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နိဒါန်ား 

ဤသုဖေသနစီ ံကိနော််းေွငော်ြါ၀ငော် နော်သငော်စိေော်ဝငော်စ ်းပခငော််းအေွကော်ဖကျ်းဇ ်းေငော်ြါသညော်။ 

ဖအ ကော်ြါစ ြုိဒော် ျ ်းေွငော် စီ ံကိနော််းနငှော့ော် ြေော်သကော်သညော်ော့ ဖန ကော်ထြော်သေငော််းအချကော်အလကော် ျ ်းကို ကကညော်ော့ရှု၍ 

ဤသုဖေသနေွငော် ြါဝငော်လိသုညော်ကို ဆံု်းပ ေော်ချကော်ချနိငုော်ြါသညော်။ 

ဖကျ်းဇ ်းပြြု၍ ဤအချကော်အလကော် ျ ်းကို ဖသချ  အချိနော်ယ ၍ ေော်ရှုြါ။ သငော် န ်း လညော်ဖသ အ   ျ ်း 

သို ော့ ဟုေော် သငော်ြုိ ုိသလုိိဖသ  အဖကက ငော််းအ   ျ ်းအေွကော် ဖ ်းခွနော််း ျ ်း ဖ ်းပ နော််းနိငုော်ြါသညော်။ 

သငော်၏ြါဝငော် ှုသညော် ိ ိဆနဒအဖလျ ကော်ပ စော်သညော်။ သငော်ြါ၀ငော် နော်ဆနဒ ရှိြါက ြါဝငော်ပခငော််းပြြု နော်  လိုြါ။ 

သငော်စေငော်ြါ၀ငော်လျှငော်လညော််း  ညော်သညော့ော်အချိနော်ေွငော် ဆိ ုြော်ေန ော့ော်နိငုော်သညော်။ 

ဒသီလုတသနက ဘောအလ ကောငာ်းလ  

ဤသုဖေသနစီ ံကိနော််း၏ အဓိက ညော် ှနော််းချကော် ှ  COVID-19 က ်းစကော် ှု၏ 

စီ်းြွ ်းဖ ်းနငှော့ော်ကျနော််း  ဖ ်း လဒော် ျ ်းနငှော့ော် က ဘ ေစော်ဝှ ော််းရှေိစော် ဦ်း ချငော််းစီနငှော့ော် 

အ ိော်ဖထ ငော်စု ျ ်း၏သုခချ ော််းသ အဖြေါ်သကော်ဖ  ကော် ှုကို အကဲပ ေော် နော် အချကော်အလကော် ျ ်း စုဖဆ ငော််း နော် 

ပ စော်သညော်။ သုဖေသနအဖနပ ငော့ော် ဤသကော်ဖ  ကော် ှု ျ ်းသညော် ကွဲပြ ်းပခ ်းန ်းဖသ နိငုော်င ံျ ်းရှိ 

လ ေစော်ဦ်းချငော််းအလိကုော်၊ လ  ှုဖ ်းနငှော့ော်စီ်းြွ ်းဖ ်းအဖပခအဖန ျ ်းအလုိကော် အချိနော်နငှော်ော့အ ျှ  ညော် ျှသကော်ဖ  ကော် ှု 

ကကီ်း  ်းသညော်ကို ဖလော့လ ြါ ညော်။ အဆိုြါစီ ံကိနော််းကို Nossal Institute နငှော့ော်လ  ဦ်း 

ဖ နငှော့ော်က ဘ လုံ်းဆိုငော်  ကျနော််း  ဖ ်းဖကျ ငော််း၊  ဲလော်ဘုနော််းေကကသိုလော် ှ ဖငဖွကက်းဖထ ကော်ြံော့သညော်။ 

