
 

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကကီးတရားလွှတ်ေတာ်၌ 

၂၉ - ၇  -၂၀၂၂ ရကေ်ေ့ ေံေက်(၁၀:၀၀)မှစ၍ တရားသူကကီး(၁)ဦးေရှ့တွင် စရီင်ချက် ချမှတ်မည့် တရားမမှုဆိုင်ရာအမှုစာရင်း  

 

စဉ ်

စရီင်ချက် 

ချမှတ်မည့်ေေ့ 

အမှု 

အမျ ို းအစား 

 

အမှုအမှတ် 

ေလျှောက်ထားသူ/ 

အယူခံတရားလို 

ေလျှောက်ထားသူ/ 

အယူခံတရားလိုေရှ့ေေ 

ေလျှောက်ထားခံရသူ/ 

အယူခံတရားပြိုင် 

ေလျှောက်ထားခံရသူ/ 

အယူခံတရားပြိုင် ေရှ့ေေ 

 

မှတ်ချက် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ 

၁ ၂၉ - ၇ -၂၀၂၂ 

(ေသာကကာေေ့) 
တရာဵမပထ 

အယူခဳ 
၂/ ၂၀၂၁ မေအဵြမတ်သန္တာ ဦနုြပညဴ်ဖဖိုဵဟန်၊ 

ေဒါ်ြမတ်သူနွယ ်
ေမာင်ေဇယျာသန်ဵ ဦဵတင်ေအဵ၊ 

ေဒါ်လင်ဵမီမေီဇာ် 
စရီင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 

၂ - ၎င်ဵ - တရာဵမပထမ 
အယူခဳ 

၃/ ၂၀၂၁ ေဒါ်ေအာ်ခန့်ဒိန် ဦဵမင်ဵေမာင်၊ 
ေဒါ်သင်ဵသင်ဵေမွှေဵ 

ဦဵထလာပဲန်ဵ(ခ) 
ဦဵထာလျန်သဲလ် ပါ ၄ 

ဦဵခင်ေမာင်သွင်၊ 
ေဒါ်ဖငိမ်ဵဖငိမ်ဵအိ 

စရီင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 

 
၃ - ၎င်ဵ - တရာဵမပထမ 

အယူခဳ 
၄/ ၂၀၂၁ မလွင်မာခိုင်         

(၎င်ဵ၏ နီဵစပ်ရာ 
မိတ်ေဆွ ဦဵလှနိုင်) 

ေဒါ်ယင်ဵမာစိုဵ ေမာင်ေြပသီထွန်ဵ 
(အရွယ်မေရာက် 

ေသဵသူ)            
(၎င်ဵ၏ အုပ်ထိန်ဵသူ 
ဦဵဝင်ဵတငဴ၊် ေဒါ်စိုဵ) 

ဦဵတင်ေအဵ၊ 
ေဒါ်လင်ဵမီမေီဇာ် 

စရီင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 

 

၄ - ၎င်ဵ - တရာဵမပထမ 
အယူခဳ 

၆/ ၂၀၂၁ ေဒါ်ေထွဵရီ ပါ ၂ ဦဵစေဳငွ၊ ေဒါ်တင်မိုဵနွယ် ေဒါ်ေဆွေဆွေအဵ ေဒါ်ခင်မာစန်ဵ၊ 
 ေဒါ်ထူဵထူဵမာ 

စရီင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 

 
၅ - ၎င်ဵ - တရာဵမပထမ 

အယူခဳ 
၈/ ၂၀၂၁ ဦဵေမာင်ေမာင်မျ ို ဵ ဦဵရဲဝင်ဵသန်ဵ ဦဵေကျာ်ခင် ကိုယ်တိုင် စရီင်ချက် 

ချမှတ်ရန် 
 

၆ - ၎င်ဵ - တရာဵမပထမ 
အယူခဳ 

၁/ ၂၀၂၂ ဦဵဝင်ဵသန်ဵပါ ၂ 
(၎င်ဵတို့၏ အခွငဴ်ရ 

ကိုယ်စာဵလှယ် 
ဦဵပိုင်ခန့်ကိုကို) 

ဦဵဉာဏ်ထွန်ဵ အာရှစမိ်ဵလန်ဵ 
ဖွဳဖဖိုဵေရဵဘဏ် 

(၎င်ဵကုိယ်စာဵ ဘဏ်ခွဲ 
တာဝန်ခဳ 

ေဒါ်ယဉ်ယဉ်ေအဵ) 

