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အယခူတံရားလို

နလျှောြ်ထားသူ




အယခူတံရားလိုရှ
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အယခူတံရားပြို င်

နလျှောြ်ထားခရံသူ




အယခူတံရားပြို ငန်ရှ့ နန

နလျှောြ်ထားခရံသူနရှ့ နန

မတ်ှချြ်

4။ 30-3-2021 တရားမပြငဆ်င် 241/2019 1။ နေါ်နြသီပမင့်နအာင် ဦးမငး်ဉးီ CRISTAL DIAMOND LIVE- နေါ်နနး်နရစငဦ်း ကြားနာရန်

( အ္ဂါနန့ ) 2။ မငး်ဗညားနထာနအာင် နေါ်ချ ိုချ ိုမာ STOCK Co,Ltd ဦးဝငး်ဗုိလ်နအး

(၎ငး်၏ြုိယစ်ားတာဝန်

နြးအြ်ပခငး်ခရံသူ မနန်န္ျာ)

နေါ်သီတာလှိုင်

5။ ၎ငး် ၎ငး် 242/2019 ဦးနေယျာစိုး ြုိယတ်ိုင် ဦးနအာငန်ြျာ်ရမ်ိး ဦးလှဝငး် ၎ငး်

(၎ငး်၏အခငွ့်ရ (၎ငး်၏အခငွ့်ရြုိယစ်ားလှယ် ဦးတငန်အး

ြုိယစ်ားလှယ် ဉးီခငန်မာငလွ်င)်

ဉးီပမတမွ်န်)

6။ ၎ငး် တရားမြထမ 288/2017 နေါ်ရငပ်မ(ခ)နေါ်စနး် ဦးနေးဦး နေါ်သနး်လှ နေါ်နအးသိနး် ၎ငး်

အယခူမံှု (၎ငး်၏အခငွ့်ရ ဦးစည်သူနအာငသ်နး် ဦးထွနး်မငး်နော်

ြုိယစ်ားလှယ်

နေါ်ခငန်ဆကွြီး(ခ)

နေါခငခ်ျ ို)

                  


မတှခ်ျြ်။ (1) နရးသားနလျှောြ်လဲချြ်(2)နစာငစ် ီတငသွ်ငး်ရြါမည်။(လုိငစ်ငအ်မတှြ်ါရမည်။)

              (2)  ကြားနာပခငး်ြုိနဆာငရ်ြ်ွနိုငပ်ခငး်မရှိြါြ ကြားနာရမည့်ရြ်မတိုငမ် ီအနည်းဆံုး(5)ရြ်ကြိုတင၍် တရားမောန (ဖနုး်-09-259524004)သ့ုိ မြျြ်မြွြ် SMS နြးြိ့ုဆြ်သွယရ်န။်

ရနြု်နတုိ်င်းနေသကြီးတရားလွှတ်နတာ်

တရားသူကြီး(1)ဦးနရှ့ တွင ်နနံြ်(10:00)နာရအီချနိခ်ျနိး်ဆိုနသာ ရြ်သတ္တြတ်အတွြ်(တရားမဆိုငရ်ာ)ကြိုတငသ်တိနြးအမှုနခါ်စာရငး်

( 2021 ခနုစှ၊် မတ် လ 30 ရြ်နန့မ ှဧပြ ီလ 2 ရြ်နန့ထ)ိ
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အယခူတံရားလိုရှ

န့န့န




အယခူတံရားပြို င်

နလျှောြ်ထားခရံသူ




အယခူတံရားပြို ငန်ရှ့ နန

နလျှောြ်ထားခရံသူနရှ့ နန

မတ်ှချြ်

1။ 31-3-2021 တရားမပြငဆ်ငမ်ှု 576/2020 1။ နေါ်နလီာ(ခ)ဆူနသံီ နေါ်ခငမ်ာလွင် နေါြ်တာနဝနဝခိုင် - လြ်ခသံင့်မသင့်ကြားနာရန။်

(ဗုေ္ဓဟူးနန့) (၎ငး်၏အခငွ့်ရ

ြုိယစ်ားလှယ်

နေါ်ထြ်ထြ်နအာင်

ဦးညီညီနော်)

