
စစ်က ိုင််းတ ိုင််းဒေသကက ်းတရ ်းလွှတ်ဒတ ် 
၁၂-၅-၂၀၂၂ ရက်ဒနေ့ နံနက်(၁၀:၀၀)မှစ၍ တရ ်းသူကက ်း(၁)ဦ်းဒရှှေ့တွင် စ ရင်ချက်ချမှတ်မည ် တရ ်းမဆ ိုငရ် အမှုစ ရင််း 

 

 

စဉ် 
စ ရင်ချက် 

ချမတှ်မည ်ဒနေ့ 
အမှု 

အမျ   ်းအစ ်း 
အမှုအမှတ် 

ဒလ  က်ထ ်းသူ/ 
အယူခံတရ ်းလ ို 

ဒလ  က်ထ ်းသူ/ 
အယူခံတရ ်းလ ို 

ဒရှှေ့ဒန 

ဒလ  က်ထ ်းခံရသူ/ 
အယူခံတရ ်းပ   င် 

ဒလ  က်ထ ်းခံရသူ/ 
အယူခံတရ ်းပ   င်ဒရှှေ့ဒန 

မှတ်ချက် 

၁ ၁၂-၅-၂၀၂၂ 
(ကက သ ဒတ်းဒနေ့) 

တရ ်းမ 
 ထမ 

အယူခံမှု 

၂၁/၂၀၁၉ ဒေေါ်တင်စ န်(၎င််း၏ 
အဒထွဒထွက ိုယစ် ်း
လှယ်စ ရသူ 
ဒေေါ်သန္တာဝင််း) 

ဦ်းဒမ ငဒ်မ ငဒ်လ်းမမင  ်
ဦ်းတငမ်မင ် 
ဒေေါ်စိုမနွ်က ိုက ိုဒအ င် 

မအ ယမံိုဖူ်း (၎င််း၏ 
သဘ ဝအို ်ထ န််းသ ူ
ဒေေါ်ခင်မ ဒဆွ ါ-၇) 

(၁၊၂၊၃)အတွက် 
ဒေေါ်စန််းစန််းရ ၊ 
ဒေေါ်ဆိုမွန်ရည်၊ ဒေေါ်ခ ိုင်စ ို်းသူ 
ဒေေါ်ရ ရ ဒထွ်း၊ 
ဦ်းန္ိုမ ည ်ပဖ  ်းဟန် 

(၄၊၅၊၆၊၇) က ိုယ်တ ိုင် 

တရ ်းဝင် 
က ိုယ်စ ်းလှယ် 
ထည ်သွင််းရန် 
သင /် မသင ် 
အမ နေ့ခ်ျရန်။ 

၂ -  ၎င််း  - တရ ်းမ 
 ထမ 

အယူခံမှု 

 ၂/၂၀၂၀ ဦ်းခင ်က ို ဦ်းတငဒ်အ်း ဒေေါ်ဒကသ စ ို်း က ိုယ်တ ိုင် စ ရင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 

၃ -  ၎င််း  - တရ ်းမ 

ေိုတ ယ 
အယူခံမှု 

၆၈/၂၀၁၉ ဒေေါ်ခင်ဝင််းတင ် ဒေေါ်ယင််းမ စ ို်း ဦ်းစံ မမင ်(ခ)ဦ်းစ ို င််းစံ မမင ် 
(ကွယ်လွန်သူဒေေါ်ခင်မ ၏ 
တရ ်းဝင်က ိုယစ် ်းလှယ်) 
 

က ိုယ်တ ိုင်    စ ရင်ချက် 

ချမှတ်ရန် 

၄ -  ၎င််း  - တရ ်းမ 
ေိုတ ယ 

အယူခံမှု 

၆၉/၂၀၁၉ ဒေေါ်ခင်ဝင််းတင ် ဒေေါ်ယင််းမ စ ို်း ဒေေါ်သင််းသင််းန္ ိုင် 
 

ဦ်းသန််းထွန််း 
ဒေေါ်ဒအ်းဝင််းမမတ် 

စ ရင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 



2 

 

 

စဉ် 
စ ရင်ချက် 

ချမတှ်မည ်ဒနေ့ 
အမှု 

အမျ   ်းအစ ်း 
အမှုအမှတ် 

ဒလ  က်ထ ်းသူ/ 
အယူခံတရ ်းလ ို 

ဒလ  က်ထ ်းသူ/ 
အယူခံတရ ်းလ ို 

ဒရှှေ့ဒန 

ဒလ  က်ထ ်းခံရသူ/ 
အယူခံတရ ်းပ   င် 

ဒလ  က်ထ ်းခံရသူ/ 
အယူခံတရ ်းပ   င်ဒရှှေ့ဒန 

မှတ်ချက် 

၅ -  ၎င််း  - တရ ်းမ 
မ ငဆ်င်မှု 

၂၂/၂၀၂၁ ဦ်းဒကျ ်စည်သူ ဦ်းတငဒ်အ်း 
ဒေေါ်လင််းမ မ ဒ  ် 

ဒေေါ်စိုစိုလ ှုင် 
 

ဦ်းကံချွန်၊ ဒေေါ်အ အ စ ို်း၊ 
ဒေေါ်ရ ရ မွန် 

စ ရင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 

၆ -  ၎င််း  - တရ ်းမ 
 ထမ 

အယူခံမှု 

၃၄/၂၀၂၀ ဦ်းဒကျ ်စည်သူ ဦ်းတငဒ်အ်း 
ဒေေါ်လင််းမ မ ဒ  ် 

ဒေေါ်စိုစိုလ ှုင် 
 

ဦ်းကံချွန်၊ ဒေေါ်သူ  ဒအ င် စ ရင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 

၇ -  ၎င််း  - တရ ်းမ 
မ ငဆ်င်မှု 

၂၃/၂၀၂၁ ၁။ ဦ်းခငက်ိုန််း 
၂။ဒေေါ်လိုဂျန််း(ခ) 
အင်ခွန်လိုဂျန််း 

ဦ်းခင်ဒမ င်သွင ်
ဒေေါ်ပင မ််းပင မ််းအ  

ဦ်းမန်အိုန််း(၎င််း၏ 
အခွင ်ရ က ိုယ်စ ်းလှယ် 
ဦ်းကိုန်တ လ)် 

 

ဦ်းညွနေ့်လင််း၊ 
ဒေေါ်ဒအ်းဒအ်းသက်၊ 

ဒေေါ်ဒမဒ  ဦ််း 

စ ရင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 


