
ပထမအက ြိမ် မန္တလလေးတြိိုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ ်(၁၂)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။ ဦးသိန းလှ 

ပြည က  းတံခွန   

ပြည်ကက ြီး တံခွန် (၆၆) လမြ်ီးမကက ြီးအာြီး ကတတရာလမြ်ီးအပြစ် အဆင ်ပမြှင ်တင် 

ဆဆာငရွ်က်ဆြြီးနိိုငဆ်ရြီးကိစစနှင  စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၂။ ဦး ိ းပ င  သိန း  

သာစည  (၁) 

သ စည် မမြိ ြို့နယ်၊ အမှတ် (၁) ခ မ်ေးသ က  ေးရပ် ွ ်ရှြိ ဂါတ်တန်ေး န်အ ေး 

 ပန်လည်တ ေးလြေ  ်ပ  ပင်လပေးရန် နှင  စြ လျည းသည   မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၃။ ဦးမ ွသန း 

ြ သိ  က  း (၁) 

ြိုသိမ်ကက ြီး မမိ ြို့နယ်၊ ဘိိုတက်ကိုန်ြီးဆက ြီးရွာအိုြ်စိုရ ိ (၄၄) လမြ်ီးကက ြီးအာြီး 

ဆရဆိိုြီး ထိုတ်တံတာြီးမ ာြီး သိိုို့မဟိုတ် ပြွန်မ ာြီး တည်ဆဆာက်ဆြြီးနိိုင်ဆရြီး နှင   

စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၄။ ဦးည ည  

စဉ   ိ င  (၁) 

စဉ ်ကိိုငမ်မိ ြို့နယ် ဆညာင်ြင်ကက ြီးမ  ဆည်တိိုဆက ြီးရွာခ ငြ်ီးဆက် ြလိြ်ဆပမာင်ြီး 

ဆြေါင်လမ်ြီးအာြီး ဆက ာက်ဆခ ာလမ်ြီးအပြစ် အဆင ပ်မြှင ်တင ် ဆဆာငရွ်က် 

ဆြြီးရန် ကိစစ နှင  စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။   

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅။ ဦးည ည  

စဉ   ိ င  (၁) 

စဉ့်် ြိိုငမ်မြိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းကန်ကက ်းရ ွာနှင ် ငယ်တ  ်းကက ်းရ ွာခ င််းဆက်လမ််းအွာ်း 

ကက ွာက်ကခ ွာလမေ်းအ ြေစ် လဆ ငရ်ွ ်လပေးရန် ြိစစ နှင  စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၆။ ဦးည ည  

စဉ   ိ င  (၁) 

စဉ့်် ြိိုငမ်မြိ ြို့နယ်၊ ပတတ လ  ေးရွ  ရွ အ င်လမေ်းအ ေး လ    ်လခ  လမ်ေးအ ြေစ် 

အဆင့််တြိိုေး မြှင့်် လဆ ငရ်ွ ်လပေးရန် ြိစစ နှင  စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၇။ ဦးစိန မသာင း 

စဉ   ိ င  (၂) 

စဉ   ိ င မ ိ ြို့နယ ၊ သည တည းမ ျးရ ာနှင   သစ မခေါ  မ ျးရ ာချင း   လ  း 

အား မပ မ ျာ  လ  းခင းမြးရန  ိစစနှင  စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈။ ဦးမအာင က ည  

ပ စ သား (၁) 

ပ စ သားမ ိ ြို့နယ ၊ မြျာ ရ ာမ ျးရ ာအ ြ စ အတွင းရှိ  န ငယ  (၃) န အား 

ပြန လည ပြ ပြင မြးရန  ိစစနှင  စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၉။ ဦးမအာင လင း  

ပ စ သား (၂) 

ပမစ်သာြီးမမိ ြို့နယန် င ် ဝမ်ြီးတွင်ြီးမမိ ြို့နယတ်ိိုို့ကိို ြိိုင်ြီးပခာြီးထာြီးဆသာ စမံိုပမစ်ကိို 

ပြတ်၍တံတာြီးတစ်စငြ်ီးတည်ဆဆာကဆ်ြြီးရန်ကိစစနှင  စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀။ ဦးတိ င းမအး 

မ ျာ  ြန းမတာင း (၁) 

ဆက ာက်ြန်ြီးဆတာငြ်ီးမမိ ြို့နယ်၊ ကကက်ပြစ်ဆက ြီးရွာတွင် စိိုက်ြ  ိြီးဆရ အတွက် 

စက်ဆရတွငြ်ီး(၅)တွင်ြီး တ ြီးဆြာ်ဆြြီးရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁။ ဦးဝင းပ င   

မ ျာ  ြန းမတာင း (၂) 

ဆက ာက်ြန်ြီးဆတာငြ်ီးမမိ ြို့နယ်၊ ဆက ာကခ်ွက်ဆက ြီးရွာန င ် ဆက ာက်ြန်ြီး 

ဆတာင်ြီး - ပမငြ်ီးခခံ-နတ်ကန်လည်ဆက ြီးရွာ ဆက်သွယ်ဆသာလမ်ြီးအာြီး 

ဆက ာက်ဆခ ာလမ်ြီးအပြစ် ဆြာက်လိုြ်ဆြြီးနိိုငြ်ေါရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၂။ ဦး ိ  ိ လွင   

ြ သိ  က  း (၂) 

ြိုသိမ်ကက ြီးမမိ ြို့နယ်၊ ဆကာင်ြီးမွန်ဆက ြီးရွာရ ိ ပြည်သ မ ာြီး ဆသာက်သံိုြီးဆရ 

အတွက် အခက်အခဲမရ ိဆရြီး ဆက ြီးရွာအတွင်ြီး ြိိုကလ်ိိုငြ်ီးသွယ်စနစ်ပြင ် 

ဆရရရ ိရန် ဆဆာငရွ်က်ဆြြီးနိိုင်ဆရြီးနှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၃။ ဦး ိ  ိ လွင   

ြ သိ  က  း (၂) 

