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• FORENSIC comes from the Latin word forensis,
meaning “in open court”

FORENSIC သည့်လ့်ွ် င့်စ်ာ်းလ ို်း forensis  ှပြစ့်မြ ်း “open
court” ဟိုတဓ ြပာယ့်ရသည့်။

• FORENSIC SCIENCE - USE OF SCIENCE &
TECHNOLOGY FOR LEGAL PURPOSE i.e Application
of various Basic Sciences to provide scientific evidences
to court of law

သ ြပ နငှ ့်နည့််းြညာ် ိွု ရာ်း၀င့်ရည့်ရကယ့်ငျ့်် ျာ်းတွက် ့်တသ ို်းပြ 
လျှင့်၎င့််း် ို "Forensic Science" ဟိုလသူ  ျာ်း သည့်။

i.e ွရာ်းရ ို ်းသ ို  သ ြပ နည့််း်ျတထထာ့််တထာ်း ျာ်းထြ်းရန့်
တထပငင သ ြပ နည့််း်ျတ ျ  ်း ျ  ်းတသ ို်းပြ ပငင့််း။

FORENSIC SCIENCE



• “Whenever two objects come into contact, they always
leave a trace on the other.”

အရာဝတထ ုနစ်ှခုနငှ ထ်တိတ ွေ့မိသည အ်ခါတိုင််းသတူို  သညအ်ပခာ်းတစ်ခုသို  
အမမြဲတမ််းတပခရာခံလိုက်သည။်

• Every criminal can be connected to the crime by contact
traces carried from or left at the crime scene

ရာဇ၀တ်သာ်းတိငု််းကို ၎င််းတို  ရာဇ၀တ်မှုခင််းသို  သယ်တ ာင် လာတသာ
(သို  ) ကျနရ်ှိခြဲ တသာ သြဲလ နစ်မျာ်းပြင ် ရာဇ၀တ်မှုကိခုျတိ ်က်နိငုသ်ည။်

• Forensic provides scientific-based information as 
evidence

Forensic သညသ်ြိပံနည််းကျအတပခခံသည ် အချက် အလက်မျာ်းအာ်း
အတထာက်အထာ်းအပြစ် တြ်းသည။်

LOCARD’S 
PRINCIPLE OF EXCHANGE

Forensic သည့်“ Locards Principle of Exchange” 
် ိုတထပငင သည့်။



FORENSIC EVIDENCE
FORENSIC တထထာ့််တထာ်း

Physical

• Non-biological types of evidence 
like forms of fibers, paint chips, 
explosives

• Questioned Document  
Examination

• Forensic Chemistryဓာွိုထေဒ

• Forensic Ballistics
• Forensics Psychology စ ွ ့်ြညာ

• Digital or Computer forensics
• ဒစ်ဂျစ်တယသ်ို  မဟတုက် နြ်ျျူတာ မှုခင််း

Biological

• Biological evidences include blood, 
semen, saliva, faecal material and 
urine, hair and bone. 

• Fingerprint Analysis
• Forensic Odontology
• Forensic Toxicology ဝ သထေဒ

• Forensic Anthropology  နိုဿထေဒ

• Forensic Pathology ထရာဂါထေဒ

• Forensic DNA



• Science of analyzing firearms, bullets and bullet impacts.

• Ballistic fingerprinting is analyzing firearm evidence to 
determine if that particular firearm was used in the crime.

FORENSIC BALLISTICS

CATEGORIES OF FIRE ARMS

Handguns –
pistols, revolvers 

and derringers

Long Guns –
rifles and 
shotguns

Mounted Guns –
cannons and 

anti-aircraft gun





Bullet Shotgun Shell

AMMUNITION COMPONENT

/pellets

Projectile





• Trigger is pulled in a loaded
ammunition - firing pin strikes -
ignites the primer - primer
explodes -ignites the propellant.

• Propellant burns - gases build up
- bullet is pushed forward into
the barrel - bullet case is
slammed back against the
breech face.

• As the bullet moves down the
barrel and exits the gun, the
cartridge either stays in the back
of the barrel or it is ejected by an
ejector mechanism.

What is the Firing Process



• Breech face marking - Imperfections in the barrel and on
the breech face are transferred to surfaces of the bullet and
bullet case.

Ballistic Fingerprint

• Contact between the bullet case and the
firing pin leaves an impression of the
firing pin on the case.

• Ejector mechanism marking
• Striations, or fine lines, in the gun

barrel make the same striations on the
bullet. These striations are unique to
the firearm.

• Bullet can be matched to a particular
weapon by comparing striation marks.



Comparison of Reference & 
Crime Scene Bullet
Ballistic Fingerprint- A reference
bullet is fired from the suspected
weapon and compared with the
crime scene bullet using a
comparison microscope.



9” Distance 15” Distance

27” Distance

Distance Determination
FORENSIC BALLISTICS



Distance Determination of a Shotgun.
Up close, the pellets create similar patterns as residue.

FORENSIC BALLISTICS



• Clothing of the victim is chemically tested for gunshot 
residue to confirm the distance determination.

• When a weapon is fired residue is propelled both forward and 
backward.

• The residue that is propelled backwards leaves traces on the 
shooter’s hands as well as anyone within very close range. 

Residue on Clothing & Hands



WOUND BALLISTICS
• Wound ballistics - cross road between medicine and

terminal ballistics.
• It is the study of what a bullet does to tissue, bone and

organs.





• Ballistic experts primarily assist in investigation by
a) Identifying the specific firearm used in the crime;
b) Matching the bullets recovered to the firearm in

question;
c) Determining the range,
d) Determining the direction of firing

• Forensic ballistics expert opinions are not just admissible, but
are also considered extremely relevant.

• Courts have also assumed to a certain degree of statistical
certainty of the conclusions arrived through the study of
ballistic forensics.

EVIDENTIARY VALUE OF 
FORENSIC BALLISTICS



• In Ghurey Lal v. State of U.P, the accused was acquitted
solely on the basis of the ballistic expert opinion

• In another landmark case for ballistic forensics, the
Supreme Court accepted the findings of the ballistic
report which was in conflict with the medical opinion
over the range of fire.

• Kalua v. State of Uttar Pradesh, the accused was
convicted solely on the basis of the ballistic report.
The Court explicitly stated that “without that evidence
[forensic report], the circumstantial evidence in the case
would be insufficient to convict the appellant of the crime of
murder.”

