
အယူခတဳရာဵလုိ အယူခတဳရာဵလုိေရှေ ေေ အယူခတဳရာဵပြိုင် အယူခတဳရာဵပြိုင်ေရှေ ေေ

ေလျှောက်ထာဵသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူေရှေ ေေ

1။ 26-4-2021 တရာဵမပြင်ဆင် 562/2020 ဦဵေအာင်ပမင်ဴသိေ်ဵ ေဒါ်ေမစြဳယပ်မင်ဴ 1။ ဦဵမင်ဵနိုင် - လကခ်သဳင်ဴမသင်ဴကကာဵောရေ။်
(တေလောေေ့) (၎င်ဵ၏အခင်ဴွရကိုယစ်ာဵ 2။ ေဒါ်ေဌဵဝင်ဵကကည်(ခ)

လှေယ ်ဦဵေအာင်ထေွ်ဵ ေအဵ) ေဒါ်ဝင်ဵကကည်
3။ ဦဵပမင်ဴေထွဵ
4။ ဦဵမျ ို ဵေဆွ

2။ ၎င်ဵ တရာဵမပြင်ဆင် 13/2021 ဦဵစိုဵ ပမင်ဴ ဦဵခင်ေဇာ် ေဒါ်ဆကမီ်လင်ွ - ၎င်ဵ
ေဒါ်မျ ို ဵသူဇာနှေင်ဵ (၎င်ဵ၏အခင်ဴွရကိုယစ်ာဵ

လှေယ ်ေဒါ်ဇင်မာစိုဵ )

3။ ၎င်ဵ ၎င်ဵ 666/2018 ေဒါ်တင်တင်ချ ို ဦဵမျ ို ဵညေွ့် 1။ ဦဵပမင်ဴသေ်ဵ 1။ ဦဵစေိမ်င်ဵ ကကာဵောရေ်

(ကိုယတ်ိုင်နှေင်ဴ 2  မှေ 4  တိ့ု၏ ေဒါ်ဇင်မာခိုင် 2။ ေဒါ်ခင်စေ်ဵ ေဒါ်ယယုေုမာ်
အခင်ဴွရကိုယစ်ာဵလှေယ)် ေဒါ်သင်ဵယေုဆွ 3။ ေဒါ်သကသ်ကရီ် ေဒါ်သင်ဵသီရိေအာင်
2။ ေဒါ်ေအဵေအဵ ေဒါ်ခင်နှေင်ဵေဝ (2၊ 3တိ့ု၏ အခင်ဴွရ (2)(3)ကိုယတ်ိုင်
3။ ဦဵခင်ေမာင်သေ်ဵ ကိုယစ်ာဵလှေယ်
(ကယွလ်ေွသူ် ဦဵတင်သေ်ဵ ဦဵ)
ေဒါ်ကကည်ကကည်သိေ်ဵ ၏ 
တရာဵဝင်ကိုယစ်ာဵလှေယ)်
4။ ေဒါ်ညိုသီတာ

4။ ၎င်ဵ ၎င်ဵ 336/2019 ဦဵေအာင်နိုင်ေဆွ ဦဵတင်ေရွှေ ဦဵချစထ်ေွ်ဵ ဦဵလှေမျ ို ဵပမင်ဴ ၎င်ဵ
ေဒါ်ဥမ္မာေဆွ (၎င်ဵ၏အခင်ဴွရကိုယစ်ာဵ ေဒါ်ပြူပြူလင်ွ

ေဒါ်ပမတသီ်တာလင်ွ လှေယ ်ေဒါ်ကလျာဝင်ဵ) ေဒါ်သူသူေဌဵ
ေဒါ်ဇင်ေဝေဝပမင်ဴ ဦဵေအာင်မင်ဵ

ရေကု်ေတုိ်င်ဵေဒသကကီဵတရာဵလွှတ်ေတာ်

တရာဵသူကကီဵ(1)ဦဵေရှေ တွင် ေေဳက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိ်ဵ ဆုိေသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရာဵမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိေြဵအမှုေခါ်စာရင်ဵ

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 26 ရက်ေေ့မှေ ဧပြီ လ 29 ရက်ေေ့ထိ)

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကာဵောမည်ဴေေ့ အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်ဵေဒသကကီဵတရာဵလွှတ်ေတာ်

တရာဵသူကကီဵ(1)ဦဵေရှေ တွင် ေေဳက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိ်ဵ ဆုိေသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရာဵမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိေြဵအမှုေခါ်စာရင်ဵ

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 26 ရက်ေေ့မှေ ဧပြီ လ 29 ရက်ေေ့ထိ)

