
အယူခံတရ ားလ ို အယူခံတရ ားလ ိုရရ ှေ့ရေ အယူခံတရ ားပ  ြိုင် အယူခံတရ ားပ  ြိုင်ရရ ှေ့ရေ

ရလ  က်ထ ားသူ ရလ  က်ထ ားသူရရ ှေ့ရေ ရလ  က်ထ ားခံရသူ ရလ  က်ထ ားခံရသူရရ ှေ့ရေ

၁။ ၂၄-၅-၂၀၂၁ တရ ားမပ င်ဆင်မှု ၂၉၈/၂၀၁၉ ရ ေါ်န ိုင်န ိုင်ရမ ် ဦားရမ င်ရမ င် ၁။ ဦားဝဏ္ဏထွေ်ား ၁ မ  ၇ ဦားသ ထွေ်ား ကက ားောရေ်။

(တေလလ ရေေ့) ရ ေါ်ကကြူကကြူရဝ (ကွယ်လွေ်သူ ရ ေါ်တင်ကကည်၏ ၈။ က ိုယ်တ ိုင်

တရ ားဝင်က ိုယ်စ ားလ ယ် )

၂။ ဦားလ ဟေ်

(ကွယ်လွေ်သူ ရ ေါ်စေ်ားစေ်ား၏

တရ ားဝင်က ိုယ်စ ားလ ယ် )

၃။ ဦားပမင ်သေ်ား

၄။ ရ ေါ်ဝင်ား(ခ)ရ ေါ်ခင်ညွေေ့်ညွေေ့်

၅။ ရ ေါ်ခင်ခင်စ ိုား

၆။ ဦားစို(ခ)ဦားရအ င်စ ိုားဦား

၇။ ရ ေါ်သေ်ားတင်

၂၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇ တ ိုေ့၏ အခွင ်ရ

က ိုယ်စ ားလ ယ် ရ ေါ်တင်တင်နို )

၈။ ရ ေါ်ပမင ်ပမင ်

၂။ ၎င်ား တရ ားမအရထွရထွ ၂၇/၂၀၁၈ ၁။ ဦားကွေ်ဟိုတ်ချင်(ခ)ဦားချ  ြို ဦားရ  ်ဝင်ားညွေေ့် ၁။ ဦားကွေ်ဟိုတ်ကင်(ခ)ဦားကျင် ဦားမျ  ြိုားသေေ့် ၎င်ား

ရလ  က်လ  ၂။ ရ ေါ်ရရွှေဖင်ား(ခ)ရ ေါ်ပမင ်ပမင ် ၂။ ရ ေါ်သေ်ားညွေေ့် ရ ေါ်ရီ

ရ ေါ်ဝင်ားဝင်ားထက်

၃။ ၎င်ား တရ ားမအရထွရထွ ၈၈/၂၀၁၈ ၎င်ား ၎င်ား ၎င်ား ၎င်ား ၎င်ား

အယူခံမှု

ရေ်ကိုေ်တ ိုင်ားရ သကကီားတရ ားလ တရ်တ ်

တရ ားသူကကီား(1)ဦားရရ ှေ့တင်ွ ေံေက်(10:00)ောရီအချ  ေ်ချ  ေ်ားဆ ိုရသ  ရက်သတတ တအ်တက်ွ(တရ ားမဆ ိုင်ရ )ကက ြိုတင်သတ ရ ားအမှုရခေါ်စ ရင်ား

( 2021 ခိုန စ်၊ ရမ လ  24 ရက်ရေေ့မ  ရမ လ 28 ရက်ရေေ့ထ )

အ

မ တ်

စဉ်

ကက ားောမည ်ရေေ့ အမှုအမျ  ြိုားအစ ား အမှုအမ တ် မ တခ်ျက်



အယူခံတရ ားလ ို အယူခံတရ ားလ ိုရရ ှေ့ရေ အယူခံတရ ားပ  ြိုင် အယူခံတရ ားပ  ြိုင်ရရ ှေ့ရေ

