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အမျ   ျိုးသာျိုးကျနော်ျိုးမာရ ျိုးရကာော်မတီ (NHC) 

COVID-19 ကာကယွော်ထ နော်ျိုးချ ပော်ကုသရ ျိုးအဖွ ွဲ့ (CTF) 

ထုတော်ပပနော်ရ ကညာချကော် (၆/၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုနှစော်၊ ဧပပီလ (၅)  ကော် 

ကျနော်ျိုးမာရ ျိုးနှင ော် လူသာျိုးချငော်ျိုးစာနာရထာကော်ရထာကော်မှုဆ ငုော် ာ  

န ုငော်ငံတကာအကူအညအီရထာကော်အပံ မျာျိုးနှင ော်စပော်လျဉော်ျိုး၍ အသ ရပျိုးရ ကညာချကော်  

၁။ အမျ   ျိုးသာျိုးကျနော်ျိုးမာရ ျိုးရကာော်မတီ (NHC) နှင ့် COVID-19 ကာကွယော်ထ နော်ျိုးချ ပော်ကသုရ ျိုးအဖွ ွဲ့ (CTF) 

တ ိုု့သညော် "COVID-19 ကာကယွော်ရ ျိုးနှင ော်စပော်လျဉော်ျိုး၍ ပပညော်သူထံတငော်ပပပခငော်ျိုး" ထုတ့်ပြန့်ချက့်က ု 

(၁၈-၁၀-၂၀၂၁)  ကော်စွ ပဖင ော် ထုတော်ပပနော်ခ  ပပျီိုး ပဖစော်ပါသညော်။ အ  ပုါထုတ့်ပြန့်ချက့်တွငော် မ မ တ ိုု့ 

အရနပဖင ော် COVAX Facility, GAVI အပါအဝငော် UN အဖွ ွဲ့အစညော်ျိုးမျာျိုး၊ သတံမနော်အဖွ ွဲ့မျာျိုး၊ န ုငော်ငံတကာ 

မ တော်ဖကော်အဖွ ွဲ့အစညော်ျိုးမျာျိုးနှင ော် အကက မော်ကက မော် ရတွွဲ့ ံု ကော်သယွော်ည  န ှိုငော်ျိုးမှိုမျာျိုး ရ ာငော် ွကော်ခ  ပါ 

ရ ကာငော်ျိုး၊ CTF ၏ အခပခခံမူနှင ့် လုြ့်ငန့််းစဉ့်မျ ်းပြစ့်သည့်  (က) ပပညော်သသူာ အဓ က ပဖစော် မညော်၊ 

(ခ) ပွင ော်လငော်ျိုးပမငော်သာမှို ှ  မညော်၊ (ဂ) ညီမျှရသာ  ကော် ံမှို  ှ  မညော် ဟရူသာ ပပညော်သူအရပခပပ  

မူဝါဒ (၃)  ပော်က ု (၁၆-၉-၂၀၂၁) ရက့်စ ွဲပြင ့် ထတု့်ပြန့်ခွဲ ြါခ က င့််း၊ အဆ ြုါ မဝူါဒ (၃) ရြ့်နှင ့် 

အည ီတနော်ျိုးတူညမီျှ ကာကွယော်ရ ျိုး ထ ျုိုးနှံန ငုော်ရ ျိုးမူဝါဒက ု မျှမျှတတပဖစော်ရစ နော် CTF က ည  န ှိုငော်ျိုး 

ရ ွျိုးရနွျိုးခနသည ော်အပပငော် GAVI ၏ ရ ာငော် ွကော်ချကော်မျာျိုးက ုလညော်ျိုး န ုငော်ငံတကာနှင ော်အတူ 

ရစာင ော် ကည ော်လျကော် ှ ပါရ ကာငော်ျိုး ပပညော်သူက ု အသ ရပျိုးတငော်ပပခ  ပပီျိုးပဖစော်ပါသညော်။  

 (https://nhcmyanmar.org/public-report-on-covid-19-vaccine-oct-19-2021/)  

၂။  သ ုို့ရ တ င့် ယခနို့အချ  န့်အထ  တ ငု့််းရင့််းသ ်းပြည့်သမူျ ်းအ ်းလံု်း တနော်ျိုးတူညမီျှ ကာကွယော်ရ ျိုး 

ထ ျုိုးနှံန ငုော်ရ ျိုးမူဝါဒနှင ့်အညီ ခဆ င့်ရွက့်ရန့် အကက မ့်ကက မ့် ခတ ွေ့ဆံညု  န ှိုင့််းခဆ ်းခန ်းချက့်မျ ်းက ု 

COVAX Facility, GAVI အြ ွဲွေ့အစည့််းအခနပြင ့် အခက င့်အထည့်ခြ ့်ခွဲ ပခင့််း မရှ ဘွဲ (၃၀-၃-၂၀၂၂) 

ရက့်ခနို့တ င့် COVAX Facility, GAVI သည့် Sinovac အမျ  ်းအစ ်း COVID-19 က က ယ့်ခဆ်း (၂.၂) 

သန့််းခကျ ့်က ု အ ကမ့််းြက့်စစ့်ခက င့်စသီ ုို့ ခြ်းအြ့်ခွဲ ခ က င့််း ခတ ွေ့ရှ ရြါသည့်။  

https://nhcmyanmar.org/public-report-on-covid-19-vaccine-oct-19-2021/


 
 
