
အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူရရှေ ရေ

1။ 5-4-2021 တရားမပြင်ဆင်မှု 583/2020 ဦးရအာင်ဝင်း ဦးစိုးပမင့် ဦးပမင့်သိေး် - လကခ်သံင့်မသင့်ကကားောရေ။်

(တေလလာရေ့) (၎င်း၏အခင့်ွရကိုယစ်ား

လှေယဦ်းဝင်းလှိုင်ဦး)

2။ ၎င်း ၎င်း 584/2020 ဦးရှိုဟာအီစတွ်(ခ) ဦးမျ ို းပမင့်ရအာင် 1။ ဦးဘလီားလ(်ခ) - ၎င်း

ဦးပမင့်သိေး် ရေါ်ဇင်မာဦး     ဦးတင်ရမာင်ဦး

2။ ဦးရအာင်ြွင့်

3။ ရေါ်ပမင့်ပမင့်ရဆွ(ခ)

    ရေါ်လဲ့လဲ့ရဆွ

4။ ရေါ်စြါယဦ်း

5။ ရေါ်မာလာရရွှေ

6။ ဦးခင်ရမာင်လတ်

3။ ၎င်း တရားမေုတယိ 117/2020 ရေါ်ရအးသေး် ရေါ်ခိုင်စန္ဒာစိုး ရေါ်ရအးပြုးံ - ၎င်း

အယခူမံှု

4။ ၎င်း တရားမြထမ 294/2018 ရေါ်ခင်မာချ ို ကိုယတ်ိုင် ဦးရမာင်ရဇာ် ကိုယတ်ိုင် (အမှုရြ်ုသိမ်းခင့်ွရလျှောကထ်ား

အယခူမံှု ၍ကြားနာရန်။)

ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

တရားသူကကီး(1)ဦးရရှေ တွင် ေေံက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိး်ဆုိရသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရားမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိရြးအမှုရခါ်စာရင်း

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 5 ရက်ရေ့မှေ ဧပြီ လ 9 ရက်ရေ့ထိ)

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

တရားသူကကီး(1)ဦးရရှေ တွင် ေေံက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိး်ဆုိရသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရားမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိရြးအမှုရခါ်စာရင်း

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 5 ရက်ရေ့မှေ ဧပြီ လ 9 ရက်ရေ့ထိ)

အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူရရှေ ရေ

5။ 5-4-2021 တရားမပြင်ဆင်မှု 277/2019 ရေါ်ရကသွယဦ်း ရေါ်ြြခင် ဦးမျ ို းပမင့်ဟေ် ဦးရကျာ်ဝင်းရအာင် ကကားောရေ။်

(တေလလာရေ့) ရေါ်သဲယရုဆွ (၎င်း၏အခင့်ွရကိုယစ်ား ရေါ်စိုးယယုရုကျာ်

ရေါ်မရေဂ်ျာဆိုင်း လှေယ ်ရေါ်ရမပြုးံဝင်း)

6။ ၎င်း ၎င်း 322/2019 1။ ရေါ်ပြူပြသိေး် ဦးရကျာ်ဝင်းရအာင် ဦးပမထးူ ဦးစတံင် ၎င်း

2။ ရေါ်ထားထားဝင်း ရေါ်စိုးယယုရုကျာ် (၎င်း၏အခင့်ွရကိုယစ်ား ရေါ်လှေမွေမွ်ေပ်မင့်

(ကိုယတ်ိုင်နှေင့် 1 ၏အခင့်ွရ လှေယ ်ဦးကကည်ထေွး်)

ကိုယစ်ားလှေယ)်

7 ၎င်း တရားမြထမ 170/2018 ရေါ်ေေီ ီ (ခ) ရေါ်ဂျွေး်ေား ဦးလှေစေိ် 1။ ရေါ်သေး်သေး်ရအး ဦးရအာင်ရကျာ်ဟေ် ၎င်း

