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ပြည်ထောင်စုတရားသူကကးီချုြ်၏ ဥထ ျာဇဉ် 

တရားစီရင်ထရးစနစ်သည် မျှတပြီး၊ ဘက်လုိက်မှုကင်းရှင်းစွာပြေင့် 

လွတ်လြ်စွာ ထောငရ်ွက်နိုင်မှသာ တရားစီရင်ထရးေိငု်ရာအထပခခံမူများကို 

ေိန်းသိမ်းထစာင်ထ့ရှာက်နိုင်ပြီး၊ လူထ့ဘာင်အြေွဲ အ့စည်းအတွင်း တရားဥြထဒ 

စိုးမိုးနိုင်မည်ပြေစ်သည်။ ပြည်သူအများက တရားစီရင်ထရးစနစ်အထြါ်  ုံသကည် 

ကိုးစားလာထစရန်နှင့်  ုံသကည်ကိုးစားမှုကို တိုးပမှင့လ်ာထစရန်အတွက် ကကိုးြမ်း 

ထောငရ်ွက်သည့်အထနပြေင့် တရားသူကကီးများသည် တစ်ဦးချင်းအထနပြေင့်ထသာ် 

လည်းထကာင်း၊ အြေွဲ အ့စည်းအထနပြေင့်ထသာ်လည်းထကာင်း တရားရုံးဂုဏ် 

သိက္ခာကို ေိန်းသိမ်းရန်အတကွ် တရားစီရင်ထရးေိငု်ရာကျင့်ဝတ်ကို ထလးစား 

လုိက်နာထစာင့်ေိန်းရမည်ပြေစ်သည်။  

ပမန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထရးသမိုင်းတငွ် တရားသူကကီးများအတွက် 

အပြည်ပြည်ေိုင်ရာစနံှုန်းနှင့် ညီညွတ်ထသာ တရားစီရင်ထရးေိငု်ရာကျင့်ဝတ်ကို 

ြေမေုးံ ေုတ်ပြန် နိုင်ပခင်း ပြေစ်ြါသည်။ တရားစီရင်ထရးေိငု်ရာကျင့်ဝတ်ကို 

ေုတ်ပြန်လိုက်ပခင်းအတွက် တရားသူကကီးများနှင့် တရားထရးဝန်ေမ်းများ 

သာမက တရားစီရင်ထရးကဏ္ဍတွင် ေက်စြ်ြါဝင်သူများအားလုံးက တရား 

စီရင်ထရးစနစ်အထြါ် ြိုမိုသထဘာထြါက်နားလည်လာပြီး၊ လုိအြ်ထသာြံ့ြိုးမှု 

များကို အထောက်အကူပြုပခင်းပြေင့် မျှတ၍ ခိုင်မာထသာ တရားစီရင်ထရးစနစ် 

ပြေစ်ေွန်းထြါ်ထြါက်လာထစထရးကုိ ထမျှာ်လင့်ြါသည်။ 

ပမန်မာနိုင်ငံတရားသူကကီးများအတွက် အပြည်ပြည်ေိုင်ရာစနံှုန်းနှင့် 

ညီညွတ်ထသာ တရားစီရင်ထရးေိငု်ရာကျင့်ဝတ်ကို ေုတ်ပြန်နိငု်ထရးအတွက် 

၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင် အထပခတည်၍ ြါဝင်ထောင်ရွက်ခဲ့သကထသာ ပြည်ထောငစ်ု 

တရားလွှတ်ထတာခ်ျုြ် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ ပြန်လည်သုံးသြ်ထရးထကာ်မတီ 

ဝင်များနှင့် လုြ်ငန်းအြေွဲ ဝ့င်များ၊ တုိင်းထဒသကကီး/ပြည်န ်အသီးသီးရိှ တရား 

လွှတ်ထတာတ်ရားသူကကီးများ၊ ခရိုင်၊ ပမို န့ ်တရားသူကကီးများနှင့်  တရားထရး 

ဝန်ေမ်းများ၊  အပြည်ပြည်ေိုင်ရာ   အြေွဲ အ့စည်းများပြေစ်ထသာ    ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ 



သံရံုး၊ ကုလသမဂ္ဂြေွံ ့ပြေိုးမှုအစီအစဉ် United Nations Development     

Programme (UNDP)၊ အပြည်ပြည်ေိုင်ရာ ဥြထဒြညာရှင်များ ထကာ်မရှင် 

International Commission of Jurists (ICJ) နှင့် အပြည်ပြည်ေိုင်ရာ 

ြညာရှင်များပြေစ်သည့် Justice Murray Kellam, Former Supreme Court 

Justice from Victoria, Australia and a leading expert on judicial 

ethics and integrity training across the Asia  Pacific၊ Mr. Dato' 

Param Cumaraswamy, Former Commissioner of the International 

Commission of Jurists၊ ဦးေိန်ဝင်း (အပငိမ်းစား ညွှန်သကားထရးမှူး၊ 
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Azhar Cachalia, Commissioner of the International Commission 
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UNDP နှင့် Justice Kalyan Shrestha, Commissioner of the          
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    ပြည်ထောငစ်ုတရားလွှတ်ထတာခ်ျုြ် 

 ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သသဂုတ်လ ၂ ရက် 

ထနပြည်ထတာ ်





နိဒါန်း 

 ကျင့်ဝတ်ဟူသည် လုိက်နာထစာင့်ေိန်းရထသာ ကိ ်ုကျင့်တရား 

ပြေစ်ြါသည်။ လုြ်ငနး်တာဝန်တစ်ခုကို ထောင်ရွကရ်ာတွင် မိမိေားရှိရမည့် 

စိတ်ထနစိတ်ေား၊ ထောင်ရန်၊ ထရှာင်ရန်များကုိ  သတ်သတ်မှတ်မှတ် 

ထြော်ပြ၍ ကျင့်ဝတ်အပြေစ် လိုက်နာထောင်ရွကထ်စသည်ကို ထတွရ့ြါသည်။ 

ေရာဝန်ပြေစြ်ါက ေရာဝန်ကျင့်ဝတ်၊ ထကျာင်းေရာများတွင်လည်း 

ေရာကျင့်ဝတ်၊ ထရှ ထ့နပြေစ်ြါက ထရှ ထ့နကျင့်ဝတ်၊ တရားသူကကးီများတွင် 

တရားသူကကးီကျင့်ဝတ် စသည်ပြေင့် လုြ်ကုိင်သကထသာ လုြ်ငနး်အလိုက် 

ကျင့်ဝတ်ကို ေားရိှထောင်ရွကသ်ကြါသည်။ ေုိသုိ ့ ကျင့်ဝတ်ေားရှိ 

ထောင်ရွကသ်ကပခင်းပြေင့် မိမိလုြ်ငန်းတာဝန်အထြါ် အမှန်နငှ့် အမှား၊ 

အထကာင်းနှင့ ်အေိုး၊ တရားနှင့် မတရား၊ ဓမ္မနှင့် အဓမ္မ ခွဲပခားနားလည်ပြီး၊ 

တာဝန်သသိိ သစ္စာရှိရှိ ပြည့်ဝထသာ သထဘာေားပြေင့် ထောင်ရွကန်ိုငမ်ည် 

ပြေစ်သည်။  

 တရားသူကကးီများသည် တရားစီရင်ထရးတာဝန်ကို ေမ်းထောင် 

ရာတွင် သာတူညီမျှ၊ ဘက်လိုက်မှုကင်းရှင်းသည့် တရားစီရင်ထရးကို 

ဦးတည်ထောင်ရွကသ်ကသူများပြေစ်ရာ တရားသူကကးီများ ကျင့်ဝတ်အတိုင်း 

လိုက်နာထောင်ရွကပ်ခင်းပြေင့် အပြည်ပြည်ေိငု်ရာ လူအ့ခွင့အ်ထရးထသကညာ 

စာတမ်းြါ အထပခခံစည်းမျဉ်း အြိုဒ ် ၁၀  (Universal Declarartion of 

Human Rights , Article 10 ) အရ  " ပြစ်မှုထသကာင်းအရ စွြစ်ွဲချက်ကို 

ေံုးပြေတ်ခံရာတွင် လွတ်လြ်၍ ဘက်လိုက်မှု မရှိထသာ တရားရံုးတစ်ရြ်က 

အများပြည်သူထရှ ထ့မှာက်တွင် တရားမျှတစွာ သကားနာစစထ်ေးပခင်းပြေင့် 

၁ 



တန်းတူရည်တူ အပြည့်အဝရြိုင်ခငွ့်" ကိလုည်း ရရိှထစြါသည်။ ေုိသုိ ့

ပြေစ်ထြါ်ထစပခင်းသည် တရားစီရင်ထရးကို ပြည်သလူူေု၏  ံုသကည် 

အားကုိးမှုကို ရရှိထစပြီး၊ နိုငင်ံအတွင်း တရားဥြထဒစိုးမိုးမှုကို အထောက် 

အကူပြုနိုင်မည်ပြေစ်သည်။ တရားဥြထဒစိုးမိုးမှသာ နုိင်ငံထတာ်ြေွံ ့ပြေိုး 

တိုးတက်မှုကုိ ပြေစ်ထြါ်ထစမည်ပြေစ်ြါသည်။   

 တရားသူကကးီများကျင့်ဝတ်ကို တရားသူကကးီများနှင့် တရားထရး 

ဝန်ေမ်းများက အေူးထလးစားလိုကန်ာရန် လိုအြ်ြါသည်။ သိုမ့ှသာ 

တရားစီရင်ထရးကဏ္ဍနှင့် ေက်စြ်ြါဝင်သူအားလုံးက တရားစီရင်ထရး 

အထြါ် ြိုမိုနားလည်လာပြီး၊ လိုအြ်ထသာ ြံ့ြိုးမှုများပြုပခင်းပြေင့် တရား 

စီရင်ထရးအထြါ် ပြည်သူလူေု၏ ံုသကည်အားကုိးမှု၊ နိုငင်ံအတွင်း တရား 

ဥြထဒစိုးမိုးမှု၊ နိုငင်ံထတာ်ြေွံ ့ပြေိုးတိုးတက်မှုတိုက့ို တစ်ြေက်တစ်လမ်းမှ 

ကူညီထောင်ရွက်ရာထရာက်မည် ပြေစ်ထြသည်။  

၂ 



လွတ်လြ်မှု 

အထပခခံမူ       − တရားစီရင်ထရးလွတ်လြ်မှုသည် တရားဥြထဒစိုးမိုးထရး 

တွင် အထပခခံလိုအြ်ချက်ပြေစပ်ြီး မျှတထသာတရားစီရင်မှု၏ အဓိက 

အာမခံချက်လည်း ပြေစ်သည်။ ေုိထ့သကာင့် တရားသူကကးီတစ်ဦးသည်  

တစ်ဦးချင်းအထနပြေင့်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ အြေွဲ အ့စည်းအထနပြေင့်ထသာ် 

လည်းထကာင်း တရားစီရင်ထရးလွတ်လြ်မှုကို ေိန်းသိမး်ရမည့်အပြင် 

တရားစီရင်ထရးလွတ်လြ်မှုရှထိသကာင်းကိလုည်း စံနမနူာပြပြေစ်ထစရမည်။ 

တရားစီရင်ထရးလွတ်လြ်မှု၏ လုိအြ်ချက်များတွင် ထအာက်ထြော်ပြြါတို ့

ြါ၀င်သည−် 

၁။ တရားသူကကးီတစ်ဦးသည် တရားစီရင်ထရးေံုးပြေတ်ချက်တိုင်းကို 

ဥြထဒနှင့်အညီ လွတ်လြ်စွာ ချမှတ်ရမည်။ 

၂။ တရားသူကကးီများသည် တရားစီရင်ထရး လုြ်ငနး်တာ၀န်များကုိ 

ေမ်းထောင်ရာတွင် တိုက်ရုိက်ပြေစထ်စ၊ သွ ်ဝိုက်၍ပြေစ်ထစ 

မစြ်ေုိင်ထသာ လွှမ်းမိုးမှု၊  မက်လံုးထြးမှု၊ ြေိအားထြးမှု၊ 

ပခိမ်းထပခာက်မှု သိုမ့ဟုတ် ၀င်ထရာက်စွက်ြေကမ်ှုတိုမ့ှ ကင်းရှင်းပြီး၊ 

ဥြထဒကို ထကာင်းစွာ သိနားလည်ပြီး အချက်အလက်မနှ်များ 

အထြါ် ၄င်း၏ချင့်ချိန်သံုးသြ်မှုကိ ု အထပခခံ၍ လွတ်လြ်စွာ 

ထောင်ရွကရ်မည်။ 

၃။ တရားသူကကးီများသည် အစိုးရဌာန အြေွဲ အ့စည်းများပြေစ်ထသာ 

၃ 

အခန်း (၁)