ရလ  က်ထ ားသူ ရလ  က်ထ ားသူရရ ှေ့ရေ ရလ  က်ထ ားခံရသူ ရလ  က်ထ ားခံရသူရရ ှေ့ရေ

၄။ ၂၄-၅-၂၀၂၁ တရ ားမ ထမ ၇/၂၀၁၈ ရ ေါ်ရအားရအားရမ က ိုယ်တ ိုင် ၁။ ဦားလ ရကျ ် ၁။ က ိုယ်တ ိုင် ကက ားောရေ်။

(တေလလ ရေေ့) အယူခံမှု (က ိုယ်တ ိုင်န င ် ကွယ်လွေ်သူ ၂။ ဦားကကည်လ  ၂။ ဦားကကီားစ ေ်

ဦားစည်သူ၏ တရ ားဝင်

က ိုယ်စ ားလ ယ်)

(၎င်ား၏အခွင ်ရက ိုယ်စ ားလ ယ်

ရ ေါ်ဝင ်ဝါရ  ေ်)

မ တ်ချက်။     ရရားသ ားရလ  က်လဲချက် (2)ရစ င်စီ တင်သွင်ားရ ါမည်။ (လ ိုင်စင်အမ တ် ါရမည်။ )

ရေ်ကိုေ်တ ိုင်ားရ သကကီားတရ ားလ တရ်တ ်

တရ ားသူကကီား(1)ဦားရရ ှေ့တင်ွ ေံေက်(10:00)ောရီအချ  ေ်ချ  ေ်ားဆ ိုရသ  ရက်သတတ တအ်တက်ွ(တရ ားမဆ ိုင်ရ )ကက ြိုတင်သတ ရ ားအမှုရခေါ်စ ရင်ား

( 2021 ခိုန စ်၊ ရမ လ  ၂၄ ရက်ရေေ့မ  ရမ လ ၂၈ ရက်ရေေ့ထ )

အ

မ တ်

စဉ်

ကက ားောမည ်ရေေ့ အမှုအမျ  ြိုားအစ ား အမှုအမ တ် မ တခ်ျက်



အယူခံတရ ားလ ို အယူခံတရ ားလ ိုရရ ှေ့ရေ အယူခံတရ ားပ  ြိုင် အယူခံတရ ားပ  ြိုင်ရရ ှေ့ရေ

ရလ  က်ထ ားသူ ရလ  က်ထ ားသူရရ ှေ့ရေ ရလ  က်ထ ားခံရသူ ရလ  က်ထ ားခံရသူရရ ှေ့ရေ

၁။ ၂၆-၅-၂၀၂၁ တရ ားမ ထမ ၁၅၉/၂၀၁၈ ရ ေါ်တင်တင်ရအား က ိုယ်တ ိုင် ၁။ ဦားသ ဝင်ားရအ င် ရ ေါ်မ ိုားမ ိုားပမင ် (တရ ားမကျင ်ထံိုားဥ ရ အမ ေေ့် ၄၁

(ဗို ဓဟူားရေေ့) အယူခံမှု ၂။ ရ ေါ်ခင်ခင်သေ်ား ေည်ားဥ ရ  ၁၉ အရရလ  က်ထ ား

( ထမခံို) (က ိုယ်တ ိုင်န င ် ၁ ၏အခွင ်ရ မှုအရ ေါ်ကက ားောရေ်။ )

က ိုယ်စ ားလ ယ်)

၂။ ၎င်ား ၎င်ား ၁၆၀/၂၀၁၈ ၎င်ား ၎င်ား ၎င်ား ၎င်ား ၎င်ား

၃။ ၎င်ား တရ ားမပ င်ဆင်မှု ၃၀၄/၂၀၁၉ ဦားရအ င်န ိုင် ရ ေါ်စန္ာ ရအ င် ရ ေါ်ရအားသ ေ်ား ဦားရ ားက ိုက ို ကက ားောရေ်။

