
အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူရရှေ ရေ

1။ 20-4-2021 တရားမပြင်ဆင်မှု 4/2021         1။ ဦးရအာင်ချစ် ရေါ်ရကခိုင်ရထွေး အလုံပမို့ေယ၊် စစမ်ှုထမ်း - လကခ်သံင့်မသင့်ကကားောရေ။်

( အ္ဂါရေ့ )         2။ ရေါ်ဝါဝါစံ ရောင်းအဖွဲ့ေ (၎င်းအဖွဲ့ေ ၏ (ကာလစည်းကမ်းသတက်စိ္စ

ကိုယစ်ား ဗုိလက်ကးီ ြါသည်။)

ရော်ရော်တင်(ပငိမ်း)၏

(တရားဝင်ကိုယစ်ားလှေယ်

ဗုိလမ်ှေ း ချစသိ်ေး်)(ပငိမ်း)

2။ ၎င်း ၎င်း 5/2021 Golden Five Brother ဦးလှိုင်ဘွေား SCG Myanmar Concrete - လကခ်သံင့်မသင့်ကကားောရေ။်

Constrution Co,Ltd) ရေါ်သန္တာဦး and Aggregate Co.,Ltd

(၎င်း၏ကိုယစ်ားပြုသူ (၎င်း၏ကိုယစ်ားပြုသူ

မေရ်ေ္ျင်းေါရိုကတ်ာ ကမု္ပဏမီေရ်ေ္ျာ

ဦးရကျာ်နိုင်ဦး) ရေါ်ကလျာဝင်း)

3။ ၎င်း တရားမေုတယိ 5/2021     1။ ဦးလှေတင် ဦးရော်မျ ို းဦး ဦးခင်ရထွေး - ၎င်း

အယခူမံှု    2။ ရေါ်ရေး

ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

တရားသူကကီး(1)ဦးရရှေ တွေင် ေေံက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိး်ဆုိရသာ ရက်သတ္တြတ်အတွေက်(တရားမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိရြးအမှုရခါ်စာရင်း

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 20 ရက်ရေ့မှေ ဧပြီ လ 23 ရက်ရေ့ထိ)

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

တရားသူကကီး(1)ဦးရရှေ တွေင် ေေံက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိး်ဆုိရသာ ရက်သတ္တြတ်အတွေက်(တရားမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိရြးအမှုရခါ်စာရင်း

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 20 ရက်ရေ့မှေ ဧပြီ လ 23 ရက်ရေ့ထိ)

အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူရရှေ ရေ

4။ 20-4-2021 တရားမပြင်ဆင်မှု317/2018 ဦးစေိဝ်င်း ဦးတင်လှိုင် 1။ ရအာကြု်္စံိုကြ်ျ ို း ဦးရမာင်ရမာင်သေး် ကကားောရေ။်

( အ္ဂါရေ့ ) ထတုလ်ြ်ုရရးကမု္ပဏီ ရေါ်ချ ိုချ ိုခိုင်

လမိီတက(်ကမု္ပဏမီှေ

တာဝေရ်ြးအြ်သူ

ဦးစိုးနိုင်)

2။ ရေါ်ညွေေ့ယ်ဉဝ်င်း

(၎င်း၏အခွေင့်ရကိုယစ်ား

လှေယ ်ဦးစိုးနိုင်)

5။ ၎င်း ၎င်း 231/2019 ရေါ်ပဖူ ရေါ်ခင်မျ ို းကကယ် ရေါကတ်ာ နွေယေ်ဦီး ဦးေေး်နွေယ် ၎င်း

6။ ၎င်း တရားမြထမ 97/2018 ဦးတင်ထွေေး်လှိုင် ဦးရကျာ်ရေယျမုိး 1။ ဦးရအာင်မျ ို း ဦးဝင်းဗုိလရ်အး ၎င်း

အယခူမံှု 2။ ရေါ်ပမင့်ပမင့်ရမာ် ရေါ်ေေး်ရရစင်ဦး

(၎င်း၏အခွေင့်ရကိုယစ်ား

လှေယ ်ဦးရဲစိုးရအာင်)

မှေတ်ချက်။ (1) ရရးသားရလျှောက်လဲချက်(2)ရစာင်စ ီတင်သွေင်းရြါမည်။(လုိင်စင်အမှေတ်ြါရမည်။)

              (2)  ကကားောပခင်းကုိရဆာင်ရွက်နိုင်ပခင်းမရှိေြါက ကကားောရမည့်ရက်မတုိင်မီ အေည်းဆံုး(5)ရက်ကကိုတင်၍ တရားမောေ (ဖုေး်-09-259524004)သ့ုိ မြျက်မကွေက် SMS ရြးြ့ုိဆက်သွေယ်ရေ။်

