
စစ်က ိုင််းတ ိုင််းဒေသကက ်းတရ ်းလွှတ်ဒတ ် 
၃၀-၁၂-၂၀၂၂ 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   ငဒ်ရှှေ့

ဒန 
မှတ်ချက် 

၁ ၃၀-၁၂-၂၀၂၂ 
(သ ောက ောသ ေ့) 

တရောားမ 

ပြငဆ်င်မှု 

၁၈/၂၀၂၂ သမောင်ဇငမ်င်ားထွ ်ားြါ-၂ သ ေါ်စ ်ားစ ်ားရီ သ ေါ်တင်လ ှုင်(၎င်ား၏ 
အသထသွထွ  ိုယ်စောားလှယ်
စောရ  ူသ ေါ်ခင်မောသ ား)ြါ-၃ 

ဦားစ  ်လငွ ်   
သ ေါ်ဝါဝါဝင်ား 

စီရင်ချ ် 
ချမှတ်ရ ် 

၂ -  ၎င်ား  - တရောားမ 

ပြငဆ်င်မှု 

 ၁၉/၂၀၂၂ သမောင်ဇငမ်င်ားထွ ်ားြါ-၂ သ ေါ်စ ်ားစ ်ားရီ သ ေါ်တင်လ ှုင်(၎င်ား၏ 
အသထသွထွ  ိုယ်စောားလှယ်
စောရ  ူသ ေါ်ခင်မောသ ား)ြါ-၃ 

ဦားစ  ်လငွ ်   
သ ေါ်ဝါဝါဝင်ား 

စီရင်ချ ် 
ချမှတ်ရ ် 

၃ -  ၎င်ား  - တရောားမ 
ပြငဆ်င်မှု 

 ၂၃/၂၀၂၂ သမောင်ဇငမ်င်ားထွ ်ားြါ-၂ သ ေါ်စ ်ားစ ်ားရီ သ ေါ်တင်လ ှုင်(၎င်ား၏ 
အသထသွထွ  ိုယ်စောားလှယ်

စောရ  ူသ ေါ်ခင်မောသ ား)ြါ-၃ 

ဦားစ  ်လငွ ်   
သ ေါ်ဝါဝါဝင်ား 

စီရင်ချ ် 
ချမှတ်ရ ် 

၄ -  ၎င်ား  - တရောားမ 
 ိုတ ယ 
အယူခံမှု 

 ၁၁/၂၀၂၂ သမောင်ဇငမ်င်ားထွ ်ားြါ-၂ သ ေါ်စ ်ားစ ်ားရီ သ ေါ်တင်လ ှုင်(၎င်ား၏ 
အသထသွထွ  ိုယ်စောားလှယ်
စောရ  ူသ ေါ်ခင်မောသ ား)ြါ-၃ 

ဦားစ  ်လငွ ်   
သ ေါ်ဝါဝါဝင်ား 

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 ၃၀-၁၂-၂၀၂၂ 
(သ ောက ောသ ေ့) 

တရောားမ 
ြထမ 

အယူခံမှု 

၅၁/၂၀၂၀ ဦားသ ျေ်ာတင ်ြါ-၂ ဦား ူရ  ်ထွ ်ား 
သ ေါ်နှင်ားမ ိုား 

 ိုတ ယဗ ိုလ်မှ ားက ီား 

သရွှေ  ို (ငင မ်ား) 

 

ဦားသမောင်သမောင်ဝငာ်း စီရင်ချ ် 
ချမှတ်ရ ် 

၆ -  ၎င်ား  - တရောားမ 
ြထမ 

အယူခံမှု 

 ၁၇/၂၀၂၂ သ ေါ်ပမင ်ပမင ်သမော် ဦားတငသ်အား 
ဦားမျ   ားမင်ားထွ ်ား 

သ ေါ်ခင်လင်ား ဦားခင်သမောင် ွင ်
သ ေါ်ငင မ်ားငင မ်ားအ  

စီရင်ချ ် 
ချမှတ်ရ ် 



 

 

စစ်က ိုင််းတ ိုင််းဒေသကက ်းတရ ်းလွှတ်ဒတ ်၌ 

၃၀ - ၁၂  -၂၀၂၂ ရက်ဒ ေ့  ံ က်(၁၀:၀၀)မှစ၍ တရ ်းသူကက ်း(၁)ဦ်းဒရှှေ့တွင် စ ရင်ချက် ချမှတ်မည့်် တရ ်းမမှုဆ ိုင်ရ အမှုစ ရင််း  

 

စဉ ်

စ ရင်ချက် 

ချမှတ်မည့််ဒ ေ့ 

အမှု 

အမျ   ်းအစ ်း 

 

အမှုအမှတ် 

ဒလ  က်ထ ်းသူ/ 

အယူခံတရ ်းလ ို 

ဒလ  က်ထ ်းသူ/ 

အယူခံတရ ်းလ ိုဒရှှေ့ဒ  

ဒလ  က်ထ ်းခံရသ/ူ 

အယူခံတရ ်းပ   င် 

ဒလ  က်ထ ်းခံရသ/ူ 

အယူခံတရ ်းပ   င် ဒရှှေ့ဒ  

 

မှတ်ချက် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ 

၁ ၃၀ - ၁၂ -၂၀၂၂ 

(ဒသ ကက ဒ ေ့) 

တရ ားမ 

ပြင်ဆင် 

၃၇/ ၂၀၂၂ ဦားဝင်ားက ိုထွန်ား ဦားတင်အ ား၊ 

အ ေါ်အကသွယ်ပမင ် 

ဦားအက  ်စ ွလင်ား ဦားအနမ   ား၊ ဦားထွန်ားပမတ် စရီင်ခ က် 

ခ မှတ်ရန် 

 

၂ - ၎င််း - တရ ားမြထမ 

 ယူခံ 

၇/ ၂၀၂၂ ဦားလ ားရင်ားထန်ားငါ ဦားအ  င်ခင်ား အ ေါ်လ ားရ ိုြ န်ားငီားြါ ၇ ဦားပမင ်ပမတ်၊ 

အ ေါ်လင်ားမီမီအ  ် 

စရီင်ခ က် 

ခ မှတ်ရန် 

 

         

                   


