
ပထမအက ြိမ် မန္တလလေးတြိိုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ ်(၁၁)က ြိမ်လ မ  ်ပ ိုမှန်အစည်ေးအလ ေးသြိိုို့ တြိိုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ  ်ြိိုယ်စ ေးလှယ်မ  ေးမှလမေး မန်ေးလသ  

က ယ်ပွင့်် ပလမေးခွန်ေးမ  ေးအလပေါ် ပန်လည်လ ြေက  ေးခ  ် 

စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁။ ဦေးအ ောင်လင််း 

မြစ်သော်း (၂) 

မြစ်သောားမြှိ ြို့နယ ် ြ ားသတ်ဦားစ ားြ  ားရ  ားတွင်ရ ှိသသော ြ ားမငှိြ်ားသတ်ယောဉ် (၃) စ ား 

အတွက် လှိ အပ်သသော ရန်ပ  သငသွ ားမခောားခွွဲသေသပားနှိ ငသ်ရားန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၂။ ဦေးထွန််းဝင််း 

ချြ််းမြသောစည် (၂) 

တစ်လြ်ားသြောင်ားြ  န စ်လြ်ားသွောားလြာ်းအမြစ် မပန်လည်သမပောငာ်းလွဲ သတ်ြ တ် 

သပားနှိ င်သရား  နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၃။ ဦေးထွန််းဝင််း 

ချြ််းမြသောစည်(၂) 

သမြသောားသမြောင်ားြ  အ တ်ရှိ ားစ သမြောင်ားအမြစ် မြြှင ်တင်သ ောင်ရွက်သပားနှိ င်သရား 

နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၄။ ဦေးသန််းအ ောင် 

သပိတ်ကျင််း (၁) 
သပှိတ်ကျငာ်းမြှိ ြို့နယ်၊ စြပါယ်နဂှိ ရ်သကျားရွောအ ပ်စ ၊ ြ တ်သတော်ြူသကျားရွော န င  ်

ြနတသလား - တသကောင်ား - ဗန်ားသြေ်ာ ကောားလြာ်းန င  ်  က်သွယ် ထောားသသော 

သမြသောားလြ်ားအောား သကျောက်သချောလြာ်းအမြစ် သ ောင်ရွက်သပားနှိ င်သရား  နှင ် 

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၅။ ဦေးသန််းအ ောင် 

သပိတ်ကျင််း (၁) 

သပှိတ်ကျငာ်းမြှိ ြို့ရ ှိ မြှိ ြို့ကွက်သစ်သှိ ို့သွောားသသော လြ်ားသပေါ်တွင်ရ ှိသသော သစ်သောား 

တ တောားအောား သ ကူကွန်ကရစ်တ တောား တည်သ ောက်သပားနှိ င်သရား နှင  ်

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆။ ဦေးအ ွှေနန််း 

 ြလိှိုင် (၂) 

ြလှိှိုင်မြှိ ြို့နယ်၊ ြ  ပင ် - သကျောက်တန်ားလြာ်းအောား သကျောက်သချောလြ်ားအ င ်ြ  

ကတတရောလြာ်းအ င ်သှိ ို့ ဘဏ္ဍောန စ်အလှိ က်သ ောင်ရွက်သပားနှိ ငသ်ရား”နှင ် 

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၇။ ဦေးအ ွှေနန််း 

 ြလိှိုင် (၂) 

ြလှိှိုင် - ြှိတထ လော ကောားလြာ်းြ  ရ  ားပငသ်စောကသ်ကျားရွောသှိ ို့  က်သွယ်သသော 

လြာ်းအောား သကျောက်သချောလြာ်းခင်ားသပားနှိ င်သရား နှင ်စပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈။ ဦေးအကျေ်ာအ ်း 

 ြိတထီလော (၂) 

ြှိတထ လောမြှိ ြို့နယ်၊ သကျောကြ်ူားသကျားရွောအ ပ်စ ၊ သကျောက်ြာူးသကျားရွောရ ှိ 

သအောငခ်ျြ်ား သောကန်ကက ားအောား မပန်လည် ည်ြှိ ို့သပားနှိ င်သရားနှင ် စပ်လျဉ််း 

သည ် အြ်းခွန််း။ 

၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၉။ ဦေးအကျေ်ာအ ်း 

 ြိတထီလော (၂) 

ြှိတထ လောမြှိ ြို့နယ်၊ ကကွယက်န်သကျားရွောအ ပ်စ ၊ ကကွယက်န်သကျားရွောရ ှိ 

ကကွယ ်ူလော ကန်ကက ားအောား မပန်လည်မပ မပငသ်ပားနှိ င်သရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် 

အြ်းခွန််း။ 

၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၀။ ဦေးသိန််းလှ 

မပည်ကကီ်းတံခွန် (၂) 

ဘူတောကက ားဂ  ားသကျော်တ တောား အသရ ြို့ထှိပ်၊ အသနောက်ထှိပ် အတက်ြျောားတွင် 

တှိ ားတက်သနသသော သခတ်စနစ်န င ်အည  သငွသကောက်ခ မခငာ်းြျောားအောား 

ရ ပ်သှိြ်ားမပ ား အခြွဲ  မြတ်သန်ားသွောားလောမခငာ်းမြင ် သမြသလျော သပားနှိ ငသ်ရား 

နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၁၁။ ဦေးလှဝင််း 

 ြတတ ော (၁) 

ြတတရောမြှိ ြို့နယ်၊ လွန်သတောင်ားသကျားရွောရ ှိ သကျားလက်ကျန်ားြောသရားဌောနခွွဲအောား 

တှိ က်နယ် သ ားရ  အမြစ် အ င ်မြြှင ်တင်သပားနှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် 

အြ်းခွန််း။ 

၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လူမှု 

၁၂။ ဦေးလှဝင််း 

 ြတတ ော (၁) 

ြတတရောမြှိ ြို့နယ်၊ ြဟောမြှိ ငသ်ကျားရွော အ.ြ.က (ခွွဲ) အောား သကျောငာ်းသ ောင်သစ် 

(၁)သ ောင ် သ ောက်လ ပ်ရန်အတွက် ရန်ပ  သငခွျထောားသပားနှိ င်သရား 

နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လူမှု 

၁၃။ ဦ်းကိိုအလ်း 

ြတတ ော (၂) 

ြတတရောမြှိ ြို့နယ်၊ ေန်စ  သကျားရွောအ ပ်စ ၊ သ ြွထှိန်ပင်သကျားရွော အ.ြ.ကတွင ်

သကျောင်ားသ ောင်သစ် သ ောက်လ ပ်ရန်အတွက် ရန်ပ  သငခွျထောားသပားနှိ င်သရား 

နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၄။ ဦ်းကိိုအလ်း 

ြတတ ော (၂) 

ြတတရောမြှိ ြို့နယ်၊ အြ တ် (၃၁) တ န်က န်ား အ.ြ.က (လွန်) သကျောငာ်းတွင် 

အ တ်ညြှပ် တစ်ထပ်သကျောင်ားသ ောင်သစ် တစ်သ ောင်သ ောက်လ ပ်ရန် ရန်ပ  သငွ 

ခွွဲသေ ချထောားသပားနှိ ငသ်ရားနှင ် စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လူမှု 

၁၅။ ဦ်းအကျေ်ာတင်  

ငါန််းဇွန် (၁) 

မြှိ ြို့သော(အသနောက်) သကျားရွော အ.လ.က (ခွွဲ) ရ ှိ အနတရောယ်ရ ှိ 

သကျောင်ားသ ောငအ်ောား မပန်လည်မပ မပင် သ ောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရား 

နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လူမှု 

၁၆။ ဦ်းအကျေ်ာတင်  

ငါန််းဇွန် (၁) 

သောသပါင်ားသကျားရွော အသမခခ ပညောြူလတန်ားသကျောင်ားအောား ြူလတန်ားလွန် 

သကျောင်ား အမြစ် အ င ်မြြှင ်တင်သပားနှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လူမှု 

၁၇။ ဦ်းမြတ်သူ 

ငါန််းဇွန် (၂) 

မြငသ်ောသကျားရွော၊ အ.ြ.က (တွွဲ) အောား အ.ြ.က အမြစ် 

အ င ်မြြှင ်တင်သပားနှိ င်သရားနှင  ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လူမှု 

၁၈။ ဦေးအ ွသန််း 

ပိုသိြ်ကကီ်း (၁) 

ပ သှိြ်ကက ား မြှိ ြို့နယ်အတွငာ်းရ ှိ သကျားရွော (၄) ရွောအောား မပည်ထွဲသရားအြည်သပါက် 

သကျားရွောြျောားအမြစ် အသှိအြ တ်မပ သပားသရားကှိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့် ်လမေးခွန်ေး။  

၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 

၁၉။ အ ါက်တောအကျော်လှ 

ချြ််းအ ်းသောစ ံ(၁) 

တှိ င်ားသေသကက ား၏ အခွန်သငွပှိ ြှိ ရရ ှိနှိ ငသ်ည ်နည်ားလြ်ားြျောား သ ောင်ရွက် 

သပားနှိ ငသ်ရား နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

ဘဏ္ဍ  



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၀။ ဦေးတိိုင််းအ ်း 

အကျောက်ပန််းအတောင််း (၁) 

သကျောက်ပန်ားသတောငာ်းမြှိ ြို့နယ်၊ ေက်ကက ားကန်သကျားရွောတွင် သကျားလက် 

သသောက်သ  ားသရအတွက် ေက်ကက ားကန်အောား မပန်လည်တူားသြောမ်ပ မပင် သပားနှိ င်သရား 

နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၁။ ဦေးဝင််းမြင ် 

အကျောက်ပန််းအတောင််း (၂) 

သန်ားကက ားက န်ားသကျားရွောန င ် သ ားက န်ားအသရ ြို့ - သ ားပငသ်ကျားရွော  က်သွယ် 

သသောလြ်ားအောား အြောခ သကျောက်ခငာ်းလြ်ား သြောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရား  နှင  ်

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၂။ ဦေးအြောင်အြောင်ဦ်း 

ဝြ််းတွင််း (၁) 

ေြ်ားတွင်ား မြှိ ြို့နယ်ရ ှိ ထ ားလှိှိုင ် - အင်ယငာ်း - မပည်သတော်သောလြ်ားအောား 

သကျောက်သချော လြာ်းအမြစ် အ င ်မြြှင ်တငသ်ြောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရား နှင ် 

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၃။ ဦေးအြောင်အြောင်ဦ်း 

ဝြ််းတွင််း (၁) 

ေြ်ားတွင်ား မြှိ ြို့နယ်အတွင်ားရ ှိ ရန်က န် - ြနတသလားကောားလြ်ားန င ် သရွှေကူသကျားရွော 

 က်သွယ်သည ်လြ်ား မပ မပငသ်ပားနှိ ငသ်ရား နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၄။ ဦေးဝင််းမြင  ် 

ဝြ််းတွင််း (၂) 

ေြ်ားတွင်ား မြှိ ြို့နယ်၊ လှိန်ပင်သကျားရွောအ ပ်စ ၊ လှိန်ပင်သကျားရွောရ ှိ ကကှိ ားကကောကန် 

ကျ ှိ ားသပါက်သွောားမခင်ားအောား မပန်လည်မပ မပင်သပားရန်န င ် သရသကျော်အသစ် 

မပန်လည်တူားသြော ်တပ် င်သပားနှိ ငသ်ရား နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၅။ ဦေးဝင််းမြင  ် 

ဝြ််းတွင််း (၂) 

ေြ်ားတွင်ား မြှိ ြို့နယ်၊ ပေင်ားသကျားရွောအ ပ်စ ၊ ပေင်ားသကျားရွောရ ှိ အင်ားကန်ကက ားအောား 

မပန်လည်မပ မပင်သပားနှိ ငသ်ရား နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၆။ ဦ်းအ ောငမ်ြင ်သန််း 

အကျောက် ည် (၁) 

သကျောက် ည်မြှိ ြို့နယ်၊ သသမပသော အ.ြ.က တွင် သကျောင်ားသ ောငသ်စ် 

သ ောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရား နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၂၇။ ဦ်းအ ောငမ်ြင ်သန််း 

အကျောက် ည် (၁) 

သကျောက် ည်မြှိ ြို့နယ်၊ ရွဲသဘောက်က ားသကျားရွောအ ပ်စ ၊ ရွဲသဘော်ကက ားသကျားရွော အောား 

သကျားလက်ကျန်ားြောသရားဌောနခွွဲအမြစ် သတ်ြ တ်ြွင ်လ စ်သပား နှိ ငသ်ရား နှင ် 

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၂၈။ ဦ်းညီညီ 

စဉ ်ကိိုင ်(၁) 

 စဉ ်ကှိ ငမ်ြှိ ြို့၊ တရ တ်စ ရပ်ကွက် အ.လ.က (ခွွဲ) တွင် RCC 

တစ်ထပ်သကျောင်ားသ ောင် သစ်တစ်သ ောင် သ ောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရား နှင  ်

စပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၂၉။ ဉီ်းဗိိုလခ်ျျုပ် 

စဉ ်ကူ်း (၁) 

စဉ ်ကူားမြှိ ြို့နယ်၊ ငမပငာ်းအငာ်းသကျားလက်ကျန်ားြောသရားဌောနခွွဲ အသ ောက်အဦအောား 

ကျန်ားြောသရား ဌောနခွွဲ စ ကှိ က်အသ ောက်အဦ ချထောားသပားနှိ ငသ်ရား နှင  ်

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၃၀။ ဉီ်းဗိိုလခ်ျျုပ် 

စဉ ်ကူ်း (၁) 

စဉ ်ကူားမြှိ ြို့နယ်၊ ခြ်ားပါား အ.ြ.က သကျောင်ားသ ောငအ်ောား အောစ  (၁) 

ထပသ် ောင်အမြစ် သ ောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရား နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၃၁။ ဉီ်းအတောက ်

စဉ ်ကူ်း (၂) 

စဉ ်ကူားမြှိ ြို့နယ်၊ ဟင်္ဿောြှိ သကျားလက်သ ားသပားခန်ားအောား အသ ောက်အဦသစ ်

မပန်လည် သ ောက်လ ပ်နှိ င်ရန်အတွက် ရန်ပ  သငွချထောားသပားနှိ ငသ်ရား နှင ် 

စပ်လျဉ််း သည ် အြ်းခွန််း။ 

၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၃၂။ ဉီ်းအတောက ်

စဉ ်ကူ်း (၂) 

စဉ ်ကူားမြှိ ြို့နယ် သရွှေဂ  တှိ င ် အ.လ.က (ခွွဲ) ြ  အ.လ.က သှိ ို့ အ င ်တှိ ားမြြှင ် 

သပားနှိ င်သရားကှိစစ နှင ် စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၃၃။ ဦ်းအမပဝင််း 

ြဟောအ ောငအ်မြ (၂) 

 ှိ င်ကယ် မြတ်သန်ားခွင ်ပှိတ်ထောားသသော ၄၂ လြာ်း သ လြ်ားဂ  ားသကျော် 

တ တောားသပေါ် မပန်လည် မြတ်သန်ားခွင ်မပ နှိ ငသ်ရား  နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၃.၁၂.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၃၄။ ဦ်းြိို်းနိိုငအ်ကျော၊် 

 ြ ပူ မြိျုြို့နယ်၊ 

ြဲ နဒနယ် ြှတ် (၁) 

အြရပူရမြှိ ြို့နယ် သ ားချ ှိ ရပ်ကွက်အတွင်ားရ ှိ ထန်ားတပင် (၆/၇) 