အယူခတဳရာဵလုိ အယူခတဳရာဵလုိေရှေ ေေ အယူခတဳရာဵပြိုင် အယူခတဳရာဵပြိုင်ေရှေ ေေ

ေလျှောက်ထာဵသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူေရှေ ေေ

5။ 26-4-2021 တရာဵမြထမ 257/2018 1။ ေဒါ်ပမင်ဴကကည် ေဒါ်အိသန္တာဝင်ဵေမာင် မြုိဵစြဳယဦ်ဵ(ခ)မစန္ဒာဦဵ ဦဵသကလ်င်ွဦဵ ကကာဵောရေ။်

(တေလောေေ့) အယခူမဳှု 2။ ဦဵေအာင်နိုင်ထေွ်ဵ

(ကိုယတ်ိုင်နှေင်ဴ (1)၏

အခင်ဴွရကိုယစ်ာဵလှေယ)်

မှေတ်ချက်။ (1) ေရဵသာဵေလျှောက်လဲချက်(2)ေစာင်စ ီတင်သွင်ဵရြါမည်။(လုိင်စင်အမှေတ်ြါရမည်။)

             (2) ကကာဵောပခင်ဵကုိေဆာင်ရွက်နိုင်ပခင်ဵမရှိေြါက ကကာဵောရမည်ဴရက်မတုိင်မီ အေည်ဵဆဳုဵ(5)ရက်ကကိုတင်၍ တရာဵမဌာေ (ြုေ်ဵ -09-259524004)သ့ုိ မြျက်မကွက် SMS

                   ေြဵြ့ုိဆက်သွယ်ရေ။်

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကာဵောမည်ဴေေ့ အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်ဵေဒသကကီဵတရာဵလွှတ်ေတာ်

တရာဵသူကကီဵ(1)ဦဵေရှေ တွင် ေေဳက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိ်ဵ ဆုိေသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရာဵမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိေြဵအမှုေခါ်စာရင်ဵ

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 26 ရက်ေေ့မှေ ဧပြီ လ 29 ရက်ေေ့ထိ)

အယူခတဳရာဵလုိ အယူခတဳရာဵလုိေရှေ ေေ အယူခတဳရာဵပြိုင် အယူခတဳရာဵပြိုင်ေရှေ ေေ

ေလျှောက်ထာဵသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူေရှေ ေေ

1။ 27-4-2021 တရာဵမပြင်ဆင်မှု 14/2021 1။ ဦဵခင်ေမာင်အုေ်ဵ ဦဵမျ ို ဵညေွ့် ေဒါ်သေ်ဵ သေ်ဵ စေိ် - လကခ်သဳင်ဴမသင်ဴကကာဵောရေ။်

(အဂေါေေ့) 2။ ေဒါ်ေစာရီ ေဒါ်ဇင်မာခိုင်

(ြထမခုဳ) ေဒါ်သင်ဵယေုဆွ

2။ ၎င်ဵ တရာဵမြထမ 30/2021 ေဒါ်ေကခိုင်စိုဵ ဦဵစေိေ်မာက် ေဒါ်ရီရီသေ်ဵ - ၎င်ဵ

အယခူမဳှု (၎င်ဵ၏အခင်ဴွရကိုယစ်ာဵ (ကာလစည်ဵကမ်ဵသတက်စိ္စ

လှေယ ်ေဒါ်ပြူပြူဝင်ဵသေ်ဵ ) ြါသည်။)

3။ ၎င်ဵ ၎င်ဵ 49/2019 ေဒါ်စေ်ဵ ကကည် ေဒါ်သဇင်လှိုင် ေဒါ်သီသီေအဵ ဦဵတင်ဝင်ဵ ကကာဵောရေ။်

4။ ၎င်ဵ ၎င်ဵ 247/2019 ဦဵလှေဝင်ဵထဋွ် ဦဵချစက်ိုကို ဦဵသကလ်င်ွဦဵ ဦဵေကျာ်နိုင်ဦဵ ၎င်ဵ

ဦဵေအာင်ပမင်ဴထေွ်ဵ ေဒါ်ေကျာဴေကျာဴစဳ

5။ ၎င်ဵ တရာဵမြထမ 351/2018 1။ ေဒါ်တင်ေလဵညေွ့် ဦဵေေ်ဵ နယွ် ဦဵခေွေ်အာင်မျ ို ဵဦဵ ဦဵေကျာ်ထဋွပ်မင်ဴ ၎င်ဵ