အယခူမံှု (၎င်း၏အခင့်ွရကိုယစ်ား ရေါ်ခင်ရစာဦး (ကိုယတ်ိုင်နှေင့်   (2)၏

လှေယ ်ဦးဂျ ိူ းဇက)် အခွင့်ရကုိယ်စားလှ ယ)်

2။ ရေါ်ရရွှေကျင်

မှေတ်ချက်။ (1) ရရးသားရလျှောက်လခဲျက်(2)ရစာငစ် ီတငသွ်ငး်ရြါမည်။(လိုငစ်ငအ်မှေတ်ြါရမည်။)

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်

              (2)  ကကားောပခငး်ကုိရဆာငရ်က်ွနိုငပ်ခငး်မရှိေြါက ကကားောရမည့်ရက်မတုိငမ် ီအေည်းဆုံး(5)ရက်ကကိုတင၍် တရားမဌာေ (ြေုး်-09-259524004)သ့ုိ မြျက်မကွက် SMS ရြးြိ့ုဆက်သွယရ်ေ။်



ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

တရားသူကကီး(1)ဦးရရှေ တွင် ေေံက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိး်ဆုိရသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရားမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိရြးအမှုရခါ်စာရင်း

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 5 ရက်ရေ့မှေ ဧပြီ လ 9 ရက်ရေ့ထိ)

အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူရရှေ ရေ

1။ 6-4-2021 တရားမပြင်ဆင်မှု 585/2020 ဦးလမ်ွးရဝ ဦးစိုးစိုးရကျာ်   1။ ရေါ်ခင်ရဌးရီ - လကခ်သံင့်မသင့်ကကားောရေ။်

( အဂလါရေ့ ) ရေါ်ဝါဝါရမဝင်း   2။ ရေါ်ယယုခုိုင်(ခ)မယု

 3။ ရေါ်လှေပမင့်

2။ ၎င်း ၎င်း 586/2020 1။ ရေါ်စေး်(ခ)ရေါ်ရင်ပမ ရေါ်မုိးမုိးပမင့်   1။ ရေါ်သေး်လှေ - ၎င်း

2။ ရေါ်ခင်ချ ို   2။ ဦးလင်ွမုိး

(ကိုယတ်ိုင်နှေင့်   (1)၏

အခွင့်ရကုိယ်စားလှ ယ)်

3။ ၎င်း တရားမေုတယိ 1/2021 ဦးသေး်ထိုက် ဦးချစက်ိုကို 1။ ဦးရမာင်ရအာင်(ခ) - ၎င်း

အယခူမံှု ရေါ်ခိုင်ခိုင်စိုး     ဦးရအာင်(ခ)ဟိုြင်ဟိုး (ကာလစည်းကမ်းသတက်စိ္စ

(၎င်း၏အခင့်ွရကိုယစ်ား

လှေယ ်ရေါ်သဉ္ဇာရအး)
ဦးရာဇာဝင်း 2။ ဦးရေန်ိုင်ရအာင် ြါသည်။)

3။ ရေါ်စန္ဒာဝင်း(ခ)

     ရေါ်သန္တာဝင်း

4။ ဦးသိေး်တိုးရအာင်

5။ ဦးတင်ရမာင်ရထးွ

4။ ၎င်း တရားမပြင်ဆင်မှု208/2020 ဦးရမာင်ရမာင်လှေ ဦးအုေး်ရသာင်း ဦးထေွး်ထေွး်စိုး ရေါ်ရွကန်ရုအာင် (အမှုရြ်ုသိမ်းခင့်ွရလျာကထ်ား

ဦးဧရာအုေး်ရသာင်း ၍ကကားောရေ။်)

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

တရားသူကကီး(1)ဦးရရှေ တွင် ေေံက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိး်ဆုိရသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရားမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိရြးအမှုရခါ်စာရင်း

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 5 ရက်ရေ့မှေ ဧပြီ လ 9 ရက်ရေ့ထိ)

အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူရရှေ ရေ

5။ 6-4-2021 တရားမ 31/2020 ဦးရမာင်ရမာင်လှေ ဦးအုေး်ရသာင်း ဦးထေွး်ထေွး်စိုး ရေါ်ရွကန်ရုအာင် (အမှုရြ်ုသိမ်းခင့်ွရလျာကထ်ား

( အဂလါရေ့ ) အရထွရထွ ဦးဧရာအုေး်ရသာင်း ၍ကကားောရေ။်)

အယခူမံှု

6။ ၎င်း တရားမပြင်ဆင်မှု 605/2018 ဦးမွေပ်မတ် ဦးပမသိေး် ရေါ်စေး်စေး်ရအး ဦးပမင့်သွင် ကကားောရေ်

ရေါ်စန္ဒာဝင်း ရေါ်သီသီဦး

7။ ၎င်း ၎င်း 3/2019 ဦးဝင်းပမင့်(ဥက္ကဌ၊ ေလီာ ဦးသာထေွး်   1။ ဦးသိေး်ရဇာ် ရေါ်ရဘဘထီေွး် ၎င်း

ရရာင်းဝယရ်ရး သမဝါယမ   2။ ရေါ်မုိးမုိးရထးွ

အသင်းလမိီတက်)

8။ ၎င်း တရားမြထမ 171/2018 ရေါ်ခင်စေး်ဦး ရေါ်ပမညေွ့် ဦးရအး ဦးရမာင်ရမာင်ရဝ ၎င်း
အယခူမံှု (၎င်း၏အခင့်ွရကိုယစ်ား

လှေယ ်ဦးတင်ဝင်းဇင်)

မှေတ်ချက်။ (1) ရရးသားရလျှောက်လခဲျက်(2)ရစာငစ် ီတငသွ်ငး်ရြါမည်။(လိုငစ်ငအ်မှေတ်ြါရမည်။)

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်

              (2)  ကကားောပခငး်ကုိရဆာငရ်က်ွနိုငပ်ခငး်မရှိေြါက ကကားောရမည့်ရက်မတုိငမ် ီအေည်းဆုံး(5)ရက်ကကိုတင၍် တရားမဌာေ (ြေုး်-09-259524004)သ့ုိ မြျက်မကွက် SMS ရြးြိ့ုဆက်သွယရ်ေ။်



ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

တရားသူကကီး(1)ဦးရရှေ တွင် ေေံက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိး်ဆုိရသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရားမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိရြးအမှုရခါ်စာရင်း

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 5 ရက်ရေ့မှေ ဧပြီ လ 9 ရက်ရေ့ထိ)

အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူရရှေ ရေ

1။ 7-4-2021 တရားမပြင်ဆင်မှု 587/2020 ရေါ်မကကည်သိေး် ရေါ်သီတာဦး ဦးထေွး်ရဝ(ခ) - လကခ်သံင့်မသင့်ကကားောရေ။်

( ဗုေ္ဓဟးူရေ့ ) ဦးလှေထေွး်ရဝ

2။ ၎င်း ၎င်း 588/2020 1။ ဦးရမာင်ရမာင်ရအာင်ရအး ဦးမျ ို းတင့်   1။ ရေါ်ဝင်းသေး်ပမင့် - ၎င်း

2။ ရေါ်ချ ိုသဲရအး ရေါ်ရအးရအးရအာင်   2။ ရေါ်တင်တင်ရအး

(ကိုယတ်ိုင်နှေင့်   (1)၏

အခွင့်ရကုိယ်စားလှ ယ)်

(ကယွလ်ေွသူ် ရေါ်ခင်ရအးညို
၏ တရားဝင်ကိုယစ်ားလှေယ်
များ)

3။ ၎င်း တရားမေုတယိ 2/2021 ဦးရကျာ် ဦးလှေဟေ်   1။ ဦးရသာင်းကကည် - ၎င်း
အယခူမံှု   2။ ရေါ်မုိး