ဦားမျ  ြိုားရကျ ် ရ ေါ်ရအားရအားပမင ်

၄။ ၎င်ား တရ ားမ ထမ ၃၇၇/၂၀၁၈ ဂ ိုဏ်္ားချြို ်ဆရ ရတ ်ကကီား ဦားရစ ရ မီယံ ဦားက ိုက ိုရလား ဦားသ ေ်ားဝင်ား ၎င်ား

အယူခံမှု ချ ားလ်(စ်)ဘ ို ဦားရစ ရကျ ်စွ ထွဋ်

(၎င်ား၏အခွင ်ရက ိုယ်စ ားလ ယ်

ဘိုေ်ားရတ ်ကကီား 

ဗစ်တ ဉ ဏ်္ပမင ်)

၅။ ၎င်ား ၎င်ား ၃၇၈/၂၀၁၈ ၎င်ား ၎င်ား ၁။ ဦားက ိုက ိုရလား ၎င်ား ၎င်ား

၂။ ရ ေါ်ရမဦား

အ

မ တ်

စဉ်

ကက ားောမည ်ရေေ့ အမှုအမျ  ြိုားအစ ား အမှုအမ တ် မ တခ်ျက်

မ တ်ချက်။     ရရားသ ားရလ  က်လဲချက် (2)ရစ င်စီ တင်သွင်ားရ ါမည်။ (လ ိုင်စင်အမ တ် ါရမည်။ )

ရေ်ကိုေ်တ ိုင်ားရ သကကီားတရ ားလ တရ်တ ်

တရ ားသူကကီား(1)ဦားရရ ှေ့တင်ွ ေံေက်(10:00)ောရီအချ  ေ်ချ  ေ်ားဆ ိုရသ  ရက်သတတ တအ်တက်ွ(တရ ားမဆ ိုင်ရ )ကက ြိုတင်သတ ရ ားအမှုရခေါ်စ ရင်ား

( 2021 ခိုန စ်၊ ရမ လ  ၂၄ ရက်ရေေ့မ  ရမ လ ၂၈ ရက်ရေေ့ထ )



အယူခံတရ ားလ ို အယူခံတရ ားလ ိုရရ ှေ့ရေ အယူခံတရ ားပ  ြိုင် အယူခံတရ ားပ  ြိုင်ရရ ှေ့ရေ

ရလ  က်ထ ားသူ ရလ  က်ထ ားသူရရ ှေ့ရေ ရလ  က်ထ ားခံရသူ ရလ  က်ထ ားခံရသူရရ ှေ့ရေ

၁။ ၂၆-၅-၂၀၂၁ တရ ားမပ င်ဆင်မှု ၃၆၈/၂၀၁၉ Sales Up Co,Ltd ဦားရမ င်ရမ င်ထွေ်ား Miss Golden Land က ိုယ်တ ိုင် ကက ားောရေ်။

(ဗို ဓဟူားရေေ့) ( ါရ ိုက်တ  ဦားရအ င်မျ  ြိုား  ိုင် ) ဦားန ိုင်လင်ားပမင ် Myanmar Co,Ltd

( ိုတ ယခံို) (အို ်ချြို ်မှု ါရ ိုက်တ 

ဦားရဝယံရအ င်)

၂။ ၎င်ား တရ ားမ ိုတ ယ ၆၅/၂၀၁၈ ၁။ ဦားရသ င်ား ရအား ရ ေါ်ခင်သီတ လွင် ရ ေါ်စေ်ားရငွ ရ ေါ် င်မ ပမင ် ၎င်ား

အယူခံမှု ၂။ ရ ေါ်ရအားရငွ ရ ေါ်ရကခ ိုင်ရထွား ရ ေါ်သက်သက်ရဝ

၃။ ဦားယိုရမ င်

၄။ မရအားရအားဝင်ား

၅။ က ိုထက်

(အရွယ်မရရ က်ရသားသူ)