အယခူမဳှု 2။ ဦဵေဌဵလှိုင် ေဒါ်ယယုေုဆွ

မှေတ်ချက်။ (1) ေရဵသာဵေလျှောက်လဲချက်(2)ေစာင်စ ီတင်သွင်ဵရြါမည်။(လုိင်စင်အမှေတ်ြါရမည်။)

             (2) ကကာဵောပခင်ဵ ကုိေဆာငရ်က်ွနိုငပ်ခင်ဵ မရှိေြါက ကကာဵောရမည်ဴရက်မတုိငမ် ီအေည်ဵဆုဳဵ (5)ရက်ကကိုတင၍် တရာဵမဌာေ (ြေု်ဵ -09-259524004)သ့ုိ မြျက်မကွက် SMS ေြဵြိ့ုဆက်သွယရ်ေ။်

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကာဵောမည်ဴေေ့ အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်ဵေဒသကကီဵတရာဵလွှတ်ေတာ်

တရာဵသူကကီဵ(1)ဦဵေရှေ တွင် ေေဳက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိ်ဵ ဆုိေသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရာဵမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိေြဵအမှုေခါ်စာရင်ဵ

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 26 ရက်ေေ့မှေ ဧပြီ လ 29 ရက်ေေ့ထိ)

အယူခတဳရာဵလုိ အယူခတဳရာဵလုိေရှေ ေေ အယူခတဳရာဵပြိုင် အယူခတဳရာဵပြိုင်ေရှေ ေေ

ေလျှောက်ထာဵသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူေရှေ ေေ
1။ 27-4-2021 တရာဵမပြင်ဆင်မှု 15/2021 ဦဵတင်ေမာင်ဦဵ ဦဵေစာအယေ်စဵ 1။ ဦဵေအာင်လှိုင် - လကခ်သဳင်ဴမသင်ဴကကာဵောရေ။်

(အဂေါေေ့) ေဒါ်ြြခင် 2။ ဦဵပမလင်ွ

(ဒုတယိခုဳ) 3။ ဦဵေအာင်ထေွ်ဵ

4။ ဦဵေကျာ်မုိဵဝင်ဵ

5။ ဦဵဝင်ဵသေ်ဵ

6။ ဦဵသုိကစ်ိုဵ

7။ ဦဵေကာင်ဵပမတသူ်

8။ ဦဵေဌဵေမာင်

9။ ေဒါ်စေ်ဵ ေဌဵ

10။ ဦဵတင်ဝင်ဵ

11။ ဦဵေအာင်တင်ဝင်ဵ

12။  ဦဵမင်ဵမင်ဵ

13။ ေဒါ်မာချ ို

14။ ဦဵေအာင်နိုင်ထေွ်ဵ

15။ ဦဵတင်ေဌဵ

16။ ဦဵဘိုဘိုေကျာ်

17။ ဦဵကကည်ဝင်ဵ

18။ ဦဵေဇာ်မျ ို ဵနိုင်

19။ ဦဵစေ်ဵ ဝင်ဵ

20။ ဦဵေအာင်ြေ်ဵ

21။ ေဒါ်ဇင်မာထေွ်ဵ

22။ ဦဵထေွ်ဵ ကကည်

စဉ် ကကာဵောမည်ဴေေ့ အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်ဵေဒသကကီဵတရာဵလွှတ်ေတာ်

တရာဵသူကကီဵ(1)ဦဵေရှေ တွင် ေေဳက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိ်ဵ ဆုိေသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရာဵမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိေြဵအမှုေခါ်စာရင်ဵ

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 26 ရက်ေေ့မှေ ဧပြီ လ 29 ရက်ေေ့ထိ)

အယူခတဳရာဵလုိ အယူခတဳရာဵလုိေရှေ ေေ အယူခတဳရာဵပြိုင် အယူခတဳရာဵပြိုင်ေရှေ ေေ

ေလျှောက်ထာဵသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူေရှေ ေေ

2။ 27-4-2021 တရာဵမပြင်ဆင်မှု 16/2021 ဦဵပမင်ဴစိုဵ ေဒါ်သန္တာဦဵ ဦဵသိေ်ဵ လင်ွ - လကခ်သဳင်ဴမသင်ဴကကာဵောရေ။်

(အဂေါေေ့) ေဒါ်သီတာလှိုင်
(ဒုတယိခုဳ)

3။ ၎င်ဵ တရာဵမအေထွေထွ 58/2018 Monsier Eric LAURENT ဦဵဟေေ်ဇာ်လင်ဵ Sanda Hotle Co.,Ltd `ကိုယတ်ိုင် ကကာဵောရေ။်

