
အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ

ရရှေ ရေ

၁။ ၃-၅-၂၀၂၁ တရားမပြင်ဆင်မှု ၅၆၅/၂၀၂၀ ၁။ ရေါ်ရကျော်ရကျော်စိုး ဦးခင်ရမာင်ပမင့် ၁။ ဦးရကျော်ဇင် - (အမှုအားပြေလ်ည်လကခ်ံ
(တေလလာရေ့) ၂။ ရေါ်ရရွှေဝါမျေ ို း ၂။ ရေါ်ရအးရအးစိုး ရြးြါရေ ်ရလျှောကထ်ားမှု

(ကိုယတ်ိုင်နှေင့် (၁)၏အခင့်ွရ အရြါ်ကကားောရေ)်
ကိုယစ်ားလှေယ)်

၂။ ၎င်း ၎င်း ၉၄/၂၀၁၈ ဦးထေွး်ဝင်း ဦးဝင်းထေိ် ၁။ ဦးလှေရအာင်(ကယွလ်ေွ)် ၂။ ဦးရဇာ်ရဇာ်ဝင်း (အမှုအားရြ်ုသိမ်းခင့်ွ
(၎င်း၏အခင့်ွရကိုယစ်ား ရေါ်ရအးရအးသေ့် ၂။ ဦးရှီေနို ၃၊ ၄ ကိုယတ်ိုင် ရလျှောကထ်ားမှုအရြါ်

လှေယ ်ဦးသိေး်ရရွှေ(ခ) (ကယွလ်ေွသူ်ဦးရစာရအာင် ၅ မှေ ၉ ရေါ်ပမင့်ပမင့်ရဆွ ကကားောရေ။်)
မင်းသိေး်ရဆ)ွ ၏ တရားဝင်ကိုယစ်ားလှေယ)်

၃။ ဦးခင်ရမာင်ရင်
(ကယွလ်ေွသူ် ရေါ်ခင်ရဆ၏ွ
တရားဝင်ကိုယစ်ားလှေယ)်
၄။ ဦးခင်ရမာင်ရထးွ

(ကယွလ်ေွ)်
၅။ မဇင်မာဦး
၆။ မတင်တင်ရအး
၇။ မနှေင်းဝတရ်ည်
၈။ မယမင်းရထးွ
(ကိုယတ်ိုင်နှေင့်  ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၉
တိ့ု၏ အခင့်ွရကိုယစ်ားလှေယ်)

၉။ ရမာင်ရတဇာရအာင်

ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

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

( 2021 ခနုှေစ၊် ရမ လ  ၃ ရက်ရေ့မှေ ရမ လ ၇ ရက်ရေ့ထိ)

အ

မှေတ်

စဉ်
ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျေ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချေက်



အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ

ရရှေ ရေ

ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

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

( 2021 ခနုှေစ၊် ရမ လ  ၃ ရက်ရေ့မှေ ရမ လ ၇ ရက်ရေ့ထိ)

အ

မှေတ်

စဉ်
ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျေ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချေက်

၃။ ၃-၅-၂၀၂၁ တရားမြထမ ၂၈/၂၀၁၈ ဦးထေွး်ဝင်း ဦးဝင်းထေိ် ၁။ မနှေင်းရဝရဝရအာင် ၁၊ ၂ ရေါ်ပမင့်ပမင့်ရဆွ ကကားောရေ။်
(တေလလာရေ့) အယခူမံှု (၎င်း၏အခင့်ွရကိုယစ်ား ရေါ်ရအးရအးသေ့် ၂။ ရမာင်ချေမ်းပငိမ်းရအာင် ၃။ ဦးရဇာ်ရဇာ်ဝင်း

လှေယ ်ဦးသိေး်ရရွှေ(ခ) (ကယွလ်ေွသူ်ဦးလှေရအာင် ၄။ ကိုယတ်ိုင်
မင်းသိေး်ရဆ)ွ ၏ တရားဝင်ကိုယစ်ားလှေယမ်ျေား) 5 မှေ 9 ရေါ်ပမင့်ပမင့်ရဆွ