Adding to the subjective nature of forensic ballistics - very
limited research has been conducted on the study of
improvised country-made firearms.

EVIDENTIARY VALUE OF 
FORENSIC BALLISTICS



BIOLOGICAL FORENSIC EVIDENCE
ဇ ဝထေဒဆ ိုင့်ရာထ ှြို့ထပြ်းတထထာ့််တထာ်း



• Seminal stains သတုတ်သ ်း အစ န််းအထင််း

• Blood stains တသ ်းအစ န််းအထင််း

• Loose/ Plucked Pubic hair လငိအ်ဂဂ ါ
အတမ  ်းအပမြှငအ်ကျွတမ်ျာ်း

• Loose/ Plucked scalp hair 
ဦ်းတရပြာ်း ြံငအ်ကျွတမ်ျာ်း

• Saliva from bite marks ကိကုရ်ာမျာ်းမတှတံတ ်း။

• Teeth သ ာ်း

• Bone အရို်း

• Nail scrapings လကသ်ည််းပခစရ်ာမျာ်း။

• Trace material from genital areas 
လငိအ်ဂဂ ါတဒသမျာ်းမြှစစည််းကိတုပခရာတကာကပ်ခင််း။

• Anywhere nucleated cells are, we might find 
DNA. မညသ်ည တ်နရာတ ငမ် ို nucleated
 ြဲလမ်ျာ်းမDှNA ကိရုာှတတ ွေ့ နိငုြ်ါသည။်

TYPES OF SAMPLES
န ူနာတ ျ  ်းတစာ်း ျာ်း
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• The biological material should be collected as soon as
possible due to environmental conditions

• In sexual assault cases, victim sample should be preferably
collected within 12-24 hours and max within 72 hours

COLLECTION OF EVIDENCE

PACKAGING OF EVIDENCE
• Enemies of evidence: sunlight, high temp., bacteria, moisture
• Wearing disposable latex gloves
• Victim & Suspect Clothing must be collected.
• Biological evidence should not be packed in plastic or airtight

containers as moisture could contribute to the growth of
DNA-destroying bacteria and fungi.

• Each article should be dried, packaged separately in a paper
bag or in a well-ventilated box.

• All wet biological evidence should be refrigerated/stored in a
cool location



BIOLOGICAL FORENSIC EVIDENCE
ဇ ဝထေဒဆ ိုင့်ရာထ ှြို့ထပြ်းတထထာ့််တထာ်း

DNA (Deoxyribonucleic Acid)



CELL



DNA is mainly of two Types: Nuclear DNA & Mitochondrial DNA
DNA ၏တဓ ်တ ျ  ်းတစာ်း ၂  ျ  ်း : Nuclear DNA နငှ ့် Mitochondrial DNA

CHARACTERISTICS OF DNA
DNA ၏ဝ ထသသလ်ခဏာ ျာ်း

Nuclear DNA is inherited from
parents (50% from mother & 50%
from father)
Nuclear DNA သည့်  ဘ ျာ်း ှတထ က
ဆ့််င ရ ှ သည့်။ (  ငင့်နငှ ့် ြငင့ွ်  ို  ထ  ှ
ွစ့်ဝ့််စ )

Mitochondrial DNA is inherited
from the mother
Mitochondrial DNA သည့်
  ငင့်ထ  ှသာတထ ကဆ့််င သည့်



• DNA (Deoxyribonucleic acid) main constituent of chromosomes in the
form of a double helix is a PERSONAL GENETIC BLUE PRINT.

သကရ်ှိအာ်းလံ်ုး၏ခရုိမို နု််း DNA ၏ အဓိကြ ြဲွေ့စည််းတညတ် ာကြံ်ုကို
 ြဲလ၏်နျျူကလယိအတ င််းရှိ double helix ြံုစံပြင တ်တ ွေ့ ရှိရမြ ်းြုဂ္ိုလတ်စ် ဦ်း
ချင််းစ ကိမုျို်းရုိ်းဗ ဇအတသ်းစိတအ်ာ်း ထတုတ်ြ်းသည။်

• These chromosomes controls visible characteristics like eye, hair & skin
color & invisible characteristics like blood groups and inherited diseases.

၎င််းခရုိမို နု််းမျာ်းသည် မျကလ်ံ်ုး၊  ြံငန်ငှ ် အတရပြာ်းအတရာင်
စသည ပ်မငန်ိငုတ်သာလကခဏာမျာ်း၊
တသ ်းအုြ်စုမျာ်းနငှ အ်တမ  ကခ်ံထာ်းတသာတရာဂါမျာ်းကြဲ သို  တသာမပမငန်ိငုတ်သာလကခဏာ

မျာ်းကိြုါ ထနိ််းချုြ်ထာ်းသည။်

• The chances of two people having exactly the same DNA profile is 30,000
million to 1 (except for identical twins).

တညူ တသာ DNA ြရုိြုိင််းတညူ တသာလနူစ်ှ ဦ်း ၏ပြစ်နိငုတ်ပခမှာသန််းတြါင််း ၃၀၀၀၀
တ င် ၁ သာ တညူ နိငုမ်ှုရှိသည်။ (လံ်ုးဝထြ်တညူ တသာအမ  ာမှအြ)။
• DNA is highly precise and scientific in nature and is a part of admissible

expert evidence
DNAသညအ်လ နတ်ကိျမှနက်နတ်သာသြိပံနည််းကျ အတထာကအ်ထာ်းပြစ်သည်

DNA



DNA Analysis
DNA ် ိုငကွဲပင ့််းစ ွ ့်ပြာပငင့််း

DNA evidence has become a crucial tool in cases like
DNAသညသ်ကတ်သအတထာကအ်ထာ်းမျာ်းကြဲ သို  တသာကစိစမျာ်းတ ငအ်တရ်းြါတသာ tool
ပြစ်လာသည။်

• CRIME INVESTIGATION: In murder or man-slaughter, sexual offences,
assaults, robbery, house breaking & burglary, hoax crime and kidnapping

ရာဇ၀တမ်ှုစံုစမ််းစစ်တ ်းပခင််း - လသူတပ်ခင််းသို  မဟုတလ်သူတမ်ှု၊
လငိြိ်ုင််း ိုငရ်ာကျျူ်းလ နမ်ှုမျာ်း၊ တစာ်ကာ်းမှုမျာ်း၊ လယုကမ်ှုမျာ်း၊ အမ်ိတြာကထ် င််းမှု၊
လမ်ိလညမ်ှု၊ ပြနတ်ြ်း  ြဲမှုမျာ်း။

• ESTABLISHMENT OF PATERNITY AND MATERNITY: In case of
adultery, lost child and exchange of babies in the Hospitals.