ြိုသိမ်ကက ြီးမမိ ြို့နယ်၊ ဇ ြီးဆတာဆက ြီးရွာန င ် ကံပြင်ဆက ြီးရွာကိို ဆက်သွယ်   

ထာြီးဆသာ ဆက ြီးရွာခ ငြ်ီးဆက် ဆပမသာြီးလမ်ြီးအာြီး ဆက ာက်ဆခ ာလမ်ြီးအပြစ် 

အဆင ်ပမြှင ်တင်ဆြြီးနိိုင်ဆရြီး နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄။ ဦး ိ  ိ လွင   

ြ သိ  က  း (၂) 

ြိုသိမ်ကက ြီးမမိ ြို့နယ်၊ ဆရဝန်ြီးဆက ြီးရွာန င ် ဆရွှေတဆခ ာင်ြီးဆပမာငြ်ီးဆြေါင်လမြ်ီးသိိုို့ 

ဆက်သွယ်ဆြာက်လိုြ်ထာြီးဆသာ ဆပမသာြီးလမ်ြီးအာြီး ဆက ာက်ဆခ ာ လမြ်ီး 

အပြစ် ဆြာကလ်ိုြ်ဆြြီးနိိုငဆ်ရြီး နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။  

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၅။ ဦး ိ းနိ င မ ျာ  

အ ရြူရ (၁) 

ဆေသြွံြို့မြိ ြီးဆရြီးစ မံကိန်ြီးမ ာြီး ဆရြီးဆွဲရာတွင ် စိိုက်ြ  ိြီးဆပမကိန်ြီးဂဏန်ြီးမ ာြီး 

ဆပမကက ြီး ဆပမြံိုစာရင်ြီး ကိိုက်ည မှု ရ ိ/မရ ိ သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၆။ ဦးမရွှေနန း 

 လိှိုင  (၂) 

မလိှုင်မမိ ြို့နယ်၊ ဆြ ာက်ဆိြ်က င်ြီးအိုြ်စို၊ သဆပြြင်ဆက ြီးရွာရ ိ ဆက ြီးရွာဆခ ာင်ြီး 

က ြီး တံတာြီးအာြီး ရာသ မဆရွြီးသွာြီးလာနိိုငဆ်သာ ဆခ ာင်ြီးက ြီးတံတာြီးအပြစ် 

တည်ဆဆာကဆ်ြြီးနိိုင်ဆရြီး နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၇။ ဦးမရွှေနန း၊  

 လိှိုင (၂) 

မလိှုင်မမိ ြို့နယ်၊ ပမငြ်ီးဦြီးလ ည ်အိုြ်စို၊ ကသစ်ြင်ဆက ြီးရွာရ ိ ြန်ြီးအိိုင်-

ကသစ်ြငဆ်က ြီးရွာခ ငြ်ီးဆက် ဆပမသာြီးလမ်ြီးအာြီး ခ ဲြို့ထွင်မြ ြီး ဂနို့်ဂေါြီးဆပမသာြီး 

လမြ်ီးခင်ြီးဆြြီး နိိုင်ဆရြီး နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၈။ ဦးမ ာင မ ာင ဦး 

ဝ  းတွင း (၁) 

ဝမ်ြီးတွင်ြီးမမ ိြို့နယ်ရ ိဆရွှေဆတာင်-ြဲနံို့သာလမြ်ီးအာြီးအမြ ြီးသတ် ဆြာက်လိုြ် 

ဆြြီးရန် ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၉။ ဦး ိ းပ င  သိန း   

သာစည  (၁) 

သာစည် မမိ ြို့နယ်၊ အိုတ်တွင်ြီးဆက ြီးရွာအိုြ်စို၊  ဆင်ရွာဆက ြီးရွာ စိိုက်ြ  ိြီးဆရ 

ရရ ိဆရြီး နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၀။ ဦး ိ းပ င  သိန း   

သာစည  (၁) 

သာစည် မမိ ြို့နယ်အတွင်ြီးရ ိ အဆြ ာက် - ကိုန်ြီးဆတာငြ်ီး - ပမငြ်ီးကွက် - ရွာကက ြီး 

ဆက ြီးလက်ဆပမသာြီးလမြ်ီးအာြီး ဆက ာက်ဆခ ာလမ်ြီးအပြစ် အဆင ်ပမြှင ်တင ်

ဆြြီးဆရြီး နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၁။ ဦးမ ျာ တင  

 ငေါန းဇွန  (၁) 

ငေါန်ြီးဇွန်မမိ ြို့နယ် ထဆနောင်ြီးြင်ဆက ြီးရွာရ ိ ြ က်စ ြီးသွာြီးဆသာ စက်ဆရတွငြ်ီးအာြီး 

ပြန်လည်တ ြီးဆြာဆ်ြြီးရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၂။ ဦးမဇာ ဝင း 

ရ ည းသင း (၁) 

ရမည်ြီးသငြ်ီးမမိ ြို့နယ် ဆတာင်ဘက်အဝင်ရ ိ တိိုြီးဂိတ်မ  မမိ ြို့နယ်ြံွြို့မြိ ြီးဆရြီး 

ဆဆာငရွ်က်ဆသာ ဆမာ်ဆတာယ်ာဉ်မ ာြီးအာြီး ကငြ်ီးလွတ်ခွင ်ဆြြီးရန်န င ် သဲကွဲ 

ဆက ြီးရွာ အန ြီးသိိုို့ ဆရွြို့ဆပြာင်ြီးဆြြီးရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 



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

၂၃။ ဦးစိ င းမ ာင လှ 

ရှ  းတိ င းရင းသား 

 ိ ယ စားလှယ  

ပြငဦ်ြီးလွငမ်မိ ြို့နယ်၊ ြန်ြီးဦြီးဆတာင်ဆက ြီးရွာအိုြ်စို အိုတ်ြိိုဆက ြီးရွာအာြီး 

လျှြစ်စ်မ ြီးလင်ြီးဆြြီးရန်ကိစစနှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၂၄။ ဦးတင ဦး  

မြျာ ဘွယ  (၂) 