၃။ ရေါ်ရှီေးနို
(ကယွလ်ေွသူ်ဦးရစာရအာင်
၏ တရားဝင်ကိုယစ်ားလှေယ)်
၄။ ဦးခင်ရမာင်ရင်
(ကယွလ်ေွသူ် ရေါ်ခင်ရဆ၏ွ
တရားဝင်ကိုယစ်ားလှေယ)်
၅။ မဇင်မာဦး
၆။ မတင်တင်ရအး
၇။ မနှေင်းဝတရ်ည်
၈။ မယမင်းရထးွ
(ကိုယတ်ိုင်နှေင့်  ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၉
တိ့ု၏ အခင့်ွရကိုယစ်ားလှေယ်)

၉။ ရမာင်ရတဇာရအာင်
၄။ ၎င်း တရားမပြင်ဆင်မှု ၅၃၃/၂၀၁၇ ၁။ ဦးဝင်းသေး်(ခ)ကိုငယ် ဦးဝင်းလှိုင် ၁။ ဦးအမ်ကရူာရှိေ(ကယွလ်ေွ)် ၂။ ဦးဘချေစ် (ရလျှောကထ်ားခရံသူအမှေတ်

၂။ ရေါ်ခင်သင်းသင်း ရေါ်ခင်ရမစီ ၂။ ရေါ်ရိုကယီာ ဦးထကရ်ေဝင်း (၁) ဦးအမ်ကရူာရှိေ ကယွလ်ေွ်
( ၎င်း၏အခင့်ွရကိုယစ်ားလှေယ် ဦးတင်ရမာင်ရအး သပြင့် တရားဝင်ကိုယစ်ား 
ဦးစေိရ်သာင်း ) ၃။ ရေါ်ယမင်းလတ် လှေယရ်လျှောကထ်ားမှုအရြါ်
၃။ ရေါ်သီသီညေွ့် ရေါ်ခင်ရမသက် ကကားောရေ။်)



အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ

ရရှေ ရေ

ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

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

( 2021 ခနုှေစ၊် ရမ လ  ၃ ရက်ရေ့မှေ ရမ လ ၇ ရက်ရေ့ထိ)

အ

မှေတ်

စဉ်
ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျေ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချေက်

၅။ ၃-၅-၂၀၂၁ တရားမပြင်ဆင်မှု ၅၆၆/၂၀၁၇ ရေါ်သီသီညေွ့် ရေါ်ယမင်းလတ် ၁။ ဦးအမ်ကရူာရှိေ(ကယွလ်ေွ)် ၂။ ဦးဘချေစ် (ရလျှောကထ်ားခရံသူအမှေတ်

(တေလလာရေ့) ရေါ်ခင်ရမသက် ၂။ ရေါ်ရိုကယီာ ဦးထကရ်ေဝင်း (၁) ဦးအမ်ကရူာရှိေ ကယွလ်ေွ်

( ၎င်း၏အခင့်ွရကိုယစ်ားလှေယ် ဦးတင်ရမာင်ရအး သပြင့် တရားဝင်ကိုယစ်ား 

ဦးစေိရ်သာင်း) ၃၊ ၄ ဦးဝင်းလှိုင် လှေယရ်လျှောကထ်ားမှုအရြါ်

၃။ ဦးဝင်းသေး်(ခ)ကိုငယ် ရေါ်ခင်ရမစီ ကကားောရေ။်)

၄။ ရေါ်ခင်သင်းသင်း

6။ ၎င်း တရားမြထမ 567/2017 ရေါ်ကျေင်မွေရ်ောင်(ခ) ဦးပမင့်ရအာင် ရေါ်ညေွ့ည်ေွ့ရ်ရွှေ ဦးမုိကက်ယ(်လ)် ကကားောရေ။်