မိခင် နငှ ် ြခင် ပြစ်ပခင််း - အမ်ိတထာငတ်ရ်းတြာကပ်ြနမ်ှု၊
ကတလ်းတြျာက ်ံ်ုးပခင််းနငှ တ် ်းရုံမျာ်းတ ငက်တလ်းငယြ်လယှပ်ခင််းကစိစ။

• NATURAL & MAN-MADE DISASTERS
သဘာဝနငှ လ်လူြ်ုတဘ်းအနတရာယမ်ျာ်း

• WILD LIFE CONSERVATION တတာရုိင််းဘဝကိထုနိ််းသမ်ိ်းပခင််း

• SEX DETERMINATION လငိ ်ံ်ုးပြတခ်ျက်



All types of cells in our body contains copy of same 
type of DNA 
ခနဓာကိယု်ထြဲမာှရှိတြဲ  ြဲလ်တတ အာ်းလံု်းမာှတူည တြဲ DNA 
အမျို်းအစာ်းတတ ြါရှိတယ်

Some cells important to Forensic Science are

Cheek 
Cells
ြါ်း ြဲလမ်ျာ်း

White Blood Cells
တသ ်းပြျူဥ ြဲလမ်ျာ်း

Sperm Cells
သတုြိ််ုး ြဲလ်

Where is DNA ?
DNA ဆ ိွု ာဘယ့် ှာ ှ လွဲ။



STAGE 1တဆင ့် ၁

Cells are broken 
down to release 

DNA. 

DNA ကိထုတုလ် တြုိ်  
 ြဲလတ်တ မြိုက ြဲသည်

STAGE 2 တဆင ့် ၂

DNA is cut into 
fragments using 

restriction enzymes 

DNAကိကုန  သ်တထ်ာ်းတြဲ 
အငဇုိ်င််းတတ သံ်ုးမြ ်းအြိုင််း

အစမျာ်းခ ြဲသည်

STAGES OF DNA PROFILING
DNA ထြာ့်ထဆာင့် ှုတဆင ့် ျာ်း

STAGE 3 တဆင ့် ၃

DNA Fragments are 
separated on the basis 

of
size using Electric

Current
လျှြ်စစ်ကိအုသံ်ုးပြု၍DNA
အြိုင််းအစမျာ်းကိအုရ ယအ်

စာ်းအလိကုခ် ြဲပခာ်းထာ်းသည်

STAGE 4တဆင ့် ၄

Radioactive material 
is added to produce 
a fluorescent image

တရဒ ယိသုတတ ကိကြစစည််း
မျာ်းကိအုသံ်ုးပြုမြ ်းြံုရိြ်

ထတုယ်သူည်

A photographic copy of the DNA bands is obtained.



PATERNITY TEST



Example



V S S1 S2 S3

V  Victim သာ်းတကာင်

S  Sample from crime scene
ရာဇဝတမ်ှုပမငက် င််းမနှမနူာ

S1  Suspect 1 - သသံယ ၁

S2 Suspect 2 - သသံယ ၂

S3 Suspect 3 - သသံယ ၃

Suspect 1 match those

taken from the crime scene

သသံယ 1 ရာဇဝတမ်ှုပမငက် င််းတ င်
တတ ွေ့ရသူ



• DNA has 15 universally specified DNA markers with specific
combination of sizes.

DNAတ ငတ်ကိျတသာအရ ယအ်စာ်းတြါင််းစြ်ထာ်းသည တ်စ်ကမဘာလံ်ုး
အတိငု််းအတာပြင ် သတမ်တှထ်ာ်းတသာ DNA အမတှအ်သာ်းတြါင််း (၁၅) ခရိှုသည။်

• These markers are highly individualised
၎င််းအမတှအ်သာ်းမျာ်းသည် တသ ်းတပခာ်းစ တညရိှ်သည။်

• D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S11358, THO1, D13S317,
D16S539, D2S1338, D19S433, VWA, TPOX, D18S51, D5S818, FGA

• The 16th marker is Amelogenin, which determines the sex of the
sample

16ခတုပမာကအ်မတှအ်သာ်းသည် Amelogenin ပြစ်သည။်
၎င််းသညန်မနူာ၏လငိအ်မျို်း

အစာ်း ကို  ံ်ုးပြတသ်ည်
• XX – Female XX - အမျို်းသမ ်း
• XY – Male XY - အမျို်းသာ

STR / DNA MARKERS
STR / DNA တ ှွ့်တသာ်း ျာ်း





1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.



DNA MIXTURES  - DNA ထရာထနာှပငင့််း
Mixtures of victim & suspect(s) သာ်းတကာငန်ငှ သ်သံယ (မျာ်း) တရာတနာှပခင််း
₋ How many people? လဘူယတ်လာကရ်ှိလြဲ?
₋ Previous consensual partners? ယခငက်သတဘာတမိူတြ်ကမ်ျာ်း?
₋ Contamination: scene, collection, lab? ညစ်ညမ််းမှု: ပမငက် င််း, 

စုတ ာင််းပခင််း, ဓာတခ် ြဲခန််း?
Mixture not always detected at all tests.
တရာတနာှပခင််းကိစုမ််းသြ်မှုအာ်းလံ်ုးမှာအမမြဲတမ််းမတတ ွေ့ ရှိနိငုဘ််ူး။

DNA PROFILE DETECTION
DNA  ှွ့ွ်  ့််း

Profile A Detected
ကိယုတ်ရ်းမှတတ်မ််း A ကိတုတ ွေ့ ရှိပခင််း

Profile B Detected
ကိယုတ်ရ်းမှတတ်မ််း B ကိတုတ ွေ့ ရှိပခင််း

Factors: အချကအ်လကမ်ျာ်း
1.  Quantity of DNA - DNA ၏အတရအတ က်
2.  Quality of DNA    - DNA ၏အရညအ်တသ ်း



Only Profile B Detected
ကိယုတ်ရ်းမတှတ်မ််း B သာတတ ွေ့ ရှိခြဲ သည်

Profiles A and B Detected
ကိယုတ်ရ်းမတှတ်မ််း A နငှ ် B တ ငတ်တ ွေ့ ရှိြါက

25:1 1:1

Factors: အချကအ်လကမ်ျာ်း -
1.  Quantity ၁။ အတရအတ က်
2.  Quality     ၂။ အရညအ်တသ ်း
3.  Ratio        ၃။ အချို်း

MIXTURE DETECTION
တထရာတထနာှ ှာထြကထွကြို့  ှ  ှု



• This is the first case in India where DNA fingerprinting was used for investigation.
ဤအမှုသည် အနိဒယိတ ငြ်ထမ ဦ်း  ံ်ုး DNA လကတ်ဗ စံစုမ််းစစ်တ ်းပခင််းကို အသံ်ုးပြုခြဲ သည် 
အမှုပြစ်သည။်

• Former Congress worker Mrs.Naina Sahni was shot dead by her husband Sushil 
Sharma. 