မနတဆလြီးတိိုငြ်ီးဆေသကက ြီး တရာြီးသ ကက ြီးခ  ြ်သည် သနို့်ရ င်ြီးဆသာ တရာြီး 

စ ရင်ဆရြီး ပြစ်ဆစရန် မည်သိိုို့ဆသာအစ အမံမ ာြီး ပြ လိုြ်ထာြီးသည်ကိို သိရ ိ 

လိိုသည ် ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

တရ ေးသ က  ေးခ  ပ် 

၂၅။ ဦးသန းမ း 

မညာင ဦး (၂) 

ဆညာင်ဦြီးမမိ ြို့၏ မမိ ြို့ဆပမဧရိယာအတွငြ်ီး စာရငြ်ီးမဝင်သည ် လ ဆနရြ်ကွက် 

မ ာြီးအာြီး ပြန်တမ်ြီးဝင ် မမိ ြို့ဆပမရရ ိဆရြီးအတွက် ဆဆာင်ရွက်ဆြြီးရန်ကိစစ နှင   

စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 

၂၆။ ဦးထွန းဝင း 

ချ  းပ သာစည  (၂) 

ခ မ်ြီးပမသာစည်မမိ ြို့နယ်၊ (၆၆) လမြ်ီး ဆရထွကဆ်က ာက်ရိိုြီးစ ဆပမာင်ြီးအာြီး 

သံလမ်ြီးဆပခအထိ ဆက်လက်ဆဆာငရွ်က်ဆြြီးကိစစ နှင  စြ လျည းသည   

မ းခွန း။  

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၇။ ဦးသိန းလွင  

ပြည က  းတံခွန  (၁) 

မနတဆလြီး မမိ ြို့ဆတာ်စည်ြင်သာယာဆရြီးဆကာ်မတ မ  ဆက်လက်ဆဆာငရွ်က် 

ဆြြီးမည ် မမိ ြို့နယ်ြွြံို့မြိ ြီးဆရြီးလိုြ်ငန်ြီးအစ အစဉ်မ ာြီးအာြီး သိရ ိလိိုသည ် ကိစစ နှင   

စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။  

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 



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

၂၈။ ဦးသိန းလှ 

 ပြည က  းတံခွန  (၂) 

ပြည်ကက ြီးတံခွန်မမိ ြို့နယ် (၄၈) လမြ်ီးရ ိ လာြီးရိှုြီးသံလမြ်ီးမ  ကဆနောငမ်င်ြီးသာြီးကက ြီး 

လမြ်ီးအထိ ကတတရာလမ်ြီးအပြစ် အဆင ်ပမြှင ်တင် ဆဆာင်ရွက်ဆြြီး နိိုင်ဆရြီး  

နှင  စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၉။ ဦးသိန းလှ 

 ပြည က  းတံခွန  (၂) 

ပြည်ကက ြီး တံခွန်မမိ ြို့နယ် (က၊ ခ၊ ဂ)ရြ်ကွက်ရ ိ (၆၄) လမြ်ီးအာြီး ကတတရာလမြ်ီး 

အပြစ် ဆဆာင်ရွက်ဆြြီးနိိုငရ်န်ကိစစ နှင  စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၃၀။ ဦးစိ င းမ ာင လှ 

ရှ  းတိ င းရင းသား 

 ိ ယ စားလှယ  

ပြငဦ်ြီးလွင် မမိ ြို့နယ် ရြ်ကွက်ကက ြီး (၁၇) နယ်ဆပမ တိြိဋကတ်ဘိုန်ြီးဆတာက်က ြီး 

ဆက ာင်ြီးထိြ်မ ဆအာင်မဂဂလာရြ်ကွက်အထိဆပမသာြီးလမ်ြီးအာြီး 

ဆက ာက်ဆခ ာလမ်ြီး အဆင ် တိိုြီးပမြှင ်ဆြြီးရန်ကိစစ နှင  စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၃၁။ ဦး ိ မလး 

 တတရာ (၂) 

မတတရာမမိ ြို့နယ်၊ ဆရွှေဆဘာင်သံိုြီးဆယ်ဆြြီးလမြ်ီးအာြီး ဆက ာက်ဆခ ာလမြ်ီး 

(သိိုို့မဟိုတ်) ဂနို့်ဂေါြီးလမ်ြီးအပြစ် အဆင ်ပမြှင ်တင်ဆြာက်လိုြ်ဆြြီးနိိုင်ရန်ကိစစ 

နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၂။ ဦး ိ မလး 

 တတရာ (၂) 

မတတရာမမိ ြို့နယ်၊ ကံြိိုင၊် နန်ြီးဆတာ်ကျွန်ြီး ဆက ြီးရွာခ ငြ်ီးဆက်ဆပမသာြီးလမ်ြီး 

ဆြေါ်ရ ိ ြ က်စ ြီး ဆနဆသာ လမြ်ီးြိိုင်ြီးအာြီး ဧရာဝတ ပမစ်ဆရတိိုက်စာြီးပခင်ြီးမ  

ကာကွယ်ရန် ဆက ာက်ရိိုြီးစ ဆရဆက ာ် ပြ လိုြ်ဆြြီးနိိုင်ရန်ကိစစ”နှင   စြ လျဉ း 

သည   မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၃၃။ ဦးဝင းပ င   

 ဝ  းတွင း (၂)  

ဝမ်ြီးတွင်ြီးမမ ိြို့နယ်၊ ဗေင်ြီးဆက ြီးရွာအိုြ်စို၊ ကွငြ်ီးအမ တ်(၁၁၈၉) ရ ိ 

ြိိုြီးမဲစာကန်အာြီး ပြန်လည်တ ြီးဆြာဆ်ြြီးရန်ကိစစနှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။  

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၄။ ဦးဝင းပ င   

 ဝ  းတွင း (၂)  

ဝမ်ြီးတွင်ြီးမမ ိြို့နယ်၊ ဆနြ ကိုန်ြီးဆက ြီးရွာအိုြ်စို၊ သ ြီးကိုန်ြီးဆက ြီးရွာရ ိ 