ကျွန်ြ်ုေ ြေါဝငလ်ျှင ်ဘောလုြ်ေရမည်နည်ား။ 

သငော်ြါ၀ငော် နော်သဖဘ ေ ြါက သငော်၏ ကျနော််း  ဖ ်းအဖပခအဖနနငှော့ော် သုခချ ော််းသ ၊ စီ်းြွ ်းဖ ်းအဖပခအဖန၊ 

ဖန ကော်ခံအချကော်အလကော်အချိြုျို့ နငှော့ော်ြေော်သကော်သညော့ော်ဖ ်းခွနော််း ျ ်းကုိ ဖပ ကက ်း ြါလိ ော့ော် ညော်။ ဤစစော်ေ ော််းသညော် 

 ိနစော် ၃၀  ှ ၄၅  ိနစော်ထကော် ြုိ၍  ကက နိငုော်ြါ။ 

mailto:ni-info@unimelb.edu.au


အကယော်၍ သငော်ော့၌ ခွငော်ော့ပြြုချကော်ရှိြါက ေပခ ်းသ ၏ ကိုယော်စ ်း ြါ၀ငော်ဖပ ကက ်းနိငုော်ြါသညော်။ ဤဖကကည ချကော်ကို 

သငော် ကိုယော်စ ်းပြြုဖပ ကက ်းဖြ်း ညော့ော်သ ကို  ေော်ပြ နော်နငှော့ော် ြါ၀ငော် နော် သဖဘ ေ ညီြါဖကက ငော််း ဖပြ ကက ်းချကော်ကို 

ထိသု ထ ံှ ဖေ ငော််းဆိြုါ နော် ကျွနော်ြုော်ေုိ ော့အထ ်းအကကံပြြုလုိြါသညော်။ 

အချိနော်ကက လ သညော်နငှော့ော်အ ျှ သငော်ော့၏ အဖပခအဖန ညော်သို ော့ဖပြ ငော််းလဲသွ ်းသညော်ကုိ ဤစစော်ေ ော််းက ဖလော့လ  နော် 

 ညော် ွယော်ြါသညော်။ အကယော်၍ သငော်သညော် ကျွနော်ြုော်ေုိ ော့ကုိအ်ီးဖ ်းလော်လိြော်စ ေစော်ခုဖြ်းလျှငော် ၂၀၂၂၊ ဒဇီငော်ဘ  ၃၁ 

 ကော်အထ ိဤဖလော့လ  ှု၏ ေစော်စိေော်ေစော်ြုိငော််းပ စော်ဖသ အန ဂေော်အွနော်လိငုော််းစစော်ေ ော််း ျ ်းေွငော် ြါ၀ငော် နော် 

သငော့ော်အ ်း ကျွနော်ြုော်ေုိ ော့ဆကော်သယွော်နိငုော်သညော်။ သို ော့ဖသ ော် သငော်သညော် သငော်၏အ်ီးဖ ်းလော်လိြော်စ ကိုဖြ်း နော် သို ော့ ဟုေော် 

ဤစစော်ေ ော််း၌ ြါ၀ငော် နော် ယခုေွငော်သ  က ဖန ငော်ဘယော်အခါေွငော် ှ ေ ဝနော်ဝေတ   ်းေစော်ခုအဖနပ ငော်ော့ 

သငော်ော့အဖြေါ်သကော်ဖ  ကော် ှုရှိ ညော်  ဟုေော်ြါ။ 

ရရ ိနိငုမ်ည်ဲ့  အက ိ ားလက ားဇ ားလတွေက ဘောလတွေလ ။ 

ဤသုဖေသနစီ ံကိနော််းေွငော် သငော်ြါဝငော်ပခငော််း ှ ေုိကော်ရိုကော်အကျိြု်းဖကျ်းဇ ်း ရှိလိ ော့ော် ညော်ဟု ကျွနော်ြုော်ေုိ ော့ 

ကေိကဝေော် ဖြ်းနိငုော်သကဲော့သို ော့ သငော်၏ြါဝငော် ှုအေွကော်လညော််း လုြော်အ ်းခဖြ်းဖချလိ ော်ော့ ညော် ဟုေော်ြါ။ သို ော့ဖသ ော် 

