
ြြည်ေောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် 

ကရင်ြြည်နယ်တရားလွှတ်ေတာ် 

ဘားအံမမို့ 

 

( ၁၅ -  ၉ - ၂၀၂၁ )ရက်ေန့ (၁ဝးဝဝ)နာရအီချနိ် တရားသူကကီး(၁)ဦးေရှ့ ၌ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆုိင်ရာ အမှုများစာရင်း 

စဉ် 
အမိန့်ချမှတ် 

သည့ေ်န့ 
အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှတ် 

အယူခံတရားလိ ု အယူခံတရားလိုေရှ့ ေန အယူခံတရားခံ/မြိုင် အယူခံတရားခံ/မြိုင်ေရှ့ ေန 
မှတ်ချက် 

ေလျှောက်ေားသူ ေလျှောက်ေားသေူရှ့ ေန ေလျှောက်ေားခံရသူ ေလျှောက်ေားခံရသူေရှ့ ေန 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ 

၁ 

 

 

၁၅-၉-၂၀၂၁ 

 

 

ရာဇဝတ်အယူခံမှု 

 

၂၄/၂၀၂၁ 

 

 

ြြည်ေောင်စုသမ္မတ 

ြမန်မာနိုင်ငံေတာ် 

 

ေေါ်ြမတ်စုေအာင် 

လက်ေောက်ြြည်နယ်ဥြေေအရာရှိ 

ကရင်ြြည်နယ်ဥြေေချုြ်ရုံး  

၁။ေေါ်ကာလီမာ 

၂။ဦးကာလီဘာ(ခ) 

    ခင်ေမာင် 

ဦးခင်ေမာင်ညို  

တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ ေန 

 

စီရင်ချက် 

ချမှတ်ရန် 

 

၂ ၁၅-၉-၂၀၂၁ 

 

ရာဇဝတ်အယူခံမှု 

 

 

၂၅/၂၀၂၁ 

 

ေစာကျားကွက်(ခ) 

ေအာင်ေေွးကကည် 

 

ကိုယ်တိုင် 

 

ြြည်ေောင်စုသမ္မတ 

ြမန်မာနိုင်ငံေတာ် 

 

ေေါ်နန်းလာသျှေူးေောင် 

လက်ေောက်ြြည်နယ်ဥြေေအရာရှိ 

ကရင်ြြည်နယ်ဥြေေချုြ်ရုံး 

စီရင်ချက် 

ချမှတ်ရန် 

 

၃ ၁၅-၉-၂၀၂၁ ရာဇဝတ်ြြင်ဆင်မှု 

 

၃၉/၂၀၂၁ 

 

ေစာညီညီ(ခ)ြုိင်မုိး ေေါ်ယုယုဝင်း 

တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ ေန 

 

၁။ ြြည်ေောင်စုသမ္မတ 

    ြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 
 

၂။ဦးေအာင်ဝင်း 

ေေါ်ြမတ်စုေအာင် 

လက်ေောက်ြြည်နယ်ဥြေေအရာရှိ 

ကရင်ြြည်နယ်ဥြေေချုြ်ရုံး 
ကိုယ်တိုင် 

စီရင်ချက် 

ချမှတ်ရန် 

 

 

 



-၂- 

 

( ၁၅ -  ၉ - ၂၀၂၁ )ရက်ေန့ (၁ဝးဝဝ)နာရအီချနိ် တရားသူကကီး(၁)ဦးေရှ့ ၌ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆုိင်ရာ အမှုများစာရင်း 

စဉ် 
အမိန့်ချမှတ် 

သည့ေ်န့ 
အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှတ် 

အယူခံတရားလိ ု အယူခံတရားလိုေရှ့ ေန အယူခံတရားခံ/မြိုင် အယူခံတရားခံ/မြိုင်ေရှ့ ေန 
မှတ်ချက် 

ေလျှောက်ေားသူ ေလျှောက်ေားသေူရှ့ ေန ေလျှောက်ေားခံရသူ ေလျှောက်ေားခံရသူေရှ့ ေန 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ 