အုြ်ချုြ်ထရးအြေွဲ ၊့ ဥြထဒပြုထရးအြေွဲ တွ့င် ြါဝင်ထသာ ြုဂ္ဂို လ် 

တစ်ဦးချင်းစီနငှ့် သီးပခားစီပြေစ်ထစ၊ အြေွဲ အ့စည်းများနှင့်ပြေစ်ထစ 

မေီထလျာ်ထသာ ေက်သွ ်လွှမ်းမိုးခံရမှုများမှ ကင်းရှင်းရမည့် 

အပြင် အထသကာင်းအကျိုးေင်ပခင်တတ်သ ူတစ်ဦးအထနပြေင့်လည်း 

 င်းသို ့ကင်းရငှ်းမှုကို ပမင်သာထစရမည်။ 

၄။ တရားသူကကးီများသည် ထ ဘု ျအားပြေင့် လူမှုအသိငု်းအဝိုင်းနှင့် 

ပြေစထ်စ၊ မိမိစီရင်ေံုးပြေတ်ရမည့်အမှုမှ အမှုသည်များနှင့်ပြေစ်ထစ  

အထနှာင်အြေွဲ က့င်းရမည်။ 

၅။ တရားသူကကးီများသည် မိမိ၏မိသားစုမှပြေစ်ထစ၊  လူမှုထရး 

သိုမ့ဟုတ် အပခားထသာ ေက်ေံမှုအရပြေစ်ထစ တရားစီရင်ထရး 

ထောင်ရွကခ်ျက်နှင် ့ စီရင်ချက်ချမှတ်ပခင်းတိုအ့ထြါ် လွှမ်းမိုးပခင်း 

ကိ ုခွင့်မပြုရ။ 

၆။ တရားသူကကးီများသည် မိမိ သိုမ့ဟုတ် မိသားစဝုင်တစ်ဦးဦး၏ 

သိုမ့ဟုတ် အပခားသူတစ်ဦးဦး၏ အကျိုးစီးြွားတိုးတက်ထစရန် 

ရည်ရွ ်၍ တရားစီရင်ထရးေုိင်ရာ ရာေူးဂုဏ်ပဒြ်ကိ ု အသုးံပြု 

ပခင်း သိုမ့ဟုတ် အပခားသူအား အသုးံပြုခွင်ထ့ြးပခင်းတိုက့ိ ု မပြု 

လုြ်ရ။ တရားသူကကးီသည် တရားစီရင်ထရးတာ၀န်ကို ထောင်ရွက ်

ရာတွင် ၄င်းအထြါ် အေူးသသဇာအာဏာရိှသူ တစ်ဦးဦးက

ထလျာ်ကနသ်င်ပ့မတ်မှုမရှိထသာ လွှမ်းမိုးမှုရှိထသကာင်း မိမိေင်ပမင် 

ချက်ကိ ု အပခားသူများအား ေုတ်ထြော်ထပြာသကားပခင်း မပြုရ။ 

၄ 



ေိုအ့ပြင် အပခားသူများက  င်းသိုေ့ုတ်ထြော်ထပြာသကားပခင်းကိ ု

လည်း ခွင့်မပြုရ။ 

၇။ တရားသူကကးီတစ်ဦးသည် တရားထရးေုိင်ရာ လုြ်ထြော်ကိုင်ြေက် 

များ၏ မထလျှာ်ကနထ်သာ လွှမ်းမိုးမှုကို  လက်မခံဘဲ  စီရင် 

ေံုးပြေတ်ချက်များအား လွတ်လြ်စွာ ထောင်ရွကရ်မည်။ 

၈။ တရားသူကကးီတစ်ဦးသည် တရားစီရင်ထရး လုြ်ငနး်တာ၀န်ကို 

ေမ်းထောင်ရာတွင် လွတ်လြ်စွာ တရားစီရင်ထရးမူကုိ ေိန်းသိမး် 

ပမှင်တ့င်ထောင်ရွကရ်န် အားထြးပခင်း၊ ကာကွ ်ထစာင့်ထရှာက်ပခငး် 

ပြုရမည်။ 

၅ 



အခန်း (၂)
  

သာတူညီမျှရှိမှု 

အထပခခံမူ      − တရားစီရင်ထရးလုြ်ငနး်တာ၀န်ကို ေမ်းထောင်ရာတွင် 

တရားရံုးထရှ ထ့မှာက်၌ လူတိုင်းအထြါ် သာတူညီမျှမှုရှိပခင်းသည် မရှိမပြေစ ်

လိုအြ်သည်။ 

သာတူညီမျှမှုရှိပခင်း၏ လိုအြ်ချက်များတွင် ထအာက်ြါတို ့ြါ၀င်သည်−  

၁။ တရားသူကကးီများသည် လူတုိင်းအထြါ်တွင် လူမျိုးစုေုိင်ရာ 

ထနာက်ထသကာင်း၊ လူမျိုး၊ ဇာတိ၊ ကိးုကွ ်ရာဘာသာ၊ အေင့် 

အတန်း၊  ဉ်ထကျးမှု၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊  ေင်းရဲချမ်းသာ 

မှု သိုမ့ဟုတ် မသန်စွမ်းမှုတိုက့ိ ု အထသကာင်းပြု၍ မမျှတထသာ 

ခွဲပခားေက်ေံမှုမရှဘိဲ ထလျာ်ကနသ်င်ပ့မတ်ထသာ စဉ်းစားေင်ပခင် 

ထတွးထခါ်မှု၊ နားလည်မှုတိုပ့ြေင့် တရားစီရင်ထရးတာ၀န်ကို 

ထောင်ရွကရ်မည်။ 

 ၂။ တရားသူကကးီတစ်ဦးသည် မိမိ၏ တရားစီရင်ထရးတာဝန်ကို 

ထသကာက်ရွံ ြူ့ြန်ပခငး်၊ မျက်နှာသာထြးပခင်း၊ မလိုမုန်းေားပခင်းတုိ ့

မရှိဘဲ ထောင်ရွကရ်မည်။ 

၃။ တရားသူကကးီတစ်ဦးသည် တရားခွင်တွင်ပြေစ်ထစ၊ တရားခွင်ပြငြ် 

တွင်ပြေစ်ထစ ထရှ ထ့နထရှ ရ့ြ်များ၊ အမှုသည်များ၊ သကထ်သများ၊ 

အမှုနှင့် ေက်နွ ်သမူျားအားလုံးကိ ု တန်းတူညီမျှ ေက်ေံရ 

မည်။ 

 