က နဂ်ရကလ်ြ်ုသာ်းတဟာင််း Mrs.Naina Sahni ကိသုမူ၏ခငြ် န််း Sushil Sharma 
ကတသနတပ်ြင ြ်စ်ခြဲ သည။်

• The body was tried to burn in the Tandoor at Bagiya Restaurant New Delhi on 2nd July 
1995, with the help of restaurant manager Keshar Kumar 

၁၉၉၅ ခုနစှ် ဇူလိငုလ် ၂ ရကတ်န  တ င် နယ်ူးတဒလ Bagiya စာ်းတသာက ်ိငုရ်ှိ Tandoor တ င်
စာ်းတသာက ်ိငုမ်နတ်နဂျာ Keshar Kumar ၏အကအူည ပြင အ်တလာင််းကိမု ်းရှု ိ ွေ့ရနး်ကို ်းစာ်းခြဲ သည။်

• Charred remains of a body in the tandoor kitchen were seized 
အ ိြုါ tandoor မ ်းြိုတချာငထ်ြဲမာှအတလာင််း၏အကျနအ်ကကင််းကိုသမိ််း ည််းရမိခြဲ သည။်

• DNA from muscle pieces attached to her charred bone were compared with that of 
her parents and sister.

သမူ၏မ ်းတလာငတ်နတသာအရုိ်းနငှ တ် ြဲထာ်းတသာကကက်သာ်းအြိုင််းအစမျာ်းမှ DNA ကိသုမူ၏မိဘမျာ်း၊
အစ်မမျာ်းနငှ န် ှုငိ််းယဉှ်ခြဲ သည။်

CASE STUDY 1 
Tandoor Murder Case
ပြဿနာဆန့််းစစ့်ငျ့်် ၁

Tandoor လသူွ့် ှုပြစ့်ရြ့် ှန့်



• Establishing the identity of Dhanu, the suicide bomber who 
killed former prime minister Rajiv Gandhi

၀နး်က ်းချုြ်တဟာင််းရာဂျစ်ဂနဒ ကိသုတပ်ြတခ်ြဲ သည ်
အတသခဗံနု််းခ ြဲသDူhanu၏အချကအ်လကမ်ျာ်းကိစုတငရ်ှာတြ ခြဲ သည။်

• The DNA found in the skull, charred muscle pieces on the 
suicide bomber's belt showed identical patterns, which 
proved that Dhanu was the bomber.

ဦ်းတခါင််းခ တံ ငတ်တ ွေ့ရတသာDNAသညအ်တသခံဗံ်ုးခ ြဲသ၏ူခါ်းြတတ်ြ ရှိ
တလာငက်ျွမ််းတနတသာကကကသ်ာ်းမျာ်းနငှ ် တညူ တသာ ြံစုံ မျာ်းကို ပြသ
သည။်

CASE STUDY 2
Rajiv Gandhi Assassination

ပြဿနာဆန့််းစစ့်ငျ့်် ၂
Rajiv Gandhi လိုြ့်က်  င ရ ှု



• DNA investigation of blood stained clothes, body swabs linked all 5 men and juvenile
accused of the gang rape and murder of Nirbhaya

တသ ်းစ န််းတနသည အ်ဝတမ်ျာ်း၊ ခနဓာကိုယ်သတုတ် ်းမျာ်းနငှ ြ်တသ်ကတ်သာ DNA စစ်တ ်းမှုသညလ်ူ ၅
တယာကန်ငှ လ်ငူယလ်ရူ ယအ်ာ်း Nirbhaya ဂိုဏ််းမုဒမ်ိ်းမှုနငှ လ်သူတမ်ှုပြင ် စ ြဲချကတ်ငခ်ံရပခင််း ပြစ်သည။်

• DNA tests on bloodstains from undergarments worn by the main accused, Ram Singh,
matched Nirbhaya’s DNA

အဓိကစ ြ်စ ြဲခံရသူ Ram Singh ၀တ် ငသ်ည အ်ကကျမျာ်းမှတသ ်းစ န််းမျာ်းနငှ ် DNA စစ်တ ်းသည် အခါ
Nirbhaya ၏ DNA နငှ တ်ညူ လျကရိှ်သည။်

• A swab taken from Nirbhaya’s body showed Ram Singh’s DNA
Nirbhaya ရြဲ  ခနဓာကိယုမ်ှ swab Ram Singh ၏ DNA တတ ွေ့ ရိှခြဲ သည်

• Bloodstains on clothes of all five accused, curtains and bus seats.
စ ြ်စ ြဲခံရသူ ငါ်းခုစလံု်း၏အဝတမ်ျာ်း ၊ ကလုာ်းကာနငှ ဘ်တစ််ကာ်းထိငုခ်ံုတို  အတြ တ င် တသ ်းစ န််းတနမှု မျာ်း
တတ ွေ့ရသည် ။

• Bloodstained dried leaves by the side of the highway where the pair said they were
dumped.

သတူို  စ န  ြ်စ်ခြဲ သညဟ်ု တပြာတသာ အတဝ်းတပြ်းလမ််းမတဘ်းတ င် တသ ်းစ န််းတနသည ် အက ကမ်ျာ်းတတ ွေ့ရသည် ။

• Bloodstains on the undergarments and flip-flops of Vinay Sharma
Vinay Sharma ၏အတ င််းခံအဝတအ်စာ်းမျာ်းနငှ ် တပခညြှြ်ြိနြ် မျာ်းရိှ တသ ်းစ န််းမျာ်း။

• Blood found on Vinay Sharma jacket matched with the woman’s friend, before he was
hit with an iron rod.