အယခူမဳှု (၎င်ဵ၏ကိုယစ်ာဵ

ေဒါ်ခင်စန္ဒာဝင်ဵ
ေဒါ်ခင်ခင်ခိုင်

4။ ၎င်ဵ တရာဵမြထမ 401/2018 ေဒါ်ပမပမစေ်ဵ ေဒါ်ေကခိုင်ဦဵ ဦဵေကျာ်ဝင်ဵေမာင် ဦဵဝင်ဵေြခိုင် ၎င်ဵ

အယခူမဳှု ေဒါ်လှိုင်လှိုင်ေအဵ

5။ ၎င်ဵ ၎င်ဵ 415/2018 1။ ဦဵမင်ဵဦဵ ကိုယတ်ိုင် ေဒါကတ်ာသေ်ဵ ထေွ်ဵ ေဒါ်ပြူပြာလှိုင် ၎င်ဵ

2။ ဦဵေကျာ်စိုဵ (၎င်ဵ၏အခင်ဴွရကိုယစ်ာဵ
(ကိုယတ်ိုင်နှေင်ဴ 1၊ 3၊ 4တိ့ု၏ လှေယ ်ေဒါ်ေလီာဝင်ဵ)

အခင်ဴွရကိုယစ်ာဵလှေယ)်

3။ ဦဵကျင်သိေ်ဵ

4။ ေဒါ်ခင်ကကို င်

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကာဵောမည်ဴေေ့ အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်

မှေတ်ချက်။ (1) ေရဵသာဵေလျှောက်လဲချက်(2)ေစာင်စ ီတင်သွင်ဵရြါမည်။(လုိင်စင်အမှေတ်ြါရမည်။)

             (2) ကကာဵောပခင်ဵ ကုိေဆာငရ်က်ွနိုငပ်ခင်ဵ မရှိေြါက ကကာဵောရမည်ဴရက်မတုိငမ် ီအေည်ဵဆုဳဵ (5)ရက်ကကိုတင၍် တရာဵမဌာေ (ြေု်ဵ -09-259524004)သ့ုိ မြျက်မကွက် SMS ေြဵြိ့ုဆက်သွယရ်ေ။်



ရေကု်ေတုိ်င်ဵေဒသကကီဵတရာဵလွှတ်ေတာ်

တရာဵသူကကီဵ(1)ဦဵေရှေ တွင် ေေဳက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိ်ဵ ဆုိေသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရာဵမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိေြဵအမှုေခါ်စာရင်ဵ

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 26 ရက်ေေ့မှေ ဧပြီ လ 29 ရက်ေေ့ထိ)

အယူခတဳရာဵလုိ အယူခတဳရာဵလုိေရှေ ေေ အယူခတဳရာဵပြိုင် အယူခတဳရာဵပြိုင်ေရှေ ေေ

ေလျှောက်ထာဵသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူေရှေ ေေ

3။ 28-4-2021 တရာဵမပြင်ဆင်မှု 306/2017 1။ ေဒါ်ကကင်မှဳု ဦဵချစက်ိုကို 1။ ဦဵစိုဵ လင်ွ ကိုယတ်ိုင် ကကာဵောရေ။်

(ဗုဒ္ဓဟူဵ ေေ့) 2။ ဦဵပမင်ဴေဆွ ဦဵမျ ို ဵညေွ့် 2။ ေဒါ်လှေလှေေအဵ

(ြထမခုဳ) (ကိုယတ်ိုင်နှေင်ဴ(1)(3)တိ့ု၏ ဦဵေအာင်ပမင်ဴထေွ်ဵ 3။ ေဒါ်ရှုကျင်

အခင်ဴွရကိုယစ်ာဵလှေယ)် 4။ ေဒါ်ရှုရီ

3။ ဦဵလှေပမင်ဴ (ကိုယတ်ိုင်နှေင်ဴ (5)၏ 

4။ ဦဵထေွ်ဵ ေရွှေ အခင်ဴွရကိုယစ်ာဵလှေယ)်

5။ေဒါ်တင်တင်စေိ်(သီလရှေင်)

6။ ဦဵေအာင်ေကျာ်ပမင်ဴ

7။ ေဒါ်ကျင်ေရွှေ

4။ ၎င်ဵ တရာဵမဒုတယိ 62/2017 ေဒါ်တင်တင်မုိဵ ေဒါ်ဝင်ဵဝင်ဵပမင်ဴ ေဒါ်သီတာေအဵ ေဒါ်လင်ဵလင်ဵဦဵ ၎င်ဵ

