
ပထမအက ြိမ် မန္တလလေးတြိိုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ ် ေသမပ ိုမှန်အစည်ေးအလ ေးသြိိုို့ တြိိုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ  ်ြိိုယ်စ ေးလှယ်မ  ေးမှလမေးမမန်ေးလသ  

က ယ်ပွင့််မပလမေးခွန်ေးမ  ေးအလပေါ်မပန်လည်လမြေက  ေးခ  ် 

စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁။ လေေါ်တငတ်ငမ်  

ခ မ်ေးလအေးသ စ  (၂) 

မန္တလလေးမမြိ ြို့ရှြိ တ ဗွ ဂြိမ်ေးဆြိိုင်မ  ေးတွင် လလ င်ေးလက ေးမ  ေးမပ လိုပ်  စ ေး 

လနသည့်် ြိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၂။ လေေါ ်တ လ   ်လှ 

ခ မ်ေးလအေးသ စ  (၁) 

ရတနာပ ိုလ ေးက  ေး ပြိို၍ လရ င်ေး ယ်လြေ  ်  ေးမှုလ  င်ေးလအ င် မည်သြိိုို့ မည်ပ ို 

အစ အမ မ  ေးမြေင့်် ပ ့်ပြိိုေး ူည န္ြိိုငမ်ည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၃။ လေေါ်တငတ်ငမ်  

ခ မ်ေးလအေးသ စ  (၂) 

ခ မ်ေးလအေးသ စ  မမြိ ြို့နယ်၊ ၈၆ × ၈၇ လမေ်းက  ေး၊ ၃၄ × ၃၅ လမေ်းက  ေးရှြိ 

မခလသသ့်က  ေးန္ှစ်လ  ငမ်ှ  တင့််တယ်မှု လလ  ့်နညေ်းလနပေါသမြေင့်် သ ်ဆြိိုင် ရ မှ 

မည်သြိိုို့လဆ င်ရွ ်လပေးမည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၄။ ဦေးထွန်ေး င်ေး 

ခ မ်ေးမမသ စည် (၂) 
လမှ ငရ်ြိပ်ခြိို မှုခင်ေးမ  ေးလလ  ့်နည်ေးလစရန် အလရေးက  ေးလနရ မ  ေး လမေ်းမ ေးမ  ေး 

ထွန်ေးလပေး န္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၅။ ဦေးထွန်ေး င်ေး 

ခ မ်ေးမမသ စည် (၂) 

 သြိပပ လမ်ေး န္ှင့် ် လမမမြိ ြို့သ လမ်ေးက  ေးရှြိ ဆြိိုင် ယ်လမ်ေးအ ေး လမေ်းမ ေးမ  ေး 

ထွန်ေးလပေးန္ြိိုင် လရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၆။ ဦေးသြိန်ေးလွင ် 

မပည်က  ေးတ ခွန် (၂) 

မပည်က  ေး တံခွန်မ   ြို့နယ်၊ ၆၂ လ ််းနှင  ် မ ဝတီ င််းက ီ်းလ ််းဆံုံနနရာတွင် 

လ ််း ီ်းတ ုံင် ထွန်ေးလပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၇။ ဦေးလ   ်လအေး  

မြိတတ လ မမြိ ြို့ (၂) 

မြိတတ လ မမြိ ြို့နယ်၊ မ ိုတြိိုင်လ  ေးရွ ၊ စ မပရွ ရှြိ စညပ်ငပ်ြိိုငလ် ေးရှြိ 

အမြိိုေးမ  ေးမရှြိလသ  အလဆ င်မ  ေးအ ေး အမြိိုေးမ  ေး မပန်လည်မြိိုေးလပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၈။ ဦေးလ   ်လအေး  

မြိတတ လ မမြိ ြို့ (၂) 

မြိတတ လ မမြိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှြိ စညပ်င်သ ယ လရေးပြိိုင်  တတရ  ခင်ေးလမေ်းမ  ေး 

အ ေး ြေ လထေးမပ မပင်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၉။ ဦေးစြိန်လသ င်ေး  

စဉ့်် ြိိုင် (၂) 

အိုန်ေးလ ်လ   ် လ  ေးရွ  အ ငလ်မ်ေးအ ေး လ    ်လခ  လမ်ေးအမြေစ် 

အဆင့််တြိိုေးမမြှင့်် လပေးလရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀။ ဦေးစြိန်လသ င်ေး  

စဉ့်် ြိိုင် (၂) 

စြိို ်ပ ြိ ေးလရေး လိုပ်ငန်ေးမ  ေး အဆင်လမပလခ  လမြွို့လစလရေးအတွ ် ဆည်လမမ ငေ်း 

လိုပ်ငန်ေး မ  ေး လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁။ ဦေးလတ   ် 

စဉ့်် ူေး (၂) 

စဉ့်် ူေးမမြိ ြို့နယ်၊   ပ ြိ ရွ န္ှင့််   ်တြိိုေးရွ လ  ေးလ ်လမ်ေးအ ေး လ    ်ခငေ်း 

လမေ်းအဆင့်် တြိိုေးမမြှင့််လဆ င်ရွ ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၂။ ဦေးလတ   ် 

စဉ့်် ူေး (၂) 

စဉ့်် ူေးမမြိ ြို့နယ်၊ လ ်ပံလှန  ်းရ ာအုံပ်စုံ၊   ုံ်းန ာင််းက ီ်းနှင  ် န  ်းနီနတာင် 

ဘုံန််းနတာ်က ီ်းလမေ်းအ ေး လ    ်လခ  လမ်ေး အဆင့််တြိိုေးမမြှင့်် လဆ င်ရွ ် 

လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၃။ ဦေး ြိိုလလေး 

မတတရ  (၂) 

မတတရ  မမြိ ြို့နယ်၊ မတတရ  - လ ဟဂသမလမ်ေးရှြိ မမစ်တြိမ်လခ  ငေ်း ြိိုမြေတ် ူေးရန် 

သင့််လလ  ် လသ  တ တ ေးတစ်စငေ်း တည်လဆ  ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄။ ဦေး ြိိုလလေး 

မတတရ  (၂) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ ဘူမြိန္ဒလ  ေးရွ န္ှင့်် လွန်လတ ငေ်းလ  ေးရွ သြိိုို့ ဆ ်သွယ် 

ထ ေးလသ  လမမသ ေးလမေ်းမက  ေးအ ေး မပ မပငလ်ပေးန္ြိိုင်လရေး” န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၅။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦေး 

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 

 မ်ေးတွင်ေး မမြိ ြို့နယ်၊ လတ င်ဘြိို - ဘိုရ ေးမြေြူ - လရွှေလပေါ် ျွန်ေးလမ်ေးအ ေး 

လမမသ ေးလမေ်း အမြေစ် လြေ  လ်ိုပ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၆။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦေး 

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 

 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန် - မန္တလလေးလမ်ေးမက  ေးမှ အလနာ ်ဘ ် 

တည့််တည့််ရှြိ သလမပရြိိုေးလ  ေးရွ အထြိလမေ်းအ ေး လမမသ ေးလမ်ေးအမြေစ ်

လြေ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုင်လရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၇။ ဦေး ငေ်းမမင့််  

 မ်ေးတွင်ေး (၂) 

 မ်ေးတွင်ေး မမြိ ြို့နယ်၊ လတ င်ဆည်လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ ရြိိုေးဂွ န်မှ   န်လဘ င် 

  ြိ ေးလပေါ ်မခငေ်းန္ှင့်် ပပွန်  ြိ ေးလပေါ ်မခငေ်းတြိိုို့အ ေး မပန်လည်မပင်ဆင် တူေးလြေ ် 

လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၈။ ဦေး ငေ်းမမင့််  

 မ်ေးတွင်ေး (၂) 

 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ဧ င်ေးလ  ေးရွ အိုပ်စို၊ အြိိုင်သ လ  ေးရွ ၊ မြိိုေးလ  ငေ်းလသ  ် 

 န်ငယ်မ  ေး မြေစ်လသ  ရှ ေးပငလ်စ ငေ်း န်န္ှင့်် လဂွေးလတ   ်န် (၂)  န် 

ပ  ်စ ေးမခငေ်း အ ေး မပန်လည်မပ မပငလ်ပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေး သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၉။ ဦေး ငေ်းမမင့််  

 မ်ေးတွင်ေး (၂) 

 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ေေါေးလှလ  ေးရွ အိုပ်စို၊ သစ်ပိုလလွလ  ေးရွ ရှြိ 

လအ  ် န်က  ေး န်အ ေး  န်လဘ င်မမြှင့််လပေးမခင်ေး၊ လရပြိိုလွှဲပ  ်စ ေး 

လနမခငေ်းအ ေး မပင်ဆင်လပေးရန်န္ှင့်် လရန္ိုတ်လမမ င်ေး မပန်လည်တူေးလြေ လ်ပေးလရေး 

န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။  

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၀။ ဦေး ငေ်းမမင့််  

 မ်ေးတွင်ေး (၂) 

 မ်ေးတွင်ေး မမြိ ြို့နယ်၊ လူေးခင်ေးလ  ေးရွ အိုပ်စို၊ ပ  ေးစွဲ (အလနာ )် လ  ေးရွ ရှြိ 

န္ွာေးနန်ေး န်က  ေး   ြိ ေးလပေါ ်သွ ေးမခင်ေးလက  င့်် မြိိုေးစပေါေးစြိို ်ပ ြိ ေးရန်အတွ ် 