Vinay Sharma သတံတုန်ငှ ် အရုိကမ်ခရံခင် ၎င််း၏ ဂျာကငအ်ကကျတ ငတ်တ ွေ့ ရိှတသာတသ ်းစ န််းမျာ်း သည် ထို
အမျို်းသမ ်း၏ သငူယခ်ျင််းနငှ ် ကိကုည် လျကရိှ်သည။်

CASE STUDY 3 – Nirbhaya Rape
ပြဿနာဆန့််းစစ့်ငျ့်် ၃ - Nirbhaya  ိုဒ  ့််း ှု



CASE STUDY 5
KOH TAO RAPE & MURDER CASE
ပြ ဿ နာဆန့််းစစ့်ငျ့်် ၅
Koh Tao  ိုဒ  ့််း ှုနငှ ့်လသူွ့် ှု် စစ

• Thai court sentenced two Myanmar migrants to death for the Murder
of Two British Backpackers on a resort island

ကျွန််းတြ ရိှအြန််းတပြစခန််းတစ်ခတု ငမ်ဗိတသိျှခရ ်းသ ာ်းနစှ်ဦ်းကိသုတမ်ှုပြင ်
ထိငု််းတရာ်းရုံ်းမပှမနမ်ာတရ ွေ့တပြာင််းလြ်ုသာ်းနစှ်ဦ်းအာ်းတသဒဏခ်ျမတှခ်ြဲ သည။်

• Win Zaw Htun and Zaw Lin, both 22, have denied killing David Miller,
24, and raping then murdering Hannah Witheridge, 23, on the island
of Koh Tao on Sept. 15, 2014, on the rocky shores of Koh Tao

အသက် ၂၂ နစှ်ရိှ ဦ်းဝင််းတဇာ်ထ န််း နငှ ် ဦ်းတဇာ်လင််းတို  သည် စကတ်ငဘ်ာ ၁၅ ရက်
၂၀၁၄ ခနုစှ် တ င် အသက် ၂၄နစှ်ရိှ David Miller နငှ ် အသက် ၂၃ နစှ်ရှိ Hannah
Witheridge တို  အာ်း Koh Tao ကျွန််း တကျာကတ် ာငက်မ််းတပခတ င်
မဒုမိ််းပြုကျင သ်တပ်ြတပ်ခင််းကိပုငင််း နခ်ြဲ ကကသည။်

• DNA evidence showed that the semen of both men was found inside
Witheridge, the court said.

DNA သကတ်သအတထာကအ်ထာ်းမျာ်းအရတယာကျ်ာ်းနစှ် ဦ်း စလံ်ုး၏သတုရ်ညက်ို
Witheridge အတ င််း၌တတ ွေ့ ရိှခြဲ သညဟ်တုရာ်းရုံ်းကတပြာကကာ်းခြဲ သည။်



Ms Taupin, one of the world’s foremost experts on DNA profiling on Koh 
Tao murder trial.
် ္ာ DNA တငျ့််တလ့်် ်ျွ ့််း်ျင့်သူွ စ့်ဦ်းပြစ့်သူ Ms Taupin သည့် Koh Tao 
လသူွ့် ှု် ို စစ့်ထဆ်းငွဲ သည့်။

“DNA profiling is predicated on statistics, that’s the whole point. You don’t just
say it’s a match — it’s not fingerprinting … You need to give significance to that
match.” “Whatever way you want to determine the statistics, they’ve got to be
validated in your laboratory, and you’ve got to have them. But Thailand doesn’t
have them. Not at all,” she said.
“ဒ DNA ြရုိြုိင််းတစခ်လုံု်းကအချက်အလက်ဇယာ်းမျာ်းအတြ မှာ အတပခခမံြ ်း
ခန  မ်နှ််းထာ်းပခင််းသာ ပြစ်ြါတယ။် သင အ်တနနြဲ  ကိကု်ည မှုရှတိယ် ၊ ဒါဟာ
လက်တဗ ရာမဟတုြ်ါဘ်ူး စသည ် တပြာ ိတုနပခင််းမျာ်း မပြုလြ်ုသင ဘ်ြဲ ၎င််းနှုငိ််းယှဉ်မှုအတြ မှာ
တကယ်အတရ်းးက ်းတသာ အချက်တတ တြ်းြုိ  လိြုါတယ်။” “အချက်အလက်မျာ်းတြ အတပခခ၍ံ
 ံ်ုးပြတ်ရနခ်ျရန် မည သ်ည ် နည််းလမ််းမျာ်း အသံ်ုးပြုတစကာမူ ၎င််းအချက်အလကမ်ျာ်းအာ်း
ဓါတ်ခ ြဲခန််းတ င် အတညပ်ြု စစ်တ ်းမှူရယြုိူ  လိုအြ်ြါသည။် ဒါတြမယ ်ထိငု််းမာှတတာ 
အြဲဒါတတ မရှိြါဘ်ူး။ လံု်းဝ မရှိြါဘ်ူး။” ဟု သမူက  ိသုည။်

• Police was under enormous pressure after the crime
ရာဇဝတ်မှုအမြ ်းတ င် ရြဲတြ်ြ ြဲွေ့သည် းက ်းမာ်းတြဲ ြိအာ်းတြ်းမှုတအာကတ်ရာက်ခြဲ ရသည။်

• Crime scene had not been properly secured and could have been 
contaminated.

မှုခင််းပြစ်ရြ်အာ်း စနစ်တကျလံပုခံု မှုစ ာမထာ်းရှိမှုတကကာင ် စငက်ကယမ်ှုမရှိဟု ယူ နိငုသ်ည။်

A HISTORY OF DOUBT
သ သယ၏သ  ိုင့််း



• Thai nationals were ruled out almost immediately as suspects, & police
quickly declared island’s Myanmar migrant population likely responsible.

ထိငု််းနိငုင်သံာ်းမျာ်းကိသုသံယရှိသမူျာ်းအပြစ်ချကခ်ျင််းြငြ်ယရ်ှာ်းြစ်ခြဲ သည။်
ရြဲမျာ်းကလည််းကျွန််း၏ပမနမ်ာတရ ွေ့တပြာင််းလြ်ုသာ်းမျာ်းကိုတာဝနရ်ှိသညဟ်ခုျကခ်ျင််းတကက

ပငာခြဲ သည။်

• They announced that DNA samples showed the perpetrators were Asian,
even though DNA profiling is not able to determine race

DNAအချကအ်လကမ်ျာ်းသညလ်မူျို်းကိခု ြဲပခာ်းနိငုပ်ခင််းမရှိတသာ်လည််းDNAနမူနာမျာ်းအရ
ကျျူ်းလ နသ်မူျာ်းသညအ်ာရှလမူျို်းပြစ်တကကာင််းပြသခြဲ သညဟ်တုကကပငာခြဲ သည၊်

• An initial test on the murder weapon “hoe” found traces of human blood,
which proved to be that of Witheridge. But no DNA was recovered.