ဆတာင်ြိိုကန် အာြီး ပြန်လည်ပြ ပြငတ် ြီးဆြာ်ဆြြီးရန်ကိစစ” နှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၅။ ဦး ိ းပ င  သိန း 

သာစည  (၁) 

သာစည် မမိ ြို့နယ်၊ မိတထ လာလွင်ပြငတ်ွင် ြေါဝင်ဆသာ ဧက (၂၂၀၀၀) အတွက် 

တ ြီးဆပမာင်ြီးမ ာြီး ဆြာက်လိုြ်၍ ဆရဆြြီးမည ် စ မံကိန်ြီးလိုြ်ငန်ြီးမ ာြီးန င ် 

ြတ်သက်၍ သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။   

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၆။ ဦး ိ းပ င  သိန း 

သာစည  (၁) 

သာစည်မမိ ြို့နယ်၊ ဘွဲြို့ပခာြီးဆက ြီးရွာအိုြ်စို၊ ရွာကိုန်ြီးကက ြီးဆက ြီးရွာရ ိ ဆမတတာကန် 

ဆသာကဆ်ရကန်အာြီး  ပြန်လည်ပြ ပြင်တ ြီးဆြာ်ဆြြီးရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၇။ ဦးက ည မေ  

နွ းထိ းက  း (၁) 

နွောြီးထိိုြီးကက ြီး မ  ဆညာငဇ်င်ဆက ြီးရွာသိိုို့ ဆြာက်လိုြ်ဆသာ ဆက ြီးရွာခ ငြ်ီး 

ဆက်လမြ်ီးအာြီး မြ ြီးစ ြီးသည်အထိ ဆြာက်လိုြ်ဆြြီးြေါရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ း 

သည   မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၃၈။ ဦးတင စိ း  

မြျာ ဘွယ  (၁) 

ဆြ ာဘ်ွယ်မမိ ြို့နယ်အတွင်ြီးရ ိ ေိုကခဆရာကဆ်နဆသာ ဆက ြီးရွာအိုြ်စို (၅) 

စိုအတွက် အဆရြီးဆြေါ်ဆသာက်သံိုြီးဆရတွငြ်ီးမ ာြီး အပမန်တ ြီးဆြာဆ်ြြီးရန်ကိစစ နှင   

စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၉။ ဦးတင ဦး 

မြျာ ဘွယ  (၂) 

လယ်ယာဆပမ မ ာြီးအာြီး ဆပမစာရငြ်ီးြံိုစံ(၁၀၅) ဆရက ြီးခွင ်တင်ပြရာတွင် 

ဥြဆေန င ် အည  လိုြ်ကိိုငဆ်ဆာင်ရွက်ခွင ်ပြ ဆြြီးြေါရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၄၀။ မ ေါ  တာမ ျာ လှ 

ချ  းမအးသာစ ံ(၁) 

မနတဆလြီးမမိ ြို့ဆြေါ်လမ်ြီးမ ာြီး ယာဉ်ဆကကာြိတ်ဆိိုို့မှု ဆလ ာ နည်ြီးဆစဆရြီး အတွက် 

မည်သိိုို့ဆသာအစ အမံမ ာြီး ဆဆာင်ရွက်ထာြီးရ ိသည်ကိို သိရ ိ လိိုသည ်ကိစစ နှင   

စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၄၁။ ဦးမ ွသန း 

ြ သိ  က  း (၁) 

ြိုသိမ်ကက ြီး မမိ ြို့နယ်၊ ဆငွဆတာင်ဆက ြီးရွာတွင် ထရန်စဆြာမ်ာအသစ် 

တြ်ဆင်ဆြြီး နိိုငဆ်ရြီးန င ် ဓေါတ်တိိုင်အသစ်မ ာြီးလဲလ ယ်တြ်ဆငဆ်ြြီးနိိုင်ဆရြီး 

နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၄၂။ ဦးဗိ လ ချ ြ  

  စဉ   ူး (၁) 

စဉ ်က ြီးမမ ိြို့နယ် ဆညာင်ြင်သာဆက ြီးရွာရ ိ အ.မ.က အာြီး အ.မ.က(လွန်) 

ဆက ာင်ြီးအပြစ် အဆင တ်ိိုြီးပမြှင ်ြွံြို့လ စ်ဆြြီးနိိုငဆ်ရြီး နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ မှု 



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

၄၃။ ဦးဗိ လ ချ ြ  

  စဉ   ူး (၁) 

စဉ ်က ြီးမမ ိြို့နယ်၊ ေိိုြီးနွယ် အ.မ.က အာြီး အ.မ.က(လွန်) ဆက ာင်ြီးအပြစ ် 

အဆင ်တိိုြီးပမြှင ် ဆြြီးနိိုငဆ်ရြီးနှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ မှု 

၄၄။ ဦးမရွှေနန း 

  လိှိုင  (၂) 

မလိှုင်မမိ ြို့နယ်၊ သဘွတ်ကိုန်ြီးအိုြ်စို၊ လယ်တာဆကာင်ြီး အ.လ.က(ခွဲ) 

ဆက ာင်ြီးအာြီး အ.လ.ကဆက ာင်ြီးအပြစ်  အဆင တ်ိိုြီးပမြှင ်ဆြြီးနိိုင်ဆရြီး နှင   

စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။  

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ မှု 

၄၅။ ဦးမရွှေနန း 

  လိှိုင  (၂) 

မလိှုင်မမိ ြို့နယ်၊ လယ်ဗ ာြီးအိုြ်စို၊ ဆတာင်ရိိုြီးတဲ အ.လ.က(ခွဲ) ဆက ာင်ြီးအာြီး 

အ.လ.က ဆက ာင်ြီးအပြစ် အဆင ်တိိုြီးပမြှင ်ဆြြီးနိိုငဆ်ရြီး”နှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ မှု 

၄၆။ ဦးမစာမ း   

 ိတထ လာ (၁) 