2။ ဦးညီညီနော်

2။ ၎ငး် ၎ငး် 577/2020 ဦးနမာငပ်ငမ်ိး ဦးသာထွနး် ဦးခငန်မာငန်ထးွ - ၎ငး်

(၎ငး်၏အခငွ့်ရြုိယစ်ားလှယ်

ဦးခငန်မာငဟိ်နး်)

3။ ၎ငး် တရားမေတုယိ 114/2020 1။ နေါ်စနိန်ငွ ဦးပမင့်စိုး 1။ နေါ်ပမငပ်မင့်သိနး် - ၎ငး်

အယခူံ 2။ ဦးပမင့်ဝငး် ဦးစည်သူအံ့ဘွယ် 2။ ဦးစနိန်ရွှေ (ြာလစည်းြမ်းသတ်

3။ နေါ်ဝငး်နအး(ခ) ြါသည်။)

နေါ်ဝငး်ကြည်

4။ ၎ငး် တရားမပြငဆ်ငမ်ှု 67/2019 1။ TOP THREE COMPANY 

Co,Ltd

နေါ်ချ ိုချ ိုဝငး် ရိုးမဘဏ်လီမိတြ်

(၎ငး်၏ြုိယစ်ားမနန်န္ျာ

ြုိယတ်ိုင် ကြားနာရန။်

(၎ငး်၏ြုိယစ်ားအြ်ုချုြ်မှု နေါ်ခငန်ယွန်အး)

ေါရိုြ်တာ

ဦးြြ်ထရစစ်နိရ်င်)

2။ ဦးြြ်ထရစစ်နိရ်င်

တရားသူကြီး(1)ဦးနရှ့ တွင ်နနံြ်(10:00)နာရအီချနိခ်ျနိး်ဆိုနသာ ရြ်သတ္တြတ်အတွြ်(တရားမဆိုငရ်ာ)ကြိုတငသ်တိနြးအမှုနခါ်စာရငး်

( 2021 ခနုစှ၊် မတ် လ 30 ရြ်နန့မ ှဧပြ ီလ 2 ရြ်နန့ထ)ိ

ရနြု်နတုိ်င်းနေသကြီးတရားလွှတ်နတာ်
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အယခူတံရားပြို င်

နလျှောြ်ထားခရံသူ
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နလျှောြ်ထားခရံသူနရှ့ နန

မတ်ှချြ်

5။ 31-3-2021

(ဗုေ္ဓဟူးနန့)

တရားမပြငဆ်ငမ်ှု 68/2019 1။ ဦးြြ်ထရစစ်နိရ်င် နေါ်ထြ်ထြ်ဦးပမင့် ရိုးမဘဏ်လီမိတြ်

(၎ငး်၏ြုိယစ်ားမနန်န္ျာ

၎ငး် ကြားနာရန။်

2။ TOP THREE COMPANY 

Co,Ltd
နေါ်ေငမ်ာသြ် နေါ်ခငန်ယွန်အး)

(၎ငး်၏ြုိယစ်ားအြ်ုချုြ်မှု

ေါရိုြ်တာ

ဦးြြ်ထရစစ်နိရ်င်)

6။ ၎ငး် ၎ငး် 318/2019 ရိုးမဘဏ်လီမိတြ် ြုိယတ်ိုင် 1။ TOP THREE COMPANY 

Co,Ltd

1။ နေါ်ချ ိုချ ိုဝငး် ၎ငး်

(၎ငး်၏ြုိယစ်ား 2။ ဦးြြ်ထရစစ်နိရ်င် 2။ နေါ်ထြ်ထြ်ဉးီပမင့်

မနန်န္ျာ (ြုိယတ်ိုငန်ငှ့် (1)၏     နေါ်ေငမ်ာသြ်

နေါ်ခငန်ယွန်အး) အခငွ့်ရြုိယစ်ားလှယ်)

ရနြု်နတုိ်င်းနေသကြီးတရားလွှတ်နတာ်

တရားသူကြီး(1)ဦးနရှ့ တွင ်နနံြ်(10:00)နာရအီချနိခ်ျနိး်ဆိုနသာ ရြ်သတ္တြတ်အတွြ်(တရားမဆိုငရ်ာ)ကြိုတငသ်တိနြးအမှုနခါ်စာရငး်

