
 
 
 

     

    ( ၁၇   - ၁၂ - ၂၀၁၉ ) ရက်ေန့တငွ ်ရုံးထုိငသ်ည့် တရားသူကီးများထံတငြ်ပေသာ 

အမများနှင့် ပတသ်က်သည့် ေဆာငရွ်က်မ အေြခအေန 

ဦးမျ ိုးတင့် ၊ ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်တရားသူကီး 

ဦးစိုးနိုင် ၊ ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်တရားသူကီး 

 

 

စဉ်  အမအမျ ိုးအစားနှင့် အမအမှတ်  ေဆာင်ရွက်ချက် 

၁။ 

၂။ 

၃။ 

၄။ 

၅။ 

၆။ 

၇။ 

၈။ 

၉။ 

၁၀။ 

၁၁။ 

၁၂။ 

၁၃။ 

၁၄။ 

၁၅။ 

၁၆။ 

 

 

ရာဇဝတ်အေထွေထွေလာက်လာ(အထူး)အမှတ်           ၂၀၅ / ၂၀၁၉      

ရာဇဝတ်အေထွေထွေလာက်လာ(အထူး)အမှတ်           ၂၁၈ / ၂၀၁၉      

ရာဇဝတ်အေထွေထွေလာက်လာ(အထူး)အမှတ်           ၂၁၉ / ၂၀၁၉      

ရာဇဝတ်အေထွေထွေလာက်လာ(အထူး)အမှတ်          ၂၂၀  / ၂၀၁၉       

ရာဇဝတ်အေထွေထွေလာက်လာ(အထူး)အမှတ်           ၂၂၄ / ၂၀၁၉      

ရာဇဝတ်အေထွေထွေလာက်လာ(အထူး)အမှတ်          ၂၂၅ / ၂၀၁၉        

ရာဇဝတ်အေထွေထွေလာက်လာ(အထူး)အမှတ်           ၂၃၃ /၂၀၁၉       

ရာဇဝတ်အေထွေထွေလာက်လာ(အထူး)အမှတ်           ၂၃၅ /၂၀၁၉       

ရာဇဝတ်အယူခံမအမှတ်                                            ၈၀ /၂၀၁၉        

ေသဒဏ်အတည်ြပမအမှတ်                                        ၈ / ၂၀၁၉        

ရာဇဝတ်အေထွေထွေလာက်လာ(အထူး)အမှတ်         ၁၂၆ / ၂၀၁၉        

ရာဇဝတ်အေထွေထွေလာက်လာ(အထူး)အမှတ်        ၁၂၇ / ၂၀၁၉        

ရာဇဝတ်အေထွေထွေလာက်လာ(အထူး)အမှတ်       ၁၃၁ / ၂၀၁၉         

ရာဇဝတ်အေထွေထွေလာက်လာ(အထူး)အမှတ်       ၁၃၆ / ၂၀၁၉         

ရာဇဝတ်အေထွေထွေလာက်လာ(အထူး)အမှတ်       ၁၃၉ / ၂၀၁၉         

ရာဇဝတ်အေထွေထွေလာက်လာ(အထူး)အမှတ်       ၁၅၈ / ၂၀၁၉        

 

စီရင်ချက်ချမှတ်ရန်သီးသန့်ထားသည်။ 

စီရင်ချက်ချမှတ်ရန်သီးသန့်ထားသည်။ 

စီရင်ချက်ချမှတ်ရန်သီးသန့်ထားသည်။ 

စီရင်ချက်ချမှတ်ရန်သီးသန့်ထားသည်။ 

စီရင်ချက်ချမှတ်ရန်သီးသန့်ထားသည်။ 

စီရင်ချက်ချမှတ်ရန်သီးသန့်ထားသည်။ 

စီရင်ချက်ချမှတ်ရန်သီးသန့်ထားသည်။ 

စီရင်ချက်ချမှတ်ရန်သီးသန့်ထားသည်။ 

စီရင်ချက်ချမှတ်ရန်သီးသန့်ထားသည်။ 

စီရင်ချက်ချမှတ်ရန်သီးသန့်ထားသည်။ 

စီရင်ချက်ချမှတ်သည်။ 

စီရင်ချက်ချမှတ်သည်။ 

စီရင်ချက်ချမှတ်သည်။ 

စီရင်ချက်ချမှတ်သည်။ 

စီရင်ချက်ချမှတ်သည်။ 

စီရင်ချက်ချမှတ်သည်။ 

 

 

 

 

  



(၁၇-၁၂-၂၀၁၉) ရကန် ေ့တွငတ်င်သငွ််းသည ရ်  ်းစခ ််းတွင််းတရော်းသူကက ်းထ တင်ပြနသောအမှုမ ော်းနှင်  

