မြန်ြာနှိိုငင
် ံရှိကိုလသြဂ္ဂအဖွဲ့အစည််းြ ာ်း ကှိိုဗစ်-၁၉ ဆှိင
ို ်ရာတိုနမ် ြန်ဆဆာင်ရက
ွ ်ြှုြ ာ်းကှိို အရှိနမ် ြြှင်လိုြ်ဆဆာင်။
၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် ဇူလုင်လ ၁၉ ရက်။
(ရန်ကုန-် ) မြန်ြာနုငင
် ံရှ ကုလသြဂ္ဂအဖွဲ့အစည််းြ ာ်းသည် ကုဗစ်-၁၉ ရရာဂ္ါကူ်းစက်ြှုထုတ်မြန်ခ က်ြ ာ်းအရ
နုင်ငံအတင််း

ကူ်းစက်ြှုအရရ်းအတက်ြ ာ်းစု်းရြ်ဖယ်မြင်တက်ရနသည်အရြေါ်

အရှန်အဟုနမ် ြြှင် လုြ်ရ
စြ််းသြ်စစ်ရ

တုန်မြန်ရ

ာင်ရွကြ
် ှုြ ာ်းကု

ာင်လ က်ရှြါသည်။

်းနုင်ြြ
ှု ာှ လန်စာအကနအ
် သတ်ရရနပြ
ှ
်း

စြ််းသြ်စစ်ရ

်းြှုမြြုရန်

မြည်သူြ ာ်းအခက်အခြ ာ်း

ကကံြုရတွဲ့ရနရသည်ကကာ်းြှြင် ဇူလုင်လ ၁၇ ရက်ရနတင် ကုဗစ်-၁၉ ရရာဂ္ါ လူနာသစ် ၅၄၉၇ ဥ်းရတွဲ့ရခ
ှ ရာ
ြု်းရတွဲ့ရြှု
ှ ရာခင
ု န
် ှုန််းြှာ

လန်ခသည်နှစ်ြတ်နှင်နင
ှု ််းယှဥ်ြါက

၂၂.၃၄

ရာခုင်နှုန််းြှ

၃၉.၁၂

ရာခုင်နှုန််းသု

မြင်တက်သာ်းခြါသည်။ ထအမြင်
ု
ကူ်းစက်မြန်ရသာ Delta ြ ြု်းကအြါအဝင် အမခာ်းရသာ ြ ြု်းကြ ာ်းကုလည််း
စြ််းသြ်ရတွဲ့ရခ
ှ သည်။
မြန်ြာနုငင
် ံတစ်၀ှြ််း ပြြုွဲ့နယ်ရြါင််း ၇၀ ရက ာ်တင် ရနအြ်တင်သာရနထုင်မခင််းအြန်ကု ထုတ်မြန်ထာ်းပြ်း
နုင်ငတ
ံ စ်ဝှြ််းတင် ဗုင််းရြ်စ်မြန်ြာ်းြှုထန််းခ ြုြ်နုငရ
် ရ်းအတက် အြ ာ်းမြည်သရ
ူ ံု်းြတ်ရက်ကု ဇူလုင်လ ၁၇ ရက်ြှ ၂၅
ရက်ရနအထ

ရကကမငာထာ်းသည်။

ရ

်းရံတ
ု င်

ရ

်းကုသြှုခယ
ံ ူရရှနင
ု ်ြှုနှင်

ရအာက်

ဂ္ င်ရရှနင
ု ်ြှုတတ
ု င်

ြစစည််းအရထာက်အြံနှင်လအ
ူ င်အာ်း ြလံုရလာက်ြှုရကကာင် အကန်အသတ်ရရနြါသည်
ှ
။
မြန်ြာနုငင
် ံရှကုလသြဂ္ဂအဖွဲ့အစည််းြ ာ်းသည်
ရအာက်

ရအာက်

ဂ္ င်လုအြ်ခ က်ကု

ရမဖရှင််းနုင်ရန်အတက်

ဂ္ င်စက်ြ ာ်းနှင် အမခာ်းလုအြ်ရသာ ကရယာြ ာ်းကု နည််းလြ််းြ ြု်းစံုမဖင်ဝယ်ယူရန် လုြရ
်