( 2021 ခနုစှ၊် မတ် လ 30 ရြ်နန့မ ှဧပြ ီလ 2 ရြ်နန့ထ)ိ

              (2)  ကြားနာပခငး်ြုိနဆာငရ်ြ်ွနိုငပ်ခငး်မရှိြါြ ကြားနာရမည့်ရြ်မတိုငမ် ီအနည်းဆံုး(5)ရြ်ကြိုတင၍် တရားမောန (ဖနုး်-09-259524004)သ့ုိ မြျြ်မြွြ် SMS နြးြိ့ုဆြ်သွယရ်န။်

မတှခ်ျြ်။ (1) နရးသားနလျှောြ်လဲချြ်(2)နစာငစ် ီတငသွ်ငး်ရြါမည်။(လုိငစ်ငအ်မတှြ်ါရမည်။)
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မတ်ှချြ်

1။ 1-4-2021 တရားမပြငဆ်ငမ်ှု 578/2020 ဦးမျ ို းပမင့်လွင် ဦးချစြုိ်ြုိ 1။ နေါ်နအးညိုညိုလွင် - လြ်ခသံင့်မသင့်ကြားနာရန။်

(ကြာသြနတးနန့) ဦးမျ ို းညနွ့် 2။ နေါ်နအးနအးဘထွနး်

3။ နေါ်ပဖူပဖူထြ်

(၎ငး်၏အခငွ့်ရြုိယစ်ားလှယ်

ဦးလှနငွ)

2။ ၎ငး် ၎ငး် 580/2020 ဦးသိနး်စိုး ဦးခငန်မာငန်ေး Newcom Innovation - ၎ငး်

ဦးချစပ်ငမ်ိးနြျာ် Co,Ltd (၎ငး်ြုိယစ်ား

မနန်န္ျငး်ေါရိုြ်တာ

ဦးသီဟနအာင)်

3။ ၎ငး် တရားမေတုယိ 115/2020 နေါ်ြါရဘ်ာဝတီ ြုိယတ်ိုင် 1။ ဦးစနိအ်ြ်ု - ၎ငး်

အယခူမံှု 2။ နေါ်ခငဦ်း

3။ ဦးနအာငန်ိုင်

4။ နေါ်စနး်စနး်နအး

5။ နေါ်သနး်နု

တရားသူကြီး(1)ဦးနရှ့ တွင ်နနံြ်(10:00)နာရအီချနိခ်ျနိး်ဆိုနသာ ရြ်သတ္တြတ်အတွြ်(တရားမဆိုငရ်ာ)ကြိုတငသ်တိနြးအမှုနခါ်စာရငး်

( 2021 ခနုစှ၊် မတ် လ 30 ရြ်နန့မ ှဧပြ ီလ 2 ရြ်နန့ထ)ိ

ရနြု်နတုိ်င်းနေသကြီးတရားလွှတ်နတာ်
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အယခူတံရားပြို င်
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အယခူတံရားပြို ငန်ရှ့ နန

နလျှောြ်ထားခရံသူနရှ့ နန

မတ်ှချြ်

4။ 1-4-2021 တရားမပြငဆ်ငမ်ှု 272/2019 1။ နေါ်ပမင့် ြုိယတ်ိုင် ဦးနေးြုိ ဦးပမင့်နဆွ ကြားနာရန။်

(ကြာသြနတးနန့) 2။ ဦးမုိး (၎ငး်၏အခငွ့်ရ နေါ်ချ ိုဝငး်မာ

3။ နေါ်တတု(်ခ) ြုိယစ်ားလှယ်

    နေါ်တငစ်နး် ဦးစနး်ထွနး်)

4။ ဦးနြျာ်မျ ို းခိုင်

5။ နေါ်နအးနအာင်

6။ ဦးနအာငပ်မင့်သိနး်

7။ မသြ်သြ်ခိုင်

8။ ဦးစိုးဝငး်နမာင်

(၎ငး်တိ့ု၏အခငွ့်ရ

ြုိယစ်ားလှယ်

နေါ်နေးနေးဝငး်)