ြတ်သကသ်ည ်န ောငရ်ွကမ်ှုအနပခအန  

ဦ်းမ   ်းဝင််း ၊ ပြည်နထောငစ် တရော်းလွှတန်တော်ခ  ြ်တရော်းသူကက ်း 

 

စဉ ် အမှုအမ   ်းအစော်းနှင အ်မှုအမှတ ် န ောင်ရကွခ် က ်

၁။ ရာဇဝတ်ပြင်ဆငမ်ှု ၁၄၅၇(ခ)၂၀၁၉ ရ  ုံးရ  ှေ့ပ  ို့ပါ။ 

၂ ။ ရာဇဝတ်ပြင်ဆငမ်ှု ၁၄၅၈(ခ)၂၀၁၉ ရ  ုံးရ  ှေ့ပ  ို့ပါ။ 

၃။ ရာဇဝတ်ပြင်ဆငမ်ှု ၁၄၅၉(ခ)၂၀၁၉ ရ  ုံးရ  ှေ့ပ  ို့ပါ။ 

၄။ ရာဇဝတ်ပြင်ဆငမ်ှု ၁၄၆၀(ခ)၂၀၁၉ ရ  ုံးရ  ှေ့ပ  ို့ပါ။ 

၅။ ရာဇဝတ်ပြင်ဆငမ်ှု ၁၄၆၁(ခ)၂၀၁၉ ရ  ုံးရ  ှေ့ပ  ို့ပါ။ 

၆။ ရာဇဝတ်ပြင်ဆငမ်ှု ၁၄၆၂(ခ)၂၀၁၉ ရ  ုံးရ  ှေ့ပ  ို့ပါ။ 

၇။ ရာဇဝတ်အယူခံမှု ၂၄၉ /၂၀၁၉ ရ  ုံးရ  ှေ့ပ  ို့ပါ။ 

၈။ ရာဇဝတ်အယူခံမှု ၂၅၀ /၂၀၁၉ ရ  ုံးရ  ှေ့ပ  ို့ပါ။ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 



 (  ၁၇- ၁၂- ၂၀၁၉) ရက်န ေ့တွင် ရ ိုုံးထ ိုင်သည ် တရ ုံးသူကက ုံးထ  တငပ်ြနသ   

အမှုမ  ုံးနှင ်ြတ်သက်သည ် န  င်ရွက်မှု အနပြေအန  

ရ ိုုံးထ ိုငသ်ည ် တရ ုံးသူကက ုံး 

ဦုံးမြဟန်၊ ပြည်နထ ငစ်ိုတရ ုံးလွှတ်နတ ်ြေ ျုြ် တရ ုံးသူကက ုံး 

ခ ုံ (၁) 

စဉ် အမှုအမ  ျုုံးအစ ုံးနှင ် အမှုအမှတ် န  ငရွ်က်ြေ က် 

၁ 

၂ 

၃ 

၄ 

၅ 

၆ 

၇ 

၈ 

၉ 

၁၀ 

၁၁ 

၁၂ 

 

တရ ားမပြင်ဆငမ်ှုအမှတ်                         ၉၈၇/၂၀၁၉ 

တရ ားမပြင်ဆငမ်ှုအမှတ်                         ၉၈၈/၂၀၁၉ 

တရ ားမပြင်ဆငမ်ှုအမှတ်                         ၉၈၉/၂၀၁၉ 

တရ ားမပြင်ဆငမ်ှုအမှတ်                         ၉၉၀/၂၀၁၉ 

တရ ားမပြင်ဆငမ်ှုအမှတ်                         ၉၉၁/၂၀၁၉ 

တရ ားမပြင်ဆငမ်ှုအမှတ်                        ၉၉၂/၂၀၁၉ 

တရ ားမပြင်ဆငမ်ှုအမှတ်                        ၉၉၄/၂၀၁၉ 

တရ ားမပြင်ဆငမ်ှုအမှတ်                         ၉၉၆/၂၀၁၉ 

တရ ားမပြင်ဆငမ်ှုအမှတ်                         ၉၉၇/၂၀၁၉ 

တရ ားမပြင်ဆငမ်ှုအမှတ်                         ၉၉၉/၂၀၁၉ 

တရ ားမအယူခံမှုအမှတ်                          ၆၆၀/၂၀၁၉ 

တရ ားမအယူခံမှုအမှတ်                          ၆၆၁/၂၀၁၉  

လက်ခ သည်။     

ြလြ်သည်။       

လက်ခံသည်။  

ြလြ်သည်။    

လက်ခံသည်။  

  ပလပ်သည်။ 

လက်ခံသည်။  

လက်ခံသည်။ 

ပလပ်သည်။ 

ပလပ်သည်။ 

ပလပ်သည်။ 

လက်ခ သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(  ၁၇- ၁၂- ၂၀၁၉) ရက်နနေ့တွင် ရံိုုံးထ ိုင်သည ် တရ ုံးသူကက ုံးထံ တငမ်ြနသ   