ာင်လ က်

ရှြါသည်။
အရရ်းရြေါ်က န််းြာရရ်းဝန်ရ

ာင်ြှုြ ာ်းရြ်းမခင််းနှင်

ကကြု်းြြ််းအာ်းထုတ်ြှုြ ာ်းသည် အရ
တစ်ခု အမဖစ်ရရန
ှ

နည််းလြ််းြ ြု်းစံုြှတစ်

်းထု်းနှံရရ်းကု

င်

မြန်ြာနုငင
် ံလဥ
ူ ်းရရ၏
ဥ်းစာ်းရြ်းြှုနှင်

ကာကယ်ရ

်းထု်းမခင််း

ုင်ရာ

ာင်ရြည် အရရ်းကက်းကစစရြ်

မဖစ်သည်။

ရရာဂ္ါကာကယ်ရ

ရြ ာ်ြှန််းထာ်းပြ်း

ရရာဂ္ါ

ာတလ င်အရှန်မြြှင်လ က် ဥ်းစာ်းရြ်းလုြ်ရ

ကြ္ာက န််းြာရရ်းအဖွဲ့၊ ကုလသြဂ္ဂ အမြည်မြည်
၁၉

ကုဗစ်-၁၉

အ

ုင်ရာ ကရလ်းြ ာ်းရန်ြံုရငအဖွဲ့ နှင် ြတ်ဖက်အဖွဲ့ြ ာ်းက ကုဗစ်-

အရှန်အဟုန်မြြှင်လြ
ု ်ရ

ထက်ထြ််းြု်းလုြ်ရ
၂၀

ရာခုင်နှုန််းကု

ုြါကာကယ်ရ

ုင်ရာလြ််းညွှန်ခ က်ြ ာ်းနှငအ
် ည

မဖန်ရဝြှုတင် မြန်ြာနုငင
် ံအတက် ကာကယ်ရ

COVAX

အစအစဥ်အြါအဝင်

ာင်လ က်ရှြါသည်။ COVAX အစအစဥ်အရ ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်တင်

လွှြ််းခခံြုနင
ု ်ရသာ

်းြ ာ်းကု

ာင်နုငရ
် န်
ကုဗစ်-၁၉

ရရာဂ္ါကာကယ်ရ

ကြ္ာက န််းြာရရ်းအဖွဲ့၏
ကာကယ်ရ

ကာကယ်ရ

်းကုမဖနရ
် ဝသာ်းြည်မဖစ်သည်။

်းြ ာ်းရရှရန်
်းထု်းရာတင်
ယခုအသုတ်

်း ြထြအသုတ်ရရှနင
ု ်ြည်ဟု ရြ ာ်ြန
ှ ််းသည်။

ကုဗစ်-၁၉ ရရာဂ္ါစြ််းသြ်ြှုြ ာ်းနှင်ကုသရရ်းစင်တာြ ာ်း လုြ်ငန််းမြန်လည် လည်ြတ်နင
ု ရ
် ရ်းအတက် ရရှနင
ု ်ရသာ
အရင််းအမြစ်ြ ာ်း၊ စြ််းရ

ာင်ရည်ြ ာ်းနှင် ကကြု်းြြ််းရ

ာင်ရက
ွ ်လ က်ရှသည်။

ယခုအခ န်တင် ကုဗစ်-၁၉ ရရာဂ္ါ စြ််းသြ်ြှုြ ာ်းကု မြည်နယ်နင
ှ ်တင
ု ််းြ ာ်းတင် တစ်ရက်လ င် ၁၂,၀၀၀ ြှ ၁၅,၀၀၀
နှုန််း

စြ််းသြ်စစ်ရ

်းရြ်းလ က်ရှသည်။

စြ််းသြ်စစ်ရ

်းြှုတင်

အကန်အသတ်ြ ာ်းရှရနရာ

ကူ်းစက်ြှု

အရရအတက် အရမြာက်အြ ာ်းြှာ သတင််းြြန
ု ုင်ြှု ရှနင
ု သ
် ည်။
ယခုမဖစ်ြာ်းရနရသာ ကုဗစ်-၁၉ ရရာဂ္ါ ကူ်းစက်မြန်ြာ်းြှုသည် မြည်သူြ ာ်း၏ က န််းြာရရ်းနှင် စ်းြာ်းရရ်းတင်
အကက်းအက ယ်
ရ

်းကင််းစာ

ု်းရွာ်းရသာ သက်ရရာက်ြှုြ ာ်းရှနင
ု ်ြါသည်။ က န််းြာရရ်း
လုြ်ကင
ု ရ
်

ာင်ရွကန
် င
ု ်ခငန
် ှင်

ကုဗစ်ရရာဂ္ါတုနမ် ြန်ရရ်းတင်

ရြ်းလ က်ရှရသာ အြ ာ်းမြည်သူြုင်နှင် ြုဂ္ဂလကက

ုင်ရာကာကယ်ကုသသူြ ာ်းအာ်းလံ်းု
က န််းြာရရ်း

ုင်ရာဝန်ရ

ာင်ြှု

တုြှ ြံြု်းြါဝင်နုငရ
် စရန် လူြှုအသုကအ
် ဝန််းအာ်းလံု်း

ြါဝင်သည် ခ ည််းကြ်ရမဖရှင််းနည််း ‘Whole of society’ မဖင် ရမဖရှင််းရန်ြှာ ယခုအခါ ြ ာ်းစာလုအြ်လ က်ရှသည်။