9။ ဦးရထွဲနး်ဦး

(၎ငး်၏အခငွ့်ရ

ြုိယစ်ားလှယ်

မအနုး်စနး်)

5။ ၎ငး် ၎ငး် 542/2019 1။ နေါ်တငန်အးခိုင် နေါ်စနး်စနး်ပမင့် 1။ နေါ်နအးကြည် 1။ နေါ်ဝါဝါဝငး်သစ် ၎ငး်

(ြုိယတ်ိုငန်ငှ့် (2)၏ ဦးနိုငလ်ငး်ထွနး် 2။ ဦးစိုးဝငး် 2။ ဦးနမာငန်မာငန်စာ

အခငွ့်ရြုိယစ်ားလှှယ်)

2။ နေါ်ခငပ်ငမ်ိးနိုင်

ရနြု်နတုိ်င်းနေသကြီးတရားလွှတ်နတာ်

တရားသူကြီး(1)ဦးနရှ့ တွင ်နနံြ်(10:00)နာရအီချနိခ်ျနိး်ဆိုနသာ ရြ်သတ္တြတ်အတွြ်(တရားမဆိုငရ်ာ)ကြိုတငသ်တိနြးအမှုနခါ်စာရငး်

( 2021 ခနုစှ၊် မတ် လ 30 ရြ်နန့မ ှဧပြ ီလ 2 ရြ်နန့ထ)ိ



အ

မတှ်

စဉ်

ကြားနာမည့်နန့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမတ်ှ



အယခူတံရားလို

နလျှောြ်ထားသူ




အယခူတံရားလိုရှ

န့န့န




အယခူတံရားပြို င်

နလျှောြ်ထားခရံသူ




အယခူတံရားပြို ငန်ရှ့ နန

နလျှောြ်ထားခရံသူနရှ့ နန

မတ်ှချြ်

6။ 1-4-2021 တရားမြထမ 115/2018 1။ ဦးထွနး်ထွနး်နြျာ် နေါ်နယွန်နီအာင် 1။ ဗုိလ်မှူးကြီး ဝငး်ထွနး်  1။ ဦးမျ ို းညနွ့် ကြားနာရန။်

(ကြာသြနတးနန့) အယခူမံှု 2။ နေါ်ချ ိုချ ိုခိုင် (ပငမ်ိး)(ခ)ဦးနရွှေနလာ်ှ      နေါ်ေငမ်ာခိုင်

2။ ဦးထွနး်ထွနး်ဦး      နေါ်သငး်ယနုရွှေ 

3။ နေါ်နမစိုး 2 မှ 4  ဦးမျ ို းတင့်

4။ နမာငညီ်ရရဲင့်         နေါ်နအးနအးနအာင်

မတှခ်ျြ်။ (1) နရးသားနလျှောြ်လဲချြ်(2)နစာငစ် ီတငသွ်ငး်ရြါမည်။(လုိငစ်ငအ်မတှြ်ါရမည်။)

              (2)  ကြားနာပခငး်ြုိနဆာငရ်ြ်ွနိုငပ်ခငး်မရှိြါြ ကြားနာရမည့်ရြ်မတိုငမ် ီအနည်းဆံုး(5)ရြ်ကြိုတင၍် တရားမောန (ဖနုး်-09-259524004)သ့ုိ မြျြ်မြွြ် SMS နြးြိ့ုဆြ်သွယရ်န။်

( 2021 ခနုစှ၊် မတ် လ 30 ရြ်နန့မ ှဧပြ ီလ 2 ရြ်နန့ထ)ိ

ရနြု်နတုိ်င်းနေသကြီးတရားလွှတ်နတာ်

တရားသူကြီး(1)ဦးနရှ့ တွင ်နနံြ်(10:00)နာရအီချနိခ်ျနိး်ဆိုနသာ ရြ်သတ္တြတ်အတွြ်(တရားမဆိုငရ်ာ)ကြိုတငသ်တိနြးအမှုနခါ်စာရငး်