၄ ၁၅-၉-၂၀၂၁ ရာဇဝတ်ြြင်ဆင်မှု 

 

၄၀/၂၀၂၁ 

 

ေစာညီညီ(ခ)ြုိင်မုိး ေေါ်ယုယုဝင်း 

တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ ေန 

 

၁။ ြြည်ေောင်စုသမ္မတ 

    ြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 
 
၂။ဦးေအာင်ဝင်း 

ေေါ်နန်းလာသျှေူးေောင် 

လက်ေောက်ြြည်နယ်ဥြေေအရာရှိ 

ကရင်ြြည်နယ်ဥြေေချုြ်ရုံး 
ကိုယ်တိုင် 

စီရင်ချက် 

ချမှတ်ရန် 

 

၅ ၁၅-၉-၂၀၂၁ ရာဇဝတ်ြြင်ဆင်မှု 

 

၄၁/၂၀၂၁ 

 

ေစာညီညီ(ခ)ြုိင်မုိး ေေါ်ယုယုဝင်း 

တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ ေန 

 

၁။ ြြည်ေောင်စုသမ္မတ 

    ြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 
 
၂။ဦးေအာင်ဝင်း 

ေေါ်နန်းလာသျှေူးေောင် 

လက်ေောက်ြြည်နယ်ဥြေေအရာရှိ 

ကရင်ြြည်နယ်ဥြေေချုြ်ရုံး 
ကိုယ်တိုင် 

စီရင်ချက် 

ချမှတ်ရန် 

 

၆ ၁၅-၉-၂၀၂၁ ရာဇဝတ်ြြင်ဆင်မှု 

 

၄၂/၂၀၂၁ 

 

ေစာညီညီ(ခ)ြုိင်မုိး ေေါ်ယုယုဝင်း 

တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ ေန 

 

၁။ ြြည်ေောင်စုသမ္မတ 

    ြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 
 

၂။ဦးေအာင်ဝင်း 

ေေါ်နန်းလာသျှေူးေောင် 

လက်ေောက်ြြည်နယ်ဥြေေအရာရှိ 

ကရင်ြြည်နယ်ဥြေေချုြ်ရုံး 
ကိုယ်တိုင် 

စီရင်ချက် 

ချမှတ်ရန် 

 

 

 



-၃- 

 

( ၁၅ -  ၉ - ၂၀၂၁ )ရက်ေန့ (၁ဝးဝဝ)နာရအီချနိ် တရားသူကကီး(၁)ဦးေရှ့ ၌ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆုိင်ရာ အမှုများစာရင်း 

စဉ် 
အမိန့်ချမှတ် 

သည့ေ်န့ 
အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှတ် 

အယူခံတရားလိ ု အယူခံတရားလိုေရှ့ ေန အယူခံတရားခံ/မြိုင် အယူခံတရားခံ/မြိုင်ေရှ့ ေန 
မှတ်ချက် 

ေလျှောက်ေားသူ ေလျှောက်ေားသေူရှ့ ေန ေလျှောက်ေားခံရသူ ေလျှောက်ေားခံရသူေရှ့ ေန 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ 

၇ ၁၅-၉-၂၀၂၁ ရာဇဝတ်ြြင်ဆင်မှု 

 

၄၃/၂၀၂၁ 

 

ေစာညီညီ(ခ)ြုိင်မုိး ေေါ်ယုယုဝင်း 

တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ ေန 

 

၁။ ြြည်ေောင်စုသမ္မတ 

    ြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 
 
၂။ေေါ်မွန်မွန်အိ 

ေေါ်နန်းလာသျှေူးေောင် 

လက်ေောက်ြြည်နယ်ဥြေေအရာရှိ 

ကရင်ြြည်နယ်ဥြေေချုြ်ရုံး 

ကိုယ်တိုင် 

စီရင်ချက် 

ချမှတ်ရန် 

 