          အယခူမံှု မွေရ်ောင်

မှေတ်ချေက်။     ရရးသားရလျှောက်လဲချေက်(2)ရစာင်စ ီတင်သွင်းရြါမည်။(လုိင်စင်အမှေတ်ြါရမည်။)



အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ

ရရှေ ရေ

ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

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

( 2021 ခနုှေစ၊် ရမ လ  ၃ ရက်ရေ့မှေ ရမ လ ၇ ရက်ရေ့ထိ)

အ

မှေတ်

စဉ်
ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျေ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချေက်

၁။ ၄-၅-၂၀၂၁ တရားမပြင်ဆင်မှု ၅၂၉/၂၀၂၀ ဦးမုိောမကဆ်ယေ်ဘ်ာေ(်ခ) ဦးလှေချေ ို ဦးဆရူလမေ် - (အမှုအားပြေလ်ည်လကခ်ံ
( အ္လါရေ့ ) ဦးခင်ရမာင်ရအး ရြးြါရေ ်ရလျှောကထ်ားမှု

အရြါ်ကကားောရေ)်

၂။ ၎င်း တရားမြထမ ၁၂၆/၂၀၁၈ ကိုထေွး်လင်းဦး ကိုယတ်ိုင် မပမရရွှေစင် ဦးကကည်သိေး် (အမှုအားရြ်ုသိမ်းခင့်ွရလျှောကထ်ား၍ကကားောရေ။်)
အယခူမံှု ရေါ်ခင်လတလ်တစ်ိုး ထား၍ ကကားောရေ။်)

၃။ ၎င်း တရားမပြင်ဆင် ၁၈၆/၂၀၁၈ ဦးသိေး်ရမာင် ကိုယတ်ိုင် ၁။ ရေါ်လှေဝင်း ဦးရဇာ်ရဇာ်ဝင်း ကကားောရေ။်
၂။ ရေါ်ခင်သေး်(ခ)
မာမူသာဘဘီီ
၃။ မခင်သေး်ဝင်း
၄။ ကိုရအာင်သေး်
၅။ ကိုရအာင်သိေး်
၆။ ကိုရမာင်ရမာင်လင်ွ
၇။ ကိုရမာင်ရမာင်သေး်
( ၂ မှေ ၇ ကယွလ်ေွသူ် 
၏ တရားဝင်ကိုယစ်ားလှေယမ်ျေား
၈။ ရေါ်ခင်ခင်
(ကယွလ်ေွသူ် ဦးချေစစ်ေိ၏်
တရားဝင်ကိုယစ်ားလှေယ)်
၉။ ဦးရထးွရမာင်
(ကိုယတ်ိုင်နှေင့် ၁၀ ၏အခင့်ွရ
ကိုယစ်ားလှေယ)်
၁၀။ ရေါ်ပမင့်ပမင့်သေး်



အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ

ရရှေ ရေ

ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

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

( 2021 ခနုှေစ၊် ရမ လ  ၃ ရက်ရေ့မှေ ရမ လ ၇ ရက်ရေ့ထိ)

အ

မှေတ်

စဉ်
ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျေ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချေက်

၄။ ၄-၅-၂၀၂၁ တရားမပြင်ဆင်မှု ၄၈၉/၂၀၁၈ ဦးသိေး်ရမာင် ကိုယတ်ိုင် ၁။ ရေါ်လှေဝင်း ဦးရဇာ်ရဇာ်ဝင်း ကကားောရေ။်

( အ္လါရေ့ ) ၂။ ရေါ်ခင်သေး်(ခ)