လြာ်းအောားသမြသောား လြ်ားြ  ကတတရောလြာ်းအမြစ် ခင်ားသပားနှိ င်သရား နှင  ်

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၃.၁၂.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၃၅။ ဦ်းအ ်းလွင ်  

အညောငဦ််း (၁) 

သရ ားသဟောင်ားယဉ်သကျားြှိုနယ်သမြအတွင်ား ြည်ကွဲ သှိ ို့ စ ြ ခနို့်ခွွဲ သ ောင်ရွက် 

ြည်ကှိ  သှိရ ှိလှိ သည ်ကှိစစနှင စ်ပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၃.၁၂.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

ဘဏ္ဍ  

၃၆။ ဦ်းအြောင်အြောင်ဦ်း 

ဝြ််းတွင််း (၁) 
ေြ်ားတွင်ား မြှိ ြို့နယ်ရ ှိ ဂျြ်ားလ   - သြန်ားလြ်ားအောား ဂနို့်ဂါားလြာ်းသြောကလ် ပ်သပား 

နှိ ငသ်ရား နှင ် စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၃.၁၂.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၃၇။ ဦ်းအြောင်အြောင်ဦ်း 

ဝြ််းတွင််း (၁) 

ေြ်ားတွင်ား မြှိ ြို့နယ်ရ ှိ အငာ်းကန်ကက ား - ေှိ င်သကောငာ်းက န်ား သကျားရွောချငာ်း က် 

သမြသောား လြ်ားအောား သကျောကသ်ချောလြာ်းအမြစ် အ င ်မြြှင ်တင်သပားနှိ င်သရား 

နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၃.၁၂.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၈။ ဦ်းြိို်းမြင ်သိန််း 

 သောစည် (၁) 

သောစည် မြှိ ြို့နယ်အတွင်ားရ ှိ သောဂရ - အလယ်ကန် သကျားလက်လြ်ားအောား 

သကျောက်သချောလြ်ားအမြစ် အ င ်မြြှင ်တင်သြောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရား နှင ် 

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။  

၃.၁၂.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၉။ ဦ်းြိို်းမြင ်သိန််း 

 သောစည် (၁) 

သောစည် မြှိ ြို့နယ်၊ ဘူားရ  သကျားရွောအ ပ်စ ၊ သချောက်ခွွဲသကျားရွောအန ားရ ှိ ကျ ှိ ားမပတ် 

သနသသော ဘ န်ားကက ား ည်အောား မပန်လည်မပ မပငသ်ပားနှိ ငသ်ရား နှင  ် စပ်လျဉ််း 

သည ်အြ်းခွန််း။ 

၃.၁၂.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၄၀။ ဦ်းစံထွန််း 

သောစည် (၂) 

သောစည်မြှိ ြို့နယ် အတွင်ားရ ှိ က ွဲတပ်   သကျားရွောအ ပ်စ ရ ှိ ဘ ရောားငါား ူ 

သကျားရွောန င ် ကှိ င်ားရှိ ား သကျားရွော၊ သကျားရွောချငာ်း က်သမြသောားလြာ်းအောား 

သမြသောားလြ်ား အ င ် မြြှင ်တင်မခင်ားန င ် ရောသ ြသရွားသွောားလောနှိ င်သသော 

သကျောက်သချော သှိ ို့ြဟ တ် သကျောက်သ ွားခင်ားသပားနှိ င်သရားကှိစစ နှင ်စပ်လျဉ််း 

သည ် အြ်းခွန််း။ 

၃.၁၂.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၄၁။ ဦ်းစံထွန််း 

သောစည် (၂) 

သောစည်မြှိ ြို့နယ် အတွင်ားရ ှိ သနပ်ကန်သကျားရွောန င ် သညောငရ်ြ်ားသောစည်လြ်ားသှိ ို့ 

 က်သွယ်သည ် သမြသောားလြာ်းအောား ရောသ ြသရွားသွောားလောနှိ ငသ်သော 

သကျောက်သချောလြ်ားမြစ်သရားန င  ် ၎ငာ်းလြ်ားသပေါ်တွင်ရ ှိသသော အြ တ် (၅) 

သမြောင်ားကူားရန်အတွက် သမြောငာ်းကူား တ တောားတစ်စင်ား တည်သ ောကသ်ပား နှိ ငသ်ရား 

နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၃.၁၂.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၄၂။ ဦ်းသန််းအ ောင် 

သပိတ်ကျင််း (၁) 

သပှိတ်ကျငာ်းမြှိ ြို့ အ.ထ.က သကျောင်ားေငာ်းအတွင်ား၌ ကွန်ကရစ်လြာ်း 

သ ောငရွ်က်သပားနှိ ငသ်ရား နှင ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၃.၁၂.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၄၃။ ဦ်းသန််းအ ောင် 

သပိတ်ကျင််း (၁) 

သပှိတ်ကျငာ်းမြှိ ြို့နယ်၊ သကျောကြ်ျောသကျားရွောအ ပ်စ ၊ သကျောက်ြျော သကျားရွောတွင် 

သကျားလက် ကျန်ားြောသရားဌောနခွွဲြွင ်လ စ်သပားနှိ င်သရား နှင  ် စပ်လျဉ််းသည ် 

အြ်းခွန််း။ 

၃.၁၂.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၄၄။ ဦ်းတငထ်ွန််း 

သပိတ်ကျင််း (၂) 

သပှိတ်ကျငာ်းမြှိ ြို့နယ်၊ သပါက်တပင်သကျားရွော၊ အ.ထ.က(ခွွဲ)ရ ှိ သကျောငာ်း 

သ ောငအ်ောား အမပ ားသတ် သ ောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၃.၁၂.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၄၅။ ဦ်းတငထ်ွန််း 

သပိတ်ကျင််း (၂) 

 ယဇ်ငာ်းက န်ား အ.လ.က သကျောင်ားတွင ် လှိ အပ်လျက်ရ ှိသသော 

သကျောင်ားသ ောင်သစ် တစ်သ ောင ်သ ောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရားနှင ် စပ်လျဉ််း သည ် 

အြ်းခွန််း။ 

၃.၁၂.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၄၆။ ဦ်းမြတ်သူ 

 ငါန််းဇွန် (၂) 

စောသငခ်န်ားန င ် သကျောငာ်း သောားဦားသရ ြျှတြှိုြရ ှိသသော က န်ားလည်သကျားရွော 

အ.လ.က (ခွွဲ ) တွင် သကျောင်ားသ ောင်သစ် တစ်သ ောင ် သ ောကလ် ပ်သပား 

နှိ ငသ်ရား နှင ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၃.၁၂.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၄၇။ ဦ်းသန််းအ ်းအ ောင ်

အတောငသ်ော (၂) 

သတောင်သောမြှိ ြို့နယ်၊ ဘ ရောားကက ားအသနောက်ရပ် အလယ်တန်ားသကျောငာ်း(ခွွဲ) အောား 

သကျောင်ားသ ောင်သစ် သ ောကလ် ပ်သပားနှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၃.၁၂.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၄၈။ ဦ်းသန််းအ ်းအ ောင ်

အတောငသ်ော (၂) 

သတောင်သောမြှိ ြို့နယ်၊ ရွောသလားြူလတန်ားသကျောင်ားတွင် သကျောင်ားသ ောင် သစ် 

သ ောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၃.၁၂.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၄၉။ ဦ်းသိန််းလှ 

 မပည်ကကီ်းတံခွန် (၂) 

ြဂဿလော လြာ်းအောား ရန်က န် - ြနတသလားလြ်ားန င ် (၆၂) လြ်ားအထှိ 

ကတတရောလြာ်း အမြစ် သ ောင်ရွက်သပားနှိ င်သရား နှင ်စပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၄.၁၂.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၅၀။ ဦ်းသိန််းလှ 

 မပည်ကကီ်းတံခွန် (၂) 

မပည်ကက ား တ ခွန်မြှိ ြို့နယ်၊ သငပ်န်ားက န်ားရပ်ကွက်ရ ှိ ဗညောားေလလြာ်းအောား 

၄၉လြာ်းြ  ၅၉ လြ်ားအထှိ ကတတရောလြာ်းအမြစ် သ ောငရွ်က်သပားနှိ ငသ်ရား နှင ် 

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၄.၁၂.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၅၁။ ဦ်းသန််းအ ်း 

အညောငဦ််း (၂) 

ပ ဂ  သရ ားသဟောငာ်းယဉ်သကျားြှိုနယ်သမြအတွငာ်းရ ှိ ဘ ရောားြျောားန င ် ပတ်ေန်ားကျင် 

သနို့်ရ ငာ်းသောယောလ ပသစသရား မပ မပငထ်ှိန်ားသှိြ်ားသရားအတွက် မပည်သထောငစ်  

အစှိ ားရြ  ရန်ပ  သငခွျထောားသပားမခငာ်း ရ ှိ/ြရ ှိ သှိရ ှိလှိ သည ်ကှိစစ နှင  ်

စပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၄.၁၂.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

ဘဏ္ဍ  

၅၂။ ဦ်းလှဝင််း 

ြတတ ော (၁) 

ြတတရောမြှိ ြို့နယ်၊ က ပှိ ငသ်ကျားရွောြ  စက်ထှိပ်သကျားရွောသှိ ို့  က်သွယ်ထောားသသော 

ကတတရော လြ်ားအောား မပန်လည်မပ မပင်သပားနှိ င်သရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၄.၁၂.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၃။ ဦ်းလှဝင််း 

ြတတ ော (၁) 

ြတတရောမြှိ ြို့နယ် လင်ားသ ြွသချောငာ်းသကျားရွော၊ ြဂဿလောသ ရှိသကျားရွောန င ် 

လွန်သတောငာ်းသကျားရွော သှိ ို့  က်သွယ်ထောားသသော သကျောက်ကကြ်ားလြ်ားအောား 

မပန်လည်မပ မပင် သပားနှိ င်သရား နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၄.၁၂.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၄။ ဦ်းတငထ်ွန််း  

သပိတ်ကျင််း (၂) 

သပှိတ်ကျငာ်းမြှိ ြို့နယ်၊ ြန်ကျည်ားက န်ားသကျားရွောန င ်  င်ညြှပ်က န်ား သကျားရွောရ ှိ 

သကျားရွောချင်ား က်လြာ်းြ  သချောင်ားကူားတ တောားအောား မပင ်င် သပားနှိ င်သရား နှင  ်

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၄.၁၂.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၅။ ဦ်းတငထ်ွန််း  

သပိတ်ကျင််း (၂) 

ကကောညြှပ် ရွောန င  ် ြဟောဗျ ဟောလြ်ားတှိ ို့  က်သွယ်သည ် ရွောအေငလ်ြ်ားအောား 

ကတတရောလြာ်း ခင်ားသပားနှိ ငသ်ရား နှင ်စပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၄.၁၂.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၅၆။ ဦ်းအကျေ်ာအ ်း 

 ြိတထီလော (၂) 

ြှိတထ လောမြှိ ြို့နယ်၊ ကကွယက်န်သကျားရွောအ ပ်စ ၊ သညောငအ်ှိ ငသ်ကျားရွောရ ှိ 

သရက်အ ပ်ကန်အောား မပန်လည်တူားသြောသ်ပားနှိ င်သရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် 

အြ်းခွန််း။ 

၄.၁၂.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၇။ ဦ်းအကျေ်ာအ ်း 

 ြိတထီလော (၂) 

ြှိတထ လော မြှိ ြို့နယ်၊ သမြောက်လည်သကျားရွောအ ပ်စ န င ် သကျောက်ြူားသကျားရွော 

ခင်ား က် မြှိ ြို့တက်လြ်ား (သမြသောား)လြာ်း ကျန်အပှိ င်ားအောား မပ ားသမြောက် 

သအောငသ်ြောက်လ ပ်သပားရန်န င ် သကျောက်ခင်ားလြာ်းအမြစ် ရောသ ြသရွား 

သွောားလောနှိ ငသ်အောင ်သ ောင်ရွက်သပားသရားနှင ် စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၄.၁၂.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၈။ ဦ်းစိန်အသောင််း 

စဉ ်ကိိုင ်(၂) 

စဉ ်ကှိ င ် မြှိ ြို့နယ်၊ ကကည်ရွော အ.ြ.က သကျောငာ်းအောား သကျောငာ်းသ ောင်သစ် 

သ ောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၄.၁၂.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၅၉။ ဦ်းစိန်အသောင််း 

စဉ ်ကိိုင ်(၂) 

စဉ ်ကှိ င ် မြှိ ြို့နယ်၊ သစ်သတောင်ား အ.လ.က (ခွွဲ) အနတရောယ်ရ ှိ သကျောငာ်းသ ောင် 

သဟောငာ်းအောား မပ မပငြ်ွြ်ားြ သပားနှိ င်သရားနှင စ်ပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။  

၄.၁၂.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၆၀။ ဦ်းအ ောငက်ကည် 

မြစ်သော်း (၁) 

မြစ်သောား မြှိ ြို့နယ်၊ ကသွဲက န်ားသကျားရွောတွင် သကျားလက်ကျန်ားြောသရားဌောနခွွဲ 

သ ောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၄.၁၂.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၆၁။ ဦ်းအ ောငက်ကည် 

မြစ်သော်း (၁) 

မြစ်သောား မြှိ ြို့နယ်၊ သရေန်ားသကျားရွော အသမခခ ပညောြူလတန်ားလွန်သကျောငာ်းတွင် 

သကျောငာ်းသ ောင်သစ် (၁)သ ောင ်သ ောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရား နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ် 

အြ်းခွန််း။ 

၄.၁၂.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၆၂။ ဦ်းအ ွှေနန််း 

 ြလိှိုင် (၂) 

ြလှိှိုငမ်ြှိ ြို့နယ်၊  ည်သတောရွော၊ အ.ြ.က သကျောင်ားတွင် သကျောငာ်းသ ောင်သစ် 

သ ောက်လ ပ် သပားနှိ ငသ်ရား နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၄.၁၂.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၆၃။ ဦ်းအ ွှေနန််း 

 ြလိှိုင် (၂) 
ြလှိှိုငမ်ြှိ ြို့နယ်၊ မြငာ်းဦားလ ည ် အ.လ.က (ခွွဲ) သကျောငာ်းအောား သကျောင်ားသ ောင်သစ် 

ချထောား သပားနှိ ငသ်ရား နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၄.၁၂.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၆၄။ ဦ်းအြောင်အြောင်ဦ်း၊ 

ဝြ််းတွင််း (၁) 

ေြ်ားတွငာ်း မြှိ ြို့နယ်၊ ရှိ ားဇ  သကျားရွောအ ပ်စ ၊ ြကျ  ားအ ပ် (အ.ြ.က) အောား အ.ြ.က 

(လွန်) သကျောင်ားအမြစ် အ င ်တှိ ားမြြှင ်ြွင ်လ စ်သပားနှိ ငသ်ရားနှင ် စပ်လျဉ််းသည ် 

အြ်းခွန််း။ 

၄.၁၂.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၆၅။ ဦေးသန််းအ ်း 

အညောငဦ််း (၂) 

သမြဂရန် သလျှောက်ထောားရောတွင ် သလျှောက်ထောားသသောအှိြ်ေှိ င်ား၏ 

နယ်နှိြှိတ်ထှိစပ် သနသသော ပတ်ေန်ားကျင ် အှိြ်ပှိ င်ရ င်၏ သထောကခ် ချက် 

အြ န်တကယ် လှိ အပ်ြှို ရ ှိ/ြရ ှိ သှိရ ှိလှိ  သည ်  ြိစစ” န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ို/နယ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၆၆။ အ ေါ်တငတ်ငြ်ော 