၆ 



၄။ တရားသူကကးီများသည် မိမိ၏ ကကီးသကြ်လမ်းညွှန်မှုထအာက်ရှိ 

တရားရံုး၀န်ေမ်းများနှင့် အပခားသူများက မိမိ၏ထရှ ထ့မှာက်တွင် 

မေီထလျာ်ထသာ အထသကာင်းပြချက်ပြေင့် သကေုိ်င်သမူျားအား 

ခွဲပခားေက်ေံပခင်းကို သိလျက်နှင့ ်ခွင့်မပြုရ။ 

၇ 



စွမ်းထောင်ရည်နှင့်လုံလ့ဝီရိ ရှိမှု 

အထပခခံမူ      − စွမး်ထောင်ရည်နှင့် လုံလ့ဝီရိ ရှိမှုသည် တရားစီရင် 

ထရး တာ၀န်ေမ်းထောင်ရာတွင် အထပခခံလိုအြ်ချက်များပြေစ်သည်။  

စွမး်ထောင်ရည်နှင့် လုံလ့ဝီရိ ရှိမှု၏ လိုအြ်ချက်များတွင် ထအာက်ြါတို ့

ြါ၀င်သည−်  

၁။ တရားသူကကးီတစ်ဦးသည် တရားစီရင်ထရး လုြ်ငနး်တာ၀န် 

အားလုံးအထြါ်တွင် အချိန်၊ စွမး်အားစသည်တိုက့ိ ု လုံးလုံး 

လျားလျားထြးအြ်ပမှုြ်နှံထောင်ရွက်သင့်သည့်အပြင် တရားစီရင် 

ထရးတာ၀န်ကို ေမ်းထောင်ရာတွင် လုံလ့ဝီရိ စိုက်ေုတ် 

ထောင်ရွကရ်မည်။ 

၂။ တရားသူကကးီများသည် တရားစီရင်ထရးတာ၀န်ကို ေမ်းထောင် 

ရာတွင် အချိန်မှန်ပခငး်၊ ပြဌာန်းသည့်ကျင့်ေုံးများကုိ လုိက်နာ 

ပခင်း၊ ထနှာင့်ထနှးမှုများကုိ ထရှာင်ရှားပခင်းတိုအ့ား အေူးစွဲပမဲခံ ူ 

ေားသင့်သည်။ ေုိအ့ပြင် တရားသူကကးီများသည် စီရင်ချက် 

ချမှတ်ပခင်း အြါအ၀င် တရားစီရင်ထရးလုြ်ငန်းတာ၀န်များ 

အားလုံးကိ ု သင်ထ့တာ်ထသာအချိန်အတွင်း ကျွမ်းကျင်မျှတစွာ 

ထောင်ရွကရ်မည်။ 

၃။ တရားသူကကးီများသည် တရားရံုးထရှ ထ့မှာက်ရှ ိ အမှုများအားလုံး 

ကိ ုစနစ်တကျေိန်းသိမး်ရမည်။ 

၈ 

အခန်း (၃)  



၄။ တရားသူကကးီများသည် တရားစီရင်ထရးလုြ်ငနး်တာ၀န်များကုိ 

ထကာင်းမွန်စာွ ေမ်းထောင်နိငု်ရန် တရားစီရင်ထရးေုိင်ရာ 

ထလ့ကျင့်ြျိုးထောင်ထြးသည့် သင်တန်းများအပြင် ရရိှနိငု်သမျှ 

အပခားအခွင်အ့လမ်းများပြေင့် ထလ့လာေည်းြူး၍ လိုအြ်သည့် 

ဥြထဒအသိြညာ၊လုြ်ငနး်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ကိ ်ုြိုင်အရည်အချင်း 

များကုိ ေိန်းသိမး်၍ တိုးတက်ပမင့်မားထစရန် ထောင်ရွကရ်မည်။ 

၉ 



သမာသမတ်ကျမှု 

အထပခခံမူ  - သမာသမတ်ကျမှုသည် တရားစီရင်ထရး 

လုြ်ငနး်တာ၀န်ထောင်ရွက်ရာတွင် မရှိမပြေစ ်အထရးြါသည်။ ေံုးပြေတ်ချက် 

ချမှတ်ရာတွင်သာမက အမှုစစထ်ေးစီရင်မှုတစ်ခုလုံးတွင်ြါ သမာသမတ် 

ကျရန် လုိသည်။  

သမာသမတ်ကျမှု၏ လိုအြ်ချက်များတွင် ထအာက်ြါတို ့ြါ၀င်ြါသည် - 

၁။ တရားသူကကးီများသည် တရားစီရင်ထရးလုြ်ငနး်တာ၀န်များကုိ 

မျက်နှာသာထြးပခင်း၊ ဘက်လိုက်ပခင်း သိုမ့ဟုတ် အဂတိတရား 

ပြေင့် မလိုမုန်းေားပခင်းများမှ ကင်းရှင်းစွာ ထောင်ရွကရ်မည်။ 

၂။ ပြည်သူများ၊ ဥြထဒပြေင့် အသကထ်မွး၀မ်းထကျာင်းပြုသူများနှင့် 

အမှုသည်များ၏  ံုသကည်အားေားမှုအထြါ် ေိန်းသိမး်ပမှင်တ့င် 

ရန်အတွက် တရားရံုးတွင်ပြေစ်ထစ၊  တရားရံုးပြင်ြတွင်ပြေစ်ထစ 

တရားစီရင်ထရးအြေွဲ အ့စည်းနှင် ့ တရားသူကကးီများ၏ သမာ 

သမတ် ကျစွာ ပြုမူထောင်ရွက်ထသကာင်း ထသချာ ထြါ်လွင်ေင်ရှား 

ထစရမည်။  

၃။ တရားသူကကးီသည် အမှုသကားနာပခင်း သိုမ့ဟုတ် စီရင်ချက် 

ချမှတ်ပခင်းနှင့််စြလ်ျဉ်း၍ အရည်အချင်းြျက် ွင်းထသကာင်း 

မှတ် နူိုငသ်ည့် အထပခအထနမျိုးကို နည်းနိုင်သမျှနည်းထအာင် 

ထောင်ရွကရ်မည်။ 

၄။ တရားသူကကးီများသည် မိမိစစ်ထေးထနထသာအမှု သိုမ့ဟုတ် 

၁၀ 

အခန်း (၄)



