
စစ်က ိုင််းတ ိုင််းဒေသကက ်းတရ ်းလွှတ်ဒတ ် 
၂၁-၁၂-၂၀၂၂ ရက်ဒနေ့ နံနက်(၁၀:၀၀)မှစ၍ တရ ်းသူကက ်း(၁)ဦ်းဒရှှေ့တွင ်စ ရငခ်ျက်ချမှတ်မည ် တရ ်းမဆ ိုင်ရ အမှုစ ရင််း 

စဉ် 
စ ရင်ချက် 

ချမှတမ်ည ်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   ငဒ်ရှှေ့ဒန 

မှတ်ချက် 

၁ ၂၁-၁၂-၂၀၂၂ 
(ဗုဒ္ဓဟ ူးန ေ့) 

တရ ူးမ 

ပြငဆ်င်မှု 

၂၁/၂၀၂၂ နဒ္ေါ်သ ်ူးသ ်ူးြ ု ဦူးထွ ်ူးပမတ် ၁။ဦူးခငန်မ ငသ် ်ူး 
၂။ဦူးခင်နမ ငဝ်မ်ူး 
၃။နဒ္ေါ်ခငမ် က ြူ 
၄။နဒ္ေါ်ခငစ် ်ူးမ  
၅။မထ ူးထ ူးဝငူ်း 
(ကွယ်လွန်သူ ဒမ င်ဖ ို်းဒ  ်၏ 
တရ ်းဝင်က ိုယစ် ်းလှယ်) 
၆။မလ ဲ့လ ဲ့ဝါ 

(၁) ဦူးသ ်ူး                    
(၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊၆)   ုယ်တ ုင် 

စီရင်ချ ် 
ချမှတ်ရ ် 

၂ -  ၎င်ူး  - တရ ူးမ 

ပြငဆ်င်မှု 

 ၂၇/၂၀၂၂ နဒ္ေါ်နှင်ူးက ည်   ုယ်တ ုင် နဒ္ေါ်သ င်္ဂီထွ ်ူးြါ-၆ နဒ္ေါ်မျ   ူးမျ   ူးနထွူး 
နဒ္ေါ်နွယ်နွယ်ဝငူ်း 

စီရင်ချ ် 
ချမှတ်ရ ် 

၃ -  ၎င်ူး  - တရ ူးမ 
ြထမ 

အယ ခံမှု 

 ၉/၂၀၂၂ နဒ္ေါ် ီ ီဝင်ူး (၎င်ူး၏ 
အခွငဲ့်ရ  ုယစ် ူးလှယ် 
နဒ္ေါ်နှင်ူးလ ဲ့ရည)် 

ဦူးစ ုူးပမငဲ့် 
နဒ္ေါ်နဟမ  ်စ ုူး 

၁။ ဦူးထွ ်ူးပမငဲ့်နအ င် 
၂။ နဒ္ေါ်လွငလ်ွင် 

(၁)နဒ္ေါ်ထ ်ထ ်ဝငူ်း        
နဒ္ေါ်ပမတ်သ နွယ် 
နဒ္ေါ်ခ ုင်စ ုူးသ  
ဦူးနုပြညဲ့်ဖ   ူးဟ ်            

(၂)   ုယ်တ ုင် 

စီရင်ချ ် 
ချမှတ်ရ ် 

၄ -  ၎င်ူး  - တရ ူးမ 
ြထမ 

အယ ခံမှု 

 ၂၀/၂၀၂၂ ဦူးနရွှေပမငဲ့်ြါ-၂ နဒ္ေါ်ည  ည   ဦူးဝငူ်းန ူး ဦူးခင်နမ င်ဦူး  
နဒ္ေါ်အ အ န ူး 
နဒ္ေါ်သွယ်သွယ်ဝင်ူး 

စီရင်ချ ် 
ချမှတ်ရ ် 
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စဉ် 
စ ရင်ချက် 

ချမှတမ်ည ်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   ငဒ်ရှှေ့ဒန 

မှတ်ချက် 

၅ ၂၁-၁၂-၂၀၂၂ 
(ဗုဒ္ဓဟ ူးန ေ့) 

တရ ူးမ 
ဒ္ုတ ယ 

အယ ခံမှု 

၇/၂၀၂၂ နဒ္ေါ်တငန်အူး 
( ွယ်လ ွ်သ  
နဒ္ေါ်တငန် ူး၏ 
တရ ူးဝင် 
  ုယ်စ ူးလှယ်) 

ဦူးညွ ေ့်လင်ူး 
နဒ္ေါ်နအူးနအူးသ ် 

၁။ဦူးသ  ်ူး  

၂။နမ င်န ုင ်

၃။နအ င်လွင်ဦူး  

(၁)နဒ္ေါ်ထ ူးထ ူးဦူး 
နဒ္ေါ်စုက ည် 

(၂၊ ၃)  ုယ်တ ုင် 

စီရင်ချ ် 
ချမှတ်ရ ် 

၆ -  ၎င်ူး  - တရ ူးမ 
ဒ္ုတ ယ 

အယ ခံမှု 

 ၉/၂၀၂၂ ဦူးခင်နမ င်သ  ်ူး(ခ) 
အ သ  ်ူး 

နဒ္ေါ်ခင်မျ   ူးဝင်ူး နဒ္ေါ်စနဒာခ ုင်                           နဒ္ေါ်ဇ ပခည်ဝငူ်း 
နဒ္ေါ်န သွယ်ပမငဲ့် 

စီရင်ချ ် 
ချမှတ်ရ ် 

၇ -  ၎င်ူး  - တရ ူးမ 
ဒ္ုတ ယ 

အယ ခံမှု 

 ၁၀/၂၀၂၂ ဦူးတငစ် ုူး နဒ္ေါ်သွယ်သွယ်ဝင်ူး ဦူး  ုူး နဒ္ေါ်ည  ည   စီရင်ချ ် 
ချမှတ်ရ ် 