သငော်၏ ဖ ်းခွနော််းဖပ ဆို ှု ျ ်းသညော် COVID-19 ဖကက ငော်ော့ ပ စော်ဖြေါ်လ ဖသ စိနော်ဖခေါ် ှု ျ ်းကုိ ဖပ ရှငော််း နော် 

ြုိ ုိထဖိ  ကော်ဖသ   ဝါဒဆိငုော်  ဥြဖဒ ျ ်း ဖြေါ်ထနွော််းလ နိငုော် နော် အက အညီဖြ်းနိငုော်ြါလိ ော်ော့ ညော်။ 

 ြစ်နိငုတ် ဲ့အနတရောယ်လတွေကဘောလတွေလ ။ 

ဤဖလော့လ  ှုေွငော် ြါဝငော်ပခငော််းဖကက ငော်ော့ ပ စော်ဖြေါ်လ နိငုော်သညော်ော့ အနတ  ယော်ေစော်ခု ှ  

လျိှြုျို့ ဝှကော်ချကော်ဆံု်းရှု်ံးပခငော််းပ စော်သညော် (ဥြ  အ ်းပ ငော့ော် ကျွနော်ြုော်ေုိ ော့အ ်းအ်ီးဖ ်းလော်လိြော်စ ေစော်ခုဖြ်းပြီ်း 

ဤဝကော်ဘော်ဆိကုော် ေိုကော်ခိုကော်ခ ံလျှငော်) ။ ေစော်ဦ်းချငော််းစ၏ီ ကုိယော်ဖ ်းကိုယော်ေ အချကော်အလကော် ျ ်း 

ဖပခ  ခံဖ  ော်ထေုော်နိငုော် ှု အနတ  ယော်ကုိဖလျှ ော့ချ နော်၊ ဤစစော်ေ ော််းအေွကော် သငော်၏ေုံ ော့ပြနော် ှု ျ ်းကုိ 

 ဲလော်ဘုနော််းေကကသိုလော်ရှိ လုံပခံြုဖသ ဆ ဗ ေွငော် လုံပခံြုစွ  သ ိော််းဆညော််းထ ်းြါ ညော်။ ထို ော့ဖကက ငော်ော့ 

ဖပ ဆိုသ  ညော်သ  ညော်ဝါ ပ စော်ဖကက ငော််းကို ဖန ကော်ဖကျ ခံဖပခ  လုိကော်နိငုော်ပခငော််း ရှိလိ ော်ော့ ညော် ဟုေော်ြါ။ 

ထို ော့အပြငော်ဖလော့လ  ှု ှ လ ဒော် ျ ်းကုိ ေစော်ဦ်းချငော််း လဒော်အဖနပ ငော်ော့ ဟုေော်ဘ ဲလ ဦ်းဖ အုြော်စု ျ ်းနငှော့ော် 

နိငုော်င ံျ ်းအဖလျ ကော် စုစုဖြါငော််းြုံစံပ ငော့ော် ေငော်ပြလိ ော့ော် ညော်။ ဤစီ ံကိနော််းအေွကော်စစော်ေ ော််းဖက ကော်ယ  ှုကို 

ေုံ ော့ပြနော် ှုအဖ အေွကော်သညော် အလွနော် ျ ်းပြ ်းလိ ော့ော် ညော်ဟုဖ ျှ ော်လငော့ော် ြါသညော်။ ထို ော့ဖကက ငော်ော့ 

အစုိ်း နငှော့ော်အပြညော်ပြညော်ဆိငုော်  ဖအဂျငော်စီ ျ ်း ှ သငော်၏ေုံ ော့ပြနော် ှု ျ ်းအဖြေါ်အဖပခခ၍ံ သငော့ော်အ ်းဖပခ  ခံနိငုော် ညော့ော် 