ခ မ်ေးအ ်းသ စ ံ(၂) 

ြူားယစ်သ ားေါားြျောား လွန်စွောပျ ြို့န  ို့ြှိုအောား သက် ှိ င်ရောြ  ြည်ကွဲ သှိ ို့ သ ောင်ရွက် 

သပားြည်ကှိ  သှိရ ှိလှိ သည ်ကှိစစ န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၆၇။ ဦ်းတငစ်ိို်း  

အပျောဘ်ွယ် (၁) 

သအောငခ်ျြ်ားသောသကျားရွောအောား ရြည်ားသငာ်းခရှိ င်၊ သပျောဘ်ွယ်မြှိ ြို့နယ်၊ 

သရွှေသညောင်ြူား သကျားရွောအ ပ်စ အတွငာ်းြ  မပည်ထွဲသရားအြည်သပါက် သကျားရွော 

တစ်ရေွာအမြစ် သတ်ြ တ်သပားနှိ င်သရားကှိစစ န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၆၈။ ဦေးဝင််းမြင ၊် 

အကျောက်ပန််းအတောင််း (၂) 

သကျောက်ပန်ားသတောငာ်းမြှိ ြို့ စညပ်င်သောယောသရားသကောြ်တ ြ  သရသပား သေသသော 

သရတှိ င်ြျောားအောား သရည ြျှစွောရရ ှိသစရန် ြည်သှိ ို့သ ောင်ရွက်သပားြည်ကှိ  သှိရ ှိ 

လှိ သည ် ြိစစ န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၆၉။ ဦေးဝင််းမြင ၊် 

အကျောက်ပန််းအတောင််း (၂) 

သစတ ကက ားဘ ရောားလြ်ား၊ ြူလတန်ားသကျောင်ားလြ်ား၊ ရပ်ကွက်မပည်သူြျောား 

သွောားသသောလြ်ားသပေါ်တွင် တရောားြေင်သရောင်ားချသနသသော သ ားသည်ြျောားအောား 

ြယ်ရ ောားသပားနှိ င်သရားန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၇၀။ ဦေးညီညီ 

 စဉ ်ကိိုင ်(၁) 

စဉ ်ကှိ ငမ်ြှိ ြို့နယ် အတွင်ားရ ှိ ြင်ားရွဲသမြောငာ်းသည် န စ်စဉ် သွဲန န်ားြျောားပှိ ို့ချြှိုသကကောင ် 

သမြောင်ားသကောြှိုအောား မပန်လည်တူားသြေ်ာသပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၇၁။ ဦေးညီညီ 

 စဉ ်ကိိုင ်(၁) 

စဉ ်ကှိ ငမ်ြှိ ြို့နယ် သသမပရှိ ားသကျားရွောအ ပ်စ အတွင်ားရ ှိ မြငာ်းကသလားသမြောင်ားအောား 

သရစ ားသရလော သကောင်ားြွန်သစသရားအတွက် ပ  စ တကျတူားသြောသ်ပားနှိ င်သရား န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၇၂။ ဦေးကိိုအလ်း 

ြတတ ော (၂) 

ြတတရောမြှိ ြို့နယ် သကောက်ရှိ ားပ  သကျားရွော၊ သညောင်အ ပ်လြ်ားအောား သကျောက်ကကြ်ား 

လြာ်းခင်ား သပားနှိ င်သရား န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၇၃။ ဦေးကိိုအလ်း 

ြတတ ော (၂) 

ြတတရောမြှိ ြို့နယ် သကျောက်စရစ်(သတောင)်သကျားရွောအ ပ်စ ၊ ေန်စ သကျားရွောအ ပ်စ ၊ 

သရသချောငာ်းဘှိ  သကျားရွောအထှိ သမြသောားလြ်ားအောား ဂျငာ်းသကျောက်ကကြ်ား 

လြာ်းခင်ားသပား နှိ ငသ်ရား န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၇၄။ ဦေးဗိိုလ်ချျုပ် 

စဉ ်ကူ်း (၁) 

စဉ ်ကူားမြှိ ြို့နယ် ငမပငာ်းအငာ်းသကျားရွော၊ သရွှေကျင်သကျားရွောန င ် အဂဿေင်ားသကျားရွောသှိ ို့ 

 က်သွယ်ထောားသသောလြ်ားအောား သမြသောားလြ်ားအမြစ် သြောက်လ ပ်သပား နှိ င်သရား 

န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၇၅။ ဦေးဗိိုလ်ချျုပ် 

စဉ ်ကူ်း (၁) 

စဉ ်ကူားမြှိ ြို့နယ် ေက်တှိ ားသကျားရွော၊ ကကက်မြ သတောင်သကျားရွောန င ် ခူလယ် 

သကျားရွောသှိ ို့  က်သွယ်ထောားသသောလြ်ားအောား သမြသောားလြာ်းအမြစ် သြောက်လ ပ် 

သပားနှိ င်သရားန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။  

၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၇၆။ ဦေးဝင််းမြင ်  

ဝြ််းတွင််း (၂) 

ေြ်ားတွင်ားမြှိ ြို့နယ် က န်ားကက ားသကျားရွောအ ပ်စ ၊ ကကပ်ကန်သကျားရွော အြ တ် (၅၄) 

အ.ြ.က သကျောငာ်းရ ှိ ြူလအသ ောက်အဦြ ော ပျက်စ ားယှိ ယွငာ်းသနပါသမြင ် 

အသ ောက် အဦအသစ် အမြန်   ား သ ောကလ် ပ်သပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၇၇။ ဦေးြိို်းမြင ်သိန််း 

 သောစည် (၁) 
သောစည်မြှိ ြို့နယ် ဟ ဇောား အ.ထ.က န င  ်ကွြ်ားခခ ရှိ ား အ.လ.က(ခွွဲ) သကျောငာ်းြျောား 

ရ ှိ သဟောငာ်းနွြ်ားယှိ ယွင်ားပျက်စ ားသနသသော စောသင်သ ောင်ြျောားအောား ြျက်သှိြ်ားမပ ား 

စောသငသ် ောင်အသစ်ြျောားသ ောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရားန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၇၈။ ဦေးစံထွန််း   

သောစည် (၂) 

သောစည်မြှိ ြို့နယ် အတွငာ်း သညောငရ်ြ်ားမြှိ ြို့ြအ ပ်စ ရ ှိ လက်ထပ်က န်ား အ.ြ.က၊ 

ယငာ်းြောပင ် သကျားရွောအ ပ်စ ရ ှိ သရသပါငာ်း    ြူလွန်သကျောငာ်းန င  ် က ွဲတပ်    

သကျားရွောအ ပ်စ ရ ှိ ဘ ရောားငါား ူ အ.ထ.က (ခွွဲ) သကျောင်ားြျောားသည် သကျောင်ားသောား 

အင်အောားန င ် စောသငသ် ောင်ြျှတြှို ြရ ှိပါသမြင ် စောသင် သ ောငအ်သစ် ြျောား 

တှိ ားချွဲြို့တည်သ ောက်သပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၇၉။ ဦေးစံထွန််း   

သောစည် (၂) 

သောစည်မြှိ ြို့နယ်အတွင်ားရ ှိ နတ်သမြောငာ်းသကျားရွောန င ် သကျောကမ်ပောားသတောင် 

သကျားရွော ကှိ ယ ်အောား ကှိ ယ်ကှိ ား အ.ြ.က သကျောငာ်းြျောားအောား အ.ြ.က (ခွွဲ) 

ြျောားအမြစ် အ င ်တှိ ားမြြှင ်သပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၈၀။ ဦေးအကျေ်ာတင် 

 ငါန််းဇွန် (၁) 

သူနတ်စစ် သကျားရွော အ.လ.က (ခွွဲ) အောား အ.လ.က အမြစ် အ င တ်ှိ ားမြြှင ် 

သပားနှိ င်သရား န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၈၁။ ဦေးမြတ်သူ 

ငါန််းဇွန် (၂) 

သြန်ားသောသကျားရွော အ.ြ.က သကျောငာ်းရ ှိ တည်သ ောက်လျက်ရ ှိသသော 

သကျောင်ားသ ောငအ်ောား အမပ ားသတ်တည်သ ောက်သပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၈၂။ ဦေးမြတ်သူ 

ငါန််းဇွန် (၂) 

လက်ပ သော သကျားရွော အ.ြ.က (တွွဲ) အောား အ.ြ.က အမြစ ် အ င ်မြြှင ်တင် 

သပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၈၃။ အ ေါ်တငတ်ငြ်ော 

ချြ််းအ ်းသောစ ံ(၂) 

ြနတသလားမြှိ ြို့တွင် ခရ ားသွောားြျောား၏ သရွှေ ွွဲကကှိ ားြျောား မြ တ်ယူမခငာ်း၊ ပှိ က်   

အှိတ်ြျောား ယူသ ောငသ်မပားမခငာ်းြျောားအောား သက် ှိ င်ရောြ  ြည်ကွဲ သှိ ို့ သ ောင်ရွက် 

သပားြည်ကှိ  သှိရ ှိလှိ သည ်ကိစ္စနှ္င့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။  

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၈၄။ ဦ်းညီညီ 

စဉ ်ကိိုင ်(၁) 

စဉ ်ကှိ ငမ်ြှိ ြို့နယ်၊ စွန်ရွဲကန်ြ တစ် င ် စှိ က်ပျ ှိ ားသရထ တ်သပားသသော ရ ြ်ားကန် 

သမြောင်ားအောား တူားသြော်သပားနှိ ငသ်ရား န င ် စပ်လျဉ်ားသည ် သြားခွန်ား။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၈၅။ ဦ်းညီညီ 

စဉ ်ကိိုင ်(၁) 

စဉ ်ကှိ ငမ်ြှိ ြို့နယ်၊ ဧည ်မပေ ဇယအ်ငဂ်ျင ် မြစ်သရတင်လ ပ်ငန်ားအောား လျှပစ်စ်မြစ် 

သရတင် လ ပ်ငန်ားသှိ ို့ သမပောငာ်းလွဲသ ောင်ရွက်သပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။  

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၈၆။ ဦ်းအ ောငက်ကည် 

မြစ်သော်း (၁) 

မြစ်သောား မြှိ ြို့နယ် ြ သနတောသလားသကျားရွောအ ပ်စ န င ် သ သခါငသ်ကျားရွောအ ပ်စ တှိ ို့ကှိ  

 က်သွယ်ထောားသသော လြာ်းအရ ည် (၃ ြှိ င် ၄ ြောလ  )အောား သကျောက်သချော 

လြာ်းအ င  ်မြြှင ်တငသ်ပားနှိ ငသ်ရား နှ္င့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၇။ ဦ်းသန််းအ ်း 

အညောငဦ််း (၂) 

ပ  စ  (၇) ရရ ှိမပ ားသသော သတောင်သူအောား ပ  စ  (၈) မြင ် ပယ်ြျက်မခငာ်းခ ထောားရသသော 

သတောင်သူြ  တရောားစွွဲ ှိ ပှိ ငခ်ွင ် ရ ှိ/ြရ ှိ သှိရ ှိလှိ သည ်ကှိစစ” န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး သည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၈။ ဦ်းသန််းအ ်း 

အညောငဦ််း (၂) 

မပည်ထွဲသရား အြည်ြသပါက်သသော သကျားရွောငယ်သလားြျောားအောား စက်သရတွငာ်း 

တူားသပား နှိ ငသ်ရား န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၉။ ဦ်းအြောငအ်ြောငဦ််း 

ဝြ််းတွင််း (၁) 

ေြ်ားတွငာ်း မြှိ ြို့နယ်ရ ှိ သရွှေသတောင်၊ ကကပ်ကန်၊ ကူန လြ်ား သြောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရား 

နှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၉၀။ ဦ်းအြောငအ်ြောငဦ််း 

ဝြ််းတွင််း (၁) 

ေြ်ားတွငာ်းမြှိ ြို့နယ်ရ ှိ ရန်က န် - ြနတသလားလြ်ားန င ် ရွောသစ်သကျားရွော  က်သွယ် 

သသော လြ်ားအောား မပ မပငသ်ပားနှိ င်သရား နှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၉၁။ ဦ်းြိို်းမြင ်သိန််း 

သောစည် (၁) 

သောစည်မြှိ ြို့နယ်၊ ကန်ရ ည်သကျားရွောအ ပ်စ ရ ှိ လယ်သရသသောကက်န်ြျောား 

မြစ်ကကသသော သပါက်ပင် ည်ကန်န င ် ြှိ ားသငွသေါငက်န်ြျောားအောား မပန်လည် 

မပ မပငသ်ပားနှိ င်သရား န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၉၂။ ဦ်းြိို်းမြင ်သိန််း 

သောစည် (၁) 

သောစည်မြှိ ြို့နယ်၊ အလယ်ကန်သကျားရွောအ ပ်စ ၊ အလယ်ကန်သကျားရွောရ ှိ 

အထက်ကန်ကက ားအောား မပ မပင်သပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၉၃။ ဦ်းကိိုကိိုလွင် 

ပိုသိြ်ကကီ်း (၂) 

ဧရောေတ မြစ်သရ တှိ က်စောားြှိုသကကောင ် သကျားရွောသမြြျောား    ားရ ှိုားြှိုမြစ်သပေါ်သန၍ 

ကောကွယ်သစောင ်သရ ောက်သပားနှိ င်ရန်ကှိစစ န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။  

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၉၄။ ဦ်းအ ောင်သိန််း 

 ြ ပူ  (၂) 

အြရပူရမြှိ ြို့နယ်၊ စောတှိ ားမြှိ ြို့မပငက်က ားသကျားရွောအ ပ်စ ၊ မြှိ ြို့သစ်ရပ်ထှိပ်နောားရ ှိ 

ေ ဋ္ဌေတ မြစ်သရတှိ က်စောားြှိုကှိ  ကောကွယ်သပားနှိ င်သရား နှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၉၅။ ဦ်းတငဦ််း 

အပျောဘ်ွယ် (၂) 

ယောဉ်စည်ားကြ်ား၊ လြ်ားစညာ်းကြ်ား လှိ က်နောသစရန် မြှိ ြို့နယ်စည်ပင်သောယောသရား 

ဥပသေကှိ  မပင် ငမ်ပ ား အတညမ်ပ သပားခွဲ မပ ားသနောက် ယောဉ်တှိ က်ြှို - သသ   ားြှို 

ြျောား ကျ င်ားြှို ရ ှိ/ြရ ှိ သှိရ ှိလှိ သည ်ကှိစစ နှ္င့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၉၆။ ဦ်းစိန်အသောင််း  

စဉ ်ကိိုင ်(၂) 
စဉ ်ကှိ ငမ်ြှိ ြို့နယ်၊ ဟင်ားငသူကျားရွော အထက်တန်ားသကျောင်ားတွင်ရ ှိသသော သကျောင်ား 

သ ောငသ်ဟောင်ား (၄) သ ောင်အောား ဥပဓှိရ ပ်သကောင်ားြွန်သရားအတွက် ရန်ပ  သငွ 

ခွွဲသေချထောားသပားနှိ င်သရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၉၇။ ဦ်းစိန်အသောင််း  

စဉ ်ကိိုင ်(၂) 

စဉ ်ကှိ ငမ်ြှိ ြို့နယ်၊ မြှိ ြို့ြ အ.ြ.က သကျောင်ားသ ောင်သစ် ြျက်န ောကကက် 

တပ် င်နှိ င်သရား န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၉၈။ ဦ်းအ ောင်လင််း 

 မြစ်သော်း (၂) 