မိမိစစ်ထေးစီရင်နိုင်ြေွ ်ရာရှိထသာ အမှု၏ရလဒ်နှင့် မျှတသည့် 

စစထ်ေးစီရင်မှုလုြ်ငနး်စဉ်အား ေိခိုက်ထစနိုငမ်ည့် ေင်ပမင် 

သုးံသြ်ချက်များကုိ သိလျက်နငှ့်မထြးရ။  င်းသို ့ ေင်ပမင် 

သုးံသြ်ချက်ထြးြါက မျှတထသာ စစ်ထေးစီရင်မှုကိ ု ေိခိုက်ထစ 

နိုငသ်ပြေင် ့ မည်သူကိမုေုိ သိုမ့ဟုတ် မည်သည့် အပငင်းြွားမှုမျိုး 

ကိမုေုိ အများပြည်သူလူေုထရှ ထ့မှာက်တွင်ပြေစထ်စ၊ အပခားနည်း 

ပြေင့်ပြေစ်ထစ မည်သည့်ေင်ပမင်သုံးသြ်ချက်ကိုမျှ မပြုရ။  

၅။ အသိအပမင်များပြီး၊ ေင်ပခင်တုံတရားနှင့် သမာသမတ်ရှိသူ 

တစ်ဦးဦးက တရားသူကကးီတစ်ဦး (သိုမ့ဟုတ် ၄င်း၏ အနီးေံုး 

မိသားစ ုသိုမ့ဟုတ် ရင်းနှီးထသာမိတ်ထေ ွသိုမ့ဟုတ် အထြါငး်အြါ 

များ)၏ ြုဂ္ဂို လ်ထရးေုိင်ရာ အကျိုးစီးြွားနှင့် တရားသူကကးီ၏ 

တာ၀န်အသကား ဝိထရာဓိရှိသည်ဟု  ုတ္တ ိတန်ထသာ သံသ  

ပြေစ်ထြါ်ထစနိုင်လျှင် တရားသူကကးီသည် အမှုေံုးပြေတ်ရန် 

အရည်အချင်းြျက် ွင်းထသကာင်း မိမိကုိ ်တိုင် ေုတ်ထြော် 

ထပြာသကားရမည်။ (ေုိတရားသူကကးီသည် အမှုကို ေက်လက် 

စစထ်ေးစီရင်ပခငး် မပြုရ။) အေုိြါအမှုကစိ္စမျိုးသည် အတိအကျ 

သတ်မှတ်ေားပခင်း မရှိထသာ်လည်း ထအာက်ထြော်ပြြါ အထပခအထန 

မျိုးတွင်  အရည်အချင်းြျက် ွင်းထသကာင်း ေုတ်ထြော်ထပြာသကား 

ရမည် − 

(က) တရားသူကကးီသည် အမှုနှင့်သက်ေုိင်ထသာ အပငင်းြွား 

၁၁ 



ြေွ ်ရာပြေစ်သည့် သကထ်သခံအချက်အလက်များကုိ 

ကိ ်ုတိုင် သိရှိထနပခင်း၊ 

(ခ) တရားသူကကးီ သိုမ့ဟုတ် ၎င်း၏မိသားစု၀င်သည် 

အပငင်းြွားမှု၏ ရလဒ်အထြါ်တွင် ြုဂ္ဂို လ်ထရးအရ 

အကျိုးအပမတ်ရှိပခင်း၊ 

(ဂ) တရားသူကကးီသည် အမှုသည်တစ်ဦးဦး သိုမ့ဟုတ် 

ထရှ ထ့နနှင့် ြတ်သက်မှုရှပိခင်း၊ 

(ဃ) တရားသူကကးီ၏ ဇနီး/ခင်ြွနး် သိုမ့ဟုတ် သားသမီး 

တစ်ဦးဦးသည် အပငင်းြွားမှုတွင် အထမွစားအထမွခံ၊ 

အထမွေက်ခံရရှိသ၊ူ ပမီရှင် သိုမ့ဟုတ် အပခားနည်း 

အားပြေင့် ထငွထသကးေုိင်ရာ အကျိုးအပမတ်ရရှိမည့် သူ 

ပြေစ်ပခငး် သိုမ့ဟုတ် အမှုသည်ပြေစ်ပခငး် သိုမ့ဟုတ် 

အမှု၏ရလဒ်အထြါ် အဓိကအကျိုးသကထ်ရာက်ထသာ သူ 

ပြေစ်ပခငး်။  

 ထအာက်ြါ အထသကာင်းကိစ္စများသည် အရည်အချင်း 

ြျက် ွင်းသည်ဟု မှတ် ူရန်မသင် ့ − 

(၁) ထြါ်ထြါကလ်ာထသာ အထသကာင်းကိစ္စသည် 

အပငင်းြွားမှု ပြေစ်နိုင်ထပခနည်းြါးထသာ အထသး 

အြေွဲကိစ္စပြေစ်ထသကာင်း  

၁၂ 



 သိုမ့ဟုတ် အမှုကစိ္စကုိ ေံုးပြေတ်နိုင်သည့် 

အရည်အချင်းြျက် ွင်းထသကာင်း ပြေစ်နိုင်ထပခရှိ 

ထသာ အချက်အလက်များကုိ အထောက်အကူ 

မပြုထသကာင်း  ပမင်သာလျှင် သိုမ့ဟုတ် 

(၂) အမှုနှင့်စြလ်ျဉ်း၍ အပခားခံုရံုး ြေွဲ စ့ည်း 

စစထ်ေးထောင်ရွကန်ိုငထ်သာ အထပခအထန 