အနတ  ယော်ကိ ုထြော် ံဖလျ ော့ကျဖစြါသညော်။ သို ော့ဖသ ော် ဆကော်လကော်ဖဆ ငော် ွကော် နော် ဆံ်ုးပ ေော်ပခငော််း ပြြု ီ 

ဤအ   ျ ်းကို ထညော်ော့သွငော််းစဉ်းစ ်းြါ။ 

COVID-19 ၏ လ  ှုဖ ်း၊ ကျနော််း  ဖ ်းနငှော့ော်စီ်းြွ ်းဖ ်းအဖြေါ်သကော်ဖ  ကော် ှု ျ ်းနငှော့ော် စြော်လျဉ်းသညော်ော့ 

ဖ ်းခွနော််း ျ ်းဖပ ကက ်း ပခငော််းဖကက ငော့ော် ၀ ော််းနညော််းပခငော််း သို ော့ ဟုေော် စိေော် ိစီ်းပခငော််းခံစ ်းချကော် ျ ်းကို 



သငော်ခံစ ်း နိငုော်သညော်။ ဤအဖပခအဖန ျိြု်းေငွော် သငော်၏ဖဒသရှိ  ြော် ွ အ ဲွျို့အစညော််း ျ ်း သို ော့ ဟုေော် 

အစို်း  ှဖထ ကော်ြံော့ဖသ  ၀နော်ဖဆ ငော် ှု ျ ်းကို ရှ ဖ ွ နော် ကျွနော်ြုော်ေုိ ော့အကကံပြြုြါသညော်။ ဤ ၀နော်ဖဆ ငော် ှု ျ ်းကို 

ေယော်လီ ုနော််းပ ငော့ော်လညော််း သငော်အသံု်းပြြုနိငုော်သညော်။ 

မ ြစ်မလနြေါ၀ငရ်မည်လောား။ 

 ပ စော် ဖနြါဝငော် နော်  လုိြါ။ လံု်းဝ ဆနဒအဖလျ ကော် ြါဝငော် နော် ပ စော်ြါသညော်။ အချိနော် ဖ ွ်း ေ ၀နော်ရှိသ  သုဖေသ ီ

ြါဖ  ကခ Barbara McPake အ ်း စ ဖ ်းဆကော်သွယော်အဖကက ငော််းကက ်းပခငော််းပ ငော့ော် စစော်ေ ော််း ှ 

ထကွော်ခွ နိငုော်ြါသညော်။ (ဆကော်သွယော် နော်အဖသ်းစိေော်ကုိဖအ ကော်ေွငော်ကကညော့ော်ြါ) ။ သငော် ထကွော်ခွ ပခငော််းကို 

 ညော်ညွှနော််းသညော်ော့ သငော်၏ အဖကက ငော််းကက ်းစ ကို    ပခငော််း သငော်ဖြ်းဖသ အချကော်အလကော် ျ ်းကို 

အချိနော်အကန ော့ော်အသေော် ရှိ ကျွနော်ြုော်ေုိ ော့သ ိော််းဆညော််းထ ်းြါ ညော်။ အဘယော်ဖကက ငော့ော်ဆိုဖသ ော် COVID-19 

၏သကော်ဖ  ကော် ှု ျ ်းသညော် နစှော်ဖြါငော််း ျ ်းစွ ကက ရှညော်နိငုော်ပြီ်း အန ဂေော်ပ စော် ြော် ျ ်းကုိစီ ံခန ော့ော်ခဲွ ှုသညော် ယခု 

ဤကြော်ဖ  ဂါက လအေွငော််း အဖေွျို့အကကံြု ျ ်းအဖြေါ်  ေညော်ပခငော််းဖကက ငော့ော်ပ စော်သညော်။ ကျွနော်ြုော်ေုိ ော့၏ 

ဥြဖဒနငှော့ော်စညော််း ျဉ်းစညော််းက ော််း ျ ်း လုိအြော်ချကော် ျ ်းနငှော့ော်အညီ သငော့ော်ေုန ော့ော်ပြနော် ှုကုိ ကျွနော်ြုော်ေုိ ော့ 