မြစ်သောား မြှိ ြို့နယ်၊ မပည်သူူ့သ ားရ  ကက ားအောား အသစ်သ ောက်လ ပ်ခွင ်ရသသော 

တငေ်ါသအောင် သ ောက်လ ပ်သရား က ြပဏ ကက ား (၃) ခ ြ  သ ောကလ် ပ် ရောတွင် 

အသ ောက်အဦ၏ အရည်အသသွား၊ စ ချ ှိန်စ ညွှန်ား ြ  / ြြ ကှိ  တောေန်ရ ှိသူြျောားြ  

လောသရောက်ကက ားကကပ် စစ်သ ားမခင်ားြရ ှိသည ်အတွက် ြည်သှိ ို့သ ောင်ရွက် 

ခွင ်မပ ထောားသည်ကှိ  သှိရ ှိလှိ ြှိုကှိစစ န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၉၉။ ဦ်းအတောက် 

စဉ ်ကူ်း (၂) 

စဉ ်ကူားမြှိ ြို့နယ်၊ ခူလယ် အ.လ.က(ခွွဲ)ြ  အ.လ.က သှိ ို့ အ င ်တှိ ားမြြှင ် 

သပားနှိ င်သရား န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၀၀။ ဦ်းသန််းအ ောင် 

သပိတ်ကျင််း (၁) 

သပှိတ်ကျငာ်းမြှိ ြို့နယ်၊ သကျောကြ်ျောသကျားရွောအ ပ်စ ၊ သကျောက်ြျော သကျားရွောရ ှိ 

အ.ြ.က(လွန်) သကျောင်ားအောား အ.လ.က(ခွွဲ)အမြစ် အ င ် တှိ ားမြြှင ်သပားနှိ ငသ်ရား 

န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၀၁။ ဦ်းသန််းအ ောင် 

သပိတ်ကျင််း (၁) 

သပှိတ်ကျငာ်းမြှိ ြို့နယ်၊ သကျောက်လ ည်ားဘ ားသကျားရွောအ ပ်စ တွင် သကျားလက် 

ကျန်ားြောသရားဌောနခွွဲ သ ောငရွ်က်သပားနှိ င်သရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၀၂။ ဦ်းတငထ်ွန််း   

သပိတ်ကျင််း (၂) 

သပှိတ်ကျငာ်းမြှိ ြို့နယ်၊ အ န်ားပှိ င်သကျားရွောရ ှိ အ.လ.က(ခွွဲ)တွင ် လှိ အပ် 

လျက်ရ ှိသသော သကျောငာ်းသ ောင်အောား အမပ ားသတ် သ ောက်လ ပ်သပား နှိ ငသ်ရားန္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၀၃။ ဦ်းအ ွှေနန််း 

 ြလိှိုင် (၂) 

ြလှိှိုင်မြှိ ြို့နယ်၊ အြ တ် (၄) ရပ်ကွက်တွင ် အ.ြ.က သကျောငာ်းသ ောငသ်စ် 

သ ောက်လ ပ် သပားနှိ င်သရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၀၄။ ဦ်းအကျေ်ာအ ်း 

ြိတထီလော (၂) 

ြှိတထ လောမြှိ ြို့နယ်၊ သမြောက်လည်သကျားရွောအ ပ်စ ၊ သဂွားက န်ားသကျားရွော 

အ.ြ.က(ခွွဲ) အောား အ.ြ.က အမြစ် အ င ်တှိ ားမြြှင ် ြွင ်လ စ်သပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၀၅။ ဦ်းအကျေ်ာအ ်း 

ြိတထီလော (၂) 

ြှိတထ လော မြှိ ြို့နယ်၊ ရ ြ်ားြငယ်သကျားရွောအ ပ်စ ၊ ရ ြ်ားြငယ်သကျားရွော အြ တ ်

(၂၀) အ.လ.က (ခွွဲ)အောား အ.လ.က အမြစ် အ င တ်ှိ ားမြြှင ် ြွင ်လ စ်ခွင ်မပ  

နှိ ငသ်ရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၀၆။ ဗိိုလ်ြှ ်းသိန််းဟန် 

တပ်ြအတော်သော်း 

ကိိုယ်စော်းလှယ် 

ြနတသလားမြှိ ြို့န င ် ြနတသလားတှိ င်ားသေသကက ားအတွင်ားတွင် သရောငာ်းချသနသသော 

စောားသသောက်က န် ြျောားအောား ြည်ကွဲ သှိ ို့ စစ်သ ားသ ောင်ရွက်သပားလျက် 

ရ ှိသည်ကှိ  သှိရ ှိ လှိ သည ်ကှိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၀၇။ ဦ်းအ ွှေနန််း 

 ြလိှိုင ်(၂) 

ယစ်ြျ ှိ ားခွန် အမပည ် အေ ရ/ြရ သှိလှိ သည ် ကှိစစန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ ၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

လ ို/နယ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၀၈။ ဦ်းအ ောငမ်ြင ်သန််း 

အကျောက် ည် (၁) 

သကျောက် ည် - သကျောကသ် ောကက် န်ား လြာ်းပှိ ငာ်းြ  လြာ်းန င တ် တောား 

ြျောားအောား အ င ်မြြှင်  မပ မပငသ် ောင်ရွက်သပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀၉။ ဦ်းအ ောငက်ကည်  

မြစ်သော်း (၁) 

မြစ်သောား မြှိ ြို့နယ် ရန်က န် - ြနတသလား မပည်သထောငစ် လြ်ားြကက ား အသရ ြို့ဘက်ရ ှိ 

ခနတ ားကက ားသကျားရွောြ  အသရ ြို့သသမပသောသကျားရွောအထှိ (၂ ြှိ င် ၄ ြောလ  )ခနို့် 

ရ ည်သသော သကျားရွောချငာ်း က် သမြသောားလြ်ားအောား အြောခ သကျောက်သချော လြာ်း 

အ င ်မြြှင ်တင်သပားနှိ င်သရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၀။ ဦ်းအ ောငက်ကည်  

မြစ်သော်း (၁) 

မြစ်သောား မြှိ ြို့နယ် လြာ်းခွအှိ ားသူကက ားလြ်ား၏ သမြောကဘ်က် သရွှေသလားသကျားရွော၊ 

လွှွဲသပါက်ရွော၊ သနောင် ှိ င်ားရွော၊ ြင်္ွဲရွော၊ စသမြောင်ရွောသှိ ို့သွောားသသော 

သကျားရွောချင်ား က်လြာ်းအောား သမြသောားလြာ်းြ  သကျောက်သချောလြ်ား 

အ င ်မြြှင ်တင်သပားနှိ င်သရား န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၁။ ဦ်းအ ောင်လင််း  

မြစ်သော်း (၂) 

မြစ်သောား မြှိ ြို့နယ်တွင် ရ  ားအသ ောက်အဦြရ ှိသသော ဦားစ ားဌောနအြွွဲြို့အစည်ားြျောား 

အတွက် တှိ င်ားသေသကက ားအစှိ ားရအြွွဲြို့အသနမြင ် ြည်သှိ ို့စ စဉ်သ ောင်ရွက် 

သပားသွောားြည်ကှိ  သှိရ ှိလှိ သည ်ကှိစစန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၁၂။ ဦ်းလှဝင််း 

ြတတ ော (၁) 

ြတတရော - သြငတ်ွင်ားရွော အပှိ င်ားတွင ် သကျောကသ်ချောလြ်ားခင်ားထောားမပ ား ကျန်ရ ှိ 

သနသသော လြ်ားပှိ ငာ်းအောား သမြသောားလြ်ားအမြစ် သ ောင်ရွက်သပားနှိ င်သရားန္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၃။ ဦ်းစံထွန််း 

သောစည် (၂) 

သောစည်မြှိ ြို့နယ်၊ ြကျ  ားရှိ ားသကျားရွောအ ပ်စ ၊ ြကျ  ားရှိ ားသကျားရွောအန ား သညောင်ရြ်ား - 

ြကျ  ားရှိ ား - သရွှေတ တ်က န်ား ေှိစကတှိတ်သကောင်စ လြ်ားကှိ  မြတ်သန်ားတူားသြော် 

ထောားသသော အြ တ် (၂) သရပှိ လွှွဲသချောင်ားသပေါ်တွင် လှိ အပ်သနသသော တ တောား (၁) 

စင်ား အောား သ ောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရား န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၄။ ဦ်းစံထွန််း 

သောစည် (၂) 

သောစည်မြှိ ြို့နယ်၊ မပည်သညောငသ်ကျားရွောအ ပ်စ ၊ (ရထောား) မပည်သညောငသ်ကျားရွော၌ 

သသောက်သ  ား သရအတွက် လှိ အပ်သနသသော စက်သရတွင်ား - တွင်ားနက် (၂) တွင်ား 

တူားသြော် သပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၅။ ဦ်းအကျေ်ာတင်  

ငါန််းဇွန် (၁) 

မြှိ ြို့သော - သကျောကတ်လ  ား လြာ်းြကက ားြ  ဘ ရောားထူားရွော - သရွှေတွငာ်းက န်ားရွော - 

သကျောက်တှိ င်ရွော - နဘွဲပင်ရွော - သောသပါင်ားရွော တှိ ို့သှိ ို့  က်သွယ်သည ် 

သကျားရွောချင်ား က်လြာ်းအောား သြောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး သည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၁၆။ ဦ်းအကျေ်ာတင်  

ငါန််းဇွန် (၁) 

ငါန်ားဇွန် - ထသနောင်ားကှိ င်ား (၁၄) ြှိ င် လြာ်းြ  လက်ပ ပင်ရွော - စ ထှိန်ားရွော တှိ ို့သှိ ို့ 

 က်သွယ်သည ် သကျားရွောချငာ်း က်လြ်ား သြောကလ် ပ်သပားနှိ ငသ်ရား” န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၇။ ဦ်းသန််းအ ်း 

 အညောငဦ််း (၂) 

သညောင်ဦား မြှိ ြို့နယ်အတွငာ်းရ ှိ လျှပစ်စ်ကကှိ ား သွယ်တန်ားထောားသသော ဓါတ်တှိ င် 

ဓါတ်ကကှိ ားသအောကြ်  သစ်ပင်ြျောား ခ တ်ထငွ်ရ င်ားလင်ားရောတွင ် သစ်သတော 

ဌောနသှိ ို့ တငမ်ပမပ ား ခွင ်မပ ချက် ရရ ှိရန် လှိ /ြလှိ  သှိရ ှိလှိ သည ် ကှိစစ  န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

သစ်လတ /သတတု 

၁၁၈။ ဦ်းြိို်းနိိုငအ်ကျော ် 

 ြ ပူ  (၁) 

အြရပ ူရမြှိ ြို့နယ်၊ ငယ်တှိ ားသကျားရွောအ ပ်စ ၊ သရွှေဂွဲသရ ှိ ားထ တ်စက်ရ  ြ  သရ ှိ ား 

ြျောားကှိ  ဧရောေတ မြစ်အတွင်ား  က်လက်စ ား ငာ်းသွောားသစရန်အတွက် 

သသောငတ်ူားသြောသ်ပားပါရန်ကှိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၁၁၉။ ဦ်းသန််းအ ောင ်

သပိတ်ကျင််း (၁) 

ြနတသလား - ြှိ ားက တ်လြာ်း သြော သတောတ တောားအောား သ ကူကွန်ကရစ် 

တ တောားအမြစ် သ ောင်ရွက်သပားနှိ င်သရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၁၂၀။ ဦ်းလှဝင််း  

ြတတ ော (၁) 

ြတတရောမြှိ ြို့နယ် ကငာ်းသကျားရွော အ.လ.က အောား သကျောင်ားသ ောင်သစ် (၁) 

သ ောင ် သ ောက်လ ပ်ရန်အတွက် ရန်ပ  သင ွ ချထောားသပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး 

သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၂၁။ ဦ်းကိိုအလ်း 

ြတတ ော (၂) 

ြတတရောမြှိ ြို့နယ်၊ သကျောက်စရစ်(သမြောက်) သကျားရွောအ ပ်စ  သေါစ သကျားရေွာ 

အ.ြ.က (၁၂၃) သကျောင်ားရ ှိ သကျောင်ားသ ောင်အောား အမပ ားသတ်နှိ င်ရန် 

ရန်ပ  သငခွျထောားသပား နှိ င်သရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၁၂၂။ ဦ်းကိိုအလ်း 

ြတတ ော (၂) 

ြတတရောမြှိ ြို့နယ်၊ ဘ ြမှိနဒရ အ.ြ.က(လွန်)သကျောငာ်းရ ှိ သကျောငာ်းသ ောငအ်ောား 

မပ မပငရ်န် သှိ ို့ြဟ တ် သကျောင်ားသ ောင်သစ်တစ်သ ောင် သ ောက်လ ပ်ရန် 

အတွက် ရန်ပ  သငွခွွဲသေချထောားသပားနှိ င်သရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၁၂၃။ ဦ်းအြောငအ်ြောငဦ််း 

 ဝြ််းတွင််း (၁) 

ေြ်ားတွင်ား မြှိ ြို့နယ်၊ အင်ားကန်ားက န်ားသကျားရွော အ.ြ.က(လွန်)အောား အ.လ.က(ခွွဲ) 

အမြစ် အ င ် တှိ ားမြြှင ်ြွင ်လ စ်သပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၁၂၄။ ဦ်းအြောငအ်ြောငဦ််း 

 ဝြ််းတွင််း (၁) 

ေြ်ားတွင်ား မြှိ ြို့နယ်၊ သရက်ကန် အ.လ.က(ခွွဲ)အောား အ.လ.က သှိ ို့ 

အ င ်တှိ ားမြြှင ် သပားနှိ ငသ်ရား” န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၁၂၅။ ဦ်းစံထွန််း 

 သောစည် (၂) 

သောစည်မြှိ ြို့နယ်၊ ဥသျှစ်က န်ားသကျားရွောအ ပ်စ ၊ ဥသျှစ်က န်ား(တ)သကျားရွောရ ှိ 

သ ောက်လ ပ် ွဲ အ.ြ.က သကျောငာ်းရ ှိ အ တ်ညြှပ်တစ်ထပ် သကျောငာ်းသ ောငအ်ောား 

အမပ ားသတ် သ ောင်ရွက်နှိ ငသ်ရားအတွက် ရန်ပ  သငွခွွဲသေချထောားသပားနှိ င်သရား န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၂၆။ ဦ်းစံထွန််း 

 သောစည် (၂) 

သောစည်မြှိ ြို့နယ်၊ အ တ်ြှိ သကျားရွောအ ပ်စ ရ ှိ အ တ်ြှိ သကျားရွောန င ် က က္ှိ ပင် 

သကျားရွောြျောားရ ှိ အ.ြ.က စောသငသ် ောငြ်ျောားရ ှိ သကျောင်ားသ ောငြ်ျောားသည် 

အနတရောယ် ရ ှိသသော သကျောင်ားသ ောင်ြျောား မြစ်သနပါ၍ သကျောင်ားသ ောင်သစ်ြျောား 

သ ောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရား န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။  

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၁၂၇။ ဦ်းမြတ်သူ 

 ငါန််းဇွန် (၂) 

က သောသကျားရွော အ.ြ.က(လွန်)သကျောင်ားအောား အ.လ.က(ခွွဲ)အမြစ် 

အ င ်မြြှင ်တင်သပား နှိ ငသ်ရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၁၂၈။ ဦ်းမြတ်သူ 

 ငါန််းဇွန် (၂) 

က လ သကျားရွော အ.လ.က (ခွွဲ) အောား အ.လ.ကအမြစ် 

အ င ်မြြှင ်တင်သပားနှိ င်သရား” န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၁၂၉။ ဦ်းသန််းအ ်းအ ောင် 