မရှိလျှင် သိုမ့ဟုတ် အထရးထြါ်အထပခအထနအရ 

ထောင်ရွကရ်န် ြျက်ကကွ်ပခင်းထသကာင့် တရား 

စီရင်ထရးတိမ်းထစာင်းမှုကို မပြေစ်ထြါ်ထစလျှင်။ 

၁၃ 



ထပြောင့်မတ်တည်သကည်မှု 

အထပခခံမူ − မှန်ကန်ထသာ တရားစီရင်ထရးတာ၀န်ေမ်းထောင်မှုတိုင်း 

အတွက် ထပြောင့်မတ်တည်သကည်မှုသည် မရှိမပြေစ် လိုအြ်သည်။  

ထပြောင့်မတ်တည်သကည်မှုအတွက် လုိအြ်ချက်များတွင် ထအာက်ြါတို ့ ြါ၀င် 

သည် - 

၁။ အထသကာင်းအကျိုး ထလ့လာသုးံသြ်တတ်သတူစ်ဦး၏ အပမင်တွင် 

တရားသူကကးီတစ်ဦး၏ ပြုမူ ထောင်ရွကခ်ျက်သည် အပြစ်ေုိစရာ 

မရှိထအာင်  ထသချာမှုရှိရမည်။ 

၂။ တရားသူကကးီတစ်ဦး၏ ပြုမူ ထောင်ရွကခ်ျက်သည် တရား 

စီရင်ထရးေုိင်ရာ ထပြောင့်မတ်တည်သကည်မှုအထြါ် ပြည်သူ၏ 

 ံုသကည်ကိုးစားမှုကို ရရှိရန် ေြ်ထလာင်းအတည်ပြုပခင်း ပြေစ်ထစ 

ရမည်။ တရားစီရင်ရာတွင် အမှန်ကုိ ေံုးပြေတ်ရုံမျှသာမကြဲ ေုိသုိ ့

အမှန်တရားကုိ စီရင်ထသကာင်း အများပမင်ထစရမည်။  

၁၄ 

အခန်း (၅)



ဂုဏ်သိက္ခာရိှမှု 

အထပခခံမူ − ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုနငှ့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုကုိ ထြါ်လွင်ထစပခင်း 

သည် တရားသူကကးီတစ်ဦး၏ လုြ်ထောင်မှုတိုင်းအတွက် မရိှမပြေစ် လိုအြ် 

သည်။ တရားသူကကးီများသည် ပြည်သူလူေုက အစဉ်အပမဲ မှတ်ထကျာက် 

တင်ထနထသကာင်း ထမျှာ်မှနး်ေားရမည်။ ေိုထသကာင့် တရားသူကကးီများသည် 

ြုဂ္ဂို လ်ထရးေုိင်ရာလုြ်ထောင်မှုသာမက အတတ်ြညာေုိင်ရာထောင်ရွကမ်ှု 

တိုတ့ွင် ဂုဏ်သိက္ခာမရှိထသာ အပြုအမူအားလုံးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာမရှိထသကာင်း 

ထြါ်လွင်ထစထသာ အပြုအမူတိုက့ိ ု ထရှာင်သကဉရ်မည်။ တရားသူကကးီ၏ 

တရားစီရင်ထရးေုိင်ရာ ထောင်ရွကမ်ှုများသည် ထပြောင့်မတ်တည်သကည်မှုကုိ 

ထရာင်ပြန်ဟြထ်စသည်ပြေစ်ရာ တရားသူကကးီ၏ ထကာင်းမွန်ထသာ အပြုအမူ 

နှင် ့အမအူကျင့်တိုပ့ြေင့် ပြည်သူလူေု၏ ံုသကည်မှုကို ရ ူသင့်သည်။  

ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုအတွက်လိုအြ်ချက်များတွင် ထအာက်ြါတိုြ့ါ၀င်ြါသည် - 

၁။ မည်သည့်တရားသူကကးီကမျှ တရားစီရင်ထရးတာ၀န် ေမ်းထောင် 

ရာတွင် တိုက်ရုိက်ထသာ်လည်းထကာင်း၊  သွ ်ဝိုက်၍ထသာ် 

လည်းထကာင်း တရားစီရင်ထရးတာဝန်များနှင့် အေူးအခွင့အ်ထရး 

များကုိ အကျိုးအပမတ်ရ ူခံစားခွင့် မရှိထစရ။ 

၂။ တရားသူကကးီသည် တာဝန်ေမ်းထောင်ရာတွင် အမှုသည်၊ ထရှ ထ့န 

ထရှ ရ့ြ်၊ အမှုနှင့်သက်ေိုင်သူများေံမှ ထြေျာ်ထပြေမှု၊ ထငွ၊ လက်ထောင် 

နှင့ ်အပခားမည်သည့်အရာတိုက့ိမုျှ လက်ခရံ ပူခင်းမပြုရ။ 

၁၅ 

အခန်း (၆)