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

တရားသူကကီး(1)ဦးရရှေ တွေင် ေေံက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိး်ဆုိရသာ ရက်သတ္တြတ်အတွေက်(တရားမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိရြးအမှုရခါ်စာရင်း

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 20 ရက်ရေ့မှေ ဧပြီ လ 23 ရက်ရေ့ထိ)

အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူရရှေ ရေ

1။ 21-4-2021 တရားမပြင်ဆင်မှု 7/2021 ရေါ်တင်တင်ဦး ဦးဝင်းပမင့် ရေါ်ရထွေးရထွေး - လကခ်သံင့်မသင့်ကကားောရေ။်

(ဗုေ္ဓေးူရေ့) (ကာလစည်းကမ်းသတက်စိ္စ

ြါသည်။)

2။ ၎င်း ၎င်း 8/2021 ရေါ်သေး်သေး်စေိ် ဦးရရွှေလှိုင်တင်    1။ ဦးခင်ရမာင်အုေး် - လကခ်သံင့်မသင့်ကကားောရေ။်

   2။ ရေါ်ရစာရီ

3။ ၎င်း တရားမေုတယိ 6/2021 ရေါ်ေေး်ရရွှေြု ဦးရကျာ်ထွေေး်ကို. ရေါ်ရဆွေ(ခ)ရေါ်ထားထား - ၎င်း

အယခူမံှု

4။ ၎င်း တရားမြထမ 573/2017 ဦးနိုင်ထးူကို ဦးရကျာ်ပငိမ်း 1။ ရေါ်ချမ်းရပမေ့ာပခည်ဝင်း 1။ ဦးတင်ရမာင်ရအး ကကားောရေ။်

အယခူမံှု ရေါ်ခင်ရမသေး် 2။ ဦးကိုကိုကကးီ ဦးသူရရအာင်

3။ ဦးရော်မင်းဦး (2)(3) ဦးလှေဦး

4။ ရေါ်ြေး်နရုဝ(ခ)    4။ ကိုယတ်ိုင်

စွဲ့ေ ခမ်းနွဲ့ေ (ခ)စန္ဒာလွေင်ထွေေး်

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

တရားသူကကီး(1)ဦးရရှေ တွေင် ေေံက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိး်ဆုိရသာ ရက်သတ္တြတ်အတွေက်(တရားမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိရြးအမှုရခါ်စာရင်း

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 20 ရက်ရေ့မှေ ဧပြီ လ 23 ရက်ရေ့ထိ)

အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူရရှေ ရေ

5။ 21-4-2021 တရားမြထမ 6/2018 1။ ရေါ်ခင်သေး်ဝင်း(ခ)မရိုစီ ဦးရမာင်ရမာင်စိုး 1။ ဦးကိုကိုကကးီ    1၊ 3 မှေ 5  ကိုယတ်ိုင် ကကားောရေ။်

(ဗုေ္ဓေးူရေ့) အယခူမံှု 2။ ရေါ်ခင်မာကကည် ဦးရမာင်ရမာင်ရစာ 2။ရေါ်ချမ်းရပမေ့ာပခည်ဝင်း   2။ ဦးရကျာ်ပငိမ်း

3။ ဦးရော်မင်းဦး ရေါ်ဝါဝါဝင်းသစ် 3။ ရေါ်ြေး်နရုဝ(ခ)       ရေါ်ခင်ရမသေး်

4။ ရေါ်ခင်မာဝင်း စွဲ့ေ ခမ်းနွဲ့ေ (ခ)စန္ဒာလွေင်ထွေေး်

(၎င်း၏အခွေင့်ရကိုယစ်ား 4။ ဦးတင်သိေး်

လှေယ ်ဦးရော်မင်း) 5။ ဦးနိုင်ထးူကို

6။ ၎င်း ၎င်း 220/2018 ဦးပမင့်ရော်(၎င်း၏အခွေင့်ရ ဦးကကည်စိုး ဦးရသာင်းခိုင် ရေါ်ဥမ္မာပမင့် ၎င်း

ကုိယ်စားလှ ယ ်ဒေါ်ယုယုကုိ)

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်

မှေတ်ချက်။ (1) ရရးသားရလျှောက်လဲချက်(2)ရစာင်စ ီတင်သွေင်းရြါမည်။(လုိင်စင်အမှေတ်ြါရမည်။)

              (2)  ကကားောပခင်းကုိရဆာင်ရွက်နိုင်ပခင်းမရှိေြါက ကကားောရမည့်ရက်မတုိင်မီ အေည်းဆံုး(5)ရက်ကကိုတင်၍ တရားမောေ (ဖုေး်-09-259524004)သ့ုိ မြျက်မကွေက် SMS ရြးြ့ုိဆက်သွေယ်ရေ။်



ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

တရားသူကကီး(1)ဦးရရှေ တွေင် ေေံက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိး်ဆုိရသာ ရက်သတ္တြတ်အတွေက်(တရားမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိရြးအမှုရခါ်စာရင်း

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 20 ရက်ရေ့မှေ ဧပြီ လ 23 ရက်ရေ့ထိ)

အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူရရှေ ရေ

1။ 22-4-2021 တရားမပြင်ဆင်မှု 9/2021 ဦးစည်သူအုေး်လွေင်(ခ) ရေါ်ောပခည်စမ့်ိစမ့်ိရမွှး ရေါ်သင်းသင်းရဆွေ - လကခ်သံင့်မသင့်ကကားောရေ။်

(ကကာသြရတးရေ့) ဦးစည်သူလွေင်

2။ ၎င်း ၎င်း 10/2021 1။ ဦးပမလွေင် ဦးတင်ရအာင်ကကည် 1။ ဦးရအာင်လှိုင် - ၎င်း

2။ ဦးရအာင်ထွေေး် 2။ ဦးရကျာ်မုိးဝင်း

3။ ဦးဝင်းသေး် 3။ ဦးရအာင်နိုင်ထွေေး်

4။ ဦးသုိကစ်ိုး 4။ ဦးစေး်ဝင်း

5။ ဦးရကာင်းပမတသူ် 5။ ဦးတင်ရမာင်ဦး

6။ ဦးရေးရမာင် 6။ ရေါ်ေင်မာထွေေး်

7။ ရေါ်စေး်ရေး

8။ ဦးတင်ဝင်း

9။ ဦးရအာင်တင်ဝင်း

10။ ဦးမင်းမင်း

11။ ရေါ်မာချ ို

12။ ဦးတင်ရေး

13။ ဦးဘိုဘိုရကျာ်

14။ ဦးကကည်ဝင်း

15။ ဦးရော်မျ ို းနိုင်

16။ ဦးရအာင်ြေး်

17။ ဦးထွေေး်ကကည်

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

တရားသူကကီး(1)ဦးရရှေ တွေင် ေေံက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိး်ဆုိရသာ ရက်သတ္တြတ်အတွေက်(တရားမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိရြးအမှုရခါ်စာရင်း

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 20 ရက်ရေ့မှေ ဧပြီ လ 23 ရက်ရေ့ထိ)

အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူရရှေ ရေ

3။ 22-4-2021 တရားမေုတယိ 7/2021 ဦးသေး်ထွေေး် ရေါ်လှေသီတာစေး် 1။ ရေါ်ရအးရအးမာ - လကခ်သံင့်မသင့်ကကားောရေ။်
(ကကာသြရတးရေ့) အယခူမံှု 2။ ရေါ်သင်းသင်းမာ

3။ ရေါ်ဝင်းဝင်းမာ
4။ ကိုပမမင်း

4။ ၎င်း တရားမပြင်ဆင်မှု 220/2019 1။ ရေါ်ရီဘကက်ာရကျာ်စိုး ဦးချစက်ိုကို ရေါ်ေေီရီသာင်း ရေါ်ရီရီရမ ကကားောရေ။်
2။ ရေါ်စလိုမီရကျာ်စိုး ရေါ်သင်းြြရသာင်း
3။ ရေါ်ရလေီယာရကျာ်စိုး ရေါ်သန္တာတိုး
4။ ရေါ်အကစ်တ်ာရကျာ်စိုး
(ကိုယတ်ိုင်နှေင့်(1)(2)(3)(5)
တိ့ု၏အခွေင့်ရကိုယစ်ားလှေယ်)
5။ ရေါ်ရော်ရဖါဖ့
(ဦးရသာမတရ်ကျာ်စိုး၏
တရားဝင်ကိုယစ်ားလှေယ)်

5။ ၎င်း ၎င်း 239/2019 1။ ဦးသိေး်ရဆွေ ဦးတင်ကကည် ရေါ်ရအးစီ ဦးရကျာ်ဝင်း ၎င်း
2။ ရေါ်ခင်ခင်ဝင်း

6။ ၎င်း တရားမေုတယိ 63/2018 ဦးဝင်းနိုင် ရေါ်မိစန္ဒာထွေေး် ရေါ်အုေး်မှေှီေ(ခ)ရေါ်မှေှီေ ဦးရစာအယရ်စး ၎င်း
အယခူမံှု ရေါ်ရအးသီတာ ရေါ်ြြခင်

ရေါ်သဲယရုဆွေ
မှေတ်ချက်။ (1) ရရးသားရလျှောက်လဲချက်(2)ရစာင်စ ီတင်သွေင်းရြါမည်။(လုိင်စင်အမှေတ်ြါရမည်။)