ကနဦ်း စမ််းသြ်မှုအရ လသူတ်လကန်က် “တြါကပ်ြာ်း” တ င်
လတူသ ်းမျာ်းတတ ွေ့ ခြဲ တသာ်လည််း ။ သို  တသာ်မညသ်ည ် DNA မျှရှာတြ မတတ ွေ့ရြါ။

• After a year the hoe was retested — It found traces of DNA belonging to at
least two people, but did not match the profiles of the accused.

တစ်နစ်ှန ်းြါ်းစမ််းသြ်မြ ်းမြ ်းတနာက် ၎င််းတ ငအ်နည််း ံ်ုးလူနစ်ှဦ်း ၏ DNA
သြဲလ နစ်မျာ်းြါဝငတ်ကကာင််းတတ ွေ့ ရှိခြဲ ရတသာ်လည််းစ ြ်စ ြဲခံရသမူျာ်းနငှ မ်ကိကုည် ြါ။



• A key part of the prosecution’s case was a “match” between DNA samples
found on Witheridge’s body and the two defendants.

အ ိြုါတရာ်းစ ြဲ ိမုှုရြဲ  အမှု၏အဓိကအစိတအ်ြိုင််းကို Witheridge ရြဲ  ခနဓာကိယုန်ငှ ်
တရာ်းခံနစ်ှဦ်း အတြ တတ ွေ့ ရှိခြဲ DNA ကိနုမူနာမျာ်းအကကာ်း “ကိကုည် မှု"
ပြစ်ခြဲ သညဟ်တုပြာခြဲ သည။်

• Defence lawyers had asked police to hand over the DNA samples that the
police used to make this match, for independent verification, but were
told there was nothing left of the evidence for retesting.

တရာ်းခံဘကမ်ှတရှ ွေ့တနမျာ်းက ရြဲတြ်ြ ြဲွေ့ မှတိုက ်ိုငစ်စ်တ ်းခြဲ သည ် DNA နမူနာမျာ်းအာ်း
လ ြဲတပြာင််းရနတ်တာင််း ိခုြဲ သည။် ပြငြ်မှ independent စစ်တ ်းမှုမျာ်းပြုလြ်ု၍
ပြနလ်ညစ်စ်တ ်းရနအ်တ က် တတာင််း ိခုြဲ တသာ်လည််း သကတ်သအချကအ်လကမ်ျာ်း
ကျနရ်ှိတနပခင််းမရှိြါဟု ရြဲတြ်ြ ြဲွေ့ မှ တပြာကကာ်းခြဲ သည။်

• And the court concluded that the DNA testing by the Royal Thai Police
was credible and trustworthy.

တတာ်၀ငထ်ိငု််းရြဲမျာ်း၏DNAစစ်တ ်းပခင််းသညယ်ံကုကညစိ်တခ်ျရတကကာင််းတရာ်းရုံ်းကတကာ
ကခ်ျကခ်ျခြဲ သည။်



EVIDENTIARY VALUE OF 
DNA PROFILING

တထထာ့််တထာ်း ှာထြကပငင့််းနငှ ့်
သ့််ဆ ိုင့်ထသာ DNA ြရ ိုြ ိုင့်

၏ တထရ်းြါ ှု



• DNA Technology potential “genetic eyewitness”
DNA နည့််းြညာတလာ်းတလာ " ျ  ်းရ ို ်းေ ဇ ျ့််ပ င့်သ့််ထသ"

• To make this a fool-proof evidence there is requirement
• MAN (Training, expertise, integrity etc.)
လူ (သငတ်န််း၊ ကျွမ််းကျငမ်ှု၊ သမာဓရိှိစသညတ်ို  )
• MATERIAL (Quality, integrity, chain of custody etc.)
ြစစည််း (အရညအ်တသ ်း,သမာဓရိှိ, က င််း ကစ်သညတ်ို  ..)
• METHOD (Standard Operating Procedure)
နည််းလမ််း (စနစတ်ကျလြ်ုထံ်ုးလြ်ုနည််း)

EVIDENTIARY VALUE OF DNA 
တထထာ့််တထာ်း ှာထြကပငင့််းနငှ ့်သ့််ဆ ိုင့်
ထသာ DNA ၏ တထရ်းြါ ှု



DNA Profiling is a complex scientific procedure, and its success lies in the skill
and expertise of I.O., who is the first player to handle the “sample” and if he fails
to do so the whole exercise of analysis goes waste.
DNA Profiling သည့်ရှုြ့်ထထက်းထသာသ ြပ နည့််း်ျလိုြ့်ထ ို်းလိုြ့်နည့််းွစ့်ငိုပြစ့်သည့်။
၎င့််းထတာင့်ပ င့် ှု သည့် “ န ူနာ” တာ်းြထ ဆ ို်း် ိုင့ွ် ကယ့်ထသာ ြညာ ှင့်၏
်ျွ ့််း်ျင့် ှုထြေါ် ူွည့်လျ့်် ှ သည့်။ တ်ယ့်၍ ၎င့််း၏ ထဆာင့်ရက့်် ှု  ထတာင့်ပ င့်လျှင့်
ငကွဲပင ့််းစ ွ ့်ပြာ ှုွစ့်ငိုလ ို်းသည့်ဆ ို်းရှု  ်းြျ့််စ ်းသကာ်း ည့်ပြစ့်သည့်။

To avoid contamination in DNA samples the I.O. must use:
DNA န ူနာ၏ ညစ့်ည ့််း ှု် ိုထ ှာင့် ှာ်းရန့် I.O. တသ ို်းပြ ရ ည့်

• Use clean hand with gloves & clean instruments to lift the sample
န ူနာ် ိ်ု  ိုင့ွ် ကယ့်ရန့်လ့််တ ွ ့် ျာ်းနငှ ့်သန  ့် ှင့််းထသာ် ရ ယာ ျာ်း် ိုသ ို်းြါ