လရအခ ်အခဲ မြေစ်မခငေ်း၊ ဘိုရ ေးမြေြူ - လရွှေလပေါ် ျွန်ေး လမေ်း 

ပ  ်စ ေးမခငေ်းမ  ေးအ ေး အမမန်ဆ ိုေး မပနလ်ည်မပ မပငလ်ပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၁။ ဦေး ငေ်းမမင့််  

 မ်ေးတွင်ေး (၂) 

 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ လြိန်ပင်လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ လြိန်ပငလ်  ေးရွ ၊ ဘိုန်ေးက  ေး 

လ   ငေ်း င်ေးအန ေး လနထြိိုငက် လသ  အြိမ်လထ င်စိုမ  ေး လရက  ေးလရလ  မှု 

အန္တရ ယ်မှ    ွယ် တ ေးဆ ေးလပေးလရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၂။ ဦေးတင်စြိိုေး 

လပ  ်ဘွယ် (၁) 

လပ  ်ဘွယ် မမြိ ြို့နယ်၊ အလရှြို့ဘ ်မခမ်ေးလေသတွင်  ြိိုယ်ထူ ြိိုယ်ထမ ေးလင်ေးလရေး 

လဆ ငရ်ွ ်န္ြိိုငရ်န်  ူည ပ ့်ပြိိုေးလပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လ ပစ်စ်/စ ်မှု 

၂၃။ ဦေးစြိိုငေ်းလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

 ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

မပငဦ်ေးလွင်မမြိ ြို့နယ်၊ မမြိ ြို့သစ် -    ေး ြိိုင် - အင်ေးထြိပ် - အင်ေးပိုတ်လ  ေးရွ မ  ေးသြိိုို့ 

လ ပစ်စ်မ ီး ရရှြိလရေးအတွ ် လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၅.၉.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လ ပစ်စ်/စ ်မှု 

၂၄။ ဦေးလဆွသန်ေး  

ပိုသြိမ်က  ေး (၁) 

ပိုသြိမ်က  ေးမမြိ ြို့ ရပ် ွ ်အတွင်ေး အဓြိ လမေ်းမက  ေးမ  ေးလဘေး  /ဲ ယ  ရှြိ 

လရဆြိိုေးထိုတ် လမမ င်ေးမ  ေး အိုတ်စ လရဆြိိုေးလမမ င်ေး လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး သည့််လမေးခွန်ေး။  

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၅။ ဦေးလဆွသန်ေး  

ပိုသြိမ်က  ေး (၁) 

ပိုသြိမ်က  ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ရန် ငေ်းလအ ငရ်ပ် ွ ်  င/် ထွ ်သွ ေးလ မှု အဆင်လမပ 

လစရန်အတွ ် လရဆြိိုေးပစ်လခ  ငေ်း ူေး သ  ူ ွန် ရစ် တ တ ေးတစ်စင်ေး 

တည်လဆ  ်လပေးလရေးနှ္င့််စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။  

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၆။ ဦေးလအ င်လင်ေး 

မမစ်သ ေး (၂) 

မမစ်သ ေးမမြိ ြို့နယ်၊ မမစ်သ ေးန္ှင့် ် ရွ င (ရှမ်ေးမပည်နယ်)နယ်စပ်ရှြိ ြေြိိုေးအင်ေး 

လ  ေးရွ အထြိ   န်ရှြိလနလသ  လမေ်းပြိိုငေ်းအ ေး  တတရ  ဆ ်လ ် 

ခင်ေးလပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၇။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦေး 

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 

 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်ရှြိ သလမပသ  - ရြိိုေးစ ိုလမ်ေးအ ေး လ    ်လခ   လမ်ေးခငေ်း 

လပေးန္ြိိုငလ်ရေး  ြိစစန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၈။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦေး 

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 
 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ဘိုရ ေးမြေြူလ  ေးရွ အိုပ်စို၊   လ ွြို့လ  ေးရွ  အန ေးရှြိ သစ်လ ှ

ဆည် အ ေး မပန်လည်မပ မပင်လပေးန္ြိိုင်လရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၉။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦေး 

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 

 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ လရတွင်ေးလ  ေးရွ ရှြိ သစ်သ ေးတ တ ေးအ ေး မပန်လည် 

မပ မပငလ်ပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၀။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး  

သ စည် (၁) 

သ စည်မမြိ ြို့နယ်၊ သ ကယ်ေြိတ်လ  ေးရွ ၊ စြိမ့််စမ်ေးသွယ်ယူမခငေ်းအ ေး ထပ်မ  

တြိိုေးခ ဲြို့ လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၁။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး  

သ စည် (၁) 

သ စည်မမြိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှြိ လတ င်လပေါ်လေသမ  ေးမြေစ်သည့််  ိုန်ေးလှလ  ေးရွ  

န္ှင့် ် ရွ သစ် ိုန်ေးလ  ေးရွ မ  ေးအ ေး စြိမ့််စမ်ေးလရသွယ်ယူလပေးန္ြိိုင်လရေးနှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၃၂။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး  

သ စည် (၁) 

သ စည် မမြိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှြိ မန်   ေးတန်ေး လသ  ်သ ိုေးလရ န်န္ှင့်် ဆည်က  ေး 

လသ  ်လရ န်မ  ေးအ ေး မပန်လည်မပ မပငလ်ပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၃။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည် (၂) 

ဥသ စ် ိုန်ေး (လတ င်) လ  ေးရွ မှ သ စည် - လည ငရ်မ်ေးလမ်ေးသြိိုို့တ ်လသ  

မင်ေးလ ှ - လည ငရ်မ်ေး န်အမတှ် (၄) လမမ ငေ်းလဘ ငရ်ှြိ အဆင့်မ်မြှင့််တင်မပ ေး 

လမမသ ေးလမေ်းအ ေး လ    လ်ခ  လမေ်းအမြေစ် လဆ င်ရွ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၄။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည် (၂) 

သ စည်မမြိ ြို့နယ်၊ လည င်ရမ်ေးတြိို ်နယ်အတွင်ေးရှြိ လည ငရ်မ်ေး န် အမှတ်(၁) 

လရပြိိုလွှဲ လခ  င်ေးန္ှင့်် အမှတ် (၂) လရပြိိုလွဲှ လခ  င်ေးလပေါ်ရှြိ ပ  ်စ ေးသွ ေးလသ  

တ တ ေး (၄) စင်ေးအ ေး အမမန်ဆ ိုေး လဆ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၅။ ဦေးလအ င်လင်ေး  

မမစ်သ ေး (၂) 

မမစ်သ ေးမမြိ ြို့ စမ မမစ်အ ေး မြေတ်၍ တည်လဆ  ်ထ ေးလသ  သစ်သ ေးတ တ ေး 

အမှတ် (၁၂) အ ေး သ  ူ ွန် ရစ်တ တ ေး တည်လဆ  ်လပေးန္ြိိုင်လရေးန္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၃၆။ ဦေးလဆွသန်ေး၊  

ပိုသြိမ်က  ေး (၁) 
မမြိ ြို့နယ်မ  ေးတွင် အ  ြိ ေးတူလဆ င်ရွ ်လ  ်ရှြိလသ   ိုမပဏ မ  ေး 

အလမခအလနမ  ေး အ ေး သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ ပစ်စ်/စ ်မှု 

၃၇။ ဦေးက ညလ်ြေ  

န္ွာေးထြိိုေးက  ေး (၁) 

န္ွာေးထြိိုေးက  ေး မမြိ ြို့နယ်၊  န္္ာေးလ  ေးရွ န္ှင့်် လ ်ပန်လ  ေးရွ သြိိုို့ လ ပ်စစ်မ ေး 

သွယ်တန်ေး ခွင့််မပ န္ြိိုင်လရေးန္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၃၈။ ဦေးည ည  

စဉ့်် ြိိုင(်၁) 

စဉ့်် ြိိုငမ်မြိ ြို့နယ်၊ အိုတ်ြေြိိုမပငလ်  ေးရွ  အ.မ. (ခွဲ)ရှြိ  ြိိုယ့််အ ေး ြိိုယ် ြိိုေး 

လဆ  ်လိုပ်ထ ေး လသ  လ   ငလ်ဆ ငအ် ေး အမပ ေးသတ်န္ြိိုင်ရန် လြိိုအပ်လသ  

မပငဆ်င်စရြိတ် ရန်ပ ိုလငခွ ထ ေးလပေးလရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၃၉။ ဦေးည ည  

စဉ့်် ြိိုင(်၁) 

စဉ့်် ြိိုငမ်မြိ ြို့နယ်၊ မ ေးလသွေးဘိုတ်လ  ေးရွ အိုပ်စို၊  န်တွင်ေးလ  ေးရွ ၊ အ.လ.  

(ခွဲ)တွင် လ   င ီးလဆ ငသ်စ်တည် လဆ  ်လပေးလရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၄၀။ ဦေး ြိိုလလေး 

မတတရ  (၂) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ နတ်က  ေးစငလ်  ေးရွ  အ.လ. (ခွဲ)ရှြိ လ   ငေ်းလဆ င်အ ေး 

မပငဆ်င် လဆ  ်လိုပ်န္ြိိုငရ်န် ရန်ပ ိုလငွခွဲလ ခ ထ ေးလပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၄၁။ ဦေး ြိိုလလေး 

မတတရ  (၂) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ နန်ေးလတ  ်ျွန်ေး လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ ဥလေေါင်ေးလ  ေးရွ အတွင်ေးရှြိ 

နန်ေးလတ  ်ျွန်ေး အ.လ. (ခွဲ)လ   ငေ်းတွင် ဆ ်စပ် လ   င်ေးလဆ င် 

လဆ  ်လိုပ်ရန် အတွ ် ရန်ပ ိုလငွခ ထ ေးလပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၄၂။ ဦေးလ   ်လအေး  

မြိတထ လ  (၂) 

မြိတထ လ မမြိ ြို့နယ်၊ ေ ေးေိုတ်လတ လ်  ေးရွ ရှြိ အ.လ. (ခွဲ) လ   င်ေးအ ေး 

အ.လ.  လ   ငေ်းအမြေစ် တြိိုေးမမြှင့််ြေွင့််လှစ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၄၃။ ဦေးလ   ်လအေး  

မြိတထ လ  (၂) 
မြိတထ လ မမြိ ြို့နယ်၊ မိုန်တြိိုငစ် မပလ  ေးရွ ရှြိ အ.လ. (ခွဲ)လ   ငေ်းအ ေး အ.လ.  