အယခူမဳှု

5။ ၎င်ဵ တရာဵမြထမ 421/2018 1။ ဦဵေအာင်ဘု ဦဵချမ်ဵေပမလဴင်ဵ ဦဵညေွ့်ေအာင် ဦဵေဇာ်မင်ဵ

အယခူမဳှု 2။ ေဒါ်စေ်ဵ ဦဵဝင်ဵေဆွ ေဒါ်ပမဇာဇာေအာင် ၎င်ဵ

မှေတ်ချက်။ (1) ေရဵသာဵေလျှောက်လဲချက်(2)ေစာင်စ ီတင်သွင်ဵရြါမည်။(လုိင်စင်အမှေတ်ြါရမည်။)

             (2) ကကာဵောပခင်ဵ ကုိေဆာငရ်က်ွနိုငပ်ခင်ဵ မရှိေြါက ကကာဵောရမည်ဴရက်မတုိငမ် ီအေည်ဵဆုဳဵ (5)ရက်ကကိုတင၍် တရာဵမဌာေ (ြေု်ဵ -09-259524004)သ့ုိ မြျက်မကွက် SMS ေြဵြိ့ုဆက်သွယရ်ေ။်

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကာဵောမည်ဴေေ့ အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်ဵေဒသကကီဵတရာဵလွှတ်ေတာ်

တရာဵသူကကီဵ(1)ဦဵေရှေ တွင် ေေဳက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိ်ဵ ဆုိေသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရာဵမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိေြဵအမှုေခါ်စာရင်ဵ

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 26 ရက်ေေ့မှေ ဧပြီ လ 29 ရက်ေေ့ထိ)

အယူခတဳရာဵလုိ အယူခတဳရာဵလုိေရှေ ေေ အယူခတဳရာဵပြိုင် အယူခတဳရာဵပြိုင်ေရှေ ေေ

ေလျှောက်ထာဵသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူေရှေ ေေ

1။ 28-4-2021 တရာဵမပြင်ဆင်မှု 17/2021 1။ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ(ခ)စရိုောဵ ေဒါ်ဝင်ဵဝင်ဵေမာ် 1။ ဦဵတင်ဝင်ဵ - လကခ်သဳင်ဴမသင်ဴကကာဵောရေ။်

(ဗုဒ္ဓဟူဵ ေေ့) (ကိုယတ်ိုင်နှေင်ဴ (2)(3)တိ့ု၏ 2။ ဦဵသီဟ

(ြထမခုဳ) အခင်ဴွရကိုယစ်ာဵလှေယ)် 3။ ဦဵေမာင်ေမာင်

2။ ဦဵေလာ်ဂါေသေ် 4။ ဦဵဘာဘူ

3။ ဦဵြုိဵေထာင်(ခ) 5။ ဦဵေကျာ်မင်ဵနိုင်(ခ)

ဦဵလှေပမင်ဴေမာင် ဦဵေကျာ်ေဇာဦဵ

6။ ဦဵသေ်ဵ ေဌဵ

7။ ဦဵအာရိုဂေ်(ခ)ဦဵပမင်ဴစိုဵ

8။ ဦဵခင်ေမာင်ေအဵ

9။ ဦဵဂေေဆာ

10။ ဦဵပမင်ဴေဇာ်

11။ ဦဵတင်ပမင်ဴ

12။ ဦဵခရစရ်ှေောြါဒီ(ခ)

ဦဵေအာင်သွင်

13။ ဦဵထေွ်ဵ ပငိမ်ဵ

2။ ၎င်ဵ ၎င်ဵ 18/2021 ေဒါ်ရင်လှေ ေဒါ်ေကသီဦဵ မစမ်ဵစမ်ဵလင်ွ - ၎င်ဵ

(ကယွလ်ေွသူ် ဦဵြေ်ဵ ေအာင်

၏တရာဵဝင်ကိုယစ်ာဵလှေယ)်

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကာဵောမည်ဴေေ့ အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်ဵေဒသကကီဵတရာဵလွှတ်ေတာ်

တရာဵသူကကီဵ(1)ဦဵေရှေ တွင် ေေဳက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိ်ဵ ဆုိေသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရာဵမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိေြဵအမှုေခါ်စာရင်ဵ

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 26 ရက်ေေ့မှေ ဧပြီ လ 29 ရက်ေေ့ထိ)