အြှုြ  ုံးနှင ်ြတ်သက်သည ် န  င်ရွက်ြှု အနမြေအနန 

ရံိုုံးထ ိုငသ်ည ် တရ ုံးသူကက ုံး 

ဦုံးမြဟန်၊ မြည်နထ ငစ်ိုတရ ုံးလွှတ်နတ ်ြေ ျုြ် တရ ုံးသူကက ုံး 

စဉ် အမှုအမ   ျိုးအစ ျိုးနှင  ်အမှုအမှတ် ဆ  ငရ်ွက်ခ က် 

၁ 

  ၂ 

၃ 

၄ 

၅ 

၆ 

၇ 

၈ 

၉ 

၁၀ 

၁၁ 

၁၂ 

၁၃ 

၁၄ 

၁၅ 

၁၆ 

၁၇ 

၁၈ 

၁၉ 

တရ ျိုးမအဆ ွေဆ ွေဆလ  ကလ်     (အ  ျိုး)     ၆၉/၂၀၁၉ 

တရ ျိုးမအဆ ွေဆ ွေဆလ  ကလ်     (အ  ျိုး)     ၈၈/၂၀၁၉ 

တရ ျိုးမအဆ ွေဆ ွေဆလ  ကလ်     (အ  ျိုး)   ၁၄၃/၂၀၁၉ 

တရ ျိုးမအဆ ွေဆ ွေဆလ  ကလ်     (အ  ျိုး)   ၂၀၇/၂၀၁၉ 

တရ ျိုးမအဆ ွေဆ ွေဆလ  ကလ်     (အ  ျိုး)   ၂၁၉/၂၀၁၉ 

တရ ျိုးမအဆ ွေဆ ွေဆလ  ကလ်     (အ  ျိုး)   ၂၇၀/၂၀၁၉ 

တရ ျိုးမအဆ ွေဆ ွေဆလ  ကလ်     (အ  ျိုး)   ၂၇၄/၂၀၁၉ 

တရ ျိုးမအဆ ွေဆ ွေဆလ  ကလ်     (အ  ျိုး)   ၂၇၆/၂၀၁၉ 

တရ ျိုးမအဆ ွေဆ ွေဆလ  ကလ်     (အ  ျိုး)   ၃၁၅/၂၀၁၉ 

တရ ျိုးမအဆ ွေဆ ွေဆလ  ကလ်     (အ  ျိုး)   ၃၂၈/၂၀၁၉ 

တရ ျိုးမပပင် ငမ်ှု   အမှတ်                        ၄၃၀/၂၀၁၉ 

တရ ျိုးမပပင် ငမ်ှု   အမှတ်                        ၄၄၁/၂၀၁၉ 

တရ ျိုးမပပင် ငမ်ှု   အမှတ်                        ၄၇၆/၂၀၁၉ 

တရ ျိုးမအယ ခ မှု    အမှတ်                         ၂၆၂/၂၀၁၉ 

တရ ျိုးမပပင် ငမ်ှု   အမှတ်                        ၃၁၄/၂၀၁၉ 

တရ ျိုးမပပင် ငမ်ှု   အမှတ်                        ၃၅၃/၂၀၁၉ 

တရ ျိုးမပပင် ငမ်ှု   အမှတ်                        ၄၀၂/၂၀၁၉ 

တရ ျိုးမပပင် ငမ်ှု   အမှတ်                        ၅၅၂/၂၀၁၉ 

တရ ျိုးမပပင် ငမ်ှု   အမှတ်                        ၆၈၈/၂၀၁၉ 

စီရငခ် က်ခ မှတ်သည်။ 

စီရငခ် က်ခ မှတ်သည်။ 

စီရငခ် က်ခ မှတ်သည်။ 

စီရငခ် က်ခ မှတ်သည်။ 

စီရငခ် က်ခ မှတ်သည်။  

စီရငခ် က်ခ မှတ်သည်။ 

စီရငခ် က်ခ မှတ်သည်။ 

စီရငခ် က်ခ မှတ်သည်။ 

စီရငခ် က်ခ မှတ်သည်။ 

စီရငခ် က်ခ မှတ်သည်။ 

စီရငခ် က်ခ မှတ်သည်။ 

စီရငခ် က်ခ မှတ်သည်။ 

စီရငခ် က်ခ မှတ်သည်။ 

စီရငခ် က်ခ မှတ်သည်။ 

စီရငခ် က်ခ မှတ်သည်။ 

စီရငခ် က်ခ မှတ်သည်။ 

စီရငခ် က်ခ မှတ်သည်။ 

စီရငခ် က်ခ မှတ်သည်။ 

စီရငခ် က်ခ မှတ်သည်။ 

 

