
 

 

 

 
 
သတင််းထတုပ်ြန်ပြင််း 
 

ြန််းလ ှိုငဆ် ်းရုံသည ်ပြန်ြာနှိုငုင်သံ  ို့ Sinopharm ကှိုဗုစက်ာကယွဆ် ်းကှို ုတငသ်ငွ််းသည  ်

ြထြ ံ်ုးဆသာ ြုဂ္ဂလှိုကဆ ်းရုံပြစပ်ြင််း 

 
• ပန််းလ ှိုငဆ် ်းရ ုံက Sinopharm ထ မှ မှှာယူတငသ်ွင််းသည ် Sinopharm BIBP (Beijing Institute of Biological Products) Covid-

19 ကှာကွယ်ဆ ်းမ ှာ်း နှိုုံဝငဘ်ှာလ ၁၈ ရက်ဆန  တွင ်မမနမ်ှာနှိုုံငင် သှိုုံ   ဆရှာက်ရှှို 

• ပန််းလ ှိုငဆ် ်းရ ုံသည် မမနမ်ှာနှိုုံငင် ၏ ပထမ  ုံ်းဆသှာ ပုံဂ္ဂလှိုကဆ ်းရ ုံအမြစ် - 

o Sinopharm ထ မှ ကှာကွယ်ဆ ်းမ ှာ်းကှိုုံ တှိုုံက်ရှိုုံက်တငသ်ွင််းမြင််း   

o ကမ္ှာ က န််းမှာဆရ်းအြွ ွဲ့ မှ အဆရ်းဆပေါ် အဆမြအဆနအတွက် ထုံတ်မပနထ်ှာ်းသည ် လမ််းညွှနြ် က်အရ မမနမ်ှာနှိုုံငင် ၏ 

က န််းမှာဆရ်းနငှ  ် အစှာ်းအဆသှာက်နငှ  ် ဆ ်းဝ ်းကွပ်က ဆရ်း ဝနက်က ်းဌှာန၏ ြွင မ်ပြုြ က်မြင  ် Sinopharm ကှာကွယ်ဆ ်း 

အလ ုံ်းဆရ ၄၀၀,၀၀၀ အထှို တငသ်ွင််းမည်မြစ်မြင််း  

• လူ  အြွ ွဲ့အစည််းအတွင််း Covid-19 ကူ်းစက်မပန  ပွ်ှာ်းဆနမ  အဆမြအဆန ဆလ ှာ က လှာဆစဆရ်းတွင ် ပ ဝငက်ူည နှိုုံငရ်န ် ပန််းလ ှိုငဆ် ်းရ ုံမှ 

၎င််း၏ လုံပ်ငန််းလုံပ်ကှိုုံင ်လည်ပတ်မ ပ ုံစ ကှိုုံ ဆမပှာင််းလ ြ  မြင််း 

o ပန််းလ ှိုငဆ် ်းရ ုံသည် Covid-19 ဆရှာဂ္ ပှိုုံ်း ရှှို၊ မရှှို စစ်ဆ ်းမြင််းနငှ  ် ကုံသမြင််းတှိုုံ  အတွက်  မမနမ်ှာနှိုုံငင် ၏ (COVID-19) 

ကှာကွယ်၊ ထှိုန််းြ ြုပ်၊ ကုံသဆရ်း အမ ှိုြု်းသှာ်းအ င  ် ဗဟှိုုံဆကှ်ာမတ ထ မှ ြွင မ်ပြုြ က်ကှိုုံ ၂၀၂၀ ြုံနစ်ှ၊ ဒ ဇငဘ်ှာလကတည််းမှ 

ရရှှိုြ  သည ် ပထမ  ုံ်းဆသှာ ပုံဂ္ဂလှိုကဆ ်းရ ုံ မြစ်မြင််း  

o မမနမ်ှာနှိုုံငင် အနှ  တွင ်တည်ဆ ှာက်ထှာ်းသည ် ကှာကွယ်ဆ ်းစငတ်ှာ (၄) ြုံမှ တဆန  လျှင ်လူဦ်းဆရဆပ င််း ၁၀,၀၀၀ အထှိုကှိုုံ 

ကှာကွယ်ဆ ်း ထှိုုံ်းဆပ်းနှိုုံငမ်ြင််း  

 
ရန်ကနု်မြှို ြို့။ ၂၀၂၁ ြုနစှ်၊ နှိုဝုငဘ်ာလ ၁၈ ရက။်  ။ First Myanmar Investment Public Company Limited (“FMI”) မှ 