အယူခတဳရာဵလုိ အယူခတဳရာဵလုိေရှေ ေေ အယူခတဳရာဵပြိုင် အယူခတဳရာဵပြိုင်ေရှေ ေေ

ေလျှောက်ထာဵသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူေရှေ ေေ

1။ 28-4-2021 တရာဵမပြင်ဆင်မှု19/2021 ေဒါ်ေသာင်ဵဆင်ဴ ေဒါ်ေကခိုင်ဦဵ ဦဵသေ့်ဇင် - လကခ်သဳင်ဴမသင်ဴကကာဵောရေ။်

(ဗုဒ္ဓဟူဵ ေေ့) (၎င်ဵ၏အခင်ဴွရကိုယစ်ာဵ

(ဒုတယိခုဳ) လှေယ ်ေဒါ်ပမင်ဴပမင်ဴသိေ်ဵ )

2။ ၎င်ဵ တရာဵမဒုတယိ 9/2021 1။ ဦဵထေွ်ဵ ဦဵ ဦဵလှိုင်ပမင်ဴ 1။ ဦဵတင်လှေ

အယခူမဳှု 2။ ဦဵေမာင်ပမင်ဴ 2။ ဦဵချစတ်င်

3။ ဦဵဘလဲူဵ

4။၊ ဦဵြုိဵချ ို

5။ ဦဵမျ ို ဵဝင်ဵ

(ကယွလ်ေွသူ် ဦဵအိနန္ဒာဆာမိ

(ခ)ဦဵဂိုဝင်သာဆာမိ၏

တရာဵဝင်ကိုယစ်ာဵလှေယ)်

6။ ဦဵြိရြ္ပါဵ

7။ ဦဵသေ်ဵ ထေွ်ဵ

8။ ဦဵဝင်ဵပမင်ဴ(ခ)ြဲွနဆုာမိ

9။ ဦဵဝဲလာဵယေူသာေ်

10။ ဦဵမူေယိေ်ဵ ဒီ

11။ ဦဵေဝလူဵ ဆာမိ

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကာဵောမည်ဴေေ့ အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်ဵေဒသကကီဵတရာဵလွှတ်ေတာ်

တရာဵသူကကီဵ(1)ဦဵေရှေ တွင် ေေဳက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိ်ဵ ဆုိေသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရာဵမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိေြဵအမှုေခါ်စာရင်ဵ

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 26 ရက်ေေ့မှေ ဧပြီ လ 29 ရက်ေေ့ထိ)

အယူခတဳရာဵလုိ အယူခတဳရာဵလုိေရှေ ေေ အယူခတဳရာဵပြိုင် အယူခတဳရာဵပြိုင်ေရှေ ေေ

ေလျှောက်ထာဵသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူေရှေ ေေ

3။ 28-4-2021 တရာဵမပြင်ဆင်မှု 49/2017 ဦဵေအာင်ေအာင်ေကျာ် ဦဵချစက်ိုကို 1။ ဦဵေအာင်ေကျာ်မုိဵ 1။ ဦဵဝင်ဵေဇာ် ကကာဵောရေ။်

(ဗုဒ္ဓဟူဵ ေေ့) ဦဵမျ ို ဵညေွ့် 2။ ဦဵမုိဵထေွ်ဵ လှိုင် 2။ ကိုယတ်ိုင်

(ဒုတယိခုဳ) ဦဵေအာင်ပမင်ဴထေွ်ဵ

ေဒါ်ချ ို ချ ို မာ

4။ ၎င်ဵ 503/2018 1။ ေဒါ်ပမင်ဴပမင်ဴေအဵ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ 1။ ေဒါ်စေ်ဵ စေ်ဵ ရီ 1။ ေဒါ်ညိုညိုပမင်ဴ ကကာဵောရေ။်

2။ ေဒါ်စေ်ဵ စေ်ဵ ဝင်ဵ 2။ ေဒါ်ဇင်မာသွင် 2။ ကိုယတ်ိုင်

3။ ေဒါ်သေ်ဵ သေ်ဵ ေဌဵ

4။ ဦဵညေွ့်ေအာင်

5။ ဦဵခင်ေမာင်ေထွဵ

(ကယွလ်ေွသူ်ေဒါ်ေထွဵ ကကည်

၏တရာဵဝင်ကိုယစ်ာဵလှေယ်

မျာဵ)

5။ ၎င်ဵ တရာဵမအေထွေထွ 41/2018 ေဒါ်မမေသာ် ဦဵေကျာ်နိုင်ဦဵ ေဒါ်ခင်ေအဵပမင်ဴ ေဒါ်ဝင်ဵဝင်ဵေမာ် ၎င်ဵ