4။ ၎င်း တရားမြထမ 72/2020 ရေါ်သီသီထေွး်(ခ)ရဟမီာသီ ဦးရမာင်ရမာင် ဦးခင်ရမာင်ရဇာ် ကိုယတ်ိုင် (အမှုရြ်ုသိမ်းခင့်ွရလျှောကထ်ား
အယခူမံှု ၍ကကားောရေ။်)

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

တရားသူကကီး(1)ဦးရရှေ တွင် ေေံက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိး်ဆုိရသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရားမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိရြးအမှုရခါ်စာရင်း

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 5 ရက်ရေ့မှေ ဧပြီ လ 9 ရက်ရေ့ထိ)

အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူရရှေ ရေ

5။ 7-4-2021 တရားမပြင်ဆင်မှု 81/2019 ဦးတင်ထေွး် ရေါ်တင်တင်လှိုင် ဦးရမာင်ရမာင်ပမင့် ရေါ်ပမင့်ပမင့်သေး် ကကားောရေ။်

( ဗုေ္ဓဟးူရေ့ ) ရေါ်ြွင့်ပြိုးရဝ

6။ ၎င်း ၎င်း 323/2019 ရေါ်ချ ိုချ ိုဟေ(်ခ) ဦးပြိုးရဝထေွး် ရေါ်ကကည်ကကည်ဝင်း(ခ) ကိုယတ်ိုင် ၎င်း

ရော်ချ ိုချ ိုဟေ် သကထ်ားစံ

7။ ၎င်း တရားမြထမ 109/2018 ဦးသန်းထွန်း ဦးသကလ်င်ွဦး ရေါ်သေး်ဆင့် ဦးသိေး်ဝင်း ၎င်း
အယခူမံှု

မှေတ်ချက်။ (1) ရရးသားရလျှောက်လခဲျက်(2)ရစာငစ် ီတငသွ်ငး်ရြါမည်။(လိုငစ်ငအ်မှေတ်ြါရမည်။)

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်

              (2)  ကကားောပခငး်ကုိရဆာငရ်က်ွနိုငပ်ခငး်မရှိေြါက ကကားောရမည့်ရက်မတုိငမ် ီအေည်းဆုံး(5)ရက်ကကိုတင၍် တရားမဌာေ (ြေုး်-09-259524004)သ့ုိ မြျက်မကွက် SMS ရြးြိ့ုဆက်သွယရ်ေ။်



ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

တရားသူကကီး(1)ဦးရရှေ တွင် ေေံက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိး်ဆုိရသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရားမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိရြးအမှုရခါ်စာရင်း

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 5 ရက်ရေ့မှေ ဧပြီ လ 9 ရက်ရေ့ထိ)

အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူရရှေ ရေ

1။ 8-4-2021 တရားမပြင်ဆင်မှု 589/2020 ရေါ်တင်မမ ရေါ်ပမင့်ပမင့်သေး် ရေါ်ခင်ခင်ယု - လကခ်သံင့်မသင့်ကကားောရေ။်
(ကကာသြရတးရေ့) ရေါ်ြွင့်ပြိုးရဝ (ကာလစည်းကမ်းသတက်စိ္စ

ြါသည်။)

2။ ၎င်း ၎င်း 590/2020   1။ ဦးထေိဝ်င်း ဦးတင်ရအာင်ကကည် 1။ ရေါ်ရအးရအးမိ - လကခ်သံင့်မသင့်ကကားောရေ။်
  2။ ရေါ်တင်တင်ရအး 2။ ရေါ်ပမင့်ပမင့်စေိ်
  3။ ဦးဉာဏပ်မင့် 3။ ဦးမျ ို းမင်း

4။ ရေါ်စေး်စေး်နု(ခ)
    ဇာဇာဝင်းရမ
5။ ရေါ်ရအးရအးခိုင်
6။ ရေါ်စစုရုချာ
7။ ဦးရရွှေဝင်း

3။ ၎င်း တရားမေုတယိ 3/2021 ရေါ်ဝင်းသူဇာရအာင် ရေါ်ရအးရအးရမာ် ရေါ်မုိးဇာဇာ - ၎င်း
အယခူံ ရေါ်ဇာပခည်ထိုက်