(က) နိုငင်ံထရးြါတီများနှင့် နိုင်ငံထရးရန်ြုံထငွစုထောင်းပခင်း 

တိုတ့ွင် အြေွဲ ၀့င်အပြေစ် ြါ၀င်ပခင်း၊ 

(ခ) နိုငင်ံထရးေုိင်ရာ စုထဝးြွဲသုိ ့ တက်ထရာက်ပခငး်နှင့် 

နိုငင်ံထရးရန်ြုထံငွ ရှာထြေွစုထောင်းြွဲများသုိ ့တက်ထရာက် 

ပခင်း၊  

(ဂ) နိုငင်ံထရးြါတီများ သိုမ့ဟုတ် ြါတီလှုြ်ရှားမှုများတွင် 

ထငွထသကးေည့်၀င်ပခင်း၊ 

(ဃ) တရားရံုးလုြ်ငနး်ကိစ္စများကိ ု တိုက်ရုိက်အကျိုး 

သကထ်ရာက်ထစသည့် ကိစ္စများ သုိမ့ဟုတ် တရားစီရင် 

ထရးလွတ်လြ်မှု သိုမ့ဟုတ် တရားစီရင်ထရးစမီံခန ့်ခွဲမှု၏ 

အထပခခံအထသကာင်းအရာများမှလွဲ၍ အပငင်းြွားြွေ ်ရာ 

ပြေစ်ထသာ နုိင်ငံထရးထေွးထနွးြွဲများတွင် လူသရိှင်သကား 

ြါ၀င်ထောင်ရွက်ပခင်း၊  

(င) နိုငင်ံထရးေုိင်ရာေုံးပြေတ်ချက်ကုိ လွှမ်းမိုးရန်အလိုဌ့ာ 

အသနားခံလွှာများ/ ထလျှာက်လွှာများတွင် လက်မတှ် 

ထရးေိုးပခင်း၊ 

၈။ တရားသူကကးီ၏မိသားစု၀င်များသည် နိုငင်ံထရးေုိင်ရာလှုြ်ရှားမှု 

များတွင် ထောင်ရွကခ်ွင့ရ်ှိထသာ်လည်း အနီးေံုးမိသားစု၀င်များ၏ 

၁၇ 



 င်းကဲသ့ိုထ့သာ နိုငင်ံထရးလှုြ်ရှားမှုသည် တရားသူကကးီ၏ 

သမာသမတ်ကျမှုကို ပြည်သူများအပမင်တွင် မှား ွင်းစွာ သိုမ့ဟုတ် 

ေန ့်ကျင်စာွ အကျိုးသက်ထရာက် ထစနိုင်ထသကာင်း တရားသူကကးီများ 

က နားလည်သထဘာထြါက်သင့်သည်။ တရားရံုးထရှ သ့ို ့ထရာက်ရှိလာ 

ထသာ မည်သည့်အမှုတွင်မေုိ တရားသူကကးီ၏ သမာသမတ်ကျမှုကို 

ပြည်သူအပမင်တွင် မှား ွင်းစွာ သိုမ့ဟုတ် ေန ့်ကျင်စာွ အကျိုး 

သကထ်ရာက်ထစထသကာင်း ကျိုးထသကာင်းေီထလျှာ်စွာ သိပမငန်ိုငြ်ါက 

တရားသူကကးီသည် အမှုကိစုစထ်ေးရန် အရည်အချင်းြျက် ွင်းသူ 

ပြေစ်ထသကာင်း မိမိကိ ်ုတိုင်ထြော်ေုတ်ရမည်။ 

၉။ တရားသူကကးီသည် မိမိရံုးတွင် လုိက်ြါထောင်ရွက်လျှက်ရှထိသာ 

ထရှ ထ့နထရှ ရ့ြ်များ၊ ဥြထဒအရာရှိများ၊ အပခားသက်ေုိင်ထသာသူများ 

နှင့ ်ြုဂ္ဂိုလ်ထရးေုိင်ရာ ေက်ေံထရးမျိုးကုိ ထရှာင်သကဉရ်မည်။  

၁၀။ တရားသူကကးီတစ်ဦးသည် မိမိ၏မိသားစုနှင့် ထေွမျိုးသားချင်းတို ့

အမှုသည်အပြေစ် ြါဝင်ထနသည့်အမှုများကုိ မိမိကုိ ်တိုင် စစထ်ေး 

ပခင်း မပြုရ။ မည်သတူစ်ဦးတစ်ထ ာက်နှင့မ်ျှ အမှု၏ရလဒ်ကို 

ေိခိုက်ထစနိုငသ်ည့် မသင့်ထလျှာ်ထသာ ေက်သွ ်ပခင်း သိုမ့ဟုတ် 

ချိတ်ေက်ပခငး်ကုိ မပြုလုြ်ရ။ 

၁၁။ တရားသူကကးီတစ်ဦးသည် အမှုအတွင်း ြွင့လ်င်းပမင်သာထသာ ပြုမူ 

ထောင်ရွကမ်ှုမှလွဲ၍ အမှုနှင့် သကေုိ်င်သူတစ်ဦးဦးနှင့် ထတွေံု့ပခင်း 

၁၈ 



သိုမ့ဟုတ် ထေွးထနွးပခငး် မပြုရ။ 

၁၂။ တရားသူကကးီတစ်ဦးသည် မိမိ၏ဂုဏ်သိက္ခာကို ေိခိုက်ထစမည့် 

မည်သည့်အပြုအမူကိုမေုိ ထရှာင်သကဉရ်မည်။ 

၁၃။ တရားစီရင်ထရးတာ၀န်နှင့် ေက်စြ်ထသာကိစ္စများမှလွဲ၍ လျှို ဝ့ှက ်

အြ်ထသာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ အသုးံပြုပခင်း သိုမ့ဟုတ် 

ေုတ်ထြော်ပြသပခငး်တိုက့ိ ုမပြုလုြ်ရ။ 

၁၄။ တရားသူကကးီတစ်ဦး၏ ထငွထသကးေုိင်ရာ လုြ်ထောင်မှုများတွင် 

ြါ၀င်ြတ်သက်မှုသည် တရားစီရင်ထရးတာ၀န်ေမ်းထောင်ရာတွင် 

၄င်း၏အရည်အချင်းကို ထလျာ့ြါးထစနိုင်ပြးီ၊ ပြည်သူအများ၏ 

 ံုသကည်ကိုးစားမှုတွင် ၄င်း၏ြုံရိြ်ကုိြါ ေြ်မံ ေိခိုက်ထစနိုင ်

ြါသည်။  အလားတူြင် တရားသူကကးီတစ်ဦးသည် တိုက်ရုိက်ပြေစ် 

ထစ၊ သွ ်ဝိုက်၍ပြေစ်ထစ ကုနသ်ွ ်မှုလုြ်ငန်း သိုမ့ဟုတ် စီးြွားထရး 

လုြ်ငနး်များတွင် မိမိကုိ ်တိုင်ပြေစ်ထစ၊ အပခားသူများနှင့် ြူးထြါငး်၍ 

ပြေစ်ထစ ထောင်ရွကပ်ခင်းမပြုသင့်ြါ။ (ဥြထဒထရးရာစာအုြ်၊ စာတမ်း 

ထရးသားေုတ်ထဝပခင်း သိုမ့ဟုတ် ဝါသနာအရ လှုြ်ရှားထောင်ရွက် 

မှုများ သိုမ့ဟုတ် မိသားစတုစ်နိုင်တစ်ြိုင ် အထသးစားစီးြွားထရး 

လုြ်ငနး် သိုမ့ဟုတ် အလားတူ ထောင်ရွကပ်ခင်းမျိုးသည် 

ကုနသ်ွ ်မှုလုြ်ငန်း သိုမ့ဟုတ် စီးြွားထရးလုြ်ငန်းအထနပြေင့် 

အဓိြ္ပါ ် မသက်ထရာက်ြါ။) 