ဆကော်လကော်ထနိော််းသ ိော််းထ ်း ညော်။ သုဖေသနအေွကော် သို ော့ ဟုေော် အ ျ ်းပြညော်သ အကျိြု်းစီ်းြွ ်းအေွကော် 

ဥြဖဒအ  ခွငော့ော်ပြြုထ ်းသညော့ော်အေုိငော််း သငော်၏ အ ညော်ဝှကော်ထ ်းဖသ ေုံ ော့ပြနော် ှု ျ ်း (ဖန ကော်ဖကက ငော််းပြနော်၍ 

 ညော်သ  ညော်ဝါဖ  ော်ထေုော်  နိငုော်သညော့ော်ေုံ ော့ပြနော် ှု ျ ်း) ကုိအပခ ်းသ  ျ ်းနငှော့ော် ျှဖဝနိငုော်ြါသညော်။ 

ဤစီမံကိန်ား၏ရလဒမ် ောားကို ကျွန်ြ်ုေသရိ ိရြေါမည်လောား။ 

အွနော်လိုငော််းသုဖေသနအေွကော် သငော်၏ြါဝငော် ှုပြီ်းဖန ကော် ဤသုဖေသနဖလော့လ  ှု ှ 

ဖ ွ်းချယော်စ  ငော််းပြြုစုထ ်းဖသ   လဒော် ျ ်းနငှော့ော် ဇယ ်းကွကော် ျ ်းကို ဤဝကော်ဘော်ဆိုကော် ှ ေိကုော်ရိုကော် 

 ယ နိငုော်ြါလိ ော့ော် ညော်။ ထို ော့အပြငော် ဤဖလော့လ  ှု အှချကော်အလကော် ျ ်းအဖြေါ် အဖပခခံ၍ ဆနော််းစစော်ပခငော််း ျ ်းကို 

ြဖ  ော် ကော်ရငှော်နယော်ညီလ ခံ ျ ်းနငှော့ော်   ဝါဒဖ ်း  ဖဆ ငော််းြါ်းေုိ ျ ်း၊ သြိပံနညော််းကျဂျ နယော် ျ ်းေွငော် 

ဖ  ော်ပြ ညော်ပ စော်ပြီ်း ဤ၀ဘော်ဆိဒုော်ရှိလငော့ော်ခော် ျ ်း ှေဆငော့ော် ၀ငော်ဖ  ကော်ကကညော့ော်ရှုနိငုော်ြါလိ ော်ော့ ညော်။ 

ကျွန်ြ်ုေအလ ကောငာ်း အခ က်အလက်မ ောား ဘော ြစ်သွေောားမလ  

သငော်ဖြ်းဖသ ဖဒေ အချကော်အလကော် ျ ်းကုိ အကန ော့ော်အသေော် ရှိ သ ိော််းဆညော််းြါ ညော်။ အဘယော်ဖကက ငော့ော်ဆိုဖသ ော် 

COVID-19 ၏သကော်ဖ  ကော် ှု ျ ်းသညော် နစှော်ဖြါငော််း ျ ်းစွ ကက ရှညော်နိငုော်ပြီ်း 

အန ဂေော်ပ စော် ြော် ျ ်းကုိစီ ံခန ော့ော်ခဲွ ှုနိငုော် နော် ဤကြော်ဖ  ဂါက လအေွငော််းအဖေွျို့အကကံြု ျ ်းက 

အက အညီဖြ်းနိငုော်ပခငော််းဖကက ငော့ော် ပ စော်ြါသညော်။ ကျွနော်ြုော်ေုိ ော့၏ ဥြဖဒနငှော့ော်စညော််း ျဉ်းစညော််းက ော််း ျ ်း 