တည်ဆထှာငထ်ှာ်းသည ် ပန််းလ ှိုငဆ် ်းရ ုံသည် Sinopharm ထ မှ မှှာယူတငသ်ွင််းသည ် Sinopharm Covid-19 ကှာကွယ်ဆ ်းမ ှာ်း  မမနမ်ှာနှိုုံငင် သှိုုံ   

ဆရှာက်ရှှိုကှာ လက်ဝယ်ရရှှိုပပ မြစ်ဆ ကှာင််းကှိုုံ ယဆန  တွင ်ထုံတ်မပနဆ် ကညှာလှိုုံက်ပ သည်။  

 
ယြုံက  သှိုုံ   Sinopharm ထ မှ Sinopharm ကှာကွယ်ဆ ်းမ ှာ်းကှိုုံ ပုံဂ္ဂလှိုကဆ ်းရ ုံမှ တှိုုံက်ရှိုုံက်မှှာယူ တငသ်ွင််းမြင််းသည် 

ပထမ  ုံ်းအကကှိုမ်မြစ်ပ သည်။ ပန််းလ ှိုငဆ် ်းရ ုံသည် မမနမ်ှာနှိုုံငင် ၏ က န််းမှာဆရ်းနငှ  ် အစှာ်းအဆသှာက်နငှ  ် ဆ ်းဝ ်းကွပ်က ဆရ်း ဝနက်က ်းဌှာန၏ 

ြွင မ်ပြုြ က်မြင  ်Sinopharm ကှာကွယ်ဆ ်းကှိုုံ တငသ်ွင််း ထှိုုံ်းနှ ဆပ်းနှိုုံငသ်ည ် ပထမ  ုံ်းဆသှာ ပုံဂ္ဂလှိုက ဆ ်းရ ုံ မြစ်လှာပ သည်။  

 
ပြန်ြာနှိုငုင်၏ံ Covid-19 အဆပြအဆန ဆကာင််းြွန်လာဆစရန် ြန််းလ ှိုငဆ် ်းရုံြှ လြ်ုငန််းလြ်ုကှိုငု ်လည်ြတြ် ြုံစံ ဆပြာင််းလဲြဲ  

ပန််းလ ှိုငဆ် ်းရ ုံသည် Covid-19 ကူ်းစက်ဆရှာဂ္ စတငမ်ြစ်ပွှာ်းြ ှိုနမှ်စ၍ ဆရှာဂ္ ပှိုုံ်း ရှှို၊ မရှှို စစ်ဆ ်းမြင််း၊ ကှာကွယ်ထှိုန််းြ ြုပ်မြင််းနငှ  ်

ကုံသမြင််းတှိုုံ  ကှိုုံ လုံပ်ဆ ှာငဆ်ပ်းနှိုုံငရ်န ် အရှှိုနအ်ဟုံနမ်မြှင တ်င ် ကကှိုြု်းစှာ်းြ  ပ သည်။ ၎င််းသည် Covid-19 ဆရှာဂ္ ပှိုုံ်း ရှှို၊ မရှှို စစ်ဆ ်းမြင််းနငှ  ်

ကုံသမြင််းတှိုုံ  အတွက်  မမနမ်ှာနှိုုံငင် ၏ (COVID-19) ကှာကွယ်၊ ထှိုန််းြ ြုပ်၊ ကုံသဆရ်း အမ ှိုြု်းသှာ်းအ င  ်ဗဟှိုုံဆကှ်ာမတ ထ မှ ြွင မ်ပြုြ က်ကှိုုံ ၂၀၂၀ 

ြုံနစ်ှ၊ ဒ ဇငဘ်ှာလကတည််းက ရရှှိုြ  သည ် ပထမ  ုံ်းဆသှာ ပုံဂ္ဂလှိုကဆ ်းရ ုံ မြစ်ပ သည်။  



 

 

 
 
 

“ပန််းလ ှိုငဆ် ်းရ ုံသည် ကူ်းစက်ဆရှာဂ္ မြစ်ပွှာ်းဆနြ ှိုန ် တဆလျှှာက်လ ုံ်းတွင ် လူနှာမ ှာ်းအတွက် မနှာ်းမဆန က န််းမှာဆရ်းဝနဆ် ှာငမ် မ ှာ်းဆပ်းြ  ပပ ်း 