ဦဵေအာင်ကကယ်၊ 
ေဒါ်ခင်မထွန်ဵ 

စရီင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 

 

         



စစ်က ိုင််းတ ိုင််းဒေသကက ်းတရ ်းလွှတ်ဒတ ် 
၂၉-၇-၂၀၂၂ 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 ၂၉-၇-၂၀၂၂ 

(ဒသ ကက ဒနေ့) 

တရ ်းမ 
 ထမ 

အယူခံမှု 

၁၁/၂၀၂၁ ဦ်းစ ို်းမမင ် ဦ်းဝင််းမမင ် 
ဦ်းဒကျ ်စ ို်းန ိုင် 

၁။ဒေေါ်အ အ သန််း(ခ) 
ဂွက်ဂွက် 
၂။ဒေေါ်ဝါဝါလင််း(ခ) 
မဥမမ  

(၁)ဦ်းတငမ်မင ်ဝင််း 
ဒေေါ်ဝါဝါဝင််း 

(၂) ဦ်းဒနဇ လင််း 

စ ရင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 

၂ -  ၎င််း  - တရ ်းမ 
 ထမ 

အယူခံမှု 

 ၁၂/၂၀၂၁ ဦ်းဒအ ငန် ိုငဝ်င််း ဒေေါ်ဖူ်းမ ိုဇ  
ဒေေါ်သနတာဦ်း 

ဦ်းငယ်ဦ်း(၎င််း၏ 
အဒထဒွထွ 
က ိုယ်စ ်းလှယ်စ ရသူ 
ဦ်းဒဇ ်မျ   ်းဒအ င)် 

ဦ်းဒစ မမင ်ထွန််း 
ဒေေါ်ဇ ဇ စ ို်း 

စ ရင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 

၃ -  ၎င််း  - တရ ်းမ 
 ထမ 

အယူခံမှု 

၁၄/၂၀၂၁ ဦ်းဒကျ ်မျ   ်းထွန််း ါ၂ 
 

ဒေေါ်ရ ရ ဒထွ်း ဦ်းဒကျ ်က ိုက ိုန ိုင် ဒေေါ်ခင်မျ   ်းဝင််း 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 -  ၎င််း  - တရ ်းမ 
 ထမ 

အယူခံမှု 

၁၅/၂၀၂၁ ဒေေါ်ဝင််းထ န် 
 

ဦ်းမျ   ်းမင််းဒ ်း 
ဒေေါ်ကကည်ကကည်လွင် 

ဒေေါ်ရ ရ လ ှုင် ဦ်းတငဒ်အ်း 
ဒေေါ်လင််းမ မ ဒဇ ် 

စ ရင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 

၅ -  ၎င််း  - တရ ်းမ 
 ထမ 

အယူခံမှု 

၅/၂၀၂၂ ဦ်းမမင ်ဒင ွါ-၃ 
 

ဦ်းသန််းထွန််း 
ဒေေါ်သန််းသန််းဒအ်း 
ဒေေါ်ဒ ်းဒ ်းစ န် 
ဒေေါ်ဒအ်းဒအ်းဒအ င် 

၁။ဦ်းခင်ဒမ ငသ် န််း(ခ) 
အ သ န််း 
၂။ဦ်းတငဒ်အ င် 

(၁)ဒေေါ်ခင်မျ   ်းဝင််း 
(၂)က ိုယ်တ ိုင် 

စ ရင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 

၆ -  ၎င််း  - တရ ်းမ 
ေိုတ ယ 

အယူခံမှု 

၁၀/၂၀၂၁ ဦ်းထွန််းဝင််း 
 

ဦ်းရဲလင််းထွဋ ်
ဒေေါ်ဒအ်းမ ဒ ်း 

ဦ်းချစ်သန််း(ခ) 
ဦ်းဒကျ ်ဒ ်း ါ ၄ 

ဦ်းဒကျ ်မ ို်း စ ရင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 

၇ -  ၎င််း  - တရ ်းမ 
ေိုတ ယ 

အယူခံမှု 

၁၃/၂၀၂၁ ဒေေါ်လှညွနေ့် ါ ၂ 
 

ဦ်းတငမ်မင ်ဝင််း 
ဒေေါ်ဝါဝါဝင််း 

ဒေေါ်လှကွနေ့ ်ါ ၈ က ိုယ်တ ိုင် စ ရင်ချက် 
ချမှတ်ရန် 