အယခူမဳှု ေဒါ်ေကျာဴေကျာဴစဳ

မှေတ်ချက်။ (1) ေရဵသာဵေလျှောက်လဲချက်(2)ေစာင်စ ီတင်သွင်ဵရြါမည်။(လုိင်စင်အမှေတ်ြါရမည်။)

             (2) ကကာဵောပခင်ဵ ကုိေဆာငရ်က်ွနိုငပ်ခင်ဵ မရှိေြါက ကကာဵောရမည်ဴရက်မတုိငမ် ီအေည်ဵဆုဳဵ (5)ရက်ကကိုတင၍် တရာဵမဌာေ (ြေု်ဵ -09-259524004)သ့ုိ မြျက်မကွက် SMS ေြဵြိ့ုဆက်သွယရ်ေ။်

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကာဵောမည်ဴေေ့ အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်ဵေဒသကကီဵတရာဵလွှတ်ေတာ်

တရာဵသူကကီဵ(1)ဦဵေရှေ တွင် ေေဳက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိ်ဵ ဆုိေသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရာဵမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိေြဵအမှုေခါ်စာရင်ဵ

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 26 ရက်ေေ့မှေ ဧပြီ လ 29 ရက်ေေ့ထိ)

အယူခတဳရာဵလုိ အယူခတဳရာဵလုိေရှေ ေေ အယူခတဳရာဵပြိုင် အယူခတဳရာဵပြိုင်ေရှေ ေေ

ေလျှောက်ထာဵသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူေရှေ ေေ

1။ 29-4-2021 တရာဵမပြင်ဆင်မှု 568/2020 ေဒါ်ဝင်ဵပမ ဦဵမျ ို ဵေမာ် ဦဵအုေ်ဵ ပမင်ဴ - ( တရာဵမကျင်ဴထုဳဵ ဥြေဒ
(ကကာသြေတဵေေ့) ေဒါ်စန္ဒာထေွ်ဵ အမိေ့်4်1၊ ေည်ဵဥြေဒ-19

အရေလျှောကထ်ာဵမှုအေြါ်
ကကာဵောရေ။်)

2။ ၎င်ဵ ၎င်ဵ 724/2017 ေဒါ်ညေွ့်ညေွ့်ရီ ဦဵမုိကက်ယလ်် 1။ ဦဵေကျာ်ပမင်ဴ ကိုယတ်ိုင် ကကာဵောရေ။်
ေဒါ်နနုခုိုင် 2။ ေဒါ်သေ်ဵ သေ်ဵ လှိုင်

3။ ေဒါ်ေအဵေအဵနယွ်
4။ ဦဵဆေ်ဵ ကကည်

3။ ၎င်ဵ တရာဵမဒုတယိ 86/2017 1။ ဦဵဝင်ဵလှိုင် ဦဵသိေ်ဵ ထေွ်ဵ 1။ ဦဵဝင်ဵသေ်ဵ 1 မှေ 5 ေဒါ်ေဝေဝပမခိုင် ၎င်ဵ
အယခူမဳှု (ကုိယတုိ်င်နှေင်ဴ တရာဵလို(7)မှေ 2။ ေဒါ်ထာဵထာဵရီ ေဒါ်သန္တာရှိေေ ်

အြကျေအ်ယခူတဳရာဵလိုမျာဵ 3။ ဦဵခင်ေမာင်ချ ို
၏အခင်ဴွရကုိယစ်ာဵလှေယ်) 4။ ဦဵမင်ဵသူ 6 မှေ 15 ကိုယတ်ိုင်
2။ ေဒါ်ခင်စ ု 5။ ဦဵရဲထေွ်ဵ
3။ ေဒါ်ခင်ဝင်ဵရီ 6။ ေဒါ်ခင်ရီ
4။ ေဒါ်ခင်သေ်ဵ ချ ို 7။ ဦဵထေွ်ဵ လင်ဵ8။ ဦဵပမင်ဴစေိ ်
5။ ေမာင်လှေပြိုဵ 9။ ဦဵတင်လှေ 10။ ဦဵဝင်ဵပမင်ဴ
6။ မဇင်မာသေ်ဵ 11။ေဒါ်စိုဵ စိုဵ  12။ ဦဵမုိဵေကျာ်
7။ ေမာင်ေေကိုဦဵ 13။ ဦဵေကျာ်ဝင်ဵ
(4 မှေ 7 ကယွလ်ေွသူ် ဦဵဆေ်ဵ ညေွ့်၏ (ကုိယတုိ်င်နှေင်ဴ 6 မှေ 12၊ 14 မှေ
တရာဵဝငကုိ်ယစ်ာဵလှေယမ်ျာဵ) 15 တိ့ု၏အခငွဴ်ရကုိယစ်ာဵလှေယ)်