 



( ၁၇ - ၁၂ -၂၀၁၉ ) ရက်န ေ့တွင် ရံိုုံးထ ိုင်သည ်တရ ုံးသူကက ုံးထံ 

တငပ်ြနသ အမှုမ  ုံးနှင ်ြတ်သက်သည ် န  ငရွ်က်မှုအနပြေအန  

ဦးခငမ် ောင်ကြည်၊ ပြည်နထ ငစ်ိုတရ ုံးလွှတ်နတ ်ြေ ျုြ်တရ ုံးသူကက ုံး 

ခ ုံ (၂) 

စဉ် အမှုအမ  ျုုံးအစ ုံးနှင ် အမှုအမှတ် န  ငရွ်က်ြေ က် 

၁ တ ရ ားမပြင်ဆ ငမ်ှု အမှတ် ၁ ၀၀၀/ ၂၀၁ ၉ ပလပ် သ ည်။ 

၂ တ ရ ားမပြင်ဆ ငမ်ှု အမှတ် ၁ ၀၀၁ / ၂၀၁ ၉ ပလပ် သ ည်။ 

၃ တ ရ ားမပြင်ဆ ငမ်ှု အမှတ် ၁ ၀၀၂/  ၂၀၁ ၉ လကခ်ံသည်။ 

၄ တ ရ ားမပြင်ဆ ငမ်ှု အမှတ် ၁ ၀၀၃/ ၂၀၁ ၉ လကခ်ံသည်။ 

၅ တရ ားမအယူခံမှုအမှတ် ၆၆၂/ ၂၀၁၉ ပလပ် သ ည်။ 

၆ တရ ားမအယူခံမှုအမှတ် ၆၆၃/ ၂၀၁၉ ပလပ် သ ည်။ 

၇ တ ရ ားမပြင်ဆ ငမ်ှု အမှတ် ၁ ၇ ၀/ ၂၀၁ ၉ စီရင်ချက်ချ မှတ်ရန ်သီား သန ်ထ  ားသ ည်။ 

၈ တ ရ ားမ အ ယူခ မှု အမှတ် ၃၆၀/ ၂၀၁ ၉ စီရင်ချက်ချ မှတ်ရန ်သီား သန ်ထ  ားသ ည်။ 

၉ တ ရ ားမ အ ယူခ မှု အမှတ်  ၄၆၇/ ၂၀၁ ၉ စီရင်ချက်ချ မှတ်ရန ်သီား သန ်ထ  ားသ ည်။ 

၁ ၀ တ ရ ားမအ ယူခံမှု အမှတ် ၄၈၃/ ၂ ၀၁ ၉ စီရင်ချက်ချ မှတ်ရန ်သီား သန ်ထ  ားသ ည်။ 

၁ ၁ တ ရ ားမအ ယူခံမှု အမှတ် ၄၈၉/ ၂၀၁ ၉ စီရင်ချက်ချ မှတ်ရန ်သီား သန ်ထ  ားသ ည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( ၁၇ - ၁၂ -၂၀၁၉ ) ရက်န ေ့တွင် ရံိုုံးထ ိုင်သည ်တရ ုံးသူကက ုံးထံ 

တငပ်ြနသ အမှုမ  ုံးနှင ်ြတ်သက်သည ် န  ငရွ်က်မှုအနပြေအန  

ဦးခငမ် ောင်ကြည်၊ ပြည်နထ ငစ်ိုတရ ုံးလွှတ်နတ ်ြေ ျုြ်တရ ုံးသူကက ုံး 

ခ ုံ (၂) 