မာမူသာဘဘီီ

၃။ မခင်သေး်ဝင်း

၄။ ကိုရအာင်သေး်

၅။ ကိုရအာင်သိေး်

၆။ ကိုရမာင်ရမာင်လင်ွ

၇။ ကိုရမာင်ရမာင်သေး်

( ၂ မှေ ၇ ကယွလ်ေွသူ် 

၏ တရားဝင်ကိုယစ်ားလှေယမ်ျေား

၈။ ရေါ်ခင်ခင်

(ကယွလ်ေွသူ် ဦးချေစစ်ေိ၏်

တရားဝင်ကိုယစ်ားလှေယ)်

၉။ ဦးရထးွရမာင်

(ကိုယတ်ိုင်နှေင့် ၁၀ ၏အခင့်ွရ
ကိုယစ်ားလှေယ)်

၁၀။ ရေါ်ပမင့်ပမင့်သေး်

၅။ ၎င်း ၎င်း 601/2018 ၎င်း ၎င်း ၎င်း ၎င်း ၎င်း

မှေတ်ချေက်။     ရရးသားရလျှောက်လဲချေက်(2)ရစာင်စ ီတင်သွင်းရြါမည်။(လုိင်စင်အမှေတ်ြါရမည်။)

            



အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ

ရရှေ ရေ

ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

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

( 2021 ခနုှေစ၊် ရမ လ  ၃ ရက်ရေ့မှေ ရမ လ ၇ ရက်ရေ့ထိ)

အ

မှေတ်

စဉ်
ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျေ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချေက်

၁။ ၅-၅-၂၀၂၁ တရားမြထမ ၃၂၂/၂၀၁၈ ၁။ ရေါ်ပမင့်ပမင့် ရေါ်တင်တင်ရအး(ခ) ၁။ ရေါ်ရေးရေးဝင်း ၁။ ဦးရအာင်နိုင် (အမှုရြ်ုသိမ်းခင့်ွရလျှောက်

(ဗုေ္ဓေးူရေ့) အယခူမံှု ၂။ ဦးတိုး ရေါ်တင်ရအး ၂။ ရေါ်တင်တင်ရေး ၂။ ကိုယတ်ိုင် ထား၍ကကားောရေ။်)

(ြထမခုံ) (၎င်း၏ေးီစြ်ရာမိတရ်ဆွ

အစမ်အရင်း ရေါ်ပမင့်ပမင့်)

၂။ ၎င်း တရားမအရထွရထွ၆၁/၂၀၁၈ ရေါ်ရအးစီ ကိုယတ်ိုင် ၁။ ရေါ်ခင်မမ ဦးညေွ့ရ်ှိေေ် ကကားောရေ။်

အယခူမံှု (ကိုယတ်ိုင်နှေင့် ၂၊ ၃ တိ့ု၏

အခင့်ွရကိုယစ်ားလှေယ)်

၂။ ရေါ်သီတာဝင်း

၃။ ရေါ်ရအးပမ

၃။ ၎င်း တရားမြထမ ၂၅၃/၂၀၁၈ ဦးပမင့်စိုး(ခ)ဦးပမတရ်ကျော် ဦးတင်ရမာင်သိေး် ၁။ ရေါ်ရအးကကူ(ကယွလ်ေွ)် ၂။ ရေါ်နယွေ်ရီအာင် (အယခူတံရားပြိုင်အမှေတ်(၁)

အယခူမံှု ရေါ်အိအိခင် ၂။ ဦးထေွး်ရကျော် ၃ မှေ ၅ ကိုယတ်ိုင် ကယွလ်ေွသ်ပြင့် အမှုသည်

ရေါ်ယဉယ်ဉရ်အာင် ၃။ ရေါ်ခင်ခင်ကကယ် အပြစမ်ှေ ြယထ်တုခ်င့်ွပြုရေ်

( ၎င်း၏အခင့်ွရကိုယစ်ားလှေယ် ရလျှောကထ်ားမှုအရြါ်

ရေါ်သဉ္ဇာထေွး်) ကကားောရေ။်)

၄။ ရေါ်ပမင့်ပမင့်ရဝ(ခ)

ရေါ်လှေဦးရဝ

၅။ ဦးခင်ရကျော်



အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ

ရရှေ ရေ

ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

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

( 2021 ခနုှေစ၊် ရမ လ  ၃ ရက်ရေ့မှေ ရမ လ ၇ ရက်ရေ့ထိ)

