (WHO) ၏ Status of COVID-19 Vaccines within WHO EUL/PQ 

Evaluation Process2 တ  င် (၂၃-၁ ၂-၂၀၂၁) ရက်ရနေ့ အ ထ   ါဝင် ရလ ာကထ်ာေး ရ ာ 

COVID-19 ကာကွယ်ဆ ိုးစုစုရ ါင်ေး (၂၄) မ   ိုးရှ  ါ ည်။ 

အဆ ု ါ ကာ က ယရ်ဆေးမ ျာ ေးအနက် ကမ္ာဲ့က နိ်ုးမာဆရိုးအဖွ ွဲ့ (WHO) က အဆရိုးဆြေါ် 

သှံ ိုးစွ ရန် အသ အမ တပ်ြ သညဲ့် EUL ရရှ ထာ ေးရ ာ ကာကွယ်ဆ ိုးမ ာိုးမ ာ ဆအာက်ြါအတ  င်ိုး 

ပဖစြ်ါသည်။ 

No Manufacturer Name of vaccine 

1 
Pfizer-BioNTech 

BioNTech Manufacturing GmbH 

BNT162b2/COMIRINATY  

Tozinameran (INN) 

2 AstraZeneca AZD1222 Vaxzevria 

3 Serum Institute of India Pvt. Ltd Covishield (ChAdOx1_nCoV_19) 

4 
Janssen/Johnson & Johnson 

Janssen-Cilag International NV 
Ad26.COV2.5 

5 
Moderna 

Moderna Biotech 
mRNA-1273 

6 

Sinopharm/ BIBP 

Beijing Institute of Biological 

Products Co.,Ltd (BIBP) 

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), 

Inactivated (InCoV) 

7 
Sinovac 

Sinovac Life Sciences Co.,Ltd 

COVID-19 Vaccine (Vero Cell), 

Inactivated/ CoronavacTM 

8 Bharat Biotech, India 
SARS-CoV-2 Vaccine, Inactivated 

(Vero Cell)/ COVAXIN 

9 Serum Institute of India Pvt. Ltd NVX-CoV2373/Covovax 

10 NOVAVAX NVX-CoV2373/Nuvaxovid 
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အထ က် ါဇယာိုးအရ မမ နမ် ာ န ငု ်င   ုေ့ ယခုရက်  ုင ်ေးအတ င်ေး ရရာက်ရှ လာ  ည်ဟု 

ဆ ရု ာ Sputnik Light ကာကွယ်ဆ ေးသည် အဆရိုးဆြေါ်သှံ ိုးစွ ရန် အသ အမ တပ်ြ သညဲ့် EUL 

ရရှ န ုင ရ်ရေး အတ က် ကမ္ာဲ့က နိ်ုးမာဆရိုးအဖွ ွဲ့ (WHO) ၏ Status of COVID-19 Vaccines 

within WHO EUL/PQ Evaluation Process တွင ် င ် ြါဝငဆ်သိုးပခင်ိုး မရ   ညဲ့အ်မ င ် 

တင်ိုးကကြ်ရ ာ စည်ိုးမ ဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမ ာိုး (Stringent Regulatory Authority) ရ  သညဲ့် န  င်ငှံ 

မ ာိုးတငွ်လည်ေး အသ အမ တပ်ြ သှံ ိုးစွ မခင်ေး မရှ ရ ေး ါရ ကာင်ေး အ  ရ ေးထုတ်မ န်အ ် ါ ည်။ 

 ကျန်ေးမာ ရရေးဝနက် ကီေးဌာန 

 အမ ျ  ြုံေး ာ ေးညီည တ်ရရေးအစ ုေးရ 

 https://moh.nugmyanmar.org/  
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