• Avoid sneezing or coughing over evidence
သ့််ထသတထထာ့််တထာ်း ျာ်းတထြေါ်နာှထငျပငင့််းသ ို   ဟိွု ့်ထငျာင့််းဆ ို်းပငင့််း် ိုထ ှာင့်ြါ

• Scene personnel can deposit their own tissues, hairs, fibers, or trace material
from their clothing

ပ င့်် ကင့််းွကင့် ှ ထသာ၀န့်ထ ့််း ျာ်း၏ွစ့် ှ ်း ျာ်း ဆ ြင့် ျာ်း တ ျှင့် ျာ်း သ ို   ဟိွု ့်
တဝွ့်တစာ်း ျာ်းတထြေါ် ှ တရာ ျာ်းသည့်လည့််း ထရာထနာှသကာ်းန ိုင့်သည့်။

• Wind can carry in contaminants
ထလ ှွစ့်ဆင ့် ညစ့်ည ့််းထစန ိုင့်သည့်။



Defence challenges the “scientific procedure” adopted in DNA
probe.
တရာ်းခြံကမ်ှ DNA စစတ် ်းမှုတ ငအ်သံ်ုးပြုထာ်းတသာ“
သြိပံနည််းကျလြ်ုထံ်ုးလြ်ုနည််း”မျာ်းအာ်းပြသတစခြဲ သည။်

• Whether the testing procedure is reliable?
စမ််းသြ်မှုလြ်ုထံ်ုးလြ်ုနည််းသညယ်ံကုကညစ်တိခ်ျရပခင််းရှမိရှ?ိ

• Whether tests were performed properly?
စမ််းသြ်မှုမျာ်းစနစတ်ကျလြ်ုတ ာငခ်ြဲ ပခင််းရှိမရှိ?

• Whether the conclusion is acceptable?
တကာကခ်ျကခ်ျပခင််းသညလ်ကခ်နံိငုြ် ယရ်ှိမရှိ?

ISSUES BEFORE THE COURT
ွရာ်းရ ို ်းထ ှ ြို့ထွာ့် ွ ိုင့်  ် စစရြ့် ျာ်း



This concept itself is of utmost importance.
ဤတယတူဆသည့်တလကန့်တထရ်းက်  ်းသည့်။

• Forensic evidence to be admissible in the court of law must be beyond any
doubt.

တရာ်းရုံ်းတ ငလ်ကခ်ံနိငုတ်သာတရာ်းစ ရငတ်ရ်း ိငုရ်ာသကတ်သအတထာကအ်ထာ်းမျာ်းသည်

သသံယပြစ်စရာမလိြုါ။

• It also refers to the security and reliability of the police and
forensic/diagnostic labs handling DNA samples.

၎င််းသည် DNA နမူနာမျာ်းကိကုိငုတ် ယတ်သာရြဲနငှ မ်ှုခင််း ိငုရ်ာ / တရာဂါရှာတြ တရ်း
ဓာတခ် ြဲခန််းမျာ်း၏လံပုခံုတရ်းနငှ ယ်ံကုကညစိ်တခ်ျရမှုကိလုည််းရညည် န််းသည။်

SUGGESTION - Ensuring that there should not be any break in the “chain of
custody” (Proper docketing, documentation etc.) to have DNA as admissible
evidence.
အကကပံြုချက် - DNA ကိလုကခ်ံနိငုတ်သာအတထာကအ်ထာ်းအတနပြင “်
ချုြ်တနာှငထ်ာ်းပခင််းက င််း က်” (သင တ်လျာ်တသာ စာရ ကစ်ာတမ််းမျာ်းစသည)်
တ ငခ်ျို်းတြာကပ်ခင််းမရှိတစတရ်း။

CHAIN OF CUSTODY 
်ကင့််းဆ့််



NIRBHAYA CASE - NIRBHAYA ် စစ

“The DNA profiling, which has been done after taking due care for quality,
proves to the hilt the presence of the accused persons in the bus and their
involvement in the crime”

"အရညအ်တသ ်းတကာင််းမ နမ်ှုအာ်းဂရုစိုက၍်ပြုလြ်ုခြဲ တသာဒ အနတ်အတလ လာပခင််းတကကာင ်

စ ြ်စ ြဲခံထာ်းရသသူညဘ်တစ််ကာ်းမှာရှိတနခြဲ မြ ်းရာဇ၀တမ်ှုတ ငြ်ါ၀ငြ်တသ်ကခ်ြဲ တကကာင််း

ကို သကတ်သပြနိငုခ်ြဲ ြါသည။်"

The bench referred to the statement of Dr. B.K Mohapatra, one of the
prosecution witnesses in the case, and said he has testified that once a
DNA profile was generated, its accuracy is 100 per cent.

အမှုတ ငြ်ါ ၀ငသ်ည ် တရာ်း  ြဲ ိသုူ သကတ်သတစ်ဦ်း ပြစ်သူ Dr. B.K Mohapatra ၏

တလျာက်ထာ်းချက်အာ်း ခံုရုံ်းမှ ကိ်ုးကာ်းခြဲ သည။်သသူည် DNA ြရုိြိုင််းကိထုတု်ယမူြ ်း ၁၀၀

ရာခိုငန်ှုန််း တကိျမနှက်န််တကကာင််း သကတ်သပြထ က ်ိခုြဲ သည။်



1. Privacy and Ethical Issues privacy 
(် ိုယ့်ထရ်းတငျ့််တလ့််လ ိုပင  ထရ်းနငှ ့်် ျင ့်ဝွ့်ဆ ိုင့်ရာ် စစ ျာ်း)

S.C. observation in Gautam Kundu vs State of West Bengal:
“The court must examine carefully the consequences of ordering the
blood test; whether it will have the effect of branding a child as
bastard and the mother as an unchaste woman”
Gautam Kundu နငှ ့် တထနာ့််ဘဂဂလာ်းပြည့်နယ့် ွ ို  ၏ွရာ်းထရ်းဆ ိုင့်ရာ
S.C.ထလ လာပငင့််း:"ွရာ်းရ ို ်းတထနနငှ ့်ထသက်းစစ့်ထဆ်းထစပငင့််းတ  န  ့်၏တ်ျ  ်းဆ့််
 ျာ်း် ိုဂရိုွစ ိ်ု ့်ဆန့််းစစ့်ရ ယ့်, ၎င့််းစစ့်ထဆ်း ှုသည့် ်ထလ်းငယ့်တာ်း
“ ျ  ်း စစ့်” ဟိုတ ည့ွ် ြ့်ပငင့််းနငှ ့်  ငင့်တထြေါ် စင့်က် ယ့်ထသာ  န့််း ွစ့်ဦ်း
တပြစ့်သ့််ထရာ့််ထနထစပငင့််းွ ို  ထြေါ်ထြါ့််လာန ိုင့် ှုွ ို  ်  ိုဆန့််းစစ့်ရ ည့်။
2. Chances of misuse of DNA profile. DNA 