မိတထ လာမမိ ြို့နယ်အတွင်ြီးရ ိ အာြီးကစာြီးကွငြ်ီးမ ာြီး ပြငဆ်င်ဆဆာငရွ်က်ဆြြီး 

နိိုငဆ်ရြီးနှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ မှု 

၄၇။ ဦးမအးသန  မ ွ 

နွ းထိ းက  း (၂) 

နွောြီးထိိုြီးကက ြီးမမိ ြို့နယ် ရွာသာြီးဆအြီးဆက ြီးရွာ အဆပခခံြညာအလယ်တန်ြီး 

(ခွဲ)တွင်ဆက ာင်ြီးဆဆာင်သစ်တစ်ဆဆာင် ဆဆာက်လိုြ်ဆြြီးရန်ကိစစ 

နှင  စြ လျဉ း သည   မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ မှု 



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

၄၈။ ဦးမ ျာ  န း 

ပ င းခခံ (၁) 

ပမငြ်ီးခခံမမိ ြို့နယ်၊ ကိိုင်ြီးဆက ြီးရွာအိုြ်စို ကိိုင်ြီးဆက ြီးရွာအာြီး ဆက ြီးလက် 

က န်ြီးမာဆရြီးဌာနခွဲ (Section) ရရ ိဆရြီး ဆဆာငရွ်က်ဆြြီးြေါရန်ကိစစ  နှင   

စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ မှု 

၄၉။ ဦးမ ျာ  န း 

ပ င းခခံ (၁) 

ပမငြ်ီးခခံမမိ ြို့နယ်၊ မ ြီးဆြေါက်ဆက ြီးရွာအိုြ်စို မ ြီးဆြေါက်ဆက ြီးရွာအာြီး ဆက ြီးလက် 

က န်ြီးမာဆရြီး ဌာနခွဲ အဆဆာကအ်ဦဆဆာက်လိုြ်ဆြြီးရန်ကိစစ”  နှင   

စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ မှု 

၅၀။ ဗိ လ  ှ းမအာင မအာင မဇာ ၊ 

တြ  မတာ သား 

 ိ ယ စားလှယ  

မနတဆလြီး တိိုင်ြီးဆေသကက ြီးအတွငြ်ီးရ ိ မ လတန်ြီးပြဆရာ/ဆရာမမ ာြီးသည် 

သငတ်န်ြီးဆငြ်ီးမြ ြီးမ အရလိုြ်သက်(၂)န စ်ပြည ်မြ ြီးဆသာလ်ည်ြီး အလယ်တန်ြီးပြ 

အပြစ် အဆင ်မတိိုြီး၍မည်သည ်လိုြ်သက်ရ ိမ  အဆင ်တိိုြီးပမြှင ်မည်ကိို 

သိရ ိလိိုသည ်ကိစစနှင  စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ မှု 

၅၁။ မ ေါ်တင တင  ာ 

ချ  းမအးသာစ ံ(၂) 

မနတဆလြီးတိိုငြ်ီးဆေသကက ြီးအတွင်ြီး၌ ဆလာငြ်ီးကစာြီးလိုြ်ကိိုင်ဆနမှုမ ာြီး အာြီး 

မည်ကဲ သိိုို့န ိမန်ငြ်ီးဆဆာင်ရွက်ဆြြီးမည်ကိို သိရ ိလိိုသည ်ကိစစနှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။  

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 

၅၂။ ဦးမရွှေနန း 

  လိှိုင  (၂) 

နိိုငင်ံသာြီးစိစစ်ဆရြီး ကတ်န င  ် ြတ်သက်၍ လွယ်က လ င်ပမန်စွာ ရရ ိဆရြီးကိစစ 

နှင  စြ လျဉ း သည   မ းခွန း။  

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 



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

၅၃။ ဦးမ ွသန း 

ြ သိ  က  း (၁) 

ြိုသိမ်ကက ြီးမမိ ြို့၊ ရန်ကင်ြီးသာရြ်ကွက်ရ ိ ခ မ်ြီးဆပမ သာယာလမြ်ီးအာြီး 

သစ်အဆရာင်ြီးဆိိုငမ်  ပြတ်၍ လမြ်ီးမကက ြီးန င  ် ဆက်သွယ်ဆြာက်လိုြ်နိိုငဆ်ရြီး 

နှင   စြ လျဉ း သည   မ းခွန း။  

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၅၄။ ဦးစိန မသာင း 

စဉ   ိ င  (၂) 

စဉ ်ကိိုင ် မမိ ြို့နယ်၊ စွယစ်ံိုဆက ြီးရွာန င ် ထန်ြီးဆတာဆက ြီးရွာကကာြီး ခရိိုငြ်တ်လမြ်ီး 

အာြီး ဆက ာက်ဆခ ာလမြ်ီး ပြ ပြငဆ်ြြီးရန်ကိစစ  နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၅။ ဦးမအာင လင း 

ပ စ သား (၂) 

ပမစ်သာြီးမမိ ြို့နယ်၊ က န်ဆတာဆက ြီးရွာအိုြ်စို၌ စမာဆရဆြာတစ်ခို 

တည်ဆဆာကဆ်ြြီးရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၆။ ဦးမအာင လင း  

 ပ စ သား (၂) 

ပမစ်သာြီး မမိ ြို့နယ်၊ သဆပြဆတာငြ်ီးရွာမ  အမ တ် (၂) ခရိိုငခ် ငြ်ီးဆက်လမြ်ီးသိိုို့ 

ဆက်သွယ်ဆသာ ဆပမသာြီးလမြ်ီးအာြီး ဆက ာက်ခင်ြီးလမ်ြီးအပြစ် အဆင  ်

ပမြှင ်တင်ဆြြီးနိိုင်ဆရြီး နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၇။ ဦးမတာ    

စဉ   ူး (၂) 

စဉ ်က ြီးမမိ ြို့နယ်၊ လက်ြံလ ဆက ြီးရွာရ ိ စိိုက်ြ  ိြီးဆရြီးဂိိုဆေေါငဆ်ဆာက်လိုြ်ရန် 

