
စစ်က ိုင််းတ ိုင််းဒေသကက ်းတရ ်းလွှတ်ဒတ ် 
၁၅-၇-၂၀၂၂ 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 ၁၅-၇-၂၀၂၂ 

(ဒသ ကက ဒနေ့) 

တရ ်းမ 
 ထမ 

အယူခံမှု 

၇၃/၂၀၂၀ ဦ်းဒမ င်ဒမ င်လတ် 
 ါ-၃ 

ဦ်းဒကျ ်မမင ်ထ်ူး 
ဒေေါ်သ တ ဝင််း 

ဒေေါ်တငမ် ရ  ါ - ၆ (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄) အတွက် 
ဦ်းသ န််းဝင််း၊ ဒေေါ်ခ ိုင်ခ ိုငဝ်င််း 

(၅၊ ၆)အတွက် က ိုယ်တ ိုင် 

စ ရင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 

၂ -  ၎င််း  - တရ ်းမ 
 ထမ 

အယူခံမှု 

 ၇၆/၂၀၂၀ ဒေေါ်ငယ်(ခ) 
ဒေေါ်ခင်မမ ါ - ၃ 

ဦ်းဒကျ ်မမင ်ထ်ူး 
ဒေေါ်သ တ ဝင််း 
ဒေေါ်ဒအ်းဝင််းစန််း 

ဒေေါ်တငမ် ရ  ဦ်းသ န််းဝင််း၊ ဒေေါ်ခ ိုင်ခ ိုငဝ်င််း စ ရင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 

၃ -  ၎င််း  - တရ ်းမ 
 ထမ 

အယူခံမှု 

၇၇/၂၀၂၀ ဒေေါ်ငယ်(ခ) 
ဒေေါ်ခင်မမ ါ - ၃ 

ဦ်းဒကျ ်မမင ်ထ်ူး 
ဒေေါ်သ တ ဝင််း 
ဒေေါ်ဒအ်းဝင််းစန််း 

ဒေေါ်တငမ် ရ  ဦ်းသ န််းဝင််း၊ ဒေေါ်ခ ိုင်ခ ိုငဝ်င််း စ ရင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 
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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 

၄ ၁၅-၇-၂၀၂၂ 

(ဒသ ကက ဒနေ့) 

တရ ်းမ 

မ ငဆ်င်မှု 

၇၈/၂၀၂၀ ဒေေါ်သန််းသန််းဝင််း 

(၎င််းက ိုယ်တ ိုင်နှင ် 
ဦ်းဒအ ငဒ်ကျ ထ်ွန််း
၏ အဒထွဒထွ 
က ိုယ်စ ်းလှယ်စ  
ရသ)ူ ါ - ၂ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ဦ်းဝင််းဒအ င(်ခ) 

က ိုမ ို်း ါ-၇ 

(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅) အတွက်  

က ိုယ်တ ိုင် 

(၆၊ ၇)အတွက် 
ဦ်းဒအ င်သင် 

စ ရင်ချက် 

ချမှတ်ရန် 

၅ -  ၎င််း  - တရ ်းမ 

မ ငဆ်င်မှု 

 ၁၀၂/၂၀၂၀ မဝင ်သ ရ ဒအ င် ါ-၂ 
(ကွယ်လနွ်သူ 
ဦ်းဒနမျ   ်းဒအ င်၏ 
တရ ်းဝင် 
က ိုယ်စ ်းလှယ်မျ ်း) 

ဦ်းသန််းဒ ်း ဒေေါ်မမမ ို်းနွယ် ါ-၂ (၁) ဦ်းထွန််းမမတ်၊ 
ဒေေါ်ယဉ်ယဉ်တင ် 

(၂) ဦ်းမမင ်သ န််း၊ 
ဦ်းလှသန််းဝင််း 

စ ရင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 

၆ -  ၎င််း  - တရ ်းမ 

မ ငဆ်င်မှု 

၄/၂၀၂၂ ဒေေါ်န န ဒမွှ်း ဦ်းခင်ဒမ င်သွင ်
ဒေေါ်ပင မ််းပင မ််းအ  

ဦ်းတက်ဒနထွန််း ါ-၂ 
(၎င််းတ ိုေ့၏အခွင ်ရ 
က ိုယ်စ ်းလှယ် 
ဒေေါ်မမင ်မမင ်သ န််း) 

က ိုယ်တ ိုင် စ ရင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 



 

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကကီးတရားလွှတ်ေတာ်၌ 

၁၅ - ၇  -၂၀၂၂ ရကေ်ေ့ ေံေက်(၁၀:၀၀)မှစ၍ တရားသူကကီး(၁)ဦးေရှ့တွင် စရီင်ချက် ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း  

စဉ ်
စရီင်ချက် 

ချမှတ်မည့်ေေ့ 

အမှု 

အမျ ို းအစား 

 

အမှုအမှတ် 

ေလျှောက်ထားသူ/ 

အယူခံတရားလို 

ေလျှောက်ထားသူ/ 

အယူခံတရားလိုေရှ့ေေ 

ေလျှောက်ထားခံရသူ/ 

အယူခံတရားပြိုင် 

ေလျှောက်ထားခံရသူ/ 

အယူခံတရားပြိုင် 

ေရှ့ ေေ 

 

မှတ်ချက် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ 

၁ ၁၅-၇-၂၀၂၂ 
(ေသာကကာေေ့) 

တရားမ 

 ြြင်ဆင်မှု 

၁၂/ ၂၀၂၀ ဒဒါ်ခင်ညွန့်ပါ ၂ ဦးမျ ို းမင်းဒေး ဒဒါ်ဒေးငငိမ့် ပါ ၂ 

 

၁။ ဦးတင်ဒေး 
၂။ ဒဒါ်ဝင်းကြည် 

 

စရီင်ချြ် 

ချမှတ်ရန် 
 

၂ -၎င်း - တရားမ 

 ြထမအယူခံမှု 

၈၃/ ၂၀၂၀ ဦးောသာမုိဟာမြ်   

ပါ ၃ 

ဦးဝင်းြမင့် ဦးခင်ဒမာင်ဦးပါ ၁၄ 
 

(၁၊ ၂၊ ၃)။ ဦးတင်ဒေး 

(၄) ြုိယ်တုိင် 

(၅ မှ ၁၄)ထိ။ 
ဒဒါ်လင်းမီမီဒော် 

 

စရီင်ချြ် 

ချမှတ်ရန် 

၃ -၎င်း - တရားမ 

 ြထမအယူခံမှု 

၉၁/ ၂၀၂၀ ဦးဘိုဒေး ဦးဒောင်ကြည် ဒဒါ်ဒေးဒေးြမင့် ဦးတင်ဒေး စရီင်ချြ် 
ချမှတ်ရန် 

         
         

၄ -၎င်း - တရားမ 

 ြထမအယူခံမှု 

၉၂/ ၂၀၂၀ ဦးဒော်လွင် ြိုယ်တိုင် ဦးခင်စိုး ဦးနုြပည့်ငဖိုးဟန် စရီင်ချြ် 
ချမှတ်ရန် 

          

 