ဆရှာဂ္ ရှှိုလူနှာမ ှာ်းကှိုုံ ဆဘ်းကင််းလ ုံမြ ြုစွှာမြင  ် ကှိုုံငတ်ွယ်ကုံသမ ဆပ်းနှိုုံငရ်န ် ဆ ်းဘက် ှိုုံငရ်ှာ ဆ ှာငရွ်က်ကုံသဆပ်းမ မ ှာ်းကှိုုံ ဆန  စဉ်နငှ အ်မျှ 

မပြုလုံပ်ြ  ပ သည်” ဟုံ ြန််းလ ှိုငဆ် ်းရုံ၏ Chief Executive Officer ပြစ်သ ူDr Gershu Paul မှ ဆမပှာ ကှာ်းပ သည်။  

 
“Covid-19 သည် မမနမ်ှာနှိုုံငင် ရှှို မပည်သူမ ှာ်း၏ ဘဝအဆပေါ် မ ှာ်းစွှာသက်ဆရှာက်မ  ရှှိုြ  ပပ ်း က န််းမှာဆရ်းဆစှာင ဆ်ရှှာက်မ စနစ်အတွက်လည််း 

အြက်အြ မ ှာ်းစွှာကှိုုံ မြစ်ဆပေါ်ဆစြ  ပ သည်။  ယြုံက  သှိုုံ   ကှာကွယ်ဆ ်း တငသ်ွင််းြွင ရ်ရှှိုပပ ်း မမနမ်ှာမပည်သူမ ှာ်းကှိုုံ ကှာကွယ်ဆစှာင ဆ်ရှှာက်ြွင  ်

ရရှှိုသည ်အတွက် မ ှာ်းစွှာဂ္ုံဏယ်ူမှိုပ သည်။ ကျွနဆ်တှ်ာတှိုုံ  သည် နှိုုံငင် အတွင််း နှိုုံငင် တကှာအ င မ်  က န််းမှာဆရ်းဝနဆ် ှာငမ် မ ှာ်း 

ဆပ်းစွမ််းရနဟ်ူသည ် ရည်ရွယ်ြ က်မြင  ် က်လက်ကကှိုြု်းစှာ်း ဆ ှာငရွ်က်သွှာ်းမှှာ မြစ်ပ သည်” ဟုံ FMI ၏ Chief Operating Officer ပြစ်သ ူ

ဦ်းထနွ််းထနွ််းမှ ဆမပှာ ကှာ်းပ သည်။  

 
လူအြွ ွဲ့အစည််းနငှ အ်တူ Covid-19 ပဆပ ှာက်ဆရ်းအတွက် ကကှိုြု်းပမ််းရှာတွင ် ပန််းလ ှိုငဆ် ်းရ ုံသည် ရနက်ုံန၊် မနတဆလ်းနငှ  ် ဆတှာငက်က ်းပမှိုြုွဲ့မ ှာ်းတွင ်

ကှာကွယ်ဆ ်းစငတ်ှာ (၄) ြုံကှိုုံ တည်ဆ ှာက်ြ  ပပ ်း ထှိုုံကှာကွယ်ဆ ်းစငတ်ှာမ ှာ်းမှ တစ်ဆန  လျှင ်လူဦ်းဆရဆပ င််း ၁၀,၀၀၀ အထှိုကှိုုံ ကှာကွယ်ဆ ်း 

ထှိုုံ်းနှ ဆပ်းနှိုုံငပ် သည်။ မမနမ်ှာ-တရုံတ် ကုံနသ်ည်ကက ်းမ ှာ်းအသင််းမှ တငသ်ွင််းဆပ်းသည ် Sinopharm ကှာကွယ်ဆ ်းမ ှာ်းမြင လ်ည််းဆကှာင််း ၊ 

ကုံလသမဂ္ဂဌှာဆန အြွ ွဲ့အစည််းမ ှာ်းမှ တငသ်ွင််းသည ် ကှာကွယ်ဆ ်းမ ှာ်းမြင လ်ည််းဆကှာင််း ပန််းလ ှိုငဆ် ်းရ ုံသည် ယဆန  အြ ှိုနအ်ထှို 