လုိအြော်ချကော် ျ ်းနငှော့ော်အညီ သငော်၏ေုန ော့ော်ပြနော် ှု ျ ်းကုိ ကျွနော်ြုော်ေုိ ော့ဆကော်လကော်ထနိော််းသ ိော််းထ ်း ညော်။ 

သုဖေသနအေွကော် သို ော့ ဟုေော် အ ျ ်းပြညော်သ အကျိြု်းစီ်းြွ ်းအေွကော် ဥြဖဒအ  ခွငော့ော်ပြြုထ ်းသညော့ော်အေုိငော််း 



သငော်၏ အ ညော်ဝှကော်ထ ်းဖသ ေုံ ော့ပြနော် ှု ျ ်း (ဖန ကော်ဖကက ငော််းပြနော်၍ 

 ညော်သ  ညော်ဝါဖ  ော်ထေုော်  နိငုော်သညော့ော်ေုံ ော့ပြနော် ှု ျ ်း) ကုိအပခ ်းသ  ျ ်းနငှော့ော် ျှဖဝနိငုော်ြါသညော်။ 

ေစော်ဦ်းချငော််းစီ၏ ကုိယော်ဖ ်းကုိယော်ေ အချကော်အလကော် ျ ်း ဖပခ  ခံဖ  ော်ထေုော်နိငုော် ှု အနတ  ယော်ကုိဖလျှ ော့ချ နော်၊ 

ဤစစော်ေ ော််းအေွကော် သငော်၏ေုံ ော့ပြနော် ှု ျ ်းကုိ  ဲလော်ဘုနော််းေကကသိုလော်ရှိ စိေော်ချ ဖသ ဆ ဗ ေွငော် လုံပခံြုစွ  

သ ိော််းဆညော််းထ ်းြါပြီ်း Nossal Institute  ှ အ ဲွျို့ကသ  ကုိငော်ေွယော်ြါ ညော်။ ထို ော့ဖကက ငော်ော့ ဖပ ဆိုသ  ညော်သ  ညော်ဝါ 

ပ စော်ဖကက ငော််းကိ ုဖန ကော်ဖကျ ခံဖပခ  လုိကော်နိငုော်ပခငော််း ရှိလိ ော်ော့ ညော် ဟုေော်ြါ။  

 

 

လနောက်ထြ်ေအခ က်အလက်လတွေကိုဘယ်မ ောရနိငုမ်လ ။ 

စီ ံကိနော််းနငှော့ော် ြေော်သကော်၍ ြုိ ိသုရိှိလိုြါက ေ ၀နော်ရှသိ  သဖုေသြီါဖ  ကခ Barbara McPake ( ုနော််း: +61 3 

83449299 အ်ီးဖ ်းလော်: ni-info@unimelb.edu.au ) ကိုဆကော်သွယော်ြါ။ 

ဤသုဖေသနစီ ံကိနော််းနငှော့ော် ြေော်သကော်၍ စုိ်း  ိော်ြ ြနော် ှု ျ ်းရှြိါက  ညော်သ ော့ကုိ ဆကော်သယွော်  ညော်နညော််း။ 

ဤသုဖေသနစီ ံကိနော််းကို  လဲော်ဘုနော််းေကကသိုလော်၏ သုဖေသနဆိုငော်   လ ော့ကျငော့ော်ဝေော်ဖက ော် ေီ ှ 

အေညော်ပြြုခဲော့ြါသညော်။ ဤစီ ကံိနော််းကို ဖဆ ငော် ွကော်ဖသ  အ ဲွျို့ နငှော့ော် ဖဆွ်းဖန်ွးလုိသညော်ော့ သုဖေသနစီ ံကိနော််း၏ 

အပြြုအ  နငှော့ော် ြေော်သကော်၍ သငော်၌စိ်ုး ိ ော် ှု ျ ်း သို ော့ ဟုေော် ေိငုော်ကက ်းလိ ုှု ျ ်းရှိြါက 