(၎င်ား၏အို ်ထ ေ်ားသူ

ဦားရသ င်ား ရအား)

၃။ ၎င်ား ၎င်ား ၆၆/၂၀၁၈ ၁။ ရ ေါ်ကက ကွက် ၎င်ား ၎င်ား ၎င်ား ၎င်ား

၂။ ရမ င်ပမတ်မင်ား

၃။ ရရွှေစင်ဦား

(အရွယ်မရရ က်ရသားသူ)

(၎င်ား၏အို ်ထ ေ်ားသူ

ရ ေါ်မျ  ြိုားကကည်)

အ

မ တ်

စဉ်

ကက ားောမည ်ရေေ့ အမှုအမျ  ြိုားအစ ား အမှုအမ တ် မ တခ်ျက်

မ တ်ချက်။     ရရားသ ားရလ  က်လဲချက် (2)ရစ င်စီ တင်သွင်ားရ ါမည်။ (လ ိုင်စင်အမ တ် ါရမည်။ )

ရေ်ကိုေ်တ ိုင်ားရ သကကီားတရ ားလ တရ်တ ်

( 2021 ခိုန စ်၊ ရမ လ  ၂၄ ရက်ရေေ့မ  ရမ လ ၂၈ ရက်ရေေ့ထ )

တရ ားသူကကီား(1)ဦားရရ ှေ့တင်ွ ေံေက်(10:00)ောရီအချ  ေ်ချ  ေ်ားဆ ိုရသ  ရက်သတတ တအ်တက်ွ(တရ ားမဆ ိုင်ရ )ကက ြိုတင်သတ ရ ားအမှုရခေါ်စ ရင်ား



အယူခံတရ ားလ ို အယူခံတရ ားလ ိုရရ ှေ့ရေ အယူခံတရ ားပ  ြိုင် အယူခံတရ ားပ  ြိုင်ရရ ှေ့ရေ

ရလ  က်ထ ားသူ ရလ  က်ထ ားသူရရ ှေ့ရေ ရလ  က်ထ ားခံရသူ ရလ  က်ထ ားခံရသူရရ ှေ့ရေ

၁။ ၂၇-၅-၂၀၂၁ တရ ားမပ င်ဆင်မှု ၃၇၄/၂၀၁၈ ဦားဉ ဏ်္လင်ား ရ ေါ်သူ  လွင် UniLever(Myanmar) ရ ေါ်ရီရီတင် ကက ားောရေ်။

(ကက သ ရတားရေေ့) Limited ရ ေါ်ည ြိုမ ပမင ်

( ထမခံို) (၎င်ား၏က ိုယ်စ ား ရ ေါ်ေန္ရသ င်ား )

၂။ ၎င်ား တရ ားမ ထမ ၂၀၇/၂၀၁၈ ရ ေါ်မမသူ  ပမရသ င်ား ဦားထွေ်ားရအ င် ရ ေါ်မီမီရအ င် က ိုယ်တ ိုင် ၎င်ား

အယူခံမှု ရ ေါ်တင်တင်လ ှုင်

၃။ ၎င်ား ၎င်ား ၃၄၄/၂၀၁၈ ဦားစ ေ်ပမင ် ဦားရအ င်က ိုလင်ား ရ ေါ်စေ်ားစေ်ား(ခ)ရ ေါ်စမ်ားစမ်ား ဦား င်မင်ားထ ိုက် ၎င်ား

(၎င်ား၏အခွင ်ရက ိုယ်စ ားလ ယ် (၎င်ား၏အခွင ်ရက ိုယ်စ ားလ ယ်

ဦားရအ င် င်) ဦားသ ေ်ားရကျ ်လွင်)

ရေ်ကိုေ်တ ိုင်ားရ သကကီားတရ ားလ တရ်တ ်

တရ ားသူကကီား(1)ဦားရရ ှေ့တင်ွ ေံေက်(10:00)ောရီအချ  ေ်ချ  ေ်ားဆ ိုရသ  ရက်သတတ တအ်တက်ွ(တရ ားမဆ ိုင်ရ )ကက ြိုတင်သတ ရ ားအမှုရခေါ်စ ရင်ား