အတောင်သော (၁) 

သတောငသ်ောမြှိ ြို့နယ်၊ ရတနောပ  ြူလတန်ားသကျောငာ်းတွင် သကျောင်ားသ ောင် သစ် 

သ ောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၁၃၀။ ဦ်းသန််းအ ်းအ ောင် 

အတောင်သော (၁) 

သတောင်သောမြှိ ြို့နယ်၊ ကန် င ်သကျားရွော အလယ်တန်ားသကျောငာ်း(ခွွဲ)တွင် 

သကျောငာ်းသ ောင်သစ် သ ောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရား နှ္င့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၁၂.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၁၃၁။ ဦ်းတိိုင််းအ ်း 

အကျောက်ပန််းအတောင််း (၁) 

သကျောက်ပန်ားသတောငာ်းမြှိ ြို့နယ်၊ သပွားကျစ်သကျားရွောတွင် သကျားလက်သ ား သစ် 

ြွင ်လ စ်သပားနှိ င်သရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၃၂။ ဦ်းထွန််းဝင််း 

ချြ််းမြသောစည် (၂) 

ရန်က န် - ြနတသလားလြာ်းန င  ် (၇၈) လြ်ားကကောားရ ှိ မြနနဒောလြ်ားအောား ကတတရော 

လြာ်း အမြစ် တှိ ားမြြှင ်သ ောင်ရွက်သပားနှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။  

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၃၃။ ဦ်းထွန််းဝင််း 

ချြ််းမြသောစည် (၂) 

၅၄ လြ်ားအောား (အ.လ.က - ၂၄၊ ထခွွဲ) သကျောငာ်းသရ ြို့ ကတတရောလြ်ားခငာ်း 

သပားနှိ င်သရား နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။  

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၃၄။ အ ေါ်တငတ်ငြ်ော 

ချြ််းအ ်းသောစ ံ(၂) 

ြနတသလားမြှိ ြို့၊ ချြ်ားသအားသောစ မြှိ ြို့နယ် အသနောက်ပှိ င်ား တောရှိ ားေန်ားကျင် တေှိ က်ရ ှိ 

ကျ ားသကျောတ်ွဲြျောားကှိစစ နှင ် စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၃၅။ ဦ်းသိန််းလှ  

မပည်ကကီ်းတံခွန် (၂) 

မပည်ကက ား တ ခွန်မြှိ ြို့နယ်၊ (က)ရပ်ကွက်ရ ှိ သေသောလ လြာ်းန င  ် အမခောားအဓှိက 

ကျသသော လြာ်းြျောားအောား လြာ်းသောားမြြှင ်တင ် သ ောင်ရွက်သပားနှိ င်သရား နှင  ်

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၃၆။ ဦ်းသိန််းလှ  

မပည်ကကီ်းတံခွန် (၂) 

မပည်ကက ား တ ခွန် မြှိ ြို့နယ်၊ ( ) ရပ်ကွက်ရ ှိ သအားသ ခလြ်ားအောား ၅၁ လြ်ားြ  ၆၂ 

လြ်ား အထှိ ကတတရောလြ်ားအမြစ်  က်လက်အ င မ်ြြှင ်တင ်သ ောငရွ်က်သပား 

နှိ ငသ်ရား နှင ် စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၃၇။ ဦ်းတငဦ််း 

အပျောဘ်ွယ် (၂) 

ရန်က န် - ပွဲခူား - သတောင်ငူ - ပျဉ်ားြနောား - ြှိတထ လော - ြနတသလား 

မပည်သထောငစ် လြ်ားြကက ား (ြနတသလားတှိ င်ားသေသကက ား)အတွငာ်း မြှိ ြို့နယ်ြျောားတွင ်

ြ ားပွှိ င ်ြျောား တပ် င် ထောားသသော သနရောြျောားတွင် အသှိသပား ှိ င်ားဘ တ်ြျောား 

တပ် င်သပား နှိ ငသ်ရား နှင ် စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၃၈။ ဗိိုလ်ကကီ်းအ ောင်ြင််းအထွ်း 

တပ်ြအတော်သော်း 

လွှတ်အတောက်ိိုယ်စော်းလှယ် 

ကကွပ်ကကွပ်အှိတ်သ  ားစွွဲြှို သလျှော ချနှိ င်သရား သ ောင်ရွက်ြှိုအသမခအသန ြျောားအောား 

သှိရ ှိလှိ သည ်ကှိစစနှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၃၉။ ဦ်းလှဝင််း 

ြတတ ော (၁) 

ြတတရောမြှိ ြို့နယ်၊ သကျောကစ်ရစ်သမြောက်သကျားရွောရ ှိ သကျားလက်လြာ်းအောား 

သကျောက်သချော လြာ်းအမြစ် အ င ်မြြှင ်တင်သပားနှိ ငသ်ရား  နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် 

အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၀။ ဦ်းလှဝင််း 

ြတတ ော (၁) 

ြတတရောမြှိ ြို့နယ်၊ ေက်ခွဲသကျားရွောအ ပ်စ အတွငာ်းရ ှိ သကျားရွောချငာ်း က်လြ်ားအောား 

သမြသောားလြ်ားြ  သကျောက်သချောလြ်ားအမြစ် မပ မပငသ်ပားနှိ င်သရား နှင စ်ပ်လျဉ််း 

သည  ်အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၁။ ဦ်းတငထ်ွန််း 

 သပိတ်ကျင််း (၂) 

သပှိတ်ကျငာ်းမြှိ ြို့နယ်၊ သကျောက်ကက ားသကျားရွော၌ သသောက်သ  ားရန်အတွက် 

သရသကောင်ားသရသနို့် ရရ ှိရန် စက်သရတွင်ားတူားသြောသ်ပားနှိ ငသ်ရား နှင  ် စပ်လျဉ််း 

သည ် အြ်းခွန််း။  

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၄၂။ ဦ်းအ ွသန််း  

ပိုသိြ်ကကီ်း (၁) 

ပ သှိြ်ကက ားမြှိ ြို့နယ်၊ လက်သကောငာ်းသကျားရွောန င  ် ဘနို့်တင၊် ဘနို့်ကွွဲသကျားရွော 

ချငာ်း က်လြ်ားအောား သကျောက်သချောလြ်ားအ င ် တှိ ားမြြှင ်သပားသရား နှင စ်ပ်လျဉ််း 

သည  ်အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၃။ ဦ်းအ ွသန််း  

ပိုသိြ်ကကီ်း (၁) 

ပ သှိြ်ကက ား မြှိ ြို့နယ်၊ လက်သကောငာ်းသကျားရွောန င ် သလွဲက န်ား၊ ရွောရ ည်သကျားရွော 

ချငာ်း က်လြ်ားအောား သကျောကသ်ချောလြ်ားအ င  ်တှိ ားမြြှင ်သပားသရား နှင  ်စပ်လျဉ််း 

သည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၄။ ဦ်းမြတ်သူ 

ငါန််းဇွန် (၂) 

ငါန်ားဇွန် - ငါနာ်းမြော လြာ်းြကက ားြ  သညောငပ်င်ရှိ ားသကျားရွော အေင်လြာ်းအောား 

သမြသောားလြ်ား အမြစ် သြောကလ် ပ်သပားနှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၅။ ဦ်းစိိုင််းအြောင်လှ 

 ှြ််းတိိုင််း င််းသော်း 

ကိိုယ်စော်းလှယ် 

ဟှိ ေှိတ်ရေွာြ  ေကဿပါသမြသောားလြ်ားကှိ  သကျောက်သချောလြ်ား အ င ်တှိ ားမြြှင ် 

သ ောင်ရွက် သပားနှိ င်သရား နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၆။ ဦ်းစိိုင််းအြောင်လှ 

 ှြ််းတိိုင််း င််းသော်း 

ကိိုယ်စော်းလှယ် 

နောားသယောငာ်းသကျားရွောြ  သညောင်သထောက်ရွော သမြသောားလြာ်းကှိ  သကျောက်သချော 

လြာ်း အ င ်တှိ ားမြြှင ် သ ောင်ရွက်သပားနှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််း သည ် အြ်းခွန််း။  

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၄၇။ ဦ်းစိိုင််းအြောင်လှ 

 ှြ််းတိိုင််း င််းသော်း 

ကိိုယ်စော်းလှယ် 

ြှိ ားက တ်လြ်ားြကက ားြ  အ  တန်သအောက်ရွော သမြသောားလြာ်းကှိ  သကျောက်သချော 

လြာ်း အ င ် တှိ ားမြြှင ် သ ောင်ရွက်သပားနှိ င်သရား နှင ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၈။ ဦ်းအ ွှေနန််း 

ြလိှိုင ်(၂) 

သစ်ခွွဲစက်ြျောား လှိ ငစ်င် ချထောားသပားြှိုအသမခအသန သှိရ ှိလှိ သည ် ကှိစစ 

နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

သစ်လတ /သတတု 

၁၄၉။ ဗိိုလ်ြှ ်းသိန််းဟန် 

တပ်ြအတောသ်ော်း 

လွှတ်အတောက်ိိုယ်စော်းလှယ် 

မပငဦ်ားလွငမ်ြှိ ြို့၊ သရွှေသင်ားသကျားရွောအန ား ဘ ရောားက န်ားရ ှိ မြန်ြော  က်သွယ် 

သရားလ ပ်ငန်ား MPT တောေါတှိ င်၏ ြှိ ဘှိ င်ားြ န်ားစက်တပ် င်ြှို အသမခအသန အောား 

သှိရ ှိလှိ သည ်ကှိစစ နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၁၅၀။ ဦ်းကကည်အေ  

နွ ်းထိို်းကကီ်း (၁) 

နွောားထှိ ားကက ား မြှိ ြို့နယ်၊ သလျှောမ်ြ သတောင်ရွောရ ှိ သ လျှပ်စစ်ြ ားတှိ ငြ်ျောားအစောား 

ကွန်ကရစ် တှိ င်ြျောားမြင ် အစောားထှိ ားလွဲလ ယ်သပားနှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် 

အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၅၁။ ဦ်းညီညီ 

စဉ ်ကိိုင ်(၁) 

စဉ ်ကှိ ငမ်ြှိ ြို့နယ်န င ် အလ ြ်ားကွောသေားသသော ြ ားသသွားဘ တ်သကျားရွောအ ပ်စ တွင် 

တှိ က်နယ် သ ားရ   တည်သ ောက်ြွင ်လ စ်သပားနှိ ငသ်ရား နှင ်စပ်လျဉ််းသည ် 

အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၅၂။ ဦ်းညီညီ 

စဉ ်ကိိုင ်(၁) 

စဉ ်ကှိ ငမ်ြှိ ြို့နယ်၊ ဘယ်လငာ်း သကျားရွောအ ပ်စ ၊ ဘဏ္ဍောသကျားရွော အ.ြ.က 

သကျောငာ်းတွင် တစ်ထပ်သကျောငာ်းသ ောင်သစ် သ ောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရား 

နှင စ်ပ်လျဉ််း သည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၅၃။ ဦ်းအ ောင်လင််း  

မြစ်သော်း (၂) 

မြစ်သောား မြှိ ြို့နယ် ေါားေယ်အငာ်းသကျားရွော အသမခခ ပညောြူလတန်ားသကျောငာ်းတွင် 

သကျောငာ်းသ ောင်သစ် (၁)သ ောင် သ ောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရား နှင ်စပ်လျဉ််း သည ် 

အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၅၄။ ဦ်းအ ောင်လင််း  

မြစ်သော်း (၂) 
မြစ်သောား မြှိ ြို့နယ်၊ ြှိ င်ားသြောသကျားရွော အသမခခ ပညော အထက်တန်ားသကျောငာ်း(ခွွဲ) 

အောား အသမခခ ပညောအထက်တန်ားသကျောင်ားအ င ် တှိ ားမြြှင ်သပားနှိ ငသ်ရား နှင  ်

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၅၅။ ဦ်းတိိုင််းအ ်း 

အကျောက်ပန််းအတောင််း (၁) 

သကျောက်ပန်ားသတောငာ်းမြှိ ြို့နယ်၊ လက်ပ ပျောား အ.ထ.ကတွင် တက္သှိ လ်ေင ်

စောသြားပွွဲအတွက် စောစစ်ဌောနအသစ် ြွင ်လ စ်သပားနှိ ငသ်ရားနှင ်စပ်လျဉ််း သည ် 

အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၅၆။ ဦ်းတိိုင််းအ ်း 

အကျောက်ပန််းအတောင််း (၁) 

သကျောက်ပန်ားသတောငာ်းမြှိ ြို့နယ်၊ ြွဲတ ားသကျားရွော အ.လ.က (ခွွဲ)အောား အ.လ.က 

အ င ်သှိ ို့ တှိ ားမြြှင ်ြွင ်လ စ်သပားနှိ င်သရားနှင ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၅၇။ ဦ်းဝင််းမြင ် 

အကျောက်ပန််းအတောင််း (၂) 

သကျောက်ပန်ားသတောငာ်းမြှိ ြို့နယ်၊ သလားရွော အ.လ.က သကျောင်ားအောား အ.ထ.က(ခွွဲ) 

အ င ်တှိ ားမြြှင ် ြွင ်လ စ်သပားနှိ င်သရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၅၈။ ဦ်းသန််းအ ်း  

အညောငဦ််း (၂) 

သညောင်ဦားမြှိ ြို့၊ အြ တ် (၄) ြူလွန်သကျောင်ားအတွက် လှိ အပ်လျက်ရ ှိသသော 

သကျောင်ားသ  ား သရသလောငာ်းအှိြ်သော (၄) ခန်ားတွွဲ (၂)လ  ား ချထောားသပားနှိ င်သရားနှင  ်

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၅၉။ ဦ်းသန််းအ ်း 

အညောငဦ််း (၂) 

သညောင်ဦားမြှိ ြို့နယ်အတွင်ားရ ှိ  ပျက်စ ားသနသသော အောားကစောားကွငာ်းအောား 

မပ မပငသ်ပား နှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၆၀။ ဦ်းကိိုအလ်း 

ြတတ ော (၂) 

ြတတရောမြှိ ြို့နယ်၊ ေ ဃောသကျားရွော အြ တ် (၁၂၀) အ.ြ.က သကျောငာ်းသ ောင်အောား 

လျငမ်ြန်စွော အမပ ားသတ်နှိ ငရ်န်  ရန်ပ  သငခွျထောားသပားနှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် 

အြ်းခွန််း။ 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၆၁။ ဦ်းဝင််းမြင ် 

အကျောက်ပန််းအတောင််း (၂) 

ပ ပပါား သကျားရွောန င  ် သတောငက်လပ်သှိ ို့  က်သွယ်သသော သကျောက်သချောလြ်ားအောား 

ကတတရောလြာ်းအမြစ် ခင်ားကျငာ်းသ ောင်ရွက်သပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

စညပ်င် 

၁၆၂။ ဦ်းအ ွှေနန််း 

 ြလိှိုင် (၂) 

ြလှိှိုင်မြှိ ြို့နယ်၊ မြှိ ြို့ြသ သောန်၌ ြ ားသမဂဂ ဟ်စက် တပ် ငသ်ပားနှိ င်သရား 

နှ္င့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

စညပ်င် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၆၃။ ဦ်းအ ွှေနန််း 

 ြလိှိုင် (၂) 

ြလှိှိုင်မြှိ ြို့၊ ရပ်ကွက်ကက ား(၃)အတွင်ားရ ှိ သရစငသ်ကျောင်ားအောား ကတတရောထပပ်ှိ ားလွှော 