ြရ ိုြ ိုင့််း် ိုတလကွဲသ ို်းစာ်းလိုြ့် ှုတငကင ့်တလ ့််း ျာ်း

3. Chances of genetic discrimination in marriage, education, social 
relations etc. တ  ့်ထထာင့်ထရ်း  ြညာထရ်း လ ူှုဆ့််ဆ ထရ်း
စသည့ွ်  ို  ွ ကင့်  ျ  ်းရ ို ်းေ ဇ ဆ ိုင့်ရာငကွဲပငာ်းဆ့််ဆ  ှုပြ လိုြ့်လာန ိုင့်သည ့်
တငကင ့်တလ ့််း ျာ။

ISSUES BEFORE THE COURT IN CIVIL 
MATTERS

COURT IN CIVIL MATTERS  ွ ိုင့်ငင့်
် စစ ျာ်း



“Criminal Judicial System in this country is at cross-roads, many a times, reliable,
trustworthy, credible witnesses to the crime seldom come forward to depose before the court
……….
“ဒ နိငုင်မံှာရာဇ၀တမ်ှုတရာ်းစ ရငတ်ရ်းစနစ်ကလမ််း ံုလမ််းခ မှာတရာကတ်နတယ။်
ယံကုကညစိ်တခ်ျရတလာကတ်ြဲ သကတ်သအတထာကအ်ထာ်းတတ ဟာတရာ်းရုံ်းတရှွေ့ မှာမကကာခဏတြျာကက် ယ်

သ ာ်းတတြ်ါတယ။်

Investigating agency has, therefore, to look for other ways and means to improve the quality
of investigation, which can only be through the collection of scientific evidence.
ထို  တကကာင စံ်ုစမ််းစစ်တ ်းတရ်းတအဂျငစ် သည် စံုစမ််းစစ်တ ်းမှုအရညအ်တသ ်းတိ်ုးတကတ်စရနအ်ပခာ်း
နည််းလမ််းမျာ်းကိရှုာတြ ခြဲ သည။်သြိပံနည််းကျအတထာကအ်ထာ်းမျာ်းစုတ ာင််းပခင််းပြင သ်ာ ထိနုည််းလမ််း
မျာ်းကိရှုာတြ နိငုမ်ညပ်ြစ်သည။်

In this age of science, we have to build legal foundations that are sound in science as well as
in law.
ဤသြိပံတခတတ် ငက်ျွန်ြ်ုတို  သညသ်ြိပံနငှ ဥ်ြတဒတို  အတ ကခ်ိုငလ်ံတုသာတရာ်း၀ငအု်တပ်မစ်မျာ်းကိတုည်
တ ာကရ်မည။်

…….. Emerging new types of crimes and their level of sophistication, the traditional
methods and tools have become outdated, hence the necessity to strengthen the forensic
science for crime detection.
ရာဇ၀တမ်ှုအမျို်းအစာ်းအသစ်မျာ်းနငှ သ်တူို  ၏တခတမ်  န််းပြာ်းမှုအ င  ်င တ်ြ တြါကလ်ာသည အ်ခါ
ရုိ်းရာနည််းလမ််းမျာ်းနငှ က်ရိိယာမျာ်းသညတ်ခတတ်နာကက်ျသ ာ်းမြ ပြစ်သည။်ထို  တကကာင မ်ှုခင််းရှာတြ တြာ်ထတု်

မှု သြိပံြညာသညမ်ပြစ်မတနအာ်းတကာင််းရမည။်

CONCLUSION န ဂ ို်း
The Hon’ble Supreme Court of India in the case of Dharam Deo Yadav v. State of 
U.P.33



Judiciary should also be equipped to understand and deal with such scientific
materials.
တရာ်းစ ရငတ်ရ်းစနစ်သည်ထိကုြဲ သို  တသာသြိပံ ိငုရ်ာြစစည််းမျာ်းကိနုာ်းလညရ်နန်ငှ က်ိငုတ် ယ်ရနအ်

သင ရ်ှိသင သ်ည။်

Constant interaction of Judges with scientists, engineers would promote and widen
their knowledge to deal with such scientific evidence and to effectively deal with
criminal cases based on scientific evidence.
တရာ်းသးူက ်းမျာ်းနငှ သ်ြိပံြညာရှငမ်ျာ်း၊အငဂ်ျငန် ယာမျာ်းအ ကမ်ပြတ်အပြနအ်လနှ်
 ကသ် ယ်ပခင််းသညသ်ြိပံ ိငုရ်ာအတထာကအ်ထာ်းမျာ်းအတြ အတပခခံ၍ရာဇ၀တမ်ှု ိငုရ်ာအမှု
မျာ်းကိုထတိရာက်စ ာကိငုတ် ယန်ိငုရ်နအ်တ က်သတူို  ၏အသအိပမငဗ်ဟုသတုမျာ်းကိုတိ်ုးတက်ကျယ်

ပြန  လ်ာတစသည။်

We are not advocating that, in all cases, the scientific evidence is the sure test, but
only emphasizing the necessity of promoting scientific evidence also to detect
and prove crimes over and above the other evidence.
ပြစ်ရြ်အာ်းလံ်ုးအတ ကသ်ြိပံ ိငုရ်ာအတထာကအ်ထာ်းသညတ်သချာသည စ်မ််းသြ်မှု
ပြစ်သည် ဟုမိမိတို  အတနနြဲ  မတထာကခ်ံြါ။သို  တသာ် ရာဇ၀တမ်ှုမျာ်းအာ်းတြာ်ထတုရ်နန်ငှ ်
သကတ်သပြရနအ်ပခာ်းသကတ်သအတထာကအ်ထာ်းမျာ်းအပြငသ်ြိပံနည််းကျ အတထာက်
အထာ်းမျာ်းကိပုမြှင တ်ငရ်နလ်ိအုြ်ချက်ကိသုာအတလ်းအနကထ်ာ်းရနအ်တ က်တပြာကကာ်း
ပခင််းပြစ်ြါသည။်
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