အ

မှေတ်

စဉ်
ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျေ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချေက်

၄။ ၅-၅-၂၀၂၁ တရားမြထမ ၄၅၂/၂၀၁၉ ၁။ ္ျောေင်္ရ်ီ(ခ)Osman(ခ)ရေါ်ချေစစ်န္ီဒ ၁။ ရှိုင်းရဆာကလ်ြ်ုရရး ကိုယတ်ိုင် ကကားောရေ။်

(ဗုေ္ဓေးူရေ့) အယခူမံှု Jehangir ကမု္ပဏ(ီ၎င်း၏ကိုယစ်ား

(ြထမခုံ) ၂။ ဦးယစူတွ်(ြ်) အရထွရထမွေရ်ေ္ျော

၃။ ဦးမုိေမ္မေ်ရိုင်ောေ် ဦးမျေ ို းမင်းထေွး်)

၄။ ဦးမူဆာ ၂။ ဦးဝင်းရအာင်

၃။ ဦးမျေ ို းညေွ့်

မှေတ်ချေက်။     ရရးသားရလျှောက်လဲချေက်(2)ရစာင်စ ီတင်သွင်းရြါမည်။(လုိင်စင်အမှေတ်ြါရမည်။)

            



အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ

ရရှေ ရေ

ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

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

( 2021 ခနုှေစ၊် ရမ လ  ၃ ရက်ရေ့မှေ ရမ လ ၇ ရက်ရေ့ထိ)

အ

မှေတ်

စဉ်
ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျေ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချေက်

1။ ၅-၅-၂၀၂၁ တရားမြထမ ၄၃၄/၂၀၁၈ ရေါ်သူဇာစိုး ဦးလှေပမင့် ရေါ်ပမစမ်ိး ဦးသိေး်စိုးထေွး် (အမှုရြ်ုသိမ်းခင့်ွရလျှောက်

(ဗုေ္ဓေးူရေ့) အယခူမံှု ထား၍ကကားောရေ။်)

(ေုတယိခုံ) (ကာလစည်းကမ်းသတက်စိ္စ

ြါသည်။)

၂။ ၎င်း တရားမပြင်ဆင်မှု ၂၇၈/၂၀၁၉ ၁။ ရေါ်ကကည်စေိ(်ကယွလ်ေွ)် ဦးစသိံေး် ရေါ်တင်ပမင့် ဦးကျေင်ရထးွ (ရလျှောကထ်ားသူအမှေတ(်၁)

၂။ ဦးမင်းနိုင် ရေါ်ပမသီတာ ကယွလ်ေွသ်ပြင့် တရားဝင်

၃။ ရေါ်သေး်သေး်ချေ ို ရေါ်တင်ေလီာဝင်း ကိုယစ်ားလှေယရ်လျှောကထ်ား

မှုအရြါ်ကကားောရေ။်)

၃။ ၎င်း ၎င်း 18/2019 ဦးရဇယျောဝင်း ဦးသေး်ရအာင် M4 MEGA COMPANY ဦးစေး်ပမင့် ကကားောရေ။်

ရေါ်သေး်ပမင့်ကကည် LIMITED(၎င်း၏ကိုယစ်ား

ဉးီမင်းရကျော်ထေွး်)

အရထွရထမွေရ်ေ္ျော



အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ

ရရှေ ရေ

ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

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

( 2021 ခနုှေစ၊် ရမ လ  ၃ ရက်ရေ့မှေ ရမ လ ၇ ရက်ရေ့ထိ)

အ

မှေတ်

စဉ်
ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျေ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချေက်

၄။ ၅-၅-၂၀၂၁
တရားမြထမ 326/2017 ဦးတင်ထေွး် ရေါ်လှေလှေလင်ွ 1။ ရေါ်ခင်သေး်ဝင်း ကိုယတ်ိုင် ကကားောရေ။်