လ   ငေ်းအမြေစ် တြိိုေးမမြှင့််ြေွင့််လစှ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၄၄။ ဦေး ငေ်းမမင့််  

 မ်ေးတွင်ေး (၂) 

 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ လအ င်သ လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ လအ င်သ (လတ င်)လ  ေးရွ ရှြိ 

 ြိိုယ့််အ ေး  ြိိုယ် ြိိုေး အ.မ. လ   ငေ်းအ ေး အ.မ.  လ   င်ေး အမြေစ ်

အဆင့််တြိိုေးမမြှင့်် ြေွင့််လှစ်လပေးန္ြိိုင်လရေးန္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။  

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၄၅။ ဦေး ငေ်းမမင့််  

 မ်ေးတွင်ေး (၂) 

 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊  ို ကြိ ခေါေးလှလ  ေးရွ အိုပ်စို၊ လည ငပ်င ်ိုန်ေးလ  ေးရွ ရှြိ 

 ြိိုယ့််အ ေး  ြိိုယ် ြိိုေး အ.မ.  လ   ငေ်းအ ေး အ.မ.  လ   ငေ်း အမြေစ် 

အဆင့််တြိိုေးမမြှင့်် ြေွင့််လှစ်လပေးန္ြိိုင်လရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၄၆။ ဦေးစ ထွန်ေး 

 သ စည် (၂) 

သ စည်မမြိ ြို့နယ် အတွင်ေးရှြိ လခ  င်ေးလစ  ်ရ ိုေး၊ ထလနာင်ေး ိုန်ေး(တ)၊ 

လည င ်ိုန်ေး (မ) မ  ေးရှြိ အ.မ.  လ   ငေ်းမ  ေးအ ေး အ.မ.  (လွန်)လ   ငေ်း 

မ  ေးအမြေစ် အဆင့်် တြိိုေးမမြှင့််ြေွင့််လှစ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၄၇။ ဦေးစ ထွန်ေး 

 သ စည် (၂) 

သ စည်မမြိ ြို့နယ်၊ န္ှမ်ေး န်လ  ေးရွ  အ.မ. လ   ငေ်းန္ှင့်် က  လ်မ  ် 

လ  ေးရွ  အ.လ.  (ခွဲ)လ   င်ေးမ  ေးရှြိ လ   င်ေးလဆ င်မ  ေးမှ  အန္တရ ယ် 

လ   ငေ်းလဆ ငမ်  ေးမြေစ်လန၍ လ   ငေ်းလဆ င်သစ် အမမန်လဆ  ်လိုပ် 

လပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၉.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၄၈။ ဦေးသြိန်ေးလှ 

မပည်က  ေးတ ခွန် (၁) 

မပည်က  ေးတ ခွန်မမြိ ြို့နယ်၊ ၆၂လမေ်းအ ေး မင်ေးက  ေးရန်လနာင်လမ်ေးမှ 

 လနာင်မငေ်းသ ေး က  ေးလမ်ေးအထြိ လ ပစ်စ်မ ေးမ  ေး တပ်ဆင်လဆ င်ရွ ်န္ြိိုငလ်ရေး 

န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။  

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၄၉။ ဦေးသြိန်ေးလှ 

မပည်က  ေးတ ခွန် (၁) 

မပည်က  ေး တ ခွန်မမြိ ြို့နယ်၊  လနာင်မငေ်းသ ေးက  ေးလမေ်းအ ေး ၅၁လမ်ေး မှ 

၄၆လမေ်းအထြိ  တတရ လမေ်းမှ  ပ  ်စ ေးယြိိုယွငေ်းလနပေါသမြေင့်် မပန်လည်အဆင့်် 

မမြှင့််တင် လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၅၀။ ဦေးမြိိုေးန္ြိိုငလ်    ် 

အမရပူရ (၁) 

အမရပူရမမြိ ြို့နယ်၊ ရှမ်ေး လလေး ျွန်ေးရွ ထြိပ်ရှြိ တ လဘ င်လမေ်းမှ စစ် ြိိုင်ေး-

မန္တလလေး   ေးလမေ်း (လရွှေရင်ေးရဲဘိုရ ေးအန ေး) အထြိ  တတရ လမ်ေးအ ေး ထပ်ပြိိုေး 

 တတရ ခင်ေးလပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၅၁။ ဦေးလအ င်သြိန်ေး  

အမရပူရ (၂) 

အမရပူရမမြိ ြို့နယ်၊ လတ င်သမန်လ  ေးရွ ရှြိ လတ င်သမန်တ တ ေး (ဦေးပြိန်တ တ ေး) 

မှ ရတနာပ ိုတ ကသြိိုလ် (အ င်ထြိပ်)ထြိ ထပ်ပြိိုေး  တတရ  လမ်ေးခင်ေးလပေးန္ြိိုင်လရေး 

နှ္င့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၅၂။ ဦေးလအ င်သြိန်ေး  

အမရပူရ (၂) 

အမရပူရ မမြိ ြို့နယ်၊ လတ င်သမန်လ  ေးရွ ရှြိ လတ င်သမန်အင်ေး ပတ်လမ်ေးအ ေး 

လ ပ်စစ် မ ေးသွယ်တန်ေး တပ်ဆင်လပေးလရေး နှ္င့် ်စပ်လ ဉ်ေး သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၅၃။ ဦေးသန်ေးစြိိုေးမမင့်် 

လ    ်ဆည် (၂) 
လ    ်ဆည်မမြိ ြို့နယ်၊ ဘ ို ွငေ်းလ  ေးရွ ၊ လ    ်လဆ  ် ိုန်ေး လမေ်းပြိိုငေ်းမှ 

ဘ ို ွငေ်းလ  ေးရွ သြိိုို့ ဆ ်သွယ်ထ ေးလသ  ရွ အ င် လမေ်းအ ေး အမ ခ ဂ ငေ်း 

လ    ်လမေ်းခငေ်းလပေးန္ြိိုင်လရေးနှ္င့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၄။ ဦေးသန်ေးစြိိုေးမမင့်် 

လ    ်ဆည် (၂) 

လ    ်ဆည်မမြိ ြို့နယ်၊ ဇ ေးလတ လမမ ငေ်း၊ ရဲက  ေးလ ွြို့လမေ်းပြိိုငေ်းအ ေး မပန်လည် 

မပ မပငလ်ပေးန္ြိိုငလ်ရေး နှ္င့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၅၅။ ဦေးလရွှေနန်ေး 

 မလြိှုင် (၂) 

မလြိှုင်မမြိ ြို့နယ် အပြိိုင်ေးမြေစ်လသ  မြိတထ လ  တတရ လမ်ေးမှ သဘွတ် ိုန်ေး 

လ  ေးရွ အထြိ လမမသ ေးလမေ်းအ ေး ဂနိ်ု့ဂေါေးလမမသ ေးလမေ်းအဆင့်် လဆ င်ရွ ် 

လပေးလရေးနှ္င့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၆။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး 

သ စည် (၁) 
သ စည်မမြိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှြိ  န်ရှည် န်န္ှင့် ် တမ  န်၊ စြိို ်ပ ြိ ေးလရ န် 

မ  ေးအ ေး မပန်လည်တူေးလြေ ်မပ မပငလ်ပေးန္ြိိုငလ်ရေး နှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့် ်လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၇။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်မမြိ ြို့နယ်၊  န်ရှည်လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ လမမစြိိုမိုန်လတ လ  ေးရွ အန ေးမှ 

လသ  ်သ ိုေးလရ အမြေစ် သ မ  စြိို ်ပ ြိ ေးလရအတွ ်ပေါ အသ ိုေးမပ န္ြိိုင်လသ  

လရ န်မ  ေးအ ေး တူေးလြေ ်လပေးန္ြိိုင်လရေးနှ္င့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၈။ ဦေးတငစ်ြိိုေး 

လပ  ဘ်ွယ် (၁) 

လပ  ်ဘွယ်မမြိ ြို့နယ်၊ ဘိုရ ေးငေါေးဆူ  ေးလမ်ေးမှ ရွ သစ်လ  ေးရွ သြိိုို့ ဆ ်သွယ် 

လသ  လမမသ ေး လမ်ေးအ ေး လ    ်လခ  လမ်ေးအမြေစ် လဆ င်ရွ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး နှ္င့် ်

စပ်လ ဉ်ေး သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၉။ ဦေးတငစ်ြိိုေး 

လပ  ဘ်ွယ် (၁) 

လပ  ဘ်ွယ်မမြိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန် - မန္တလလေး  ေးလမေ်းမှ    န အိုပ်စို၊    န  

လ  ေးရွ သြိိုို့ ဆ ်သွယ်လသ  လမမသ ေးလမ်ေးအ ေး လ    ်လခ  လမေ်း အမြေစ် 

အဆင့် ်တြိိုေးမမြှင့််ြေွင့််လှစ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၆၀။ ဦေးသန်ေးလအ င် 