စဉ် အမှုအမ  ျုုံးအစ ုံးနှင ် အမှုအမှတ် န  ငရွ်က်ြေ က် 

၁ တ ရ ားမပြင်ဆ ငမ်ှု အမှတ် ၈၄/ ၂၀၁ ၉ စီရင်ချက်ချ မှတ်သ ည်။ 

၂ တရ ားမအယူခံမှုအမှတ် ၅၆၃/ ၂၀၁၈ စီရင်ချက်ချ မှတ်သ ည်။ 

၃ တရ ားမအယူခံမှုအမှတ် ၅၆၄/ ၂၀၁၈ စီရင်ချက်ချ မှတ်သ ည်။ 

၄ တရ ားမအယူခံမှုအမှတ် ၅၆၅/ ၂၀၁၈ စီရင်ချက်ချ မှတ်သ ည်။ 

၅ တရ ားမအယူခံမှုအမှတ် ၈၈၈/ ၂၀၁၈ စီရင်ချက်ချ မှတ်သ ည်။ 

၆ တရ ားမအယူခံမှုအမှတ် ၁၃၇/ ၂၀၁၉ စီရင်ချက်ချ မှတ်သ ည်။ 

၇ တ ရ ားမပြင်ဆ ငမ်ှု အမှတ် ၁ ၅၃/ ၂၀၁ ၉ စီရင်ချက်ချ မှတ်သ ည်။ 

၈ တ ရ ားမပြင်ဆ ငမ်ှု အမှတ် ၁ ၇ ၃/ ၂၀၁ ၉ စီရင်ချက်ချ မှတ်သ ည်။ 

၉ တရ ားမအယူခံမှုအမှတ် ၈၀/ ၂၀၁၉ စီရင်ချက်ချ မှတ်သ ည်။ 

၁ ၀ တရ ားမအယူခံမှုအမှတ် ၁၆၆/ ၂၀၁၉ စီရင်ချက်ချ မှတ်သ ည်။ 

၁ ၁ တ ရ ားမပြင်ဆ ငမ်ှု အမှတ် ၂၇ ၈/ ၂၀၁ ၉ စီရင်ချက်ချ မှတ်သ ည်။ 

၁ ၂ တ ရ ားမပြင်ဆ ငမ်ှု အမှတ် ၄၁၅/  ၂၀၁ ၉ စီရင်ချက်ချ မှတ်သ ည်။ 

၁ ၃ တ ရ ားမပြင်ဆ ငမ်ှု အမှတ် ၄၁၆/  ၂၀၁ ၉ စီရင်ချက်ချ မှတ်သ ည်။ 

၁ ၄ တ ရ ားမပြင်ဆ ငမ်ှု အမှတ် ၄၁၇ / ၂၀၁ ၉ စီရင်ချက်ချ မှတ်သ ည်။ 

၁ ၅ တရ ားမအယူခံမှုအမှတ် ၂၉၂/ ၂၀၁၉ စီရင်ချက်ချ မှတ်သ ည်။ 

 

 

 



၁၇- ၁၂- ၂၀၁၉ ရက်နနေ့တွင် တငသွ်င််းသည ် ရံ ်းခန််းတွင််း တရော်းသူကက ်းထံ တငပ်ြနသော 

အမှုမ ော်းနှင ် ြတ်သက်သည ် န ောင်ရွက်မှုအနပခအနန 

ဉ ်းမ   ်းဝင််း  ၊  ပြည်နထောင်စ တရော်းလွှတ်နတော်ခ  ြ် တရော်းသူကက ်း 

 

စဉ် အမှုအမ   ျိုးအစ ျိုးနှင  ်အမှုအမှတ် ဆ  ငရ်ွက်ခ က် 

၁။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တရ ျိုးမပြင် င်မှုအမှတ် ၁၀၇၇ ရ ျုိုးဆရှှေ့ြ ုို့ြါ။ 

၂။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တရ ျိုးမပြင် င်မှုအမှတ် ၁၀၇၈ ရ ျုိုးဆရှှေ့ြ ုို့ြါ။ 

၃။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တရ ျိုးမပြင် င်မှုအမှတ် ၁၀၇၉ ရ ျုိုးဆရှှေ့ြ ုို့ြါ။ 

၄။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တရ ျိုးမပြင် င်မှုအမှတ် ၁၀၈ဝ ရ ျုိုးဆရှှေ့ြ ုို့ြါ။ 

၅။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တရ ျိုးမပြင် င်မှုအမှတ် ၁၀၈၁ ရ ျုိုးဆရှှေ့ြ ုို့ြါ။ 

၆။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တရ ျိုးမပြင် င်မှုအမှတ် ၁၀၈၂ ရ ျုိုးဆရှှေ့ြ ုို့ြါ။ 

၇။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တရ ျိုးမအယူခ မှုအမှတ် ၇၂၃ လက်ခ သည်။ 

၈။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တရ ျိုးမအယူခ မှုအမှတ် ၇၂၄ လက်ခ သည်။ 

၉။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တရ ျိုးမအယူခ မှုအမှတ် ၇၂၅ ရ ျုိုးဆရှှေ့ြ ုို့ြါ။ 

 