၈ ၁၅-၉-၂၀၂၁ ရာဇဝတ်ြြင်ဆင်မှု 

 

၄၄/၂၀၂၁ 

 

ေစာညီညီ(ခ)ြုိင်မုိး ေေါ်ယုယုဝင်း 

တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ ေန 

 

၁။ ြြည်ေောင်စုသမ္မတ 

    ြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 
 
၂။ေေါ်မွန်မွန်အိ 

ေေါ်နန်းလာသျှေူးေောင် 

လက်ေောက်ြြည်နယ်ဥြေေအရာရှိ 

ကရင်ြြည်နယ်ဥြေေချုြ်ရုံး 

ကိုယ်တိုင် 

စီရင်ချက် 

ချမှတ်ရန် 

 

၉ ၁၅-၉-၂၀၂၁ ရာဇဝတ်ြြင်ဆင်မှု 

 

၄၅/၂၀၂၁ 

 

ေစာညီညီ(ခ)ြုိင်မုိး ေေါ်ယုယုဝင်း 

တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ ေန 

 

၁။ ြြည်ေောင်စုသမ္မတ 

    ြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 

 
၂။ေေါ်မွန်မွန်အိ 

ေေါ်နန်းလာသျှေူးေောင် 

လက်ေောက်ြြည်နယ်ဥြေေအရာရှိ 

ကရင်ြြည်နယ်ဥြေေချုြ်ရုံး 
ကိုယ်တိုင် 

စီရင်ချက် 

ချမှတ်ရန် 

 

 

 



-၄- 

 

( ၁၅ -  ၉ - ၂၀၂၁ )ရက်ေန့ (၁ဝးဝဝ)နာရအီချနိ် တရားသူကကီး(၁)ဦးေရှ့ ၌ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆုိင်ရာ အမှုများစာရင်း 

စဉ် 
အမိန့်ချမှတ် 

သည့ေ်န့ 
အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှတ် 

အယူခံတရားလိ ု အယူခံတရားလိုေရှ့ ေန အယူခံတရားခံ/မြိုင် အယူခံတရားခံ/မြိုင်ေရှ့ ေန 
မှတ်ချက် 

ေလျှောက်ေားသူ ေလျှောက်ေားသေူရှ့ ေန ေလျှောက်ေားခံရသူ ေလျှောက်ေားခံရသူေရှ့ ေန 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ 

၁၀ ၁၅-၉-၂၀၂၁ ရာဇဝတ်ြြင်ဆင်မှု 

 

၄၆/၂၀၂၁ 

 

ေစာညီညီ(ခ)ြုိင်မုိး ေေါ်ယုယုဝင်း 

တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ ေန 

 

၁။ ြြည်ေောင်စုသမ္မတ 

    ြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 

 
၂။ေေါ်မွန်မွန်အိ 

ေေါ်နန်းလာသျှေူးေောင် 

လက်ေောက်ြြည်နယ်ဥြေေအရာရှိ 

ကရင်ြြည်နယ်ဥြေေချုြ်ရုံး 
ကိုယ်တိုင် 

စီရင်ချက် 

ချမှတ်ရန် 

 

၁၁ ၁၅-၉-၂၀၂၁ ရာဇဝတ်ြြင်ဆင်မှု 

 

၄၇/၂၀၂၁ 

 

ေစာညီညီ(ခ)ြုိင်မုိး ေေါ်ယုယုဝင်း 

တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ ေန 

 

၁။ ြြည်ေောင်စုသမ္မတ 

    ြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 
 
၂။ေေါ်မွန်မွန်အိ 

ေေါ်နန်းလာသျှေူးေောင် 

လက်ေောက်ြြည်နယ်ဥြေေအရာရှိ 

ကရင်ြြည်နယ်ဥြေေချုြ်ရုံး 

ကိုယ်တိုင် 

စီရင်ချက် 

ချမှတ်ရန် 

 