ကှာကွယ်ဆ ်းဆပ င််း အလ ုံ်းဆရ ၇၀,၀၀၀ ဆက ှ်ာ ထှိုုံ်းနှ ဆပ်းြ  ပပ ်းမြစ်ပ သည်။  

 
First Myanmar Investment Public Company Limited အဆ ကာင််း (www.fmi.com.mm) 

First Myanmar Investment Public Co., Ltd. (FMI) တွင ် အစုံရှယ်ယှာရှင ် ၈,၀၀၀ ဆက ှာ်ပ ဝင၍် မမနမ်ှာနှိုုံငင် ၏အကက ်း  ုံ်း 

အမ ှာ်းပှိုုံငက်ုံမပဏ မ ှာ်းအနက် တစ်ြုံမြစ်ပပ ်း ၁၉၉၂ ြုံနစ်ှ စတငတ်ည်ဆထှာငြ် ှိုနမှ်စ၍ နစ်ှစဉ် အမမတ်အစွန််း ရရှှိုြ  သည ် အစဉ်အလှာ ရှှိုြ  ပ သည်။ 

လက်ရှှို FMI ၏ မဟှာဗ ျူဟှာမှှာ ဘဏ္ဍှာဆရ်းဝနဆ် ှာငမ် ၊ အှိုမ်မြ ဆမမနငှ  ်က န််းမှာဆရ်းဝနဆ် ှာငမ် နငှ  ်ြရ ်းသွှာ်းလုံပ်ငန််း ကဏ္ဍတှိုုံ  တွင ်အဓှိုကထှာ်း 

လုံပ်ဆ ှာငလ် က်ရှှိုသည်။ ၂ဝ၁၆ ြုံနစ်ှ၊ မတ်လ (၂၅) ရက်ဆန  တွင ် FMI သည် ရနက်ုံနစ်ဆတှာ အှိုတ်ြ ှိုန််းတွင ် ပထမ  ုံ်းစှာရင််းဝငသ်ည ် 

ကုံမပဏ မြစ်လှာြ  ပ သည်။ 

 
ပြန်ြာနှိုငုင်ရှံှို ြန််းလ ှိုငဆ် ်းရုံအဆ ကာင််း (www.punhlainghospitals.com.mm)  

ပထမဦ်း  ုံ်းပန််းလ ှိုငဆ် ်းရ ုံကှိုုံ (၂၀၀၅)  ြုံနစ်ှတွင ် စတငတ်ည်ဆထှာငြ်  ပ သည်။ ယဆန  တွင ် FMI သည် ပန််းလ ှိုငဆ် ်းရ ုံ၏ (၆၀%) ကှိုုံ 

ပှိုုံင ်ှိုုံငပ်ပ ်း က နရ်ှှိုသည ် (၄၀%) ကှိုုံ OUELH  (စငက်ှာပူ) မှ ပှိုုံင ်ှိုုံငပ် သည်။ ပန််းလ ှိုငဆ် ်းရ ုံသည် လူနှာမ ှာ်း၏ ဆဘ်းကင််းလ ုံမြ ြုမ နငှ  ်

အရည်အဆသွ်းမမင  ်က န််းမှာဆရ်းဝနဆ် ှာငမ် မ ှာ်းအတွက် နှိုုံငင် တကှာ အသှိုအမှတ်မပြု Joint  Commission International Accreditation 

(JCI) လက်မှတ်ရရှှိုထှာ်းသည ် တစ်ြုံတည််းဆသှာ ပုံဂ္ဂလှိုကဆ ်းရ ုံ မြစ်ပ သည်။ နှိုုံငင် တကှာအ င မ်  က န််းမှာဆရ်း ဆစှာင ဆ်ရှှာက်မ  

အရည်အဆသွ်း၊ လူနှာမ ှာ်းအဆပေါ် ဂ္ရုံနှာထှာ်းမြင််းနငှ အ်တူ မမနမ်ှာနှိုုံငင် ရှှို လူတန််းစှာ်းအှာ်းလ ုံ်း အလွယ်တကူ လက်လှမ််းမ နှိုုံငဆ်သှာ 

က န််းမှာဆရ်းဆစှာင ဆ်ရှှာက်မ မ ှာ်းကှိုုံ ဆြှ်ာဆ ှာငသ်ွှာ်းရန ်ရည်ရွယ်ထှာ်းပ သည်။ 

 
For media queries, please contact:  
May Ohn Nyunt Kyi 
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