သပြိတ်  င်ေး (၁) 

သပြိတ်  င်ေး(၇)မြိိုင်  တတရ လမ်ေးအ ေး မပ မပင်လပေးန္ြိိုင်လရေး နှ္င့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၆၁။ ဦေးမမတ်သူ 

ငေါန်ေးဇွန် (၂) 
ငေါန်ေးဇွန်မမြိ ြို့ဆြိပ် မ်ေး အ ေး မမစ်လရတြိို ်စ ေးမှုမှ    ွယ်န္ြိိုင်ရန်အတွ ် 

လရ  တ  တည်လဆ  ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၆၂။ ဦေးစြိန်လသ ငေ်း  

စဉ့်် ြိိုင ်(၂) 

 ိုန်ေးသ အ.မ. လ   င်ေးတွင် လ   င်ေးလဆ င်သစ်တစ်လဆ င် လဆ  ်လိုပ် 

လပေး န္ြိိုင်လရေးနှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့် ်လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၆၃။ ဦေးစြိန်လသ ငေ်း  

စဉ့်် ြိိုင ်(၂) 
သငလ်တ င်ေး အ.လ.  (ခွဲ) အတွ ် လ   ငေ်းလဆ င်သစ် လဆ  ်လိုပ် 

လပေးလရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၆၄။ ဦေးလအ ငက် ည်  

မမစ်သ ေး (၁) 

မမစ်သ ေး မမြိ ြို့နယ်ရှြိ န္ွာေးလ  ရြိိုေးလ  ေးရွ  အ.လ. လ   ငေ်းအ ေး အ.ထ.  (ခွဲ) 

အမြေစ် တြိိုေးမမြှင့််ြေွင့််လှစ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၆၅။ ဦေးလအ ငက် ည်  

မမစ်သ ေး (၁) 

မမစ်သ ေးမမြိ ြို့နယ်၊ အလနာ ်သလမပလ  ေးရွ ရှြိ အ.မ. လ   င်ေးအ ေး 

အ.လ. (ခဲွ) အမြေစ် တြိိုေးမမြှင့််ြွေင့််လှစ်လပေးန္ြိိုင်လရေး နှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့် ်လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၆၆။ ဦေးတြိိုင်ေးလအေး 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး (၁) 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ စမ်ေးပွင့် ် အ.လ.  (ခဲွ) လ   င်ေးအ ေး 

အ.လ. လ   င်ေးအမြေစ် အဆင့််တြိိုေးမမြှင့််ြွေင့််လှစ်လပေးန္ြိိုင်လရေး နှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၆၇။ ဦေး ငေ်းမမင့်် 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး (၂) 

န  ာ ်ပန််းနတာင််းမ   ြို့နယ်၊ ဒီ်းဒုံတ် ုံန််းန  ်းရ ာအုံပ်စုံ၊ သံုံ်းအ  ် ုံန််း 

လ  ေးရွ ရှြိ အ.လ. လ   ငေ်းအ ေး အ.ထ. (ခွဲ) အမြေစ် အဆင့််တြိိုေးမမြှင့်် 

ြေွင့််လှစ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၆၈။ ဦေး ငေ်းမမင့်် 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး (၂) 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ နှ္စ်  ပ်ခဲွလ  ေးရွ ရှြိ အ.လ. (လွန်) 

လ   င်ေးအ ေး အ.လ. (ခဲွ) အမြေစ် အဆင့််တြိိုေးမမြှင့််ြွေင့််လှစ်လပေးန္ြိိုင်လရေး နှ္င့် ်

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၆၉။ ဦးက ိုက ိုလွင် 

 ပိုသ မ်ကက း (၂) 

ပုသိမ ကက ီးမမိ ြို့နယ ၊ နန္ဒာကကျီးရ ွာအုပ စုတွင  ကကျီးလက ကျန ီးမွာကရီးဌွာနခွွဲ 

ခွင  ပပ ချ ထွာီးကပီးန္ိုင ကရီးနှ္င့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၇၀။ ဦးက ိုက ိုလွင ် 

ပိုသ မ်ကက း (၂) 

ပုသိမ ကက ီးမမိ ြို့နယ ၊ ကံပပင ကကျီးရ ွာအပု စု၊ ရုံီးပင ကကျီးရ ွာရ ိ ကကျီးလက  

ကျန ီးမွာကရီးဌွာနခွွဲက ွာက လပု န္ိုင ရန  ရန ပံုကငခွျထွာီးကပီးန္ိုင ကရီး နှ္င့် ်

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၇၁။ ဦးရ ွှေနန်း 

မလ ှိုင ်(၂) 

မလိှိုင မမိ ြို့နယ ၊ အမ တ  (၂) ရပ ကွက ၊ ဇ ီးပင ကန  အ.မ.ကကကျွာင ီးရ ိ 

ကကျွာင ီးက ွာင က ွာင ီးအွာီး ဖျက သိမ ီး၍ ကကျွာင ီးက ွာင သစ  က ွာက လုပ  

ကပီးန္ိုင ကရီးနှ္င့် ်စပ်လ ဉ်ေး သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၇၂။ ဦးရ ွှေနန်း 

မလ ှိုင ်(၂) 

မလိှိုင မမိ ြို့နယ ၊ နတ စဉ ကုန ီးကကျီးရ ွာအုပ စု၊ ကံသစ ကက ီး အ.မ.က(ခွွဲ)အွာီး 

အ.မ.က အပဖစ  တိုီးပမြှင  ဖွင  လ စ ခွင  ပပ န္ိုင ကရီး နှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၇၃။ ဦးရမောငရ်မောငဦ်း 

 ဝမ်းတွင်း (၁) 

ဝမ ီးတွင ီးမမိ ြို့နယ ၊ ကကွယ ကန ကကျီးရ ွာ၊ အ.မ.က(လွန )ကကျွာင ီးအွာီး အ.လ.က 

(ခွွဲ) အပဖစ  အ င  တိုီးပမြှင  ကပီးန္ိုင ကရီး နှ္င့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၇၄။ ဦးရမောငရ်မောငဦ်း 

 ဝမ်းတွင်း (၁) 

 ဝမ ီးတွင ီးမမိ ြို့နယ ၊ ဂုဏ ရ ွာအုပ စု၊ ဂုဏ ရ ွာ အ.လ.က(ခွွဲ)အွာီး အ.လ.က အပဖစ  

အ င  တိုီးပမြှင  ကပီးန္ိုင ကရီး နှ္င့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့် ်လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၇၅။ ဦးစံထွန်း 

သောစည် (၂) 

သွာစည မမိ ြို့နယ ၊ ယင ီးမွာပင  ကကျီးရ ွာရ ိ အ.ထ.က(ခွွဲ)အွာီး အ.ထ.ကအပဖစ  

အ င  တိုီးပမြှင   ကပီးန္ိုင ကရီးန္ င   RC န္ စ ထပ ကကျွာင ီးက ွာင သစ  တစ က ွာင  

က ွာက လုပ  ကပီးန္ိုင ကရီးနှ္င့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၇၆။ ဦးရ ော်ဝငး် 

 မည်းသငး် (၁) 

ရမည ီးသင ီး မမိ ြို့နယ အတွင ီးရ ိ အိုင ဘုတ  အ.မ.က၊ ဝကုန ီး အ.မ.ကတိုို့အွာီး 

အ.မ.က (လွန )ကကျွာင ီး အ င  တိုီးပမြှင  ကပီးန္ိုင ကရီး နှ္င့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့် ်

လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၇၇။ ရ ေါက်တောရက ော်လှ 

ခ မ်းရ းသောစံ (၁) 
ပပည သူမျွာီးအတွက  ဘတ ဂျက ကငွကို အကကွာင ီး ံုီးအသုံီးချ န္ိုင မှိုအတွက  

မည သုိို့မည ပံု၊ အ င   င  ၊ မည သုိို့ကသွာအချနိ ကွာလ စသည ပဖင   

ကက ီးကကပ စစ က ီးကွပ ကွဲမှိုမျွာီးကို အကသီးစိတ သိရ ိလုိသည  ကိစစနှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့် ် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၉.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၇၈။ ဦေးတငစ်ြိိုေး 

 လပ  ဘ်ွယ် (၁) 

န္ြိိုငင် မခ ေးသ ေးမ  ေး ဝင်နရာ ်နနထ ုံင ်ှု  စစနှင ် ပတ်သ ်၍ ဥပနဒနှင ်အညီ 

 ည်သ ုံို့ တာ်းဆီ်းလဆ ငရ်ွ ်သွ ေးမည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လ ို/နယ် 

၇၉။ ဦေးသန်ေးစြိိုေးမမင့် ်

လ    ်ဆည် (၂) 

လ    ်ဆည်မ   ြို့နယ၊် နလ်းဆယ် ုံန််းန  ်းရ ာအုံပ်စုံ၊ နလ်းဆယ် ုံန််း 

အနရှြို့န  ်းရ ာ နှင  ် အနနော ်န  ်းရ ာ နှစ်ရ ာက ာ်းရှ  နလ်းဆယ် ုံန််း 

နရဆ ုံ်းထုံတ် နမ ာင််းအာ်း တူေးလြေ လ်ိုပ် ြိိုင်လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။  

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၀။ ဦေးည ည  

 စဉ့်် ြိိုင ်(၁) 

စဉ့်် ြိိုငမ်မြိ ြို့နယ်၊ အမှတ်(၂) ခရြိိုငပ်တ်လမ်ေးလပေါ်ရှြိ မ ေးလသေွးဘိုတ်လ  ေးရွ န္ှင့်် 