လ ှူေေါန်ြီးထာြီး သည ်ဆပမအာြီး အသံိုြီးမပြ ဆတာ သပြင ် ြိိုင်ရ င၏် မိသာြီးစိုမ ာြီး 

ထံသိိုို့ စိိုက်ြ  ိြီးဆရြီးဦြီးစ ြီးဌာနမ  ပြန်လည်စွနို့်လွှတ်ဆြြီးနိိုငဆ်ရြီး နှင   စြ လျဉ း 

သည  မ းခွန း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၅၈။ ဦးလှဝင း 

  တတရာ (၁) 

မတတရာမမိ ြို့နယ်၊ လမိိုင်ြီးအိုြ်စို၊ ဘိိုကိုန်ြီးဆက ြီးရွာ၊ စညတ်ိိုငြ်ီးကန်ဆက ြီးရွာ၊ 

ကန်လည်ခံို ဆက ြီးရွာသိိုို့ ဆက်သွယ်ထာြီးဆသာ ဆက ြီးရွာခ ငြ်ီးဆက် 

ဆပမသာြီးလမ်ြီးအာြီး ဆက ာက်ဆခ ာလမ်ြီးအပြစ် ဆဆာင်ရွက်ဆြြီးနိိုငရ်န်ကိစစ နှင   

စြ လျဉ း သည   မ းခွန း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၉။ ဦးလှဝင း 

  တတရာ (၁) 

မတတရာမမိ ြို့နယ်၊ ဆရကကည်ဆက ြီးရွာအိုြ်စိုရ ိ ဆင်က ံ ြီးက ြီးဆခ ာငြ်ီးအာြီး 

ကကိ ြီးတံတာြီး (သိိုို့မဟိုတ်) ကွန်ကရစ်တံတာြီးအပြစ် တည်ဆဆာက် 

ဆြြီးနိိုင်ရန် ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၀။ ဦးမအာင သိန း  

 အ ရြူရ (၂) 

ဆက ြီးလက် ဆေသဆပမသာြီးလမြ်ီးမ ာြီး ဆြာက်လိုြ်ရာတွင ် ဆတာင်ြီးဆိိုဆသာ 

လမြ်ီး၏ အကွာအဆဝြီးအလိိုက် တိိုင်ြီးတာမြ ြီး ဆက ာကပ်ြတ် ကာြီးအစ ြီးဆရန င ် 

အတ  တွက်ခ က်၍ လိုြ်ဆဆာငဆ်ြြီးနိိုငဆ်ရြီး နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၁။ ဦးမစာမ း  

  ိတထ လာ (၁) 

မိတထ လာမမိ ြို့နယ်ရ ိ  သမိိုငြ်ီးဝင်သိမ်(၉) သိမ်သိိုို့ ဘိုရာြီးြ ြီးဆေသခံပြည်သ မ ာြီး 

လ ည ်လည်ြ ြီးဆမျှာ်ရာတွင ် အဆင်ဆပြဆစရန်အတွက် ဆပမသာြီးလမ်ြီးမ  

ကတတရာလမြ်ီးအဆင ်သိိုို့ တိိုြီးပမြှင ်ဆဆာင်ရွက်ဆြြီးနိိုငြ်ေါရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ း 

သည   မ းခွန း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၆၂။ ဦးမစာမ း  

  ိတထ လာ (၁) 

မတိထ လာ မမိ ြို့နယ်၊ ပမာဆက ြီးရွာအိုြ်စိုအတွငြ်ီးရ ိ ြ က်စ ြီးဆနဆသာဆပမသာြီးလမ်ြီး 

အာြီး ဆက ာကဆ်ခ ာလမ်ြီးအပြစ် ဆြာက်လိုြ်ဆြြီးနိိုင်ဆရြီး နှင   စြ လျဉ း 

သည  မ းခွန း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၃။ ဦးမဇာ ဝင း 

ရ ည းသင း (၁) 

ရမည်ြီးသငြ်ီး မမိ ြို့နယ်၊ ကျွဲတြ်ဆက ြီးရွာ နတ်ကန်ဆရဝင်ဆပမာငြ်ီးအာြီး အပမန်ဆံိုြီး 

ဆဆာငရွ်က်ဆြြီးရန်ကိစစ  နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၄။ ဦးမဇာ ဝင း 

ရ ည းသင း (၁) 

ရမည်ြီးသငြ်ီး မမိ ြို့နယ်၊ ဇ ြီးပြှူကိုန်ြီးဆက ြီးရွာြံွမြိ ြီးဆရြီးကန်န င ် ဆကကြီးန ကန် 

နံြေါတ်(၄)ဆပမာငြ်ီး၌ က န်ရ ိသည ်အြိိုင်ြီးအာြီး ပြ ပြငဆ်ြြီးရန်ကိစစ နှင   

စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၅။ ဦးတင ထွန း  

သြိတ  ျင း (၂) 

သြိတ်က ငြ်ီး မမိ ြို့နယ်၊ ဆြေါက်တြင်အိုြ်စို ေိုတထာဆတာငတ်ွင် ဓေါတ်သတထ  

တ ြီးဆြာ် ဆနဆသာ ကိုမပဏ မ ာြီးအာြီး တရာြီးဝငခ်ွင ်ပြ ထာြီးပခင်ြီး ရ ိ/ မရ ိ သိရ ိ 

လိိုသည ်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

သစ်လတ /သတတ  

၆၆။ ဦးစံထွန း 

 သာစည  (၂) 

သာစည်မမိ ြို့နယ်၊ ဆညာင်ရမ်ြီးအိုြ်စို၌ လျှြ်စစ်မ ြီးလင်ြီးဆရြီး ဆဆာငရွ်က်ရာတွင် 

ဆြ ာက်ဆံိုြီး ယ နစ်မ ာြီးအဆြေါ် မ ြီးလင်ြီးဆရြီးဆကာမ်တ အဆနပြင  ် စိိုက်ထိုတ် 

ဆြြီးဆဆာင်ရန် အခက်အခဲရ ိြေါသပြင ် က ည ဆပြရ င်ြီးဆြြီးနိိုင်ြေါရန်ကိစစ  နငှ   

စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 



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

၆၇။ ဦးဝင းပ င   

မ ျာ  ြန းမတာင း (၂) 