( 2021 ခိုန စ်၊ ရမ လ  ၂၄ ရက်ရေေ့မ  ရမ လ ၂၈ ရက်ရေေ့ထ )

အ

မ တ်

စဉ်

ကက ားောမည ်ရေေ့ အမှုအမျ  ြိုားအစ ား အမှုအမ တ် မ တခ်ျက်

မ တ်ချက်။     ရရားသ ားရလ  က်လဲချက် (2)ရစ င်စီ တင်သွင်ားရ ါမည်။ (လ ိုင်စင်အမ တ် ါရမည်။ )



အယူခံတရ ားလ ို အယူခံတရ ားလ ိုရရ ှေ့ရေ အယူခံတရ ားပ  ြိုင် အယူခံတရ ားပ  ြိုင်ရရ ှေ့ရေ

ရလ  က်ထ ားသူ ရလ  က်ထ ားသူရရ ှေ့ရေ ရလ  က်ထ ားခံရသူ ရလ  က်ထ ားခံရသူရရ ှေ့ရေ

၁။ ၂၇-၅-၂၀၂၁ တရ ားမပ င်ဆင်မှု ၂၂၆/၂၀၁၉ ဦားစ ိုားရအ င် ဦားချစ်က ိုက ို ၁။ ဦားရကျ ်စ ိုား ဦားပမင ်သေ်ား ကက ားောရေ်။

(ကက သ ရတားရေေ့) ဦားရအ င်ပ ည ်ပဖ ြိုားလွင် (၎င်ား၏အို ်ထ ေ်ားသူ

( ိုတ ယခံို) ရ ေါ်ရဝမွေ်လတ် ဦားရအ င်ကကီားပမင ်)

၂။ ဦားရအ င်ကကီားပမင ်

၂။ ၎င်ား တရ ားမ ထမ ၃၈၅/၂၀၁၈ ရ ေါ်ည ြိုည ြို ဦားခင်ရမ င်ညွေေ့် ၁။ ဦားသေေ့်ရအ င်လင်ား ဦားမျ  ြိုားညွေေ့်ဝင်ား ၎င်ား

အယူခံမှု (က ိုယ်တ ိုင်န င ် ၂၊ ၃ တ ိုေ့၏ ရ ေါ်ခင်ရအားသေ်ား

အခွင ်ရက ိုယ်စ ားလ ယ် )

0

၃။ ရ ေါ်ခင်ပ ံြိုားရီ

၃။ ၎င်ား ၎င်ား ၄၉၆/၂၀၁၈ ၁။ ရ ေါ်နိုနိုခင် ရ ေါ်ရတောလ ှုင် ရ ေါ်တင်တင်ရဝ ရ ေါ်ရမ ်ရမ ်ခင် ၎င်ား
၂။ ဒ ေါ် စ ိုုးနဒု ောင်

(က ိုယ်တ ိုင်န င ်  ၁ ၏ အခွင ်ရ

က ိုယ်စ ားလ ယ်)

မ တ်ချက်။     ရရားသ ားရလ  က်လဲချက် (2)ရစ င်စီ တင်သွင်ားရ ါမည်။ (လ ိုင်စင်အမ တ် ါရမည်။ )

အ

မ တ်

စဉ်

ကက ားောမည ်ရေေ့ အမှုအမျ  ြိုားအစ ား အမှုအမ တ် မ တခ်ျက်

ရေ်ကိုေ်တ ိုင်ားရ သကကီားတရ ားလ တရ်တ ်

တရ ားသူကကီား(1)ဦားရရ ှေ့တင်ွ ေံေက်(10:00)ောရီအချ  ေ်ချ  ေ်ားဆ ိုရသ  ရက်သတတ တအ်တက်ွ(တရ ားမဆ ိုင်ရ )ကက ြိုတင်သတ ရ ားအမှုရခေါ်စ ရင်ား