 

 
2 

၃။ COVAX Facility, GAVI အခနပြင ့် နယ့်စြ့်ခဒသရှ  တ ငု့််းရင့််းသ ်းပြည့်သမူျ ်း၊ စစ့်ခဘ်းခရ ှင့် 

ပြည့်သူမျ ်း၊ အ ကမ့််းြက့်စစ့်ခက င့်စ၏ီ ခဘ်းအနတရ ယ့်မ ှ တ မ့််းခရ ှင့်ထ က့်ခပြ်းခနရသည ့်  

ပြည့်သူူ့ဝန့်ထမ့််းမျ ်းနှင ့် ပြည့်သူမျ ်းအတ က့် အမှန့်တကယ့် လ အုြ့်လျက့်ရှ ခသ  COVID-19 

က က ယ့်ခဆ်းမျ ်းက  ုယခနို့အချ  န့်အထ  ခြ်းအြ့်ခွဲ ပခင့််း လုံ်းဝ မရှ ြါ။  

၄။ သ ုို့ရသာော်လညော်ျိုး COVID-19 က က ယ့်ထ န့််းချ ြ့်ကုသခရ်းအြ ွဲွေ့ (CTF) နှင ့် တ ုငော်ျိုး ငော်ျိုးသာျိုး 

ကျနော်ျိုးမာရ ျိုးအဖွ ွဲ့အစည့််းမျ ်း လက့်တ ွဲ၍ COVID-19 ကာကွယော်ထ နော်ျိုးချ ပော်ကုသရ ျိုးလုပော်ငနော်ျိုး 

မျာျိုးနှင ော် COVID-19 ကာကွယော်ရ ျိုးထ ုျိုးနှပံခင့််းလပုော်ငနော်ျိုးမျာျိုးက  ုစ န့်ခခေါ်မှိုမျ ်းရှ သည ့်တ ငု့် နယော်စပော် 

ခဒသမျ ်းက  ုအရပခပပ ၍ အခက င့်အထည့်ခြ ့် ရ ာငော် ွကော်လျကော် ှ ပါသညော်။  

၅။ ပမန့်မ န ုင့်ငအံခပခစ ုက့် ကမ္  ကျန့််းမ ခရ်းအြ ွဲွေ့ (WHO Myanmar) အြါအဝင့် UN အြ ွဲွေ့ 

အစည့််းမျ ်း၊ COVAX Facility, GAVI နှင ့် အပခ ်းန ငု့်ငံတက အြ ွဲွေ့အစည့််းမျ ်းအခနပြင ့် 

က က ယ့်ခဆ်းထ ု်းနှပံခင့််းလုြ့်ငန့််းမျ ်းအပြင့် ကျနော်ျိုးမာရ ျိုးနငှ ော် လူသာျိုးချငော်ျိုးစာနာရထာကော်ထ ်းမှို 

  ုငော် ာ အကူအညီအခထ က့်အြံ မျ ်းက  ုအ ကမ့််းြက့်စစ့်ခက င့်စီနှင ့် ဆက့်စြ့်မှို လုံ်းဝ မရှ သည ့် 

Third Party အြ ွဲွေ့အစည့််းမျ ်းမတှစ့်ဆင ့်ခသ ့်လည့််းခက င့််း၊ အ ကမ့််းြက့်စစ့်ခက င့်စီ၏ 

စ က့်ြက့်မှို ကင့််းမွဲ သည ့် နယ့်စြ့်ခဒသမျ ်းက  ု ပြတ့်ခကျ ့်၍ခသ ့်လည့််းခက င့််း တ ငု့််းရင့််းသ ်း 

ပြည့်သူမျ ်းထ ံ လက့်ဝယ့်အခရ က့် ခြ်းြ ုို့န ုင့်ခရ်းအတ က့် အပမန့်ဆံ်ုးအခက င့်အထည့်ခြ ့် 

ခဆ င့်ရွက့်ရန့် တ ကု့်တ န့််းအြ့်ြါသည့်။ ထ သု ုို့အခက င့်အထည့်ခြ ့်ခဆ င့်ရွက့်ရ တ င့် န ုင့်ငံ 

တက အြ ွဲွေ့အစည့််းမျ ်းသည့် အထက့်ခြ ့်ပြြါ ပပညော်သူအရပခပပ မဝူါဒ (၃)  ပော်က  ု မခသ ြည့် 

ခစဘွဲ ခဆ င့်ရွက့်ရန့် ထြ့်မအံသ ခြ်းထုတ့်ပြန့်အြ့်ြါသည့်။ 

   

အမျ   ျိုးသာျိုးကျနော်ျိုးမာရ ျိုးရကာော်မတီ (NHC) (https://nhcmyanmar.org/)  

COVID-19 ကာကယွော်ထ နော်ျိုးချ ပော်ကုသရ ျိုးအဖွ ွဲ့ (COVID-19 Task Force - CTF) 

 

 ဆကော်သွယော် နော် 

 ၁။ ပဒ ုမနော်ျိုးမနော်ျိုး - (+၆၆) ၈၇၉၄၃၈၇၅၀ 

 ၂။ ရဒါကော်တာသစစာ - (+၄၄) ၇၄၄၈၅၇၆၂၄၉ (Viber/Direct Line) 

https://nhcmyanmar.org/