ဆက ာက်ြန်ြီးဆတာငြ်ီးမမိ ြို့နယ်၊ လိှုင်သာဆက ြီးရွာမ လွန်ဆက ာငြ်ီးအာြီး 

အလယ်တန်ြီးဆက ာင်ြီး(ခွဲ)အပြစ် အဆင ်တိိုြီးပမြှင ်ဆြြီးနိိုငြ်ေါရန်ကိစစ နှင   

စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

လ မှု 

၆၈။ ဦးဝင းပ င   

မ ျာ  ြန းမတာင း (၂) 

ဆက ာက်ြန်ြီးဆတာငြ်ီးမမိ ြို့နယ်၊ သကကယ်က င်ြီးဆက ြီးရွာ အဆပခခံြညာ 

မ လတန်ြီးဆက ာင်ြီးအာြီး မ လတန်ြီး (လွန်)ဆက ာင်ြီးအပြစ် အဆင ်တိိုြီးပမြှင ် 

ဆြြီးနိိုင်ြေါရန်ကိစစ  နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

လ မှု 

၆၉။ ဦးမတာ   

 စဉ   ူး (၂) 

စဉ ်က ြီးမမ ိနယ်၊ ဟသဂာမဆက ြီးရွာအိုြ်စို၊ ရွာသာရွာတွင ် ဆက ြီးလက် 

က န်ြီးမာဆရြီးဌာနခွဲ န င  ် ဝန်ထမ်ြီးမ ာြီးခနို့်ထာြီးဆြြီးနိိုငဆ်ရြီး နှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

လ မှု 

၇၀။ ဦးမတာ   

 စဉ   ူး (၂) 

စဉ ်က ြီးမမ ိနယ်၊ လက်ြံကိုန်ြီးဆက ြီးရွာအိုြ်စို၊ လက်ြံကိုန်ြီးဆက ြီးရွာတွင် 

ဆက ြီးလက် က န်ြီးမာဆရြီးဌာနခွဲ အဆဆာက်အဦန င ် ဝန်ထမ်ြီးမ ာြီး ခနို့်ထာြီးဆြြီး 

နိိုငဆ်ရြီး နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။  

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

လ မှု 

၇၁။ ဦးမ ာင မ ာင ဦး၊ 

ဝ  းတွင း (၁) 

ဝမ်ြီးတွင်ြီး မမိ ြို့နယ်ရ ိ ကမ်ြီးြေါြီးန  ကိိုယ်ထ ကိိုယ်ထ အ.မ.က အာြီး အ.မ.က (ခွဲ) 

အပြစ် အဆင ်တိိုြီးပမြှင ်ဆြြီးနိိုငြ်ေါရန် နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

လ မှု 



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

၇၂။ ဦးမ ာင မ ာင ဦး၊ 

ဝ  းတွင း (၁) 

ဝမ်ြီးတွင်ြီး မမိ ြို့နယ်ရ ိ စည်တ ြီး ကိိုယ်ထ ကိိုယ်ထ အ.မ.က အာြီး အ.မ.က (ခွဲ) 

အပြစ် အဆင ်တိိုြီးပမြှင ်ဆြြီးနိိုငြ်ေါရန် နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

လ မှု 

၇၃။ ဦးမအာင ဇံ 

ပ င းခခံ (၂) 

ပမငြ်ီးခခံမမိ ြို့နယ်၊ ဆြဆတာဆက ြီးရွာအိုြ်စို၊ ဆညာင်ဝန်ြီးဆက ြီးရွာ က န်ြီးမာဆရြီး 

ဌာနခွဲတွင် က န်ြီးမာဆရြီးဝန်ထမ်ြီးခနို့်ထာြီးဆြြီးနိိုင်ရန် နှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

လ မှု 

၇၄။ ဦးစံထွန း 

 သာစည  (၂) 

သာစည်မမိ ြို့နယ်အတွင်ြီးရ ိ အခ  ိြို့ဆသာ ရြ်ကွက်/ဆက ြီးရွာမ ာြီးတွင် မိခင်/ြခင် 

တိိုို့၏ နိိုင်ငသံာြီးစိစစ်ဆရြီးကတ်ပြာြီးနံြေါတ်မ ာြီး ထြ်ဆနသည ် အတွက် သာြီး/ 

သမ ြီးမ ာြီး  နိိုငင်ံသာြီးစိစစ်ဆရြီးကတ်ပြာြီးပြ လိုြ်ရာတွင ် အခက်အခဲမ ာြီး 

ရ ိဆနမှုအဆြေါ် က ည ဆပြရ င်ြီး ဆဆာငရွ်က်ဆြြီးြေါရန်ကိစစနှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

လ ို/နယ် 

၇၅။ မ ေါ  တာမ ျာ လှ 

ချ  းမအးသာစ ံ(၁) 

မနတဆလြီးမမိ ြို့အတွင်ြီး ြတ်ဝန်ြီးက င်သနို့်ရ ငြ်ီးဆရြီးဆိိုငရ်ာကစိစရြ်မ ာြီးန င ် 

ြတ်သက်၍ မည်ကဲ သိိုို့ စ မံဆဆာငရွ်က်ထာြီးသည်ကိို သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ 

နှင  စြ လျည းသည   မ းခွန း။  

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 



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

၇၆။ ဦးမ ျာ တင  

ငေါန းဇွန  (၁) 

ငေါန်ြီးဇွန် မမိ ြို့နယ်၊ ဆက ြီးလက်ဆေသြွံြို့မြိ ြီးတိိုြီးတက်ဆရြီးဦြီးစ ြီးဌာနန င  ် စည်ြင် 