လရွှေစ ရ  ေိုဋ္ဌ တ မမစ် ူေးတ တ ေး တည်လဆ  ်လပေးလရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၈၁။ ဦေးည ည  

 စဉ့်် ြိိုင ်(၁) 

စဉ့်် ြိိုငမ်မြိ ြို့နယ်၊ ခလမ  ်လမမ င်ေးအ ေး လရစ ေးလရလ  လ  င်ေးမွန်လစရန်န္ှင့်် 

လမမ င်ေးဆ ိုလမမ င်ေး မ  ေးအထြိ စြိို ်ပ ြိ ေးလရရရှြိလရေးအတွ ် ပ ိုစ တ   တူေးလြေ ်လပေး 

ပေါရန် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၂။ ဦေးည ည  

 စဉ့်် ြိိုင ်(၁) 
စဉ့်် ြိိုငမ်မြိ ြို့နယ် အတွင်ေးရှြိ နွော်းထ  ််းနမ ာင််းအာ်း နရစီ်းနရလာန ာင််း ွန် 

နအာင ်ပံုံစံ တ  မပန်လည်တူေးလြေ ်လပေးလရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၃။ ဦေးလတ  ် 

 စဉ့်် ူေး (၂) 

စဉ့်် ူေးမမြိ ြို့နယ်၊ ထ ိုေးက  ေးရွ န္ှင့်် လရလတ လ်  ေးရွ အိုပ်စို၊ လရခ မ်ေးရွ  

လ  ေးလ ်လမေ်းအ ေး လ    ်လခ  လမေ်းအဆင့််သြိိုို့ တြိိုေးမမြှင့်် လဆ ငရ်ွ ် 

လပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၄။ ဦေးလှ င်ေး 

 မတတရ  (၁) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ ဥေြိန်လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ ပန်ေးယ လ  ေးရွ အိုပ်စို လ  ေးလ ် 

ြေွ ြို့မြေြိ ေးလရေးလမေ်းမလပေါ်ရှြိ ပ  ်စ ေးယြိိုယွင်ေးလနလသ  တ တ ေး ြိို မပန်လည်မပ မပင် 

တည်လဆ  ်လပေးန္ြိိုင်လရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၅။ ဦေး ြိိုလလေး 

 မတတရ  (၂) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ လြိှုင ်ျွန်ေး ဘိုန်ေးလတ က်  ေးလ   ငေ်းမှ မမသ တ လ  ေးရွ အထြိ 

လမေ်းပြိိုငေ်းတွင် လ    ်စ လရလွှဲ (သြိိုို့မဟိုတ်) သင့််လတ လ်သ  လဆ ငရ်ွ ်မှု 

မ  ေး မပ လိုပ်၍    ွယ်လပေးလရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၈၆။ ဦေး ြိိုလလေး 

 မတတရ  (၂) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ လ ဟဂသမလ  ေးရွ န္ှင့်် ရှင်လှလတ င်လ  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ် လမေ်း 

အ ေး အဆင့််မမြှင့််တင် လြေ  လ်ိုပ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၇။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦ 

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 

 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ခငက်  ေးလ  ေးရွ ရှြိ ရွ နာေး န်က  ေးအ ေး မပန်လည်မပ မပင်လပေး 

န္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ  န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၈။ ဦေး ငေ်းမမင့််  

 မ်ေးတွင်ေး (၂) 

 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ေေါေးလှလ  ေးရွ အိုပ်စို၊ လပေါ ကန်လ  ေးရွ ရှြိ 

လပေါ ကန်က  ေး န်န္ှင့်် နတ်စင် န် (၂) န်တြိိုို့မှ   န်လဘ ငမ်  ေး နြိမ့််မခင်ေး၊ 

ပပွန်မ  ေး ပ  ်စ ေးလနမခငေ်းတြိိုို့အ ေး မပန်လည်မပင်ဆင် တူေးလြေ ်လပေးန္ြိိုင် လရေး” န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။  

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၉။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည် (၂) 

သ စည်မမြိ ြို့နယ်၊ မ ိုပင်ဆ ိုလ  ေးရွ န္ှင့််  ျွတဲပ်ဆ ိုလ  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ် 

လမမသ ေးလမေ်းအ ေး လ    လ်ခ  လမေ်းအမြေစ် လဆ င်ရွ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၉၀။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည် (၂) 

သ စည်မမြိ ြို့နယ်၊  နို့်မြေြူလ  ေးရွ န္ှင့်် ရွ သစ်လ  ေးရွ ခ င်ေးဆ ် 

လမမသ ေးလမေ်းအ ေး လ    လ်ခ  လမ်ေးအမြေစ် အဆင့်မ်မြှင့််တင်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး” န္ှင့် ်

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၉၁။ ဦေးသြိန်ေးလှ  

မပည်က  ေးတ ခွန် (၂) 

လအ ်တြိိုက ြိ ေးြေိုန်ေးမ  ေး အပ  ်အစ ေးနည်ေးပေါေးမပ ေး လမပ ဆြိိုမှု အဆငလ်မပန္ြိိုင်လစရန် 

မည် ဲ့်သြိိုို့ အဆင့်မ်မြှင့််တငစ် မ လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၉၂။ ဦေးလဆွသန်ေး 

ပိုသြိမ်က  ေး (၁) 

ေိုဋ္ဌ တ မမစ်  မ်ေးပေါေးလဘေး မမစ်လရတြိို ်စ ေးမှုလက  င့်် မမစ် မ်ေးပေါေး မပြိ   မခငေ်း 

အ ေး  ူည လဆ ငရ်ွ ်လပေးလရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၉၃။ ဦေးမြိိုေးန္ြိိုငလ်    ်  

အမရပူရ  (၁) 
အမရပူရမမြိ ြို့နယ်၊ အြိိုေးတိုတတန်ေးမှ တ တ ေးဦေးအမပည်မပည်ဆြိိုင်ရ  

လလယ ဉ် ွငေ်းသြိိုို့ သွ ေးသည့််လမ်ေးလပေါ်ရှြိ Mini Toll Gate အ ေး 

လနရ လရွှေြို့လမပ င်ေး လဆ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၉၄။ ဦေးသန်ေးစြိိုေးမမင့် ်

လ    ်ဆည် (၂) 

လ    ်ဆည် မမြိ ြို့နယ်၊ လ ်ပန်ပင်လ  ေးရွ ရှြိ အ.မ. လ   ငေ်းအ ေး 

မပ မပငလ်ပေးန္ြိိုငလ်ရေး  ြိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၉၅။ ဦေးလအ ငက် ည်  

မမစ်သ ေး (၁) 

မမစ်သ ေး မမြိ ြို့နယ်၊ န ွြို့န  ်းရ ာ အ.လ.  န  ာင််းတွင် န  ာင််းနဆာင်သစ် 

တစ်နဆာင် နဆာ ်လုံပ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၉၆။ ဦေးလအ င်လင်ေး 

 မမစ်သ ေး (၂) 
မမစ်သ ေး မမြိ ြို့နယ်၊ လမေ်းခွ အ.ထ. (ခွဲ)တွင် လြိိုအပ်လနလသ  န္ှစ်ထပ်လ   ငေ်း 

လဆ င်သစ် တစ်လဆ င်အတွ ် ရန်ပ ိုလငွခ ထ ေးလပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၉၇။ ဦေးလအ င်လင်ေး  

 မမစ်သ ေး (၂) 

မမစ်သ ေး မမြိ ြို့နယ်ရှြိ  ံဆွယ်န  ်းရ ာအုံပ်စုံ၊  ံဆွယ်န  ်းရ ာတွင် ဉပဓ ရုံပ် 

 န ာင််းနသာ န  ်းလ ်  န်ေးမ လရေးဌ နခွဲ အလဆ  အ်ဦအ ေး 

အသစ်လဆ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၉၈။ ဦေးလအ င်လင်ေး  

 မမစ်သ ေး (၂) 

မမစ်သ ေး မမြိ ြို့နယ်၊   ဆွယ်လ  ေးရွ အိုပ်စိုရှြိ ဧရြိယ (၅) အ.မ.  လ   ငေ်းမှ  

ပ  ်စ ေးယြိိုယွငေ်းလနပေါသမြေင့်် လ   ငေ်းလဆ ငသ်စ် လဆ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၉၉။ ဦေးလှ င်ေး 

မတတရ  (၁) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ လဂွေးပင်လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ လဂွေးပင်လ  ေးရွ  အမှတ် (၁၃၃) 

အ.မ. (လွန)် လ   င်ေးအ ေး အိုတ်ညြှပ်တစ်ထပ်လဆ င်အတွ ် ရန်ပ ိုလငွ 

ခ ထ ေး လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၁၀၀။ ဦေးလှ င်ေး 

မတတရ  (၁) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ စလလလ  ေးရွ အိုပ်စို၊ စလလ(လမမ  )်လ  ေးရွ ၊ အ.လ.  