4။ ၎င်း ၎င်း 62/2018 ရေါ်သိေး်သိေး်နွဲ့ ဦးသေး်ထိုက် 1။ ရေါ်တင်နွဲ့  (1)(6)(10)ရေါ်ပမင့်ပမင့်ရဆွ ကကားောရေ်
2။ ဦးဝင်းရဇာ်ထေွး် (2)မှေ(5)ထ ိရေါ်ခင်မာကကူ
3။ ဦးသေ့ဇ်င်ထေွး် (7)(8)(9) ကိုယတ်ိုင်

4။ ဦးဝင်းမင်းထေွး်
5။ ရေါ်ငုဝါရထးွ
6။ ရေါ်ရဌးရဌးဝင်း
7။ ရေါ်သဉ္ဇာဦး
8။ ရေါ်ပြည့်ပြိုးရဝ
9။ ကိုလင်း
10။ ရေါ်မာလာနယွ်

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

တရားသူကကီး(1)ဦးရရှေ တွင် ေေံက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိး်ဆုိရသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရားမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိရြးအမှုရခါ်စာရင်း

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 5 ရက်ရေ့မှေ ဧပြီ လ 9 ရက်ရေ့ထိ)

အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူရရှေ ရေ

5။ 8-4-2021 တရားမြထမ 131/2018 ရေါ်ဆပုမတသ်န္တာ ဦးပမင့်သွင်   1။ ဦးမင်းမင်းထေွး် ဦးရဝနယွဝ်င်း ကကားောရေ။်
( ကကာသြရတးရေ့ ) အယခူမံှု   2။ ရေါ်စမ်ိးနနုု

6။ ၎င်း ၎င်း 157/2018 1။ ဦးဂျွေး်ရအးသိေး် ဦးသိေး်လှိုင်ထေွး် ဦးခင်ရဇာ် ရေါ်သင်းသင်းစိုး ၎င်း
(ကိုယတ်ိုင်နှေင့် (2)(3)တိ့ု၏
အခွင့်ရကုိယ်စားလှ ယ)်

2။ ဦးရထးွရသာင်း
3။ ရေါ်အေြု်ေး်

မှေတ်ချက်။ (1) ရရးသားရလျှောက်လခဲျက်(2)ရစာငစ် ီတငသွ်ငး်ရြါမည်။(လိုငစ်ငအ်မှေတ်ြါရမည်။)

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်

              (2)  ကကားောပခငး်ကုိရဆာငရ်က်ွနိုငပ်ခငး်မရှိေြါက ကကားောရမည့်ရက်မတုိငမ် ီအေည်းဆုံး(5)ရက်ကကိုတင၍် တရားမဌာေ (ြေုး်-09-259524004)သ့ုိ မြျက်မကွက် SMS ရြးြိ့ုဆက်သွယရ်ေ။်



ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

တရားသူကကီး(1)ဦးရရှေ တွင် ေေံက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိး်ဆုိရသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရားမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိရြးအမှုရခါ်စာရင်း

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 5 ရက်ရေ့မှေ ဧပြီ လ 9 ရက်ရေ့ထိ)

အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူရရှေ ရေ

1။ 9-4-2021 တရားမပြင်ဆင်မှု 591/2020 ဦးပမင့်ရဝ ဦးလှေဦး 1။ မဝတရ်ည်ထက် - လကခ်သံင့်မသင့်ကကားောရေ။်
(ရသာကကာရေ့) မသွယမ်ာဝင်း (၎င်း၏အခင့်ွရကိုယစ်ား

လှေယ ်ဦးရဇာ်မင်းထေွး်)
2။ ဦးဂမုိး
3။ ရေါ်လှေသေး်

2။ ၎င်း ၎င်း 592/2020 TWO ELEPHANT ASIA ဦးသူရ 1။ KYAE WAH SIESEIN - ၎င်း
GROUP Co,Ltd ဦးခိုင်ပမင့်ရကျာ် SHIN Co,Ltd
(၎င်း၏ကိုယစ်ား (၎င်း၏ကိုယစ်ား
ဦးခင်ရမာင်ရင်) ေါရိုကတ်ာ 