တငသ်ပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

စညပ်င် 

၁၆၄။ ဦ်းစိန်အသောင််း 

စဉ ်ကိိုင(်၂) 

စဉ ်ကှိ ငမ်ြှိ ြို့နယ်ရ ှိ နတ်ြှိန်ားြသမြောင်ားအောား ပ  စ ကျသမြောငာ်းအမြစ် မပန်လည် 

တူားသြော်သပားနှိ င်သရား န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၆၅။ ဦ်းစိန်အသောင််း 

စဉ ်ကိိုင(်၂) 

စဉ ်ကှိ ငမ်ြှိ ြို့နယ်အတွင်ားရ ှိ ေန်ားသှိ  - အသရားြ ှိ  သကျားရွောချင်ား က်လြာ်းအောား 

သမြသကျောက်လြ်ားခင်ားသပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၆၆။ ဦ်းအ ောငက်ကည် 

မြစ်သော်း (၁) 

မြစ်သောားမြှိ ြို့နယ်၊ ပ ဏ္ောားသကျားရွောန င  ် (သဂွြို့အ ပ်စ ) ရွောသောသအားသကျားရွောသှိ ို့ 

 က်သွယ်သသော စြ  မြစ်ကူား လ ည်ားကူားတ တောား တည်သ ောကသ်ပားနှိ ငသ်ရား 

န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၆၇။ ဦ်းအ ောငက်ကည် 

မြစ်သော်း (၁) 

မြစ်သောား အသနောက ် သသမပသောသကျားရွောြ  ြနတသလား - မြငာ်းခခ  လြာ်းြကက ားသှိ ို့ 

 က်သွယ်ထောားသသော (၁ ြှိ င် ၇ ြောလ  ) ရ ှိ သမြသောားလြ်ားအောား 

သကျောက်သချောလြ်ားအ င ် မြြှင ်တင်သပားနှိ င်သရားန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၆၈။ ဦ်းကိိုအလ်း 

ြတတ ော (၂) 

ြတတရောမြှိ ြို့နယ် အတွင်ားရ ှိ သရွှေတစ်သချောင်ားတူားသမြောငာ်း၏ လက်တ သမြောင်ားခွွဲ 

မြစ်သသော န ွဲင တ်တှိ သမြောငာ်း သရစ ား ငာ်းြှိုကှိ  မပန်လည်စှိစစ်မပ ား သရြျောားသသောက် 

လယ်ြျောား သရလ  သလောက်စွော ရရ ှိသစရန် မပ မပငသ်ပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၆၉။ ဦ်းကိိုအလ်း 

ြတတ ော (၂) 

ြတတရောမြှိ ြို့နယ်၊ သွဲသကောသကျားရွောအ ပ်စ ၊ သွဲသကောသကျားရွောရ ှိ သရ ှိ ားပစ်သမြောင်ား 

အောား သရစ ားသရလောသကောင်ားသအောင ် မပ မပငသ်ပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၇၀။ ဦ်းကိိုအလ်း 

ြတတ ော (၂) 

ြတတရောမြှိ ြို့နယ်၊ သ  ား ယ်သပားသကျားရွောရ ှိ သရသမြောငာ်းရှိ ားအောား သကျောက်ရှိ ားစ  

သရသကျော ်တည်သ ောက်သပားနှိ င်သရား န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၇၁။ ဦ်းကိိုကိိုလွင် 

ပိုသိြ်ကကီ်း (၂) 

ပ သှိြ်ကက ားမြှိ ြို့နယ်၊ သအောင်ချြ်ားသော - ြန်ကျည်ားပငသ်စောက် - သရွှေကျင် 

ကွက်သစ် ြွ ြို့မြှိ ားသရားလြ်ားအောား သကျောက်သချောလြာ်းအမြစ် အ င ်မြြှင ်တင် 

သပားနှိ င်သရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၇၂။ ဦ်းအ ောငသိ်န််း  

 ြ ပူ  (၂) 

သတောငသ်ြန်အင်ားအတွင်ားရ ှိ န စ်စဉ်စှိ က်ပျ ှိ ားသနသသော လယ်ယောြျောားန င ် 

ပတ်သက်သည ်ကှိစစ  န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၇၃။ ဦ်းသန််းအ ောင ်

သပိတ်ကျင််း (၁) 

သပှိတ်ကျငာ်းမြှိ ြို့နယ်အတွင်ား သရွှေလ ပ်ငန်ားရ ငက် ြပဏ ြျောားန င ်  က်စပ်လျက် 

ရ ှိသသော သကျားရွောအ ပ်စ  (၄)အ ပ်စ အတွင်ားရ ှိ သေသခ လ ပ်သောား မပည်သူြျောား 

အတွက် အလ ပ်အကှိ င် အခွင ်အလြာ်းြျောား ရရ ှိသအောင ် သ ောငရွ်က်သပားနှိ င် 

သရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

သစ်လတ /သတတု 

၁၇၄။ ဦ်းမြတ်သူ 

 ငါန််းဇွန် (၂) 

မြန်ြော  က်သွယ်သရားလ ပ်ငန်ား၏ တယ်လ ြ န်ား၊ ကကှိ ားြ န်ားြျောား  က်သွယ်သရား 

အ င်သမပသစရန်အတွက် အ င ်မြြှင ်တင် သ ောငရွ်က်သပားနှိ င်သရားန္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၁၇၅။ အ ါက်တောအကျော်လှ 

ချြ််းအ ်းသောစ ံ(၁) 

တှိ င်ားသေသကက ားြ  ဥပသေန င အ်ည  ြှိြှိတှိ ို့အစ အစဉ်မြင ် လျှပ်စစ်စွြ်ားအင် 

ထ တ်လ ပ်နှိ ငသ်ရား န င ပ်တ်သက်၍ တှိ င်ားသေသကက ားအစှိ ားရအြွွဲြို့အသနမြင ် 

ြည်သှိ ို့စ ြ  သ ောငရွ်က်သနသည်ကှိ  သှိရ ှိလှိ သည ်ကှိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၇၆။ ဦ်းတိိုင််းအ ်း 

အကျောက်ပန််းအတောင််း (၁) 

သကျောက်ပန်ားသတောငာ်းမြှိ ြို့နယ်၊ ြကက ားတှိ င်ားသကျားရွော အ.ထ.က (ခွွဲ) အောား 

အ.ထ.က အ င ်သှိ ို့ တှိ ားမြြှင ်ြငွ ်လ စ်သပားနှိ င်သရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၇၇။ ဦ်းတိိုင််းအ ်း 

အကျောက်ပန််းအတောင််း (၁) 

သကျောက်ပန်ားသတောငာ်းမြှိ ြို့နယ်၊ ြကက ားက န်ားသကျားရွော သကျားလက် ကျန်ားြောသရား 

ဌောနအောား တှိ က်နယ်သ ားရ  အ င ်သှိ ို့ တှိ ားမြြှင ်ြငွ ်လ စ်သပား နှိ ငသ်ရား 

န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၇၈။ ဦ်းဝင််းမြင ် 

အကျောက်ပန််းအတောင််း (၂) 

ေ ားေ တ်က န်ားသကျားရွောတွင် ပျက်စ ားသနသသော အ.ြ.က သကျောငာ်းအောား 

မပန်လည်မပ မပင်သပားနှိ ငသ်ရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

လူမှု 

၁၇၉။ ဦ်းဝင််းမြင ် 

အကျောက်ပန််းအတောင််း (၂) 

နတ်ကန်လည်သကျားရွော အ.ထ.က (ခွွဲ) အောား အ.ထ.က အမြစ် 

အ င ်တှိ ားမြြှင ်သပားနှိ င်သရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။  

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

လူမှု 

၁၈၀။ ဦ်းအတောက် 

စဉ ်ကူ်း (၂) 

စဉ ်ကူားမြှိ ြို့နယ်၊ သရသတောသ်ကျားရွောအ ပ်စ တွင် သကျားလက်ကျန်ားြောသရား 

ဌောနခွွဲအသစ် ြွင ်လ စ်သပားနှိ ငသ်ရားန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

လူမှု 

၁၈၁။ ဦ်းအတောက် 

စဉ ်ကူ်း (၂) 

စဉ ်ကူားမြှိ ြို့နယ်၊ မပည်သူူ့သ ားရ  အောား (၂၅) က တင ်  ြ  စ ကှိ က်က တင ် (၅၀) 

   အသ ောက်အဦအသစ် သ ောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

လူမှု 

၁၈၂။ ဦ်းအဇော်ဝင််း  

 ြည််းသင််း (၁) 

ထသနောငာ်းက န်ား အ.လ.က (ခွွဲ) န င  ်ကတင ်အ.လ.က (ခွွဲ) တှိ ို့အောား အ.လ.က 

သကျောင်ားြျောား အမြစ် အ င တ်ှိ ားမြြှင ်သပားနှိ င်သရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၈၃။ ဦ်းတငဦ််း 

 အပျောဘ်ွယ် (၂) 

ပညောသရားဌောန သကျောင်ားြျောားတွင် လှိ အပ်သသော လစ်လပ်သသော  ရော / 

 ရောြြျောားအောား န စ်ြက န်ြ  ခနို့်တှိ ားသပားနှိ င်သရား န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

လူမှု 

၁၈၄။ ဦ်းတငဦ််း 

 အပျောဘ်ွယ် (၂) 

သတောင်သညောငက် န်ား အ.ထ.က သကျောင်ားတွင ် ြူလအနတရောယ်ရ ှိ သကျောင်ားသ ောင် 

အောား ြျက်သှိြ်ား၍ RC (၂) ထပ ် သကျောင်ားသ ောင် သ ောကလ် ပ်သပားနှိ ငသ်ရား 

န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

လူမှု 

၁၈၅။ ဦ်းစိိုင််းအြောင်လှ 

 ှြ််းတိိုင််း င််းသော်း 

ကိိုယ်စော်းလှယ် 

နောားသယောငာ်း အ.ြ.က သကျောင်ားအောား အ.လ.က အ င ် သှိ ို့ြဟ တ် အ.လ.က 

(တွွဲ) အ င ် တှိ ားမြြှင ် သပားနှိ ငသ်ရားန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၄ 

(န မလနို့) 

လူမှု 

၁၈၆။ ဦ်းအ ွသန််း  

ပိုသိြ်ကကီ်း (၁)  

ပ သှိြ်ကက ား မြှိ ြို့နယ်၊ ရန်ကငာ်းသအောင်ရပ်ကွက်၊ ရတနောလြ်ားအောား ကတတရောလြ်ား 

အမြစ် အ င ်တှိ ားမြြှင ်သပားရန်ကှိစစ နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၈၇။ ဦ်းသိန််းလှ 

 မပည်ကကီ်းတံခွန် (၂) 

မပည်ကက ား တ ခွန်မြှိ ြို့နယ်၊ (က) ရပ်ကွက်ရ ှိ မြှိ ြို့ရှိ ားလြ်ားအောား ကတတရောလြာ်း 

အမြစ် အ င ်မြြှင ်တင ်သ ောင်ရွက်သပားနှိ င်သရား နှင ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၈၈။ ဦ်းသိန််းလှ 

 မပည်ကကီ်းတံခွန် (၂) 

မပည်ကက ား တ ခွန်မြှိ ြို့နယ်၊ (ဇ) ရပ်ကွက်ရ ှိ စ မပလြ်ားအောား ၆၂ လြာ်းြ  ၅၁ 

လြာ်းအထှိ  က်လက်မပ ား ကတတရောလြာ်းအမြစ် သ ောင်ရွက်သပားနှိ င်သရား နှင  ်

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

စညပ်င် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၈၉။ ဦ်းကိိုကိိုလွင်  

ပိုသိြ်ကကီ်း (၂) 

ပ သှိြ်ကက ား မြှိ ြို့နယ်၊ ြနတသလား - ြတတရောလြာ်းြ  ြသနောယျြသကျားရွောန င ် ရွောသစ် 

သကျားရွောသှိ ို့  က်သွယ်ထောားသည ် သကျောက်ကကြ်ားလြ်ားအောား သကျောက်သချော 

လြာ်းအမြစ် အ င ်မြြှင်တငသ်ပားနှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၉၀။ ဦ်းကိိုကိိုလွင်  

ပိုသိြ်ကကီ်း (၂) 

ပ သှိြ်ကက ားမြှိ ြို့နယ်၊ ေင်ားခခ  - ေ န်ားက န်ား သကျားရွောချငာ်း က် အြောခ  

သမြသောားလြ်ားအောား သကျောက်သချောလြာ်းအမြစ် ခင်ားသပားနှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််း 

သည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၉၁။ ဦ်းကိိုကိိုလွင်  

ပိုသိြ်ကကီ်း (၂) 

ပ သှိြ်ကက ားမြှိ ြို့နယ်၊ သရက်ကှိ င်ားသကျားရွောန င ် သအောငသ်သမပသကျားရွောသှိ ို့ 

 က်သွယ်ထောားသသော သမြသောားလြာ်းကှိ  သကျောက်သချောလြ်ားအမြစ် အ င ် 

မြြှင ်တင် သပားနှိ ငသ်ရား နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၉၂။ ဦ်းအ ွှေနန််း 

 ြလိှိုင် (၂) 

ြလှိှိုင်မြှိ ြို့နယ်၊ သွဲကန်အ ပ်စ ၊ ြကျ  ားက န်ားရွောြ  သရွှေသပေါ်က န်ား သကျားရွောသှိ ို့ 

သွောားသသော သကျားရွောချငာ်း က်လြာ်းအောား သမြသောားဂနို့်ဂါားခင်ား သပားနှိ င်သရားနှင  ်

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၉၃။ ဦ်းြိို်းမြင ်သိန််း 

သောစည် (၁) 

သောစည်မြှိ ြို့နယ်၊ ကကပ်စခန်ားသကျားရွောအ ပ်စ ၊  ငက်ူားသကျားရွောြ  ရွောအေင ်

သစ်သောားတ တောားအောား ပှိ ြှိ ခှိ င်ခနို့်သသော သ ကူကွန်ကရစ်တ တောားအမြစ် 

တည်သ ောက်သပားနှိ င်သရား နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၉၄။ ဦ်းြိို်းမြင ်သိန််း 

သောစည် (၁) 

သောစည် မြှိ ြို့နယ်၊ သောဂရသကျားရွောအ ပ်စ ၊  ည်ကက ားသကျားရွောအန ားရ ှိ စြ  လက်ေွဲ 

သမြောငာ်းကူား သစ်သောားတ တောားအောား ပှိ ြှိ ခှိ ငခ်နို့်သသော သ ကူကွန်ကရစ် တ တောား 

အမြစ် တည်သ ောက်သပားနှိ ငသ်ရား  နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၉၅။ ဦ်းစံထွန််း 

 သောစည် (၂) 

သောစည်မြှိ ြို့နယ်၊ ယငာ်းြောပငသ်ကျားရွောအ ပ်စ ၊ ယင်ားြောပငသ်ကျားရွော၊ ယင်ားြောပင် 

ဘ န်ားသတော်ကက ားသကျောင်ားေန်ားအတွငာ်းရ ှိ သသောက်သ  ားသရကန်(၂)ကန်အောား 

ကန်သဘောငမ်ြြှင ်တငမ်ခင်ားန င  ်သွဲန န်ားတူားသြေ်ာမခငာ်းြျောား သ ောငရွ်က်သပား နှိ ငသ်ရား   

နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၉၆။ ဦ်းအဇော်ဝင််း  

 ြည််းသင််း (၁) 