              (2)  ကကားောပခင်းကုိရဆာင်ရွက်နိုင်ပခင်းမရှိေြါက ကကားောရမည့်ရက်မတုိင်မီ အေည်းဆံုး(5)ရက်ကကိုတင်၍ တရားမောေ (ဖုေး်-09-259524004)သ့ုိ မြျက်မကွေက် SMS ရြးြ့ုိဆက်သွေယ်ရေ။်

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

တရားသူကကီး(1)ဦးရရှေ တွေင် ေေံက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိး်ဆုိရသာ ရက်သတ္တြတ်အတွေက်(တရားမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိရြးအမှုရခါ်စာရင်း

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 20 ရက်ရေ့မှေ ဧပြီ လ 23 ရက်ရေ့ထိ)

အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူရရှေ ရေ

1။ 23-4-2021 တရားမပြင်ဆင်မှု 11/2021 ရေါ်စိုးလဲ့လဲ့ထက် ရေါ်ရဆွေေင်ဝင်း 1။ ဦးရအာင်နိုင်ပဖိုး - လကခ်သံင့်မသင့်ကကားောရေ။်

(ရသာကကာရေ့) (ကွေယလ်ွေေသူ် ဦးပမင့်လွေင်၏ 2။ ရေါ်ရအးရအးမာ

တရားဝင်ကိုယစ်ားလှေယ)် 3။ ဦးမျ ို းမင်းထက်

4။ ရေါ်မိမိပဖိုး

2။ ၎င်း ၎င်း 12/2021 1။ ဦးရေန်ိုင်ရအာင် ဦးသေ့ရ်ော်ဝင်းဦး 1။ ဦးရမာင်ရအာင်(ခ) - ၎င်း

2။ ရေါ်စန္ဒာဝင်း(ခ)     ဦးရအာင်(ခ)ေိုြင်ေိုး

    ရေါ်သန္တာဝင်း (၎င်း၏အခွေင့်ရကိုယစ်ား

3။ ဦးသိေး်တိုးရအာင် လှေယ ်ရေါ်သဉ္ဇာရအး)

4။ ဦးတင်ရမာင်ရဆွေ 2။ ဦးသေး်ထိုက်

3။ ၎င်း တရားမေုတယိ 8/2021 မထကထ်ကရ်အာင် ဦးပမင့်စိုး 1။ ရေါ်သေး်ဝင်းနွေယ် - ၎င်း

အယခူမံှု 2။ ရေါ်ပမင့်ပမင့်

3။ ရေါ်ောောချစ်

4။ ၎င်း တရားမပြင်ဆင်မှု 302/2019 ဦးသိေး်ေေ(်၎င်း၏အခွေင့်ရ ဦးပမင့်စိုးရအာင် ဦးတင်ရရွှေ(ခ)ဦးောေဖ်ိ ရေါ်ရမပြည့်စုံ(ခ)ရေါ်ြွေင့် ကကားောရေ်

ကိုယစ်ားလှေယ ်ရေါ်လှေစေိ)်

5။ ၎င်း ၎င်း 303/2019 ၎င်း ၎င်း ၎င်း ၎င်း ၎င်း

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

တရားသူကကီး(1)ဦးရရှေ တွေင် ေေံက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိး်ဆုိရသာ ရက်သတ္တြတ်အတွေက်(တရားမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိရြးအမှုရခါ်စာရင်း

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 20 ရက်ရေ့မှေ ဧပြီ လ 23 ရက်ရေ့ထိ)

အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူရရှေ ရေ

6။ 23-4-2021 တရားမြထမ 64/2018 ပမင့်ပမတရ်ကျာ် ဦးရစာရေမီယံ ဦးရော်လင်းထွေေး် ကိုယတ်ိုင် ကကားောရေ။်

(ရသာကကာရေ့) အယခူမံှု စကမ်ှုကမု္ပဏလီမိီတက် ဦးတင်ရအာင်ကကည်

မေရ်ေ္ျင်းေါရိုကတ်ာ

ဦးရမာင်ရမာင်အုေး်

(၎င်း၏အခွေင့်ရကိုယစ်ား

လှေယ ်ဦးစွေမ်းထကန်ိုင်)

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်

              (2)  ကကားောပခင်းကုိရဆာင်ရွက်နိုင်ပခင်းမရှိေြါက ကကားောရမည့်ရက်မတုိင်မီ အေည်းဆံုး(5)ရက်ကကိုတင်၍ တရားမောေ (ဖုေး်-09-259524004)သ့ုိ မြျက်မကွေက် SMS ရြးြ့ုိဆက်သွေယ်ရေ။်

မှေတ်ချက်။ (1) ရရးသားရလျှောက်လဲချက်(2)ရစာင်စ ီတင်သွေင်းရြါမည်။(လုိင်စင်အမှေတ်ြါရမည်။)