(ဗုေ္ဓေးူရေ့)
အယခူမံှု (ကယွလ်ေွသူ် ရေါ်ခင်စေး်ပမင့် 2။ ဦးဝင်းစိုး

(ေုတယိခုံ) ၏တရားဝင်ကိုယစ်ားလှေယ)် 3။ ဦးဝင်းခိုင်(ကိုယတ်ိုင်နှေင့်

( ၎င်း၏အခင့်ွရကိုယစ်ားလှေယ် 1၊ 2 တိ့ု၏အခင့်ွရကိုယစ်ား

ဦးသိေး်ထေွး်ဦး) လှေယ)်

( ကယွလ်ေွသူ် ရေါ်ပမင့်ပမင့်သေး်

၏ တရားဝင်ကိုယစ်ားလှေယ်

မျေား)

မှေတ်ချေက်။     ရရးသားရလျှောက်လဲချေက်(2)ရစာင်စ ီတင်သွင်းရြါမည်။(လုိင်စင်အမှေတ်ြါရမည်။)

             



အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ

ရရှေ ရေ

ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

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

( 2021 ခနုှေစ၊် ရမ လ  ၃ ရက်ရေ့မှေ ရမ လ ၇ ရက်ရေ့ထိ)

အ

မှေတ်

စဉ်
ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျေ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချေက်

၁။ ၆-၅-၂၀၂၁ တရားမြထမ ၄၉၇/၂၀၁၈ ဦးရကျော်ဝင်း ဦးသိေး်ဝင်း ဦးရကျော်သိေး် ဦးရမာင်ရမာင် (အမှုရြ်ုသိမ်းခင့်ွရလျှောက်

(ကကာသြရတးရေ့) အယခူမံှု ရေါ်ကကူကကူရဝ ထား၍ကကားောရေ။်)

၂။ ၎င်း တရားမပြင်ဆင်မှု ၃၅၄/၂၀၁၉ ၁။ ဦးရအာင်ရကျော်ရင် ဦးတင်ဝင်း ဦးရအာင်ချေ(ီကယွလ်ေွ)် - (ရလျှောကထ်ားခရံသူ
၂။ ဦးရအာင်ဝင်း ကယွလ်ေွသ်ပြင့် တရားဝင်
၃။ ဦးရေရ်ကွး ကိုယစ်ားလှေယရ်လျှောကထ်ား
၄။ ဦးသံရချောင်း မှုအရြါ် ကကားောရေ။်)
၅။ ဦးရစာယဝူင်းစေိ်

၃။ ၎င်း တရားမအရထွရထွ 59/2016 ရေါ်သင်းသင်းရီ ဦးမျေ ို းမင်းရအာင် 1။ ဦးစေိဝ်င်း ကိုယတ်ိုင် ကကားောရေ။်
အယခူမံှု ( ၎င်း၏အခင့်ွရကိုယစ်ားလှေယ် 2။ ဦးညီညီရထးွ

ဦးရှေေက်ာ)

၄။ ၎င်း တရားမြထမ 229/2017 ဦးကကည်ရအး ရေါ်ခင်ဇာဦး 1။ ဦးတင်ပမင့် 2။ရေါ်ရထးွရထးွ 1၊ 8 မှေ 16 ကိုယတ်ိုင် ၎င်း

အယခူမံှု 3။ ဦးသေး်စေိ ်4။ ရေါ်ခင်ပမ 2 မှေ 7 ရေါ်လင်းလင်းရအာင်

5။ ရေါ်ပမင့်ပမင့်စေး်6။ဦးပမင့်ကကည်

7။ ဦးညေွ့သ်ေး် 8။ ဦးဝင်းနိုင်

9။ ရေါ်မိြိေ ်10။ ရေါ်မိရသး

11။ ဦးပမမုိး 12။ ဦးပမချေစ်

13။ဦးရကျော်ရအး14။ဦးထေွး်ရဝ

15။ဦးဝင်းရအာင်

16။ရေါ်မိစေး်ဝင်း

မှေတ်ချေက်။     ရရးသားရလျှောက်လဲချေက်(2)ရစာင်စ ီတင်သွင်းရြါမည်။(လုိင်စင်အမှေတ်ြါရမည်။)