အ

မတှ်

စဉ်

ကြားနာမည့်နန့ အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမတ်ှ



အယခူတံရားလို

နလျှောြ်ထားသူ




အယခူတံရားလိုရှ

န့န့န




အယခူတံရားပြို င်

နလျှောြ်ထားခရံသူ




အယခူတံရားပြို ငန်ရှ့ နန

နလျှောြ်ထားခရံသူနရှ့ နန

မတ်ှချြ်

1။ 2-4-2021 တရားမပြငဆ်ငမ်ှု 581/2020 ဦးလှနေး ဦးနအးကြိုင် ဦးနအာငပ်မင့် - လြ်ခသံင့်မသင့်ကြားနာရန။်

(နသာကြာနန့) နေါ်ထုိြ်ထုိြ်နြျာ် (ယဝုတနီရာငး်ဝယန်ရး
သမဝါယမအသငး်

လီမိတြ် ဥြ္ကေ)

2။ ၎ငး် ၎ငး် 582/2020 1။ ဦးသိနး်တန် နေါ်ြြခင် နေါ်ဝင့်ဝါချ ိုတင် - ၎ငး်

2။ နေါ်သီတာနဆွ နေါ်နနရရီလီငး်

3။ ၎ငး် တရားမေတုယိ 116/2020 နေါ်နြျာ့စနိ် ဦးနဝနယွထွ်နး် နေါ်မိငယ(်ခ) - ၎ငး်

အယခူမံှု (၎ငး်၏အခငွ့်ရ နေါ်ခငန်ထးွဝငး် (ြာလစည်းြမ်းသတြ်ါဝငြ်ါ

ြုိယစ်ားလှယ် သည်။)

ဦးနမာငန်မာငသ်နး်)

4။ ၎ငး် ၎ငး် 113/2017 နေါ်ပမင့်နြသွယ် ဦးပမင့်စိုးနအာင် နေါ်ကြည် ဦးစိုးနအာင် ကြားနာရန။်

5။ ၎ငး် ၎ငး် 35/2018 ဦးနအာငမ်ျ ို းဦး ဦးသြ်မုိး ဦးနော်မငး် ဦးနအာငမ်ျ ို း ၎ငး်

6။ ၎ငး် တရားမြထမ 104/2018 1။ ဦးတင့်လွင် နေါ်ခငမ်ာကြူ 1။ နေါ်လှလှဝငး် နေါ်သနး်သနး်ပငမ်ိး ၎ငး်

အယခူမံှု 2။ နေါ်ေငမ်ာလွင် (ြုိယတ်ိုငန်ငှ့် ြျနအ်ယခူံ

(ြုိယတ်ိုငန်ငှ့်(3)၏ တရားပြိုငမ်ျား၏ အခငွ့်ရ

အခငွ့်ရြုိယစ်ားလှယ်) ြုိယစ်ားလှယ်)

3။ ဦးနမာငခ်ိုင် 2။ နေါ်ပမပမဝငး်

3။ ဦးနအာငန်ိုင်

4။ နေါ်ပမင့်ပမင့်ခိုင်

              (2)  ကြားနာပခငး်ြုိနဆာငရ်ြ်ွနိုငပ်ခငး်မရှိြါြ ကြားနာရမည့်ရြ်မတိုငမ် ီအနည်းဆံုး(5)ရြ်ကြိုတင၍် တရားမောန (ဖနုး်-09-259524004)သ့ုိ မြျြ်မြွြ် SMS နြးြိ့ုဆြ်သွယရ်န။်

ရနြု်နတုိ်င်းနေသကြီးတရားလွှတ်နတာ်

တရားသူကြီး(1)ဦးနရှ့ တွင ်နနံြ်(10:00)နာရအီချနိခ်ျနိး်ဆိုနသာ ရြ်သတ္တြတ်အတွြ်(တရားမဆိုငရ်ာ)ကြိုတငသ်တိနြးအမှုနခါ်စာရငး်

( 2021 ခနုစှ၊် မတ် လ 30 ရြ်နန့မ ှဧပြ ီလ 2 ရြ်နန့ထ)ိ

မတှခ်ျြ်။ (1) နရးသားနလျှောြ်လဲချြ်(2)နစာငစ် ီတငသွ်ငး်ရြါမည်။(လုိငစ်ငအ်မတှြ်ါရမည်။)


