(ခွဲ)လ   င်ေး တွင် ဉပဓြိရိုပ် န ာင််းနသာ န  ာင််းနဆာငအ်ာ်း ဖ  ်သ  ််း၍ 

နဆာ ်လုံပ်ရန်အတွ ် ရန်ပ ိုလငွခ ထ ေးလပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၀၁။ ဦေးလှ င်ေး 

မတတရ  (၁) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ စ  ေးပငလ်  ေးရွ အိုပ်စို၊ လ ေးသစ်လ  ေးရွ  အ.မ.  လ   င်ေး 

ရှြိ အန္တရ ယ် ရှြိလသ  လ   ငေ်းလဆ ငအ် ေး ြေ  ်သြိမ်ေး၍ အသစ်မပန်လည် 

တည်လဆ  ် ရန်အတွ ် ရန်ပ ိုလငွခ ထ ေးလပေးလရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၁၀၂။ ဦေး ြိိုလလေး 

မတတရ  (၂) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ လမမစွန်ေးန  ်းရ ာ အ. . (လွန်)န  ာင််းအာ်း မပ မပင်ရန် 

သ ုံို့ ဟုံတ် အသစ်နဆာ ်လုံပ်ရန်အတွ ် ရန်ပ ိုလငွခ ထ ေးလပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၁၀၃။ ဦေး ြိိုလလေး 

မတတရ  (၂) 

မတတရ မမြိ ြို့ လ    မ်ပ ေးစ ်ရံုံခွွဲ (၂) စ  င် အ. . (လွန)်န  ာင််းတွင် 

အုံတ်ညှပ် တစ်ထပ်န  ာင််းနဆာင် မပ မပင်လဆ ငရ်ွ ်န္ြိိုငလ်ရေး ရန်ပ ိုလငွ 

ခွဲလ ခ ထ ေး လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၁၀၄။ ဦေးသန်ေးလအ င် 

သပြိတ်  င်ေး (၁) 

သပြိတ်  င်ေး မမြိ ြို့နယ်၊ လခ  င်ေးက  ေးလ  ေးရွ အိုပ်စို၊ အ.လ. (ခွဲ) အ ေး 

အ.ထ. (တွ)ဲ သြိိုို့မဟိုတ် အ.ထ. (ခွဲ) အမြေစ် တြိိုေးမမြှင့််ြေွင့််လှစ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး 

န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေး သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၁၀၅။ ဦေးလ   ်တင်  

ငေါန်ေးဇွန် (၁) 

အလနာ ်လတ  လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ လပ  ဘ်ွယ်လ  ေးရွ  အ.မ.  လ   င်ေးရှြိ 

လ   ငေ်းလဆ င်အ ေး မပ မပငလ်ဆ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၀၆။ ဦေးလ   ်တင်  

ငေါန်ေးဇွန် (၁) 

လည ငပ်င် ိုန်ေး လ  ေးရွ ရှြိ အ.မ. (လွန်)လ   ငေ်း ပင်မလ   ငေ်း 

လဆ င်အ ေး မပ မပင ်လဆ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၉.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၁၀၇။ ဦေးလဆွသန်ေး   

ပိုသြိမ်က  ေး (၁) 

ဧရ  တ  မမစ်လက  ငေ်း လ ိုခခ  လရေးအတွ ် လဆ ငရ်ွ ်လပေးမည့်် အစ အစဉ်မ  ေး 

သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။  

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၁၀၈။ ဦေးလအ င်သြိန်ေး  

အမရပူရ (၂) 

မန္တလလေးတြိိုင်ေးလေသက  ေးအတွင်ေး ထြိလရ  လ်သ လ ိုခခ  လရေးန္ှင့်် ဥပလေမ  ေး 

စြိိုေးမြိိုေးန္ြိိုင်လရေးအတွ ် ရဲ င်ေးမ  ေး တြိိုေးခ ဲြို့ထ ေးရှြိန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၁၀၉။ ဦေးစြိိုငေ်းလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

 ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

သ ်ဆြိိုငရ်  မှတ်ပ ိုတငလ်ရေးဦေးစ ေးဌ နမှ စ မ ခ  ်မြေင့််လ  ေးရွ မ  ေးအထြိ 

 ွငေ်းဆငေ်း လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၁၁၀။ ဦေးစြိိုငေ်းလမ င်လှ 

ရမှ်ေးတြိိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

 ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

သစ်လတ က ြိ ေး ြိိုငေ်းတွင်ေး   လရ  လ်နလသ  လမမယ မ  ေး ြိို သစ်လတ  

က ြိ ေး ြိိုင်ေးမှ ပယ်ြေ  ်/ န္ှုတ်ပယ်လရေး ြိစစ မှတ်ပ ိုတင်မပ လိုပ်လရေး ြိစစ ြိို 

သ ်ဆြိိုင် ရ တြိိုို့  လ  ေးရွ မ  ေးသြိိုို့ ွငေ်းဆငေ်း လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ 

န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ို/နယ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၁၁။ ဦေးထွန်ေး င်ေး 

ခ မ်ေးမမသ စည် (၂) 

လအ င်သ ယ  ရပ် ွ ်တွင် လနထြိိုင်သူမ  ေးအ ေး ပထမအဆင့််အလနမြေင့်် 

 ြိိုယ်တြိိုင် ရရှြိသူ၊  ြိိုယ်တြိိုင်လနထြိိုင်သူ၊  ြိိုယ်တြိိုင်နလ ာ ်ထာ်းသူ  ာ်းအာ်း 

နမ ခ ထာ်း  နို့်ထုံတ်နပ်းန ုံင ်ှု အနမခအနနအာ်း သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့် ်

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၁၂။ ဦေးထွန်ေး င်ေး 

ခ မ်ေးမမသ စည် (၂) 

ခ မ်ေးမမသ စည်မမြိ ြို့နယ်၊ ထွန်ထ ိုေးရပ် ွ ် လရနစ်မမ ပမ်ှုမ ှ  င်ေးလ ေးရန် 

လမမ င်ေးလြေ ် / ဆည်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၁၃။ ဦေးသြိန်ေးလှ  

မပည်က  ေးတ ခွန် (၂) 

မပည်က  ေးတ ခွန်မမြိ ြို့နယ်၊ သငပ်န် ိုန်ေးရပ် ွ ်ရှြိ ၅၅လမ်ေးအ ေး လာ်းရ ှု်း 

 ီ်းရထာ်းသံလ ််း ှ  နနောင် င််းသာ်းက ီ်းလ ််းအထ  န  ာ ်နခ ာလမေ်း 

အမြေစ် လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုင ်လရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၁၄။ ဦေးလအ ငက် ည်   

မမစ်သ ေး (၁) 

မမစ်သ ေးမမြိ ြို့နယ်၊ မန္တလလေး - မမငေ်းခခ   တတရ လမ်ေးမက  ေးမှ အင်ေးရငေ်း - ဆင်ခခ  - 

လတ င်ရြိိုေး - စမ ေးလဘ င် ထြိလမမသ ေးလမေ်းအ ေး လ   ငခ်င်ေးလမေ်း အဆင့်် 

မမြှင့််တင်လပေးရန်န္ှင့်် လမ်ေးလပေါ်ရှြိ တ တ ေး (၂)စင်ေး မပ မပငတ်ည်လဆ  လ်ပေး 

န္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၁၅။ ဦေးလအ ငက် ည်   

မမစ်သ ေး (၁) 

မမစ်သ ေး မမြိ ြို့နယ်၊ ရွ ရှည်ရွ မှ မင်လယ်၊ ဘ ို ွငေ်းအထြိလည်ေးလ  ငေ်း၊ 

မ စ်သာ်းမ   ြို့ ှ သ င်ငယ်  န  ်းရ ာအနီ်း ထံုံ်းက ီ်းတံအထ လည််းန ာင််း 

 တတရ လမ်ေး အဆင့််မမြှင့််တငလ်ပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၆။ ဦေးလအ င်လင်ေး  

 မမစ်သ ေး (၂) 

မမစ်သ ေးမမြိ ြို့ရှြိ မယ်ဇယ်ပငသ် လမမ ငေ်းအ ေး လ    ်ဆည် လရတ ေးလြေ တစ်ခို 

တည်လဆ  ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၇။ ဦေးတြိိုင်ေးလအေး 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး (၁) 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး - လပွေး  စ်လမေ်းမှ မဲေ ေးလ  ေးရွ သြိိုို့ ဆ ်သွယ် 

လသ လမေ်းအပြိိုင်ေးတွင် လြေ  ်လိုပ်လပေးရန်   န်ရှြိသည့်် (၃)မြိိုငအ်ရှည် 

လမမသ ေးလမေ်းအ ေး ဆ ်လ ်လြေ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုင်လရေး”နင့် ် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၈။ ဦေးလ   ်တင် 

ငေါန်ေးဇွန် (၁) 

ငေါန်ေးဇွန်မမြိ ြို့နယ်၊ လ    ်တလ ိုေး - ငေါန်ေးဇွန ် ဧရ  တ  မ်ေးပတ်တ ၏ 

ထမင်ေးဆြိိုငရ်ွ န္ှင့်် ထန်ေးဇငလ်ှရွ ပြိိုင်ေးအ ေး ဂ င်ေးလ    ်လမေ်း ခင်ေးလပေးန္ြိိုင်လရေး 

န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၉။ ဦေးလ   ်တင် 

ငေါန်ေးဇွန် (၁) 
ငေါန်ေးဇွန်မမြိ ြို့နယ်၊ ထန်ေးလခ  ငေ်းရွ  လသ  ်သ ိုေးလရ န်အ ေး တူေးလြေ ်မပ မပင် 

လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၂၀။ ဦေးသန်ေးလဌေးလအ င် 

လတ င်သ  (၁) 

လတ င်သ မမြိ ြို့နယ်၊  ဲလလ ငလ်  ေးရွ  လရှြို့တန်ေးစြိို ်ပ ြိ ေးလရေး  ွပ် ဲ 

စခန်ေးရ ိုေးလမမလနရ အ ေး မူလလတ ငသူ်မ  ေးထ  မပန်လည်လပေးအပ်န္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၂၁။ ဦေးသန်ေးလဌေးလအ င် 

လတ င်သ  (၁) 