အယူခတံရားလုိ အယူခတံရားလုိရရှေ ရေ အယူခတံရားပြိုင် အယူခတံရားပြိုင်ရရှေ ရေ

ရလျှောက်ထားသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ ရလျှောက်ထားခရံသူ

ရရှေ ရေ

ရေကု်ေတုိ်င်းရေသကကီးတရားလွှတ်ရတာ်

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

( 2021 ခနုှေစ၊် ရမ လ  ၃ ရက်ရေ့မှေ ရမ လ ၇ ရက်ရေ့ထိ)

အ

မှေတ်

စဉ်
ကကားောမည့်ရေ့ အမှုအမျေ ို းအစား အမှုအမှေတ် မှေတ်ချေက်

၁။ ၇-၅-၂၀၂၁ တရားမြထမ ၂၃၂/၂၀၁၉ ၁။ မရစာရီလင်း ဦးရအာင်ရကျော်မင်း ၁။ ရေါ်ကကည်ကကည်ရဝ ဦးရမာင်ရမာင် (အမှုရြ်ုသိမ်းခင့်ွရလျှေကထ်ား

(ရသာကကာရေ့) အယခူမံှု (ကယွလ်ေွသူ် ဦးရမာင်ရီ၏ ရေါ်ဝင်းစန္ဒာရအာင် ၂။ ဦးရအးရကျော် ဦးရသာ်တာထေွး် ၍ကကားောရေ ်။)

တရားဝင်ကိုယစ်ားလှေယ)် (ကိုယတ်ိုင်နှေင့် ၁ ၏အခင့်ွရ

၂။ ရေါ်စိုးစိုးရီ ကိုယစ်ားလှေယ)်

၂။ ၎င်း တရားမပြင်ဆင်မှု ၁၄၇/၂၀၁၉ ရေါ်နှေင်းနှေင်းသွင် ရေါ်စေး်တင့် ရေါ်ရအးပမင့် ကိုယတ်ိုင် ကကားောရေ။်

( ၎င်း၏အခင့်ွရကိုယစ်ားလှေယရ်ေါ်ပြိုးပြိုးအိ (ကယွလ်ေွသူ် ဦးစသိံေး်၏

ဦးရကျော်သိေး်) ရေါ်ရအာင်ရအာင်ရအး တရားဝင်ကိုယစ်ားလှေယ)်

၃။ ၎င်း ၎င်း ၁၄၈/၂၀၁၉ ၎င်း ၎င်း ၎င်း ၎င်း ၎င်း

၄။ ၎င်း တရားမြထမ ၃၁၄/၂၀၁၇ ၁။ ဦးရရွှေထေွး် ရေါ်သီတာဝင်း ၁။ ဦးရသာင်းပမင့် ဦးတင်ထေွး် ၎င်း

အယခူမံှု ၂။ ရေါ်ဝင်း (ကိုယတ်ိုင်နှေင့် ၂ ၏အခင့်ွရ (အမိေ့ ်၄၁၊ ေည်းဥြရေ 

၃။ ဦးစေး်လင်ွ ကိုယစ်ားလှေယ)် ၂၆(၁)အရ ကေ့က်ကွလ်ွှာ

၄။ မပြူပြူဝင်း ၂။ ရေါ်မူယာရမာင် ကစိ္စြါသည်။)

၅။ မေေီဝီင်း

၆။ ဦးတင်ဝင်း

မှေတ်ချေက်။     ရရးသားရလျှောက်လဲချေက်(2)ရစာင်စ ီတင်သွင်းရြါမည်။(လုိင်စင်အမှေတ်ြါရမည်။)

             









(အမှုအားရြ်ုသိမ်းခင့်ွရလျှောကထ်ား၍ကကားောရေ။်)
