8။ ေဒါ်ပမင်ဴခင် 14။ ဦဵမျ ို ဵမင်ဵ
 9။ ဦဵဝင်ဵပမိုင် 15။ ဦဵမျ ို ဵလင်ဵ
10။ ေဒါ်စေ်ဵ စေ်ဵ ဝင်ဵ

စဉ် ကကာဵောမည်ဴေေ့ အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်



ရေကု်ေတုိ်င်ဵေဒသကကီဵတရာဵလွှတ်ေတာ်

တရာဵသူကကီဵ(1)ဦဵေရှေ တွင် ေေဳက်(10:00)ောရီအချေိခ်ျေိ်ဵ ဆုိေသာ ရက်သတ္တြတ်အတွက်(တရာဵမဆုိင်ရာ)ကကိုတင်သတိေြဵအမှုေခါ်စာရင်ဵ

( 2021 ခနုှေစ၊် ဧပြီ လ 26 ရက်ေေ့မှေ ဧပြီ လ 29 ရက်ေေ့ထိ)

အယူခတဳရာဵလုိ အယူခတဳရာဵလုိေရှေ ေေ အယူခတဳရာဵပြိုင် အယူခတဳရာဵပြိုင်ေရှေ ေေ

ေလျှောက်ထာဵသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူ ေလျှောက်ထာဵခရဳသူေရှေ ေေ

4။ 29-4-2021 တရာဵမဒုတယိ 87/2017 1။ ေဒါ်ခင်ရီ ဦဵသိေ်ဵ ထေွ်ဵ 1။ ဦဵဝင်ဵသေ်ဵ 1 မှေ 5 ကကာဵောရေ။်
(ကကာသြေတဵေေ့) အယခူမဳှု 2။ ဦဵထေွ်ဵ လင်ဵ 2။ ေဒါ်ထာဵထာဵရီ ေဒါ်ေဝေဝပမခိုင်

3။ ဦဵပမင်ဴစေိ် 3။ ဦဵခင်ေမာင်ချ ို ေဒါ်သန္တာရှိေေ်
4။ ဦဵဝင်ဵပမင်ဴ 4။ ဦဵမင်ဵသူ 6 မှေ 16 ကိုယတ်ိုင်
5။ ေဒါ်စိုဵ စိုဵ 5။ ဦဵရဲထေွ်ဵ
6။ ဦဵမုိဵေကျာ် 6။ ဦဵဝင်ဵလှိုင်
7။ ဦဵေကျာ်ဝင်ဵ (ကိုယတ်ိုင်နှေင်ဴ 7၊ 8၊ 9၊ 10
8။ ဦဵမျ ို ဵမင်ဵ 11၊ 13၊ 14၊ 15 တိ့ု၏
9။ ဦဵမျ ို ဵလင်ဵ အခင်ဴွရကိုယစ်ာဵလှေယ)်

7။ ေဒါ်ခင်စု
8။ ေဒါ်ခင်ဝင်ဵရီ
9။ ေဒါ်ခင်သေ်ဵ ချ ို
10။ ေမာင်လှေပြိုဵ
11။ မဇင်မာသေ်ဵ
12။ ေမာင်ေေကိုဦဵ
( 9 မှေ 12 ကယွလ်ေွသူ်
ဦဵဆေ်ဵ ညေွ့်၏ တရာဵဝင်
ကိုယစ်ာဵလှေယမ်ျာဵ)
13။ ေဒါ်ပမင်ဴခင်
14။ ဦဵဝင်ဵပမိုင်
15။ ေဒါ်စေ်ဵ စေ်ဵ ဝင်ဵ
16။ ဦဵတင်လှေ

             (2) ကကာဵောပခင်ဵ ကုိေဆာငရ်က်ွနိုငပ်ခင်ဵ မရှိေြါက ကကာဵောရမည်ဴရက်မတုိငမ် ီအေည်ဵဆုဳဵ (5)ရက်ကကိုတင၍် တရာဵမဌာေ (ြေု်ဵ -09-259524004)သ့ုိ မြျက်မကွက် SMS ေြဵြိ့ုဆက်သွယရ်ေ။်
မှေတ်ချက်။ (1) ေရဵသာဵေလျှောက်လဲချက်(2)ေစာင်စ ီတင်သွင်ဵရြါမည်။(လုိင်စင်အမှေတ်ြါရမည်။)

အ

မှေတ်

စဉ်

ကကာဵောမည်ဴေေ့ အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အမှုအမှေတ် မှေတ်ချက်