လတ င်သ မမြိ ြို့နယ်၊  ဲလလ ငလ်  ေးရွ ရှြိ စ ်မှု န်က  ေးဌ နပြိိုင် အသ ိုေးမမပ  

လတ ့်သည့််  ေါသြိိုလလှ င်ရ ိုလမမလနရ အ ေး မူလ လတ ငသူ်မ  ေးထ  

မပန်လည်စွနို့်လွှတ်လပေးအပ်န္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၂၂။ ဦေးတငစ်ြိိုေး 

လပ  ဘ်ွယ် (၁) 

လပ  ဘ်ွယ် မမြိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန် - မန္တလလေး  ေးလမ်ေးမှ ြေွဲသငေ်းအိုပ်စို၊ ြေွဲသငေ်း 

န  ်းရ ာသ ုံို့ဆ ်သွယ်နသာ န  ာ ်နခ ာလ ််းအာ်း  တတရာလ ််းအမြေစ် 

အဆင့််တြိိုေးမမြှင့််ြေွင့််လှစ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၂၃။ ဦေးတငစ်ြိိုေး 

 လပ  ဘ်ွယ် (၁) 

လပ  ဘ်ွယ်မမြိ ြို့နယ်၊ မင်ေးရ မ-လရွှေလည ငြ်ေူေး  ေးလမေ်းမှ လဂွေးဇ ေးအိုပ်စို၊ 

လဂွေးဇ ေးလ  ေးရွ ၊ ဇဂ မ်ေးလတ င်အိုပ်စို၊ အလ ေတ်လ  ေးရွ သြိိုို့ ဆ ်သွယ် 

ထ ေးလသ  လမမသ ေးလမေ်းအ ေး လ    ်လခ  လမ်ေးအဆင့်် တြိိုေးမမြှင့်် 

လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၂၄။ ဦေးတငစ်ြိိုေး 

 လပ  ဘ်ွယ် (၁) 

လပ  ဘ်ွယ် - လရွှေလည င်ြေူေး ေြိစကတြိတ်လ  င်စ လမ်ေး၊ လဂွေးဇ ေးလ  ေးရွ မှ 

ဘိုရ ေးက  ေးအိုပ်စို၊ ခ ငေ်းယ ေး ိုန်ေးလ  ေးရွ န္ှင့်် ဘိုရ ေးက  ေးလ  ေးရွ  သြိိုို့ 

ဆ ်သွယ်ထ ေးလသ  လမမသ ေးလမေ်းအ ေး လ    ်လခ  လမေ်း အဆင့််တြိိုေးမမြှင့်် 

လဆ ငရ်ွ ်လပေး န္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၂၅။ ဦေးတငစ်ြိိုေး 

 လပ  ဘ်ွယ် (၁) 
လပ  ဘ်ွယ် မမြိ ြို့နယ်၊ ဘိုရ ေးငေါေးဆူ-လတ င်က  ေးလမ်ေး၊ လလ  မ်ြေြူ ိုန်ေးလ  ေးရွ မှ 

လနပူ ိုန်ေးလ  ေးရွ သြိိုို့ ဆ ်သွယ်လသ  လမမသ ေးလမေ်းအ ေး လ    ်လခ   

လမေ်းအဆင့််မမြှင့််တင်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၂၆။ ဦေးလစ လဌေး 

မြိတထ လ  (၁) 
ဆ ်သွယ်လရေး တ  ေါတြိိုင် စြိို ်ထမူှုန္ှင့် ် ပတ်သ ်မပ ေး တြိိုင်ေးလေသက  ေးမှ 

မည် ဲ့်သြိိုို့ စ မ လဆ င်ရွ ်သွ ေးမည် ြိို သြိရှြိလြိိုလြိိုသည့်် ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၁၂၇။ ဦေးလစ လဌေး 

မြိတထ လ  (၁) 

ရန် ိုန်-မန္တလလေးအလ ေးလမပေးလမေ်းမက  ေးလဘေး လမေ်းလဟ င်ေးနယ်နြိမြိတ် 

အတွင်ေးရှြိ မမြိ ြို့တွင်ေး   ြူေးလ   ်အလဆ  အ်ဦေးအ ေး ြေယ်ရှ ေးရှင်ေးလငေ်းန္ြိိုင်လရေး 

အတွ ် မည် ဲ့်သြိိုို့စ မ ထ ေးသည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။  

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၂၈။ ဦေးည ည  

စဉ့်် ြိိုင ်(၁) 

စဉ့်် ြိိုငမ်မြိ ြို့နယ်၊ လရွှေလှ ဗြိိုလ် ( န်လအ  ်) လ  ေးရွ  အ.လ. (ခွဲ)အတွ ် 

RC တစ်ထပ ် လ   ငေ်းလဆ ငသ်စ် လဆ  ်လိုပ်လပေးလရေး န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။  

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၁၂၉။ ဦေးလတ  ် 

စဉ့်် ူေး (၂) 

စဉ့်် ူေးမမြိ ြို့နယ်၊ အ.ထ.  တွင်အန္တရ ယ်ရှြိ လ   ငေ်းလဆ ငအ် ေး 

မပ မပငတ်ည်လဆ  ် လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၁၃၀။ ဦေးလတ  ် 

စဉ့်် ူေး (၂) 

တြိိုင်ေးလေသက  ေး အတွင်ေးရှြိ အလမခခ ပည လ   င်ေးမ  ေးတွင် လြိိုအပ်လ  ်ရှြိလသ  

စ သငခ် ို မ  ေးအ ေး ပ ့်ပြိိုေး ူည လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၁၃၁။ ဦေးထွန်ေး င်ေး  

ခ မ်ေးမမသ စည် (၂) 

ခ မ်ေးမမ သ စည်မမြိ ြို့နယ်၊ မမရညန်န္ဒာရပ် ွ ် အ.လ. (၂၄) ထခွဲ 

လ   ငေ်းအ ေး အ.ထ. လ   ငေ်းအမြေစ် အဆင့််တြိိုေးမမြှင့်် ြေွင့််လစှ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၁၃၂။ ဦေးထွန်ေး င်ေး  

ခ မ်ေးမမသ စည် (၂) 

တမပ တ  ရပ် ွ ်အတွငေ်းရှြိ သခင်ဘြိိုေးလှက  ေးအ ေး စ ေး ွင်ေးအ ေး ရပ် ွ ် 

လူငယ်မ  ေး အ ေး စ ေး ွငေ်းအမြေစ် မပန်လည်သတ်မှတ်ခွင့််မပ လပေးန္ြိိုင်လရေးန္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၃၃။ ဦေးလ   ်လအေး 

မြိတထ လ  (၂) 

မြိတထ လ မမြိ ြို့နယ်၊ အလယ်ရွ လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ တည်ပင် ိုန်ေးလ  ေးရွ  

အ.ထ.  (ခွဲ)အ ေး အ.ထ. လ   င်ေးအမြေစ် တြိိုေးမမြှင့််ြေွင့််လှစ်လပေးန္ြိိုင်လရေးန္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၁၃၄။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး  

သ စည် (၁) 

သ စည်မမြိ ြို့နယ်၊ မမငေ်းခခ လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ လလသ လ  ေးရွ   ြိိုယ့််အ ေး 

 ြိိုယ် ြိိုေး အ.မ.  လ   ငေ်း အ ေး အ.မ. (ခွဲ) အမြေစ် 

အဆင့််တြိိုေးမမြှင့််လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၁၃၅။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး  

သ စည် (၁) 

သ စည် မမြိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှြိ သစ်ပိုလလ ွအ.မ. (ခွဲ)န္ှင့် ်သစ်စ ေးလရ အ.မ. (ခွဲ) 

မ  ေးအ ေး အ.မ. အမြေစ် အဆင့််တြိိုေးမမြှင့််ြေွင့််လစှ်လပေးန္ြိိုင်လရေး” န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၁၃၆။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည် (၂) 

လတ င်လပေါ် လေသမ  ေး၌ ခရ ေး ွ လ ေးမပ ေး သွ ေးလ ရခ ်ခဲလသ  တစ်ဆင့််မမြှင့်် 

လ   ငေ်းမ  ေးသြိိုို့ တ ်လရ  ်လနရသည့်် မူလတန်ေးလအ င် လ   င်ေးသ ေး/ 

လ   ငေ်းသူအမ  ေးအတွ ် မူလွန်လ   င်ေးမ  ေး အမြေစ်သြိိုို့ အဆင့််တြိိုေးမမြှင့်် 

ြေွင့််လှစ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၃၇။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည် (၂) 

သ စည်မမြိ ြို့နယ်၊ အင်ေးရွ အိုပ်စိုရှြိ အင်ေးရွ  လဆေးလပေးခန်ေးအလဆ  ်အဦေးအ ေး 

မပန်လည် မပ မပင်တည်လဆ  ်လပေးန္ြိိုငရ်န်န္ှင့််  န်ထမ်ေးအြိမ်ရ မ  ေး 

တည်လဆ  ် လပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၁၃၈။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည် (၂) 

သ စည်မမြိ ြို့နယ် အတွင်ေးရှြိ မယ်ဇလ  န် အ.ထ.  လ   ငေ်း၊ လည ငတ်ြိို 

မူလွန်လ   င်ေးန္ှင့်် ဇ ေးပင် အ.မ.  လ   ငေ်းမ  ေးရှြိ လ   ငေ်းလဆ ငမ်  ေးအ ေး 

အမပ ေးသတ် လဆ  ်လိုပ်န္ြိိုင်လရေးအတွ ် ရန်ပ ိုလငွခ ထ ေးလပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်

စပ်လ ဉ်ေး သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၉.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၁၃၉။ ဦေးထွန်ေး င်ေး 

ခ မ်ေးမမသ စည် (၂) 