သုဖေသနဆိုငော်  လ ော့ကျငော့ော်၀ေော်  ဲလော်ဘုနော််းေကကသိုလော် VIC 3010  ှ  နော်ဖနဂျ  ကုိဆကော်သွယော်သငော့ော်ြါသညော်။  ုနော််း 

+61 3 8344 2073 သို ော့ ဟုေော် အ်ီးဖ ်းလော် - HumanEthics-complaints@unimelb.edu.au  ကို 

ဆကော်သွယော်ြါ။ ေိငုော်ကက ်းချကော် ျ ်းအ ်းလံ်ုးကို လျိှြုျို့ ဝှကော်စွ ကိုငော်ေွယော် ညော် ပ စော်သညော်။  ညော်သညော့ော်စ ေွငော်  ဆို 

သုဖေသနအ ဲွျို့အ ညော် သို ော့ ဟုေော် သုဖေသနစီ ံကိနော််း၏အ ညော် သို ော့ ဟုေော် ကျငော့ော်ဝေော်ဆိုငော်  နြံါေော်ကုိ 

ဖ ်းဖြ်းြါ။ 

*က ဘ လံု်းဆိုငော်  ကျနော််း  ဖ ်းအ ဲွျို့ Nossal Institute - လ ဦ်းဖ နငှော့ော် က ဘ လံု်းဆိုငော်  ကျနော််း  ဖ ်း 

သငော်ကက ်းဖကျ ငော််း ေကကသိလုော်ေွငော်ေညော်ရှသိညော်ော့ က ဘ လံ်ုးဆိုငော်  ကျနော််း  ဖ ်းအ ဲွျို့ Nossal Institute 

( https://mspgh.unimelb.edu.au/centres-institutes/nossal-institute-for-global-health/about-us/ 

about-the-nossal-institute) သညော် ဆ  ဂ စေ ဖန ော့ရှယော် (Sir Gustav Nossal)၏ 

ဖဆ်းဘကော်ဆိငုော်  သုဖေသနကို လ ေုိငော််း၏ ကျနော််း  ဖ ်းအေွကော် အကျိြု်းပြြုဖစပခငော််း 

ဖဆ ငော် ွကော်ချကော် ျ ်းအ ်း ဂုဏော်ပြြုချီ်းပ ြှငော့ော်သညော်ော့ အဖနပ ငော်ော့ အ ညော် ှညော်ော့ဖခေါ်ဆိုခဲော့ပခငော််းပ စော်ြါသညော်။ ဤအ ဲွျို့အ ်း 

၂၀၀၆ခုနစှော်ေွငော် န ွော််းြါ်းန ိော်ော့ကျဖသ  ဖန   ျ ်း ှ ပြညော်သ လ ထ၏ု ကျနော််း  ဖ ်းကို ပ ြှငော်ော့ေငော်ဖြ်း နော် 

စေငော်ေညော်ဖထ ငော်ခဲော့သညော်။ အဆိုြါအ ဲွျို့၏  စော်ရငှော်သညော် ကျနော််း  ဖ ်းစနစော် ျ ်း၏ အ ညော်အဖသွ်း၊ 

အ ျ ်းပြညော်သ လကော်လှ ော််း ီှနိငုော်စွ ော််းနငှော်ော့ အ ်းလုံ်းြါဝငော်နိငုော်စွ ော််းကုိ ဖခေော်သစော်ကျနော််း  ဖ ်းပြဿန  ျ ်းအ ်း 

mailto:ni-info@unimelb.edu.au
mailto:HumanEthics-complaints@unimelb.edu.au


လကော်ဖေွျို့ကျကျသုဖေသနပြြုပခငော််း၊ သငော်ယ ပခငော််းနငှော့ော်  ံွျို့ ပ ိြု်းေုိ်းေကော် ှုဆိငုော်  ေုန ော့ော်ပြနော်ပခငော််း ျ ်း ှ ေစော်ဆငော့ော် 

ပ ြှငော်ော့ေငော်ဖြ်း နော် ပ စော်ြါသညော်။ 


