
အ

မှတ်

စဥ်

စီရင်ချက်

ချမှတ်မည ်န ေ့
အမှုအမျ   ျိုးအစ ျိုး အမှုအမှတ်

တရ ျိုးလ ို/

နလ  က်ထ ျိုးသူ

တရ ျိုးလ ို/

နလ  က်ထ ျိုးသူ၏ 

နရှှေ့န 

တရ ျိုးခံ/

နလ  က်ထ ျိုးခံရသူ

တရ ျိုးခံ/

နလ  က်ထ ျိုးခံရသူ

၏ နရှှေ့န 

မှတ်ချက်

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉

၁။ ၁၃-၇-၂၀၂၁ တရ ျိုးမပထမအယူခံမှု ၈၈/၂၀၂၀ ဦျိုးန ေါ်ရင်ဝမ်ပါ-၆ ဦျိုးမမင ်န ွေ န ေါ်န ေါ်ရင်ဖို ် န ေါ်  ်ျိုးမမမမဝင်ျိုး စီရင်ချက်ချမှတရ် ်

(အ ဂါန ေ့)

၂။ ၎င်ျိုး တရ ျိုးမပထမအယူခံမှု ၁/၂၀၂၁ န ေါ်  ်ျိုးဝ ိုျိုးခမ်ျိုး ဦျိုးမျ   ျိုးမင်ျိုးသ  ်ျိုး ဗ ိုလ်မှ ျိုးဝင်ျိုးန ိုင်(ငင မ်ျိုး) ဦျိုးမျ   ျိုးမမင ်စ ိုျိုး ၎င်ျိုး

၃။ ၎င်ျိုး တရ ျိုးမပထမအယူခံမှု ၇/၂၀၂၁ န ေါ်သ  ်ျိုးနငွေ ဦျိုးနမ င်နမ င် န ေါ်စ  ်မဖ ပါ-၆ (၁)န ေါ်ဖူျိုးနဝခင် ၎င်ျိုး

(၂မှ၆ထ )န ေါ်ဥမမ ဝင်ျိုး

၄။ ၎င်ျိုး တရ ျိုးမပထမအယူခံမှု ၁၁/၂၀၂၁ န ေါ်နအျိုးကကည်ပါ-၃ ဦျိုးသ  ်ျိုးနရွှေ ဦျိုးဝင်ျိုးပါ-၆ န ေါ်နမသ ေ့်ဇင် ၎င်ျိုး

၅။ ၎င်ျိုး တရ ျိုးမပထမအယူခံမှု ၁၇/၂၀၂၁ န ေါ်နယ  ဦျိုးညီညီနဇ ် န ေါ်ဝ ိုေ့ကပ် န ေါ်ရွှေ ်ျိုးလ  မဖ ၎င်ျိုး

၆။ ၎င်ျိုး တရ ျိုးမမပင် င်မှု ၁၀၀/၂၀၂၀ န ေါ်သ  ်ျိုးနငွေ ဦျိုးနမ င်နမ င် န ေါ်စ  ်မဖ ပါ-၆ (၁)န ေါ်ဖူျိုးနဝခင် ၎င်ျိုး

(၂မှ၆ထ )န ေါ်ဥမမ ဝင်ျိုး

၇။ ၎င်ျိုး တရ ျိုးမမပင် င်မှု ၁၂၆/၂၀၂၀ န ေါ်ရင်နမပါ-၃ န ေါ်ချစ်စိုစိုနထွေျိုးခ ိုင် န ေါ်  ်ျိုးနမွေ ဦျိုးထွေ ်ျိုးနအ င်နကျ ် ၎င်ျိုး

၈။ ၎င်ျိုး တရ ျိုးမမပင် င်မှု ၁၂၇/၂၀၂၁ န ေါ်ရင်နမပါ-၃ န ေါ်ချစ်စိုစိုနထွေျိုးခ ိုင် န ေါ်အ ျိုးလ ် ဦျိုးထွေ ်ျိုးနအ င်နကျ ် ၎င်ျိုး

၉။ ၎င်ျိုး တရ ျိုးမမပင် င်မှု ၃၀/၂၀၂၁ ဦျိုးသ ်ျိုးန ိုင်စ ိုျိုး န ေါ်နအျိုးနအျိုးနအ င် ဦျိုးစ ်ျိုးက ိုက ိုပါ-၂ န ေါ်နရွှေဇင်သင်ျိုး ၎င်ျိုး

ရှမ်ျိုးမပည် ယ်တရ ျိုးလွှတန်တ ်
( ၁၃-၇-၂၀၂၁ )  ံ က်(၁၀:၀၀) ာရီမှစ၍ တရ ျိုးသူကကီျိုး(၁)ဦျိုးနရှှေ့တွေင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည ် တရ ျိုးမမှုမျ ျိုးစ ရင်ျိုး
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နလ  က်ထ ျိုးခံရသူ
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၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉

၁၀။ ၁၃-၇-၂၀၂၁ တရ ျိုးမပထမအယူခံမှု ၁၂/၂၀၂၁ ဦျိုးဝင်ျိုးနအ င်ပါ-၆ ဦျိုးအ ရ်တင်မမင ် ဦျိုးနအ င်နကျ ်မမင ် န ေါ်ခ ိုင်ခ ိုင်နဇ ် စီရင်ချက်ချမှတရ် ်

(အ ဂါန ေ့)

၁၁။ ၎င်ျိုး တရ ျိုးမပထမအယူခံမှု ၁၉/၂၀၂၁ ဦျိုးနအ င်နကျ ်မမင ် န ေါ်ခ ိုင်ခ ိုင်နဇ ် ဦျိုးဝင်ျိုးနအ င်ပါ-၆ ဦျိုးအ ရ်တင်မမင ် ၎င်ျိုး

၁၂။ ၎င်ျိုး တရ ျိုးမ ိုတ ယအယူခံမှု ၂/၂၀၂၁ န ေါ်သ  ီဝင်ျိုး ဦျိုးနဇ ်ဝင်ျိုးမမင ် န ေါ်နွေ ှေ့နွေ ှေ့ရီ န ေါ်န ာ်လှမျ   ျိုးစို ၎င်ျိုး

၁၃။ ၎င်ျိုး တရ ျိုးမမပင် င်မှု ၁၂၂/၂၀၂၀ န ေါ်နအျိုးနအျိုးဝင်ျိုး န ေါ်ဥမမ ဝင်ျိုး န ါ လင်ျိုး ဦျိုးနကျ ်ငမ  င် ၎င်ျိုး

ကိုမပဏီလီမ တက်

၁၄။ ၎င်ျိုး တရ ျိုးမမပင် င်မှု ၂၂/၂၀၂၁ ဦျိုးဝင်ျိုးဦျိုးပါ-၂ ဦျိုးသ  ်ျိုးနရွှေ ဦျိုးနကျ ်ထွေ ်ျိုးလင်ျိုး ဦျိုးစ ်ျိုးယိုန ိုင် ၎င်ျိုး

ရှမ်ျိုးမပည် ယ်တရ ျိုးလွှတန်တ ်

( ၁၃-၇-၂၀၂၁ )  ံ က်(၁၀:၀၀) ာရီမှစ၍ တရ ျိုးသူကကီျိုး(၁)ဦျိုးနရှှေ့တွေင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည ် တရ ျိုးမမှုမျ ျိုးစ ရင်ျိုး