ခ မ်ေးမမသ စည်လတ င်ရပ် ွ ်၊ ရတနာပူရလမေ်းန္ှင့်် ဘိုန်ေးလတ က်  ေးလ   င်ေး 

မ  ေး လရမ ပ်လစရန် လမမ င်ေးလြေ ်လြေ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၄၀။ ဦေးထွန်ေး င်ေး 

ခ မ်ေးမမသ စည် (၂) 

ခ မ်ေးမမသ စည်လတ င်ရပ် ွ ်၊ သ လမေ်းလဘေးရှြိ လရလမမ င်ေးအ ေး မပန်လည် 

တူေးလြေ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး  ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၄၁။ ဦေး ငေ်းမမင့်် 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး (၂) 

လ    ်ပန်ေးလတ င်မမြိ ြို့လပေါ်ရှြိ လမေ်းဆ ိုမ  ေးအ ေး မ ေးပွြိ င့််တပ်ဆင်လပေးန္ြိိုင် 

လရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၄၂။ ဦေး ြိိုလလေး 

မတတရ  (၂) 
မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ လ    ်စရစ်လမမ  ်လ  ေးရွ န္ှင့်် လင့််စဉ် ိုန်ေးလ  ေးရွ  

ဆူေးစမ်ေးအင်ေး လရဆြိိုေးထိုတ်လမမ င်ေးလပေါ်ရှြိ လူ ေူးတ တ ေးအ ေး လှည်ေး ူေးတ တ ေး 

(၁)စင်ေး အမြေစ်သြိိုို့ လဆ င်ရွ ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၃။ ဦေး ြိိုလလေး 

မတတရ  (၂) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ ဥေြိန်န  ်းရ ာအုံပ်စုံ၊ ဆင် ုံန််းန  ်းရ ာ၊ နွော်းတ ုံ်းနခ ာင််း 

သစ်သာ်းတံတာ်း အာ်း မပန်လည်မပ မပင ် တည်လဆ  ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၄။ ဦေးလဆွသန်ေး  

ပိုသြိမ်က  ေး (၁) 

ပိုသြိမ်က  ေး မမြိ ြို့နယ်၊ အိုန်ေးလခ  လ  ေးရွ န္ှင့်် ဆည်လတ ၊် ဂြိို ်တန်ေးလ  ေးရွ မ  ေး 

ဆ ်သွယ်သည့််လမ်ေးအ ေး လ    ်လခ  လမ်ေး အဆင့််တြိိုေးမမြှင့််လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၅။ ဦေးလအ င်သြိန်ေး 

အမရပူရ (၂) 

အမရပူရ မမြိ ြို့နယ်၊ လရက ညလ်ပေါ ်လ  ေးရွ အိုပ်စိုရှြိ လ ပစ်စ်မမစ်လရတငလ်သ  

လယ်ယ လမမမ  ေးအတွငေ်း စြိို ်ပ ြိ ေးမှုမရှြိမခငေ်းန္ှင့်် ပတ်သ ်သည့် ်ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၆။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦေး 

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 

 မ်ေးတွင်ေး မမြိ ြို့နယ်၊ ြေြိို ိုန်ေးလ  ေးရွ အိုပ်စို၊ မင်ေး  လ  ေးရွ ရှြိ 

မင်ေး  က  ေး န်အ ေး မပန်လည်မပ မပင်လပေးန္ြိိုင်လရေး  န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၄၇။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦေး 

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 
 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ရွ လ လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ လရလည်လ ွြို့လ  ေးရွ တွင် 

ရြိိုေး ူေးတ တ ေး တည်လဆ  လ်ပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေး သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၈။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်မမြိ ြို့နယ်၊  ွမ်ေးခခ ရြိိုေး အ.လ. (ခွဲ)အ ေး န္ှစ်စဉ်လရလွှမ်ေးမြိိုေးမှုမှ 

   ွယ် တ ေးဆ ေးလပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၉။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး 

သ စည် (၁) 
သ စည် မမြိ ြို့နယ်၊ လည င ်န်လ  ေးရွ ရှြိ လည င် န်တစ်ြေ ် ဆည် န်န္ှင့်် 

အလှည့််ရွ ရှြိ အလှည့််ဆည်တြိိုို့အ ေး မပန်လည် တူေးလြေ ်မပ မပင်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၅၀။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည် မမြိ ြို့နယ်၊ မမြိ င်သ လ  ေးရွ ရှြိ ြေြိိုေးရှြိန်ေးလနာင် န်န္ှင့်် လလသ လ  ေးရွ ရှြိ 

ြေြိိုေးလအေး န်မ  ေးအ ေး မပန်လည်တူေးလြေ မ်ပ မပငလ်ပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ငှ့် ် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၅၁။ ဦေးစြိိုငေ်းလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

 ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

မပငဦ်ေးလွင်မမြိ ြို့နယ်၊ ပန်ေးဦေးလတ င်လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ လယ်လမပ င်ေးမပန် လ  ေးရွ  

န္ှင့် ် အိုတ်ြေြိိုလ  ေးရွ  အက  ေးရှြိ သစ်သ ေးတ တ ေးအ ေး  ွန် ရစ် တ တ ေး 

အဆင့် ်တြိိုေးမမြှင့်် မပ မပငလ်ပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေး သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၅၂။ ဦေးစြိိုငေ်းလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

 ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

မပငဦ်ေးလွင်မမြိ ြို့နယ်၊  ိုန်ေးလ  ်လ  ေးရွ န္ှင့်် ပန်ေးဦေးလတ င်လ  ေးရွ  ဆ ် 

သွယ်ထ ေးလသ  လမမသ ေးလမေ်းအ ေး လ    ်လခ  လမ်ေးအဆင့်် 

တြိိုေးမမြှင့််လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၅၃။ ဦေးည ည  

 စဉ့်် ြိိုင ်(၁) 
အထ ်မမန်မ မပည် ရှြိ အမ  ေးမပည်သူမ  ေး မှ ခြိိုအ ေးထ ေးမှုမပ ရသည့်် 

မန္တလလေးမပည်သူူ့ လဆေးရ ိုက  ေး၏   န်ေးမ လရေးလစ င့််လရှ  ်မှု၊ လရ ဂေါ 

လ ေနာ ိုသမှု၊  န်လဆ င်မှုန္ှင့်် န္ြိိုငင် လတ ်မှ မြေည့််ဆည်ေးလဆ ငရ်ွ ် 

လပေးထ ေးသည့်် လဆေးရ ိုသ ိုေးပစစည်ေးမ  ေးန္ှင့်် လဆေးပစစည်ေးအလမခအလနအ ေး 

သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၅၄။ ဦေးလအ ငက် ည် 

 မမစ်သ ေး (၁) 

မမစ်သ ေးမမြိ ြို့နယ်၊ တမ ပင်လ  ေးရွ  အ.မ. လ   ငေ်းရှြိ ဥပဓြိရိုပ် 

မလ  င်ေးပေါသမြေင့်် လ   င်ေးလဆ င်သစ်တစ်လဆ င် လဆ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုင်လရေး 

န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၅၅။ လေေါ်တငတ်ငမ်  

ခ မ်ေးလအေးသ စ  (၂) 

ခ မ်ေးလအေးသ စ မမြိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှြိ အခ ြိ ြို့လသ မူလတန်ေးလ   ငေ်း မ  ေးတွင် 

လရ င်ေးခ လသ  အလရ င်ဆြိိုေးလဆေးမ  ေးပေါလသ  မိုနိ်ု့ပဲသလရစ မ  ေးအ ေး 

စညေ်း မ်ေးခ  ်မ  ေး ထိုတ်လပေးသင့််သည့်် ြိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၅၆။ ဦေးမြိိုေးန္ြိိုငလ်    ် 

အမရပူရ (၁) 

အမရပူရ မမြိ ြို့နယ်၊   န်တန်ေးရပ် ွ ် အ.မ.  (လွန်) လ   င်ေးအတွ ် 

လ   ငေ်းလဆ ငသ်စ်တစ်လဆ င် လဆ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ငှ့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၅၇။ ဦေးမမတ်သူ 

ငေါန်ေးဇွန် (၂) 

ငေါန်ေးဇွန်မမြိ ြို့နယ်ရှြိ အန္တရ ယ်ရှြိလသ  သရ ်ခ ြိ ပင်လ  ေးရွ  အ.မ.  လ   င်ေးရှြိ 

လ   ငေ်းလဆ ငအ် ေး အသစ်လဆ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၅၈။ ဦေးက ညလ်ြေ 

 န္ွာေးထြိိုေးက  ေး (၁) 

န္ွာေးထြိိုေးက  ေး မမြိ ြို့နယ်၊ ခ စပ် ိုန်ေးအလနာ ်န္ှင့်် ခ စပ် ိုန်ေးအလရှြို့ လ  ေးရွ  

လ  ေးလ ် လဆေးလပေးခန်ေးမ  ေး ြေွင့််လစှ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၅၉။ ဦေးက ညလ်ြေ 

 န္ွာေးထြိိုေးက  ေး (၁) 
န္ွာေးထြိိုေးက  ေးမမြိ ြို့နယ်၊ တ ်စ လ  ေးရွ န္ှင့်် ဇ ေးလ  ေးရွ လ  ေးလ ် လဆေးလပေးခန်ေး 

မ  ေး ြေွင့််လှစ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၆၀။ ဦေးလဇ ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၂) 

ရမည်ေးသငေ်း မမြိ ြို့၊ သ လ  (၁။ ၂။ ၃)အတွ ် အ.မ.  လ   ငေ်း တစ်လ   င်ေး 

ြေွင့််လှစ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၂.၉.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

 