ရြည်ားသင်ားမြှိ ြို့နယ်၊ ကတငသ်ကကားန သမြောင်ားတစ်သလျှောက် သရထ တ် ပွန်ြျောား 

အတွက် သရယူချက်တောား(သရတ ခါား)ြျောားတပ် ငသ်ပားနှိ ငသ်ရားနှင ် စပ်လျဉ််း 

သည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၉၇။ ဦ်းတငစ်ိို်း 

အပျောဘ်ွယ် (၁) 

သပျောဘ်ွယ်မြှိ ြို့နယ်၊ သှိြ်က န်ားအ ပ်စ ၊ ရွောသစ်သကျားရွောန င ် သောစည်မြှိ ြို့နယ်၊ 

သညောင်ရြ်ားသှိ ို့  က်သွယ်သသော မြှိ ြို့နယ်ချငာ်း က်လြာ်းသပေါ်ရ ှိ ရွောသစ် 

တ တောားအောား(RC)တ တောားအမြစ် အမြန်   ားသ ောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရား 

နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၉၈။ ဦ်းစံထွန််း 

သောစည် (၂) 

သောစည်မြှိ ြို့နယ်၊ မပည်သညောငသ်ကျားရွောအ ပ်စ ၊ (ကောား) မပည်သညောငသ်ကျားရွောရ ှိ 

လြ်ားပန်ား  က်သွယ်သရားြ  အသ  ားြမပ သတော သည ် ေန်ထြ်ားအှိြ်ရော 

အသ ောက်အဦ (၂) လ  ားအောား သကျားရွောပှိ င်စောကကည ်တှိ က်န င  ် အရန်ြ ားသတ် 

တပ်ြွွဲြို့စခန်ား အသ ောက်အဦြျောားအမြစ် အသ  ားမပ နှိ ငရ်န် ညြှှိနှိှိုင်ားသ ောင်ရွက် 

သပားနှိ င်သရား နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၁၉၉။ ဦ်းသန််းအ ်း 

အညောငဦ််း (၂) 

လ ပ်သောား မပည်သူြျောား လျှပ်စစ်အနတရောယ် ကင်ားရ ငာ်းသရားအတွက် 

ပျက်စ ားယှိ ယွငာ်းသနသသောမြှိ ြို့တွင် လျှပ်စစ်ြ ားတှိ င်ြျောားအောား ကွန်ကရစ် 

ဓါတ်တှိ င်အသစ် ြျောားမြင ် အစောားထှိ ားလွဲလ ယ်သပားနှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် 

အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၂၀၀။ ဦ်းညီညီ 

 စဉ ်ကိိုင ်(၁) 

စဉ ်ကှိ ငမ်ြှိ ြို့နယ်၊ ကကက်ြျှောားသကျားရွော၊ အ.ထ.က (ခွွဲ) တွင် RCC 

တစ်ထပ်သကျောငာ်း သ ောင်သစ် သ ောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရား  နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် 

အြ်းခွန််း။  

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

လူမှု 

၂၀၁။ ဦ်းစိန်အသောင််း 

 စဉ ်ကိိုင ်(၂) 

စဉ ်ကှိ ငမ်ြှိ ြို့နယ်၊ က န်ားန အသမခခ ပညောြူလတန်ားသကျောင်ားအောား သကျောငာ်းသ ောင် 

သစ် သ ောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရား  နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၀၂။ ဦ်းအ ောငက်ကည် 

မြစ်သော်း (၁) 

မြစ်သောား မြှိ ြို့နယ်၊ ရွောခှိ င်ကက ား အသမခခ ပညောအထက်တန်ားသကျောငာ်းတွင် RC (၂) 

ထပ် သကျောင်ားသ ောင်သစ် (၁) သ ောင ် သ ောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရားနှင  ် စပ်လျဉ််း 

သည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

လူမှု 

၂၀၃။ ဦ်းအ ောင်လင််း 

မြစ်သော်း (၂) 

ြနတသလားတှိ င်ားသေသကက ားအတွင်ားရ ှိ အသမခခ ပညောြူလတန်ားသကျောငာ်းြျောား၌ 

ြ ားြွောားခွင ်(၆)လယူြည ်  ရောြြျောားသနရောတွင် ယောယ အစောားထှိ ား သငက်ကောား 

သပားနှိ င်သရား  နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။  

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

လူမှု 

၂၀၄။ ဦ်းသန််းအ ောင ်

သပိတ်ကျင််း (၁) 

သပှိတ်ကျငာ်းမြှိ ြို့နယ်၊ သကျောက်ကက ားသကျားရွောအ ပ်စ တွင ် သကျားလက် 

ကျန်ားြောသရားဌောနခွွဲ ြွင ် လ စ်သပားနှိ ငသ်ရား  နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

လူမှု 

၂၀၅။ ဦ်းသန််းအ ောင ်

သပိတ်ကျင််း (၁) 

သပှိတ်ကျငာ်းမြှိ ြို့ရ ှိ မြှိ ြို့ြအောားကစောားကွငာ်း မပ မပင်သပားရန်န င ် အောားကစောားြ  ား 

သှိ ို့ြဟ တ် နည်ားစနစ်ြ  ား(၁)ဦားသစလွှတ်သပားနှိ ငသ်ရားနှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

လူမှု 

၂၀၆။ ဦ်းအကျေ်ာတင် 

ငါန််းဇွန် (၁) 

သရွှေတငာ်းက န်ား သကျားရွော အ.လ.က (ခွွဲ) အောား အ.လ.က အမြစ် 

အ င ်တှိ ားမြြှင ်သပားနှိ င်သရား နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

လူမှု 

၂၀၇။ ဦ်းမြတ်သူ 

ငါန််းဇွန် (၂) 

ြှိ ားသတောင်သကျားရွော အ.လ.က (ခွွဲ) အောား အ.လ.က သကျောငာ်းအမြစ် 

အ င ်မြြှင ်တင်သပား နှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၀၈။ ဦ်းမြတ်သူ 

ငါန််းဇွန် (၂) 

က လောားရွော သကျားရွော အ.လ.က (ခွွဲ) အောား အ.လ.က သကျောငာ်းအမြစ် 

အ င ်မြြှင ်တင ်သပားနှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

လူမှု 

၂၀၉။ ဦ်းကကည်အေ  

နွ ်းထိို်းကကီ်း (၁) 

နွောားထှိ ားကက ားမြှိ ြို့နယ်၊ ထန်ားဇငသ်ကျားရွော အ.ြ.က ရ ှိ သကျောင်ားသ ောင် 

သဟောငာ်းအောား ြျက်သှိြ်ားမပ ား သကျောင်ားသ ောင်သစ် သ ောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရား နှင ် 

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

လူမှု 

၂၁၀။ ဦ်းသိန််းလှ  

မပည်ကကီ်းတံခွန်  (၂) 

မပည်ကက ား တ ခွန်မြှိ ြို့နယ်၊ သငပ်န်ားက န်ားရပ်ကွက်ရ ှိ သြှိန်ဗရြ်ားလြ်ားအောား ၅၂ 

လြ်ား ြ  ၅၉ လြ်ားထှိ ကတတရောလြ်ားအမြစ် သ ောငရွ်က်သပားနှိ င်သရား နှင  ်

နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

စညပ်င် 

၂၁၁။ ဦ်းြိို်းနိိုငအ်ကျော ် 

 ြ ပူ  (၁) 

အြရပူရမြှိ ြို့နယ်၊ ြ န်တန်ားရပ်ကွက်၊ ေက်က န်ားရပ်အတွင်ားရ ှိ ကတတရောလြ်ား 

အောား မပန်လည်မပ မပင်သပားပါရန် နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။  

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

စညပ်င် 

၂၁၂။ ဦ်းကကည်အေ 

နွ ်းထိို်းကကီ်း (၁) 

နွောားထှိ ားကက ားမြှိ ြို့၊ အြ တ် (၄) တှိ ားချွဲြို့ရပ်ကွက် တက်ထနွ်ားကကွယ်သှိ ို့သွောားသည ် 

သ ရှိသဟြော လြာ်းရ ှိ ကတတရောလြာ်းခင်ားရန် ကျန်ရ ှိသသော (၅) ြောလ  ခနို့်အောား 

 က်လက်ခငာ်းသပားနှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

စညပ်င် 

၂၁၃။ ဦ်းဗိိုလ်ချျုပ် 

စဉ ်ကူ်း (၁) 

စဉ ်ကူားမြှိ ြို့နယ်၊ ရတနောသှိခဿ-ငမပငာ်းအငာ်းလြ်ားအောား သကျောက်သချောလြ်ားအမြစ် 

သြောက်လ ပ် သပားနှိ ငသ်ရားနှင ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၁၄။ ဦ်းအတောက် 

စဉ ်ကူ်း (၂) 

စဉ ်ကူားမြှိ ြို့နယ်၊ ထ  ားကက ား - သတောင်အငာ်းလြ်ားအောား မပန်လည်မပ မပင် ထှိန်ားသှိြ်ား 

ရန်အတွက် မပင ်င်စရှိတ် ချထောားသပားနှိ င်သရား နှင ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၁၅။ ဦ်းအတောက် 

စဉ ်ကူ်း (၂) 

စဉ ်ကူားမြှိ ြို့နယ်၊ ခတတ်ချဉ်သကျားရေွာအ ပ်စ ၊ တသယောပင်ရွောရ ှိ သရလွှွဲ 

သရကောတောအောား လောြည ်ြှိ ားရောသ အြ  မပန်လည်မပ မပငသ်ပားနှိ င်သရား 

နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၁၆။ ဦ်းဝင််းမြင ် 

ဝြ််းတွင််း (၂) 

ေြ်ားတွင်ား မြှိ ြို့နယ်၊ ေါားလ သကျားရွောအ ပ်စ ၊ သပါက်ကန်သကျားရွောရ ှိ အှိ ားတှိန်ကန် 

ပျက်စ ားသနမခငာ်းအောား မပန်လည်မပ မပငတ်ူားသြေ်ာသပားနှိ ငသ်ရား နှင ် စပ်လျဉ််း သည ် 

အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၁၇။ ဦ်းဝင််းမြင ် 

ဝြ််းတွင််း (၂) 

ေြ်ားတွငာ်း မြှိ ြို့နယ်၊ ရွောတန်ားသကျားရွောအ ပ်စ ၊ ရန်က န် - ြနတသလားကောားလြ်ား 

အသနောက်ထှိပ် သချောငာ်းကူားတ တောားြ  ဇချြ်ားက န်ား အ.လ.က သကျောင်ားလြ်ား 

အတှိ င်ား ရွောတန်ားသကျားရွောအထှိ ဂနို့်ဂါားလြ်ားအောား သကျောက်သချောလြ်ား အမြစ် 

အ င ်တှိ ားမြြှင ်သပားနှိ င်သရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည  ်အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၁၈။ ဦ်းြိို်းမြင ်သိန််း  

သောစည် (၁) 

သောစည် မြှိ ြို့နယ်အတွငာ်းရ ှိ ေက်တှိ ားသကျားရွောြ  ဟ ဇောား - ကကှိ ြို့ပငသ်ကွြို့ 

သကျားလက် လြ်ားန င ်  က်သွယ်ထောားသည ် ေက်တှိ ား - ကကှိ ြို့ပင်သကွြို့ 

သမြသောားလြ်ားအောား သကျောက်သချောလြ်ားအမြစ် အ င ်မြြှင ်တင် သြောက်လ ပ် 

သပားနှိ င်သရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၁၉။ ဦ်းအကျေ်ာတင် 

ငါန််းဇွန် (၁) 

မြငာ်းခခ  - ြနတသလားကောားလြ်ားြကက ားြ  မြှိ ြို့သောအသနောက်ရွော - ထသနောငာ်းပင်ရွော - 

က န်ားသောရွောသှိ ို့  က်သွယ်သည ် သကျားရွောချင်ား က်လြ်ား သြောက်လ ပ် 

သပားနှိ င်သရားနှင စ်ပ်လျဉ််း သည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၂၀။ ဦ်းအကျေ်ာတင် 

ငါန််းဇွန် (၁) 

ငါန်ားဇွန် မြှိ ြို့နယ်၊ သညောငခ်ျင်ားသကျားရွော သသောက်သ  ားသရကန်အောား မပန်လည် 

တူားသြေ်ာမပ မပငသ်ပားနှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၂၁။ ဦ်းအ ်းလွင် 

အညောငဦ််း (၁) 

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ခ ၊ ဘဏ္ဍောသရားန စ်၊ ရသ  ားြ န်ားသမခသငစွောရင်ားသရား ွွဲရောတွင် 

သေသြွ ြို့မြှိ ား သရားလ ပ်ငန်ားြျောား မပည်စ  စွောပါေငသ်ရား စ စဉ်ထောားရ ှိြှိုအောား 

သှိရ ှိလှိ သည ် ကှိစစ နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

စ မ /စ ေးပွ ေး 

၂၂၂။ ဦ်းထွန််းဝင််း 

ချြ််းမြသောစည် (၂) 

ြနတသလား ဘူတောကက ားြ  သူရွဲသ ားဘူတောကက ားကကောားရ ှိ ြ ားရထောားသ လြ်ားပှိ င်ားအောား  

ြျက်သှိြ်ားနှိ င်သရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လမေ်းပန်ေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၂၃။ ဦ်းအ ောင်လင််း  

မြစ်သော်း (၂) 

နှိ ငင် အတွင်ား လယ်ယောသမြြျောား၏ သမြ  လွှောက န်   ားြှိုကှိ  မြည ်တငာ်းရန် 

မပည်ပနှိ င်င ြျောားရ ှိ က ြပဏ ကက ားြျောားကှိ  ြှိတ်သခေါ်၍ သဘောေသမြဩဇော 

ထ တ်လ ပ်သသော ပ ဂဂလှိကစက်ရ  ြျောား တည်သ ောက်သပားနှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််း 

သည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၂၂၄။ ဦ်းအ ောငက်ကည်  

မြစ်သော်း (၁) 

မြစ်သောား မြှိ ြို့နယ်၊ ြသွဲ အ.ြ.က သကျောင်ားတွင် စောသင်သ ောင ် (၁) သ ောင် 

သ ောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရား  နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လူမှု 

၂၂၅။ ဦ်းအ ောငက်ကည်  

မြစ်သော်း (၁) 

မြစ်သောား မြှိ ြို့နယ်၊ တွဲကက ားအသမခခ ပညောြူလတန်ားသကျောငာ်းတွင် သကျောငာ်းသ ောင် 

သစ်အသစ် (၁) သ ောင ်သ ောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရား  နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လူမှု 

၂၂၆။ ဦ်းတိိုင််းအ ်း 

အကျောက်ပန််းအတောင််း (၁) 

သကျောက်ပန်ားသတောငာ်းမြှိ ြို့နယ်၊ ေေါားသကျားရွော၊ တောေါား အ.ြ.က (လွန်) 

သကျောငာ်းအောား အ.လ.က (ခွွဲ) အ င ်သှိ ို့ တှိ ားမြြှင ်ြငွ ်လ စ်သပားနှိ င်သရား နှင  ်

စပ်လျဉ််း သည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လူမှု 

၂၂၇။ ဦ်းဝင််းမြင ် 

အကျောက်ပန််းအတောင််း (၂) 

သေါငာ်းလည်သကျားရွော အ.လ.က (ခွွဲ) အောား အ.လ.က အ င ်သှိ ို့ တှိ ားမြြှင ် 

သပားနှိ င်သရား  နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လူမှု 

၂၂၈။ ဦ်းထွန််းဝင််း 

ချြ််းမြသောစည် (၂) 