၁၂ ၁၅-၉-၂၀၂၁ ရာဇဝတ်ြြင်ဆင်မှု 

 

၄၈/၂၀၂၁ 

 

ေစာညီညီ(ခ)ြုိင်မုိး ေေါ်ယုယုဝင်း 

တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ ေန 

 

၁။ ြြည်ေောင်စုသမ္မတ 

    ြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 

 
၂။ေေါ်မွန်မွန်အိ 

ေေါ်နန်းလာသျှေူးေောင် 

လက်ေောက်ြြည်နယ်ဥြေေအရာရှိ 

ကရင်ြြည်နယ်ဥြေေချုြ်ရုံး 
ကိုယ်တိုင် 

စီရင်ချက် 

ချမှတ်ရန် 

 

 

 



-၅- 

 

( ၁၅ -  ၉ - ၂၀၂၁ )ရက်ေန့ (၁ဝးဝဝ)နာရအီချနိ် တရားသူကကီး(၁)ဦးေရှ့ ၌ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆုိင်ရာ အမှုများစာရင်း 

စဉ် 
အမိန့်ချမှတ် 

သည့ေ်န့ 
အမှုအမျ ို းအစား အမှုအမှတ် 

အယူခံတရားလိ ု အယူခံတရားလိုေရှ့ ေန အယူခံတရားခံ/မြိုင် အယူခံတရားခံ/မြိုင်ေရှ့ ေန 
မှတ်ချက် 

ေလျှောက်ေားသူ ေလျှောက်ေားသေူရှ့ ေန ေလျှောက်ေားခံရသူ ေလျှောက်ေားခံရသူေရှ့ ေန 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ 

၁၃ ၁၅-၉-၂၀၂၁ ရာဇဝတ်ြြင်ဆင်မှု 

 

၄၉/၂၀၂၁ 

 

ေစာညီညီ(ခ)ြုိင်မုိး ေေါ်ယုယုဝင်း 

တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ ေန 

 

၁။ ြြည်ေောင်စုသမ္မတ 

    ြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 
 
၂။ေေါ်မွန်မွန်အိ 

ေေါ်နန်းလာသျှေူးေောင် 

လက်ေောက်ြြည်နယ်ဥြေေအရာရှိ 

ကရင်ြြည်နယ်ဥြေေချုြ်ရုံး 

ကိုယ်တိုင် 

စီရင်ချက် 

ချမှတ်ရန် 

 

၁၄ ၁၅-၉-၂၀၂၁ ရာဇဝတ်ြြင်ဆင်မှု 

 

၅၀/၂၀၂၁ 

 

ေစာညီညီ(ခ)ြုိင်မုိး ေေါ်ယုယုဝင်း 

တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ ေန 

 

၁။ ြြည်ေောင်စုသမ္မတ 

    ြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 

 
၂။ေေါ်မွန်မွန်အိ 

ေေါ်နန်းလာသျှေူးေောင် 

လက်ေောက်ြြည်နယ်ဥြေေအရာရှိ 

ကရင်ြြည်နယ်ဥြေေချုြ်ရုံး 
ကိုယ်တိုင် 

စီရင်ချက် 

ချမှတ်ရန် 

 

၁၅ ၁၅-၉-၂၀၂၁ ရာဇဝတ်ြြင်ဆင်မှု 

 

၅၁/၂၀၂၁ 

 

ေစာညီညီ(ခ)ြုိင်မုိး ေေါ်ယုယုဝင်း 

တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ ေန 

 

၁။ ြြည်ေောင်စုသမ္မတ 

    ြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 
 
၂။ေေါ်မွန်မွန်အိ 

ေေါ်နန်းလာသျှေူးေောင် 

လက်ေောက်ြြည်နယ်ဥြေေအရာရှိ 

ကရင်ြြည်နယ်ဥြေေချုြ်ရုံး 

ကိုယ်တိုင် 

စီရင်ချက် 

ချမှတ်ရန် 

 

 

 