သာယာဆရြီးအြဲွြို့ဘဏ္ဍာဆငွပြင ် တင်ေေါဆအာင်ပမငဆ်သာ ကိုမပဏ မ ာြီးမ  

ဆြာက်လိုြ်ခဲ ဆသာ လမ်ြီးမ ာြီး၏ အာမခံသက်တမ်ြီးန င ် သက်တမ်ြီးလွန် 

ကာလအတွက် ဆဆာငရွ်က်ရန်အစ အစဉ်ကိို  သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ နငှ   

စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၇၇။ ဦး ိ မလး 

 တတရာ (၂) 

မတတရာမမိ ြို့နယ် စက်မှုလယ်ယာစမ်ြီးသြ်ထွန်ယက်ကွငြ်ီးဆပမအပြစ် အသံိုြီးမပြ  

ဆတာ ဆသာ အစိိုြီးရကစ မံခနို့်ခွဲြိိုင်ခွင ရ် ိသည ် ဆပမ (၉.၈၁)ဧကအာြီး စ မံကိန်ြီးြေါ 

လိုြ်ငန်ြီးမ ာြီး အဆကာင်အထည်ဆြာ်ဆဆာငရွ်က်နိိုင်ရန်အတွက် အသံိုြီးပြ ခွင ် 

ဆြြီးနိိုင်ပခငြ်ီး ရ ိ/မရ ိကိစစ  နှင  စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၇၈။ ဦးသိန းလွင  

ပြည က  းတံခွန  (၁) 

လယ်ယာဆပမတွင် မ လသတ်မ တ်ထာြီးဆသာ သ ြီးန ံအမ  ိြီးအစာြီးမ  န စ်ရ ည်ြင် 

အမ  ိြီးအစာြီးသိိုို့ ဆပြာင်ြီးလဲစိိုကြ်  ိြီးထာြီးပခင်ြီးကိို ဥြဆေန င ် ည ညွတ်ဆစရန် 

မည်ကဲ သိိုို့ဆဆာငရွ်က်ရမည်ကိို သိရ ိလိိုပခငြ်ီးကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၇၉။ ဦး ိ းနိ င မ ျာ   

အ ရြူရ (၁) 

လယ်ယာဆပမ လိုြ်ြိိုင်ခွင ်မ တ်ြံိုတင်ပခငြ်ီး၊ လိုြ်ြိိုငခ်ွင ်လက်မ တ်ထိုတ်ဆြြီးမြ ြီး 

အဆပခအဆနန င  ် ဆပမယာခွန်ဥြဆေအသစ် ဆရြီးဆွဲပြဋ္ဌာန်ြီးမည ် အဆပခ 

အဆနမ ာြီး သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ နှင  စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၈၀။ ဦး ိ းနိ င မ ျာ   

အ ရြူရ (၁) 

ဆြေါငြ်ီးစည်ြီးလယ်ယာမ ာြီး ဆဆာငရွ်က်ခွင ် ရည်ရွယ်ခ က်န င ် ကက ြီးကကြ် 

ဆဆာငရွ်က်မှု အဆပခအဆနမ ာြီး သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၁။ ဦး ိ းပ င  သိန း 

သာစည  (၁) 

သာစည်မမိ ြို့နယ်၊ ဆညာင်ြင်သာဆက ြီးရွာအိုြ်စို၊ ဆညာင်ြင်ဝန်ြီးဆက ြီးရွာ 

အန ြီးရ ိ ခံတက်ကန် စိိုက်ြ  ိြီးဆရြီးကန်အာြီး ပြန်လည်တ ြီးဆြာ်ဆြြီးရန် နှင   

စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၂။ ဦး ိ းပ င  သိန း 

သာစည  (၁) 

သာစည်မမိ ြို့နယ်၊ င က်ကက ြီးသိိုက်ဆက ြီးရွာအိုြ်စို ထဆနောငြ်ီးကိုန်ြီးဆက ြီးရွာအန ြီးရ ိ 

ဆဂ ာက်ဆြေါက်ကန်အာြီး ပြန်လည်တ ြီးဆြာဆ်ြြီးရန် နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၃။ ဦးစိ င းမ ာင လ ှ

ရှ  းတိ င းရင းသား 

 ိ ယ စားလှယ  

ပြငဦ်ြီးလွင်မမိ ြို့နယ်၊ ြန်ြီးဦြီးဆတာငဆ်က ြီးရွာအိုြ်စို၊ ကိုန်ြီးဆကာဆ်က ြီးရွာ 

ဆက ာက်လမ်ြီး ကိို ကတတရာလမ်ြီးအဆင ်တိိုြီးပမြှင ်ဆြြီးရန် နှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၄။ ဦးစိ င းမ ာင လ ှ

ရှ  းတိ င းရင းသား 

 ိ ယ စားလှယ  

ပြငဦ်ြီးလွင် မမိ ြို့နယ်၊ ဆငလ်မ်ြီးရွာမ  ငေါြီးရံြို့ဆခ ာင်ြီးရွာအထိ ဆပမသာြီးလမ်ြီးကိို 

ကတတရာ လမ်ြီးအဆင ်တိိုြီးပမြှင ်ဆြြီးရန် နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။   

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၅။ ဦးသိန းလှ 

 ပြည က  းတံခွန  (၂) 

ပြည်ကက ြီးတံခွန်မမိ ြို့နယ်၊ နံို့သာအိုြ်စိုန င ် ဆပမာက်ဥယ ာဉ်အိုြ်စိုတိိုို့တွင ် ထရန် 

စဆြာ်မာ(၁)လံိုြီးစ  တြ်ဆင်ဆဆာင်ရွက်ဆြြီးနိိုင်ဆရြီး နှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

လျှပ်စစ်/စ ်မှု 



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

၈၆။ ဦးသန းမအာင  

သြိတ  ျင း (၁) 

သပြိတ်  ငေ်းမမြိ ြို့နယ်၊ မှတ်လတ မ် လ  ေးရွ ရှြိ မ လတန်ေးလ   ငေ်းတွင် တြိိုေးခ ဲြို့ 

လ   ငေ်းလဆ ငသ်စ် လဆ  လ်ိုပ်လပေးရန် ြိစစ နှင   စြ လျဉ