ဦးရအးချမ်းစိုးပမင့်)
2။ ဦးရကျာ်ရဇယျ
(အရထွရထမွေရ်ေဂျာ)

KYAE WAH SIESEIN

SHIN Co,Ltd

3။ ၎င်း တရားမေုတယိ 4/2021 ရေါ်ခင်မုိးကကူ(ခ)မုိးမုိး ရေါ်သင်းသင်းရအး ရေါ်ဝါဝါပမင့် - ၎င်း
အယူခံ ဦးတင်အောင်ကြည်

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

တရားသူကကီး(1)ဦးရရှေ တွင် ေေံက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိး်ဆုိရသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရားမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိရြးအမှုရခါ်စာရင်း

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 5 ရက်ရေ့မှေ ဧပြီ လ 9 ရက်ရေ့ထိ)

အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူရရှေ ရေ

4။ 9-4-2021 တရားမြထမ 123/2020 1။ ဦးရဇယျာရအာင် ဦးခင်ရဇာ် 1။ ဦးရှိုင်းကိုကိုလင်ွ ကိုယတ်ိုင် (အမှုရြ်ုသိမ်းခင့်ွရလျှောကထ်ား
(ရသာကကာရေ့) အယခူမံှု 2။ ဦးချစက်ိုကိုရအာင် ရေါ်မျ ို းသူဇာနှေင်း 2။ ရေါ်မုိးြွင့်ပြူ ၍ကကားောရေ။်)

3။ ဦးပြိုးမင်းသူ

5။ ၎င်း တရားမပြင်ဆင်မှု 752/2017 ဦးသေ့ဇ်င်ဦး ဦးမင်းရဆွ ရေါ်သေး်ပမင့်(ခ)ချစီလုျေ် ဦးရကျာ်ရကျာ်ရအာင် ကကားောရေ။်
(၎င်း၏အခင့်ွရကိုယစ်ား ဦးအင်ြ့ုိ
လှေယ ်ဦးတိုးလင်ွ)

6။ ၎င်း ၎င်း 342/2019 ရေါ်သီရိခါ ဦးလှိုင်ပမင့် ရေါ်အိအိရကျာ် ရေါ်စေး်စေး်ဝင်း ၎င်း

7။ ၎င်း တရားမြထမ 136/2018 ဦးခင်ရမာင်သေး် ကိုယတ်ိုင် 1။ ရေါ်သေး်သေး်ဝင်း ဦးသကလ်င်ွဦး ၎င်း
အယခူမံှု 2။ ဦးရအာင်ဘိုဘို

3။ ရေါ်တင်ေလီာဝင်း
4။ ရေါ်ေလီာသိေး်
5။ ဦးပြည့်ပြိုးရမာင်ရမာင်
(ကယွလ်ေွသူ် ဦးရရွှေထေွး်
၏တရားဝင်ကိုယစ်ား
လှေယမ်ျား)
(၎င်းတိ့ု၏အခင့်ွရကိုယ်
စားလှေယ ်ဦးမူရ်သီး)
6။ ဦးတင့်လင်ွ

              (2)  ကကားောပခငး်ကုိရဆာငရ်က်ွနိုငပ်ခငး်မရှိေြါက ကကားောရမည့်ရက်မတုိငမ် ီအေည်းဆုံး(5)ရက်ကကိုတင၍် တရားမဌာေ (ြေုး်-09-259524004)သ့ုိ မြျက်မကွက် SMS ရြးြိ့ုဆက်သွယရ်ေ။်

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်

မှေတ်ချက်။ (1) ရရးသားရလျှောက်လခဲျက်(2)ရစာငစ် ီတငသွ်ငး်ရြါမည်။(လိုငစ်ငအ်မှေတ်ြါရမည်။)