အြ တ် (၅) အ.လ.က (ထ - ခွွဲ) သကျောငာ်းအောား အ.ထ.က သကျောငာ်းအ င ် 

တှိ ားမြြှင  ်သပားနှိ င်သရား  နှင ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၂၉။ ဦ်းအ ွသန််း  

ပိုသိြ်ကကီ်း (၁) 

ပ သှိြ်ကက ား မြှိ ြို့နယ်၊ တှိ င်ားရင်ားသ ားက ဌောနအောား တှိ င်ားရင်ားသ ားရ  အမြစ် အ င ် 

တှိ ားမြြှင ်သပားသရား  နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လူမှု 

၂၃၀။ ဦ်းအတောက် 

စဉ ်ကူ်း (၂) 

စဉ ်ကူားမြှိ ြို့နယ်၊ ေှိ ားနွယ် အ.ြ.က ြ  အ.လ.က (ခွွဲ) သှိ ို့ တှိ ားမြြှင ်သပားနှိ ငသ်ရား  နှင ် 

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လူမှု 

၂၃၁။ ဦ်းအတောက် 

စဉ ်ကူ်း (၂) 

စဉ ်ကူားမြှိ ြို့နယ်၊ သရွှေဂ  တှိ င် အ.လ.က (ခွွဲ) တွင် အောစ  (၁) ထပ် သကျောငာ်းသ ောင် 

သ ောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရား  နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လူမှု 

၂၃၂။ ဦ်းအတောက် 

စဉ ်ကူ်း (၂) 

စဉ ်ကူားမြှိ ြို့နယ်၊ သညောင်ပင်သော အ.ြ.က အောား အ.လ.က (ခွွဲ) အမြစ ်

တှိ ားမြြှင ်ြွင ်လ စ် သပားနှိ ငသ်ရား  နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လူမှု 

၂၃၃။ ဦ်းတငဦ််း 

အပျောဘ်ွယ် (၂) 

စ ပယ်က န်ား အ ပ်စ ၊ ပွဲက န်ားသကျားရွော အ.ြ.က ရ ှိ ပျက်စ ားသွောားသသော 

သကျောငာ်းသနရော တွင် RC (၁) ထပ် သကျောငာ်းသ ောင ် သ ောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရား  

နှင  ်စပ်လျဉ််း သည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လူမှု 

၂၃၄။ ဦ်းသန််းအ ်းအ ောင ်

အတောင်သော(၁) 

သတောငသ်ောမြှိ ြို့၊ မြှိ ြို့သတော်ခန်ားြကက ားအောား မပင ်ငစ်ရှိတ်ချထောားသပား နှိ ငသ်ရား နှင ် 

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

စညပ်င် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၃၅။ ဦ်းကကညအ်ေ  

နွ ်းထိို်းကကီ်း (၁) 

နွောားထှိ ားကက ားမြှိ ြို့၊ အြ တ် (၇) န င ် အြ တ် (၈) ရပ်ကွက်ြျောားအတွငာ်း 

လြာ်းသဘားသရသမြောငာ်းြျောား တူားသြောသ်ပားနှိ ငသ်ရား နှင ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

စညပ်င် 

၂၃၆။ ဦ်းအ ွသန််း 

ပိုသိြ်ကကီ်း (၁) 

သမဂဂ ဟ် စရှိတ် မပင် င်သတ်ြ တ်သပားပါရန်ကှိစစ နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ ၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

စညပ်င် 

၂၃၇။ ဦ်းအ ောင်လင််း 

မြစ်သော်း (၂) 

မြစ်သောား မြှိ ြို့နယ်၊ ကူြွဲ၊ စြောသမြောင်ားကူားတ တောားအောား မပ မပင်တည်သ ောက် 

ထှိန်ားသှိြ်ားနှိ င်သရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၃၈။ ဦ်းအ ောင်လင််း 

မြစ်သော်း (၂) 

မြစ်သောား မြှိ ြို့နယ်၊ ကကည်တှိ င်အ ပ်စ  ြှိ ားအငသ်ကျားရွော သတောငဘ်က်ြ  

ရ ြ်ားမပည်နယ် ရွောင မြှိ ြို့နယ်စပ် (၆) ြှိ င်အထှိ ကတတရောလြာ်းခင်ားသပားနှိ င်သရား 

နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၃၉။ ဦ်းဝင််းမြင ် 

အကျောက်ပန််းအတောင််း (၂) 

တငါ  ကန်အ ပစ် ၊ တငါ  ကန်သကျားရွော၊ က န သကျားရွောတှိ ို့န င ် သကျောက်ပန်ားသတောင်ား 

- သညောင်ဦား ကတတရောလြာ်းန င  ်  က်သွယ်သသော အြောခ သကျောကခ်င်ားလြာ်း 

သြောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရား နှင ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၄၀။ ဦ်းသန််းအ ်း  

အညောငဦ််းမြိျုြို့ (၂) 

သေသြွ ြို့မြှိ ားသရား သ ောငရွ်က်သနသသော လ ပ်ငန်ားြျောား သ ောငရွ်က်ရောတွင် 

ပွင ်လငာ်း မြင်သောြှိုရ ှိသရားအတွက် ြည်ကွဲ သှိ ို့ သ ောင်ရွက်သပားြည်ကှိ  သှိရ ှိ 

လှိ သည ် ကှိစစ နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၄၁။ ဦ်းလှဝင််း 

ြတတ ော (၁) 

ြတတရောမြှိ ြို့နယ်၊ စကောားပငသ်ကျားရွောအ ပ်စ ြ  လြှိ င်ားသကျားရွောအ ပ်စ  သကျောက် 

တ တောား သကျားရွောအထှိ  က်သွယ်ထောားသသော သဘောင်လြ်ားအောား သကျောက်သချော 

လြ်ားအမြစ် အ င ်မြြှင ်တငသ်ပားနှိ င်သရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၄၂။ ဦ်းြိို်းမြင ်သိန််း 

သောစည် (၁) 

သောစည်မြှိ ြို့နယ်အတွငာ်းရ ှိ အငတ်ှိ င်ားသော - သရွှေသကျောငာ်းက န်ား သကျားလက် 

သမြသောားလြ်ားအောား ရောသ ြသရွားသွောားလောနှိ ငသ်သော သကျောက်သချောလြ်ားအမြစ် 

အ င ်မြြှင ်တင်သပားနှိ င ်သရား  နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၄၃။ ဦ်းြိို်းမြင ်သိန််း 

သောစည် (၁) 

 သောစည်မြှိ ြို့နယ်အတွင်ားရ ှိ အြ တ် (၂) ခရှိ ငခ်ျငာ်း က်လြ်ားန င ် 

သစ်စ ားသရသကျားရွော  က်သွယ်ထောားသသော သမြသောားလြ်ားအောား ရောသ ြသရွား 

သွောားလောနှိ င်သသော သကျောက်သချောလြ်ားအမြစ် သြောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရား  

နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၄၄။ ဦ်းအကျေ်ာတင ် 

ငါန််းဇွန် (၁) 

ငါန်ားဇွန်မြှိ ြို့နယ်၊ စ ထှိန်ားသကျားရွောတွင် သသောက်သ  ားသရကန်အောား မပန်လည် 

မပ မပင ်တူားသြေ်ာသပားနှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၄၅။ ဦ်းအဇော်ဝင််း 

 ြည််းသင််း (၁) 

ရြည်ားသငာ်း မြှိ ြို့နယ်စည်ပင်သောယောြ  သ ောက်လ ပ်သရားသှိ ို့ 

လွှွဲသမပောင်ားထောားသသော လြ်ားပှိ င်ား (၃) ခ မြစ်သည ် ရွောတန်ားလြာ်း၊ မြှိ ြို့လ လြ်ား၊ 

သှိြ်က န်ားလြာ်းြျောား၏ အဓှိက က်သွယ်သသော လြာ်းပှိ ငာ်းြျောားကှိ  သကျားလက် 

သေသြွ ြို့မြှိ ားတှိ ားတက်သရားဦားစ ားဌောနြ  သ ောက်လ ပ်သရားေန်ကက ား ဌောနသှိ ို့ 

လွှွဲသမပောငာ်း သ ောငရွ်က်သပားနှိ င်သရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၄၆။ ဦ်းအဇော်ဝင််း 

 ြည််းသင််း (၁) 

ရြည်ားသင်ား မြှိ ြို့နယ်၊ ၂၉၅ ကနန အသနောက်ကွငာ်းရ ှိ သရထွကသ်ချောင်ားရှိ ား (၂) ခ  

   ရောတွင် တစ်ြက်ပှိတ်တြ တစ်ခ  တည်သ ောက်သပားနှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််း 

သည ် အြ်း ခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၄၇။ ဦ်းသန််းအ ်း 

အညောငဦ််း (၂) 

သညောငဦ်ားမြှိ ြို့၊ အြ တ်(၅)နယ်သမြ၊ သချောငာ်းရှိ ားရပ်၊ ရ ြ်ားက န်ားရပ်၊ သ ားလ ရငစ် ရပ်၊ 

သ ကကောားရပ်န င ် ြဂဿလောသောစည်ရပ်ကွက်ြျောားသှိ ို့ လျှပ်စစ် ဓါတ်အောားလှိ ငာ်း 

သွယ်တန်ားသပားနှိ ငသ်ရား နှင ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၂၄၈။ ဦ်းအ ်းလွင် 

အညောငဦ််း (၁) 

သေသြွ ြို့မြှိ ားသရား လ ပ်ငန်ားြျောား၏ သ ောငရွ်က် ွဲန င  ် သ ောင်ရွက်ရန် 

ကျန်ရ ှိသသော လ ပ်ငန်ားြျောားအောား သ ောငရွ်က်သပားနှိ ငရ်န်အတွက် စ စဉ်ထောားရ ှိြှို 

အောား သှိရ ှိလှိ သည ် ကှိစစ  နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၄၉။ ဦ်းလှဝင််း 

 ြတတ ော (၁) 

ြတတရောမြှိ ြို့နယ်၊ လငာ်းသ ြွ သချောင်ားသကျားရွော အြ တ် (၁၅) အ.ြ.က (လွန်) အောား 

သကျောငာ်း သ ောင်သစ်(၁) သ ောင ်သ ောက်လ ပ်ရန်အတွက် ရန်ပ  သငွချထောားသပား 

နှိ ငသ်ရား  နှင စ်ပ်လျဉ််း သည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

လူမှု 

၂၅၀။ ဦ်းအ ွသန််း 

ပိုသိြ်ကကီ်း (၁) 

ပ သှိြ်ကက ား မြှိ ြို့နယ်၊ သကျောက်ြ ားတှိ က်နယ်သ ားရ  အောား အကက ားစောားမပ မပငသ်ပားရန် 

ကှိစစ နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

လူမှု 

၂၅၁။ ဦ်းအ ွသန််း 

ပိုသိြ်ကကီ်း (၁) 

ပ သှိြ်ကက ားမြှိ ြို့နယ်၊ (၂၅) က တင ်   မပည်သူူ့သ ားရ  အောား အကက ားစောား မပ မပင ်

သပားရန် ကှိစစ နှင  ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

လူမှု 

၂၅၂။ ဦ်းအ ွသန််း 

ပိုသိြ်ကကီ်း (၁) 

ပ သှိြ်ကက ား မြှိ ြို့နယ်၊ သရသတော်သကျားရွော အ.ြ.က တွင် သကျောငာ်းသ ောင်သစ် 

(၁)သ ောင ်သ ောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရား  နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

လူမှု 

၂၅၃။ ဦ်းအကျေ်ာအ ်း 

ြိတထီလော (၂) 

ြှိတထ လော မြှိ ြို့နယ်၊ သ ားပငက် န်ားသကျားရွောအ ပ်စ ၊ သ ားပငက် န်ားသကျားရွော အြ တ် 

(၅၁)အ.ြ.က သကျောငာ်းအောား အ.လ.က သကျောင်ားအမြစ် အ င ်တှိ ားမြြှင ် ြွင ်လ စ် 

သပားနှိ င်သရား  နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

လူမှု 

၂၅၄။ ဦ်းအြောင်အြောင်ဦ်း 

ဝြ််းတွင််း (၁) 

 

ေြ်ားတွငာ်း မြှိ ြို့နယ်၊ တြောကန်သကျားရွော အ.လ.က (ခွွဲ) အောား အ.လ.က အမြစ ်

အ င ် တှိ ားမြြှင ်သပားနှိ င်သရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

လူမှု 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၅၅။ ဦ်းသန််းအ ်းအ ောင ်

အတောင်သော (၁) 

သတောငသ်ောမြှိ ြို့နယ်၊ သပွတ်ပငတ်ွဲသကျားရွော အလယ်တန်ားသကျောငာ်း (ခွွဲ) တွင် 

သကျောငာ်းသ ောင်သစ် သ ောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

လူမှု 

၂၅၆။ ဦ်းသန််းအ ်းအ ောင ်

အတောင်သော (၁) 

သတောငသ်ောမြှိ ြို့နယ်၊ ကန်ရေွာသကျားရွော အလယ်တန်ားသကျောင်ား (ခွွဲ) တွင် 

သကျောငာ်းသ ောင်သစ် သ ောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရား  နှင ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

လူမှု 

၂၅၇။ ဦ်းသန််းအ ်းအ ောင ်

အတောင်သော (၁) 

သတောငသ်ောမြှိ ြို့နယ်၊ လ ည်ားကူားြသကျားရွော အလယ်တန်ားသကျောငာ်း (ခွွဲ) တွင် 

သကျောငာ်းသ ောင်သစ် သ ောက်လ ပ်သပားနှိ င်သရား  နှင ်စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

လူမှု 

၂၅၈။ ဦ်းသန််းအ ်းအ ောင ်

အတောင်သော (၁) 

သတောငသ်ောမြှိ ြို့နယ်၊ သောစည်အလယ်တန်ားသကျောင်ားတွင် သကျောငာ်းသ ောင် သစ် 

သ ောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရား နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

လူမှု 

၂၅၉။ ဦ်းကကည်အေ၊ 

နွ ်းထိို်းကကီ်းမြိျုြို့နယ်၊ 

ြဲ နဒနယ် ြှတ် (၁) 

နွောားထှိ ားကက ား မြှိ ြို့နယ်၊ ကျ  ားကန်သကျားရွော အ.ြ.က ရ ှိ သကျောငာ်းသ ောငသ်ဟောငာ်း 

အောား ြျက်သှိြ်ားမပ ား သကျောင်ားသ ောင်သစ် သ ောက်လ ပ်သပားနှိ ငသ်ရား နှင  ်

စပ်လျဉ််းသည ် အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

လူမှု 

၂၆၀။ ဦ်းတိိုင််းအ ်း၊ 

အကျောက်ပန််းအတောင််း (၁) 

စည်ပင်သောယောြ မပ လ ပ်ထောားသသော သရသမြောင်ားြျောား၊ ပလက်သြောငာ်းြျောား သပေါ်သှိ ို့ 

ကျ ားသကျောသ်နသည ်အသ ောက်အဦြျောား၊ သ ား ှိ င်ြျောားအောား ြယ်ရ ောား 

အသရားယူရောတွင်ြနတသလားတှိ င်ားသေသကက ား စည်ပင်သောယောသရားအြွွဲြို့ြျောား ဥပသေ 

အရ အသရားယူ၍ ရနှိ င်၊ ြရနှိ င ်သှိရ ှိလှိ သည ်ကှိစစ  နှင စ်ပ်လျဉ််းသည ်အြ်းခွန််း။ 

၁၆.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

ဥပလေခ ုပ် 

 