၁၉ 



၁၅။ တရားသူကကးီ၏ တရားစီရင်ထရးနှင့်မသက်ေိုင်ထသာ ပြင်ြ 

လှုြ်ရှားမှုများသည်  ၄င်း၏သမာသမတ်ရှိပခင်း၊  ရုိးသားပခင်း 

အထြါ် ပြည်သမူျားက  ံုသကည်ကိုးစားမှုကို ေုတ် ုတ်ထလျာ့ြါး 

ထစနိုင်သည်။ တရားစီရင်ထရးနှင့် မသကေုိ်င်ထသာ ပြင်ြလှုြ်ရှားမှု 

များတွင် တရားရံုး၏ဂုဏ်သိက္ခာကို ေိခိုက်ထစပခင်း သိုမ့ဟုတ် 

တရားစီရင်ထရးလုြ်ငနး်တာ၀န်များကုိ လွှမ်းမိုးပခင်း၊ တရားသူကကးီ 

၏ သမာသမတ်ကျမှုကို ေိခိုက်ပခင်းတို ့ မရှိသထရွ  ့ တရားသူကကးီ 

တစ်ဦးသည် ြါ၀င်ထောင်ရွက်နိုငသ်ည်။ အေူးသပြေင့ ်

တရားသူကကးီတစ်ဦးသည် တရားစီရင်ထရးနှင့် မသကေုိ်င်ထသာ 

ပြင်ြလှုြ်ရှားမှုများတွင် တရားဥြထဒ၊ တရားဥြထဒစနစ်နှင့် 

တရားစီရင်ထရးေုိင်ရာ စီမခံန ့်ခွဲမှု သိုမ့ဟုတ် ထြော်ပြြါအချက်များ 

နှင့စ်ြ်လျဉ်း၍ ပြည်သူလူေု နားလည်သထဘာထြါက်မှု တိုးတက် 

ထစရန်အတွက် ထောင်ရွကန်ိုငသ်ည်။ တရားစီရင်ထရးတာ၀န်များ 

ကိ ု ထသချာစွာ ေမ်းထောင်ထနထသာ တရားသူကကးီတစ်ဦးအထနပြေင့် 

ထအာက်ထြော်ပြြါ ဥြထဒထရးရာနှင့် ေက်စြ်ထသာ လှုြ်ရှားမှုများကုိ 

ထောင်ရွကန်ိုငသ်ည်။ ေုိသုိ ့ ထောင်ရွကပ်ခင်းပြေင့် အပငင်းြွားမှုကို 

ေံုးပြေတ်ရာတွင် သမာသမတ်ကျစွာ ေံုးပြေတ်ထောင်ရွကန်ိုငထ်သာ 

တရားသူကကးီ၏ အရည်အချင်းထြါ်တွင် သံသ ပြေစ်ြေွ ် မရှိြါ− 

(က) တရားသူကကးီတစ်ဦးသည် တရားဥြထဒ၊ တရားဥြထဒ 

၂၀ 



စနစန်ှင့ ် တရားစီရင်ထရးေုိင်ရာ စီမခံန ့်ခွဲမှုတိုန့ှင့ ်

စြ်လျဉ်းထသာ လှုြ်ရှားထောင်ရွက်မှုများတွင် ထပြာေုိ 

ထရးသားြိုခ့ျသင်သကားပခင်းကိ ုထောင်ရွကန်ိုငသ်ည်။ 

(ခ) တရားသူကကးီတစ်ဦးသည် တရားဥြထဒ၊ တရားဥြထဒ 

စနစန်ှင့ ် တရားစီရင်ထရးေုိင်ရာ စီမခံန ့်ခွဲမှုတိုန့ှင့ ်

စြ်လျဉ်းထသာ ကိစ္စများအထြါ် အုြ်ချုြ်ထရးအြေွဲ အ့စည်း 

သိုမ့ဟုတ် ဥြထဒပြုအြေွဲ အ့စည်း သိုမ့ဟုတ် အပခား 

အစိုးရဌာနတိုန့ှင့ ် ြူးထြါင်း၍ အများပြည်သူေုိင်ရာ 

ထနရာတွင် သွားထရာက်နိုင်သည် သိုမ့ဟုတ် အသကံပြု 

နိုငသ်ည်။ ေုိသုိ ့ ထောင်ရွကပ်ခင်းသည် တရားသူကကးီ 

တစ်ဦးအထနပြေင့် တရားစီရင်ထရးအထတွအ့သကုံ များကုိ 

ပြေန ့်ထဝထြးသည်ဟု အများက ေင်ပမင်ထြလိမ့်မည်။ 

(ဂ) တရားသူကကးီတစ်ဦးသည် တရားဥြထဒ၊ တရားဥြထဒ 

စနစန်ှင့ ်တရားစီရင်ထရးေုိင်ရာ စီမခံန ့်ခွဲမှုတိုးတက်ထရး 

အတွက် အထလးေား ကကိုးြမး်ထောင်ရွကထ်နထသာ 

အြေွဲ အ့စည်းတစ်ခုခု သိုမ့ဟုတ် အစိုးရနှင့် သက်ေုိင် 

ထသာ အြေွဲ အ့စည်းတစ်ခုခုတွင် အြေွဲ ၀့င် သိုမ့ဟုတ် 

အရာရှိ သိုမ့ဟုတ် ညွှန်သကားသူအပြေစ် တာ၀န် 

ေမ်းထောင်နိငု်သည်။ 

၂၁ 



၁၆။ တရားသူကကးီတစ်ဦးသည် သတင်းမဒီီ ာများနှင့်် ေက်သွ ်

ထတွေံု့ရသည့််အခါ ပြဌာန်းေားထသာ တရားရံုးသတင်းမဒီီ ာ 

လက်စဲွအတိုင်း ရည်ညွှန်းထောင်ရွကရ်မည်။ 

၁၇။ တရားသူကကးီများသည် အမှုသည်များ၊ သက်ထသများ၊ ထရှ ထ့န

ထရှ ရ့ြ်များ၊ တရားရံုးနှင့်် ေက်ေံထနသကထသာ အပခားသူများ     

အထြါ် စိတ်ရှည်သည်းခံ၍ သိက္ခာရှိရှိနှင့် ်  ဉ်ထကျးသိမ်ထမွစ့ွာ 

ေက်ေံရမည်။ တရားသူကကးီများသည် ဥြထဒအရ ကိ ်ုစားပြု 

သူများ၊ တရားရံုးဝန်ေမ်းများနှင့် ်အပခားသူများအထြါ်တွင်လည်း 

အလားတူပြုမူေက်ေံရန် လိုအြ်သည်။ 

၂၂ 
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