( 2021 ခိုန စ်၊ ရမ လ  ၂၄ ရက်ရေေ့မ  ရမ လ ၂၈ ရက်ရေေ့ထ )



အယူခံတရ ားလ ို အယူခံတရ ားလ ိုရရ ှေ့ရေ အယူခံတရ ားပ  ြိုင် အယူခံတရ ားပ  ြိုင်ရရ ှေ့ရေ

ရလ  က်ထ ားသူ ရလ  က်ထ ားသူရရ ှေ့ရေ ရလ  က်ထ ားခံရသူ ရလ  က်ထ ားခံရသူရရ ှေ့ရေ

၁။ ၂၈-၅-၂၀၂၁ တရ ားမပ င်ဆင်မှု ၂၉၅/၂၀၁၉ ရ ေါ်ခင်ချ  ြိုဆက် ရ ေါ်ချစ်စနီ္ ၁။ ဦားရရွှေဝင်ား ၁။ ဦားရအ င်ရ  ်မင်ား ကက ားောရေ်။

(ရသ ကက ရေေ့) ရ ေါ်ခင်ရမဦား ၂။ ဦားပမင ်ရ ား ရ ေါ်သေ်ားသေ်ားရ ား

၃။ ရ ေါ်နွယ်ေီခ ိုင် ဦားရကျ ်ဝင်ားရအ င်

(ကွယ်လွေ်သူ ဦားဝင်ားကကည်၏

တရ ားဝင်က ိုယ်စ ားလ ယ် )

၄။ ဦားခင်ရမ င်ကက ြိုင် ၂ မ  ၄ က ိုယ်တ ိုင်

(က ိုယ်တ ိုင်န င ် ၃ ၏အခွင ်ရ

က ိုယ်စ ားလ ယ်)

၂။ ၎င်ား တရ ားမ ထမ ၇၇/၂၀၁၈ ဦားဝင်ားထ ေ် ဦားတင်ရမ င်သ ေ်ား ရ ေါ်သေ်ားဝင်ား ဦားကျင်ရငွ ၎င်ား

အယူခံမှု, (ကွယ်လွေ်သူရ ေါ်စေ်ားစေ်ားဝင်ား ရ ေါ်ယဉ်ယဉ်ရအ င် ရ ေါ်ဝင်ားဝင်ားခ ိုင်

၏တရ ားဝင်က ိုယ်စ ားလ ယ် ) ဦားမင်ားရ  ်

၃။ ၎င်ား ၎င်ား ၃၅၄/၂၀၁၈ ရ ေါ်ခင်မ ိုားသက် ရ ေါ်မဉ္ဇြူ ရ ေါ်စ ေ်ရရွှေပမ ဦားရအားရသ င်ား ၎င်ား

မ တ်ချက်။     ရရားသ ားရလ  က်လဲချက် (2)ရစ င်စီ တင်သွင်ားရ ါမည်။ (လ ိုင်စင်အမ တ် ါရမည်။ )

ရေ်ကိုေ်တ ိုင်ားရ သကကီားတရ ားလ တရ်တ ်

တရ ားသူကကီား(1)ဦားရရ ှေ့တင်ွ ေံေက်(10:00)ောရီအချ  ေ်ချ  ေ်ားဆ ိုရသ  ရက်သတတ တအ်တက်ွ(တရ ားမဆ ိုင်ရ )ကက ြိုတင်သတ ရ ားအမှုရခေါ်စ ရင်ား

( 2021 ခိုန စ်၊ ရမ လ  ၂၄ ရက်ရေေ့မ  ရမ လ ၂၈ ရက်ရေေ့ထ )
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စဉ်

ကက ားောမည ်ရေေ့ အမှုအမျ  ြိုားအစ ား အမှုအမ တ် မ တခ်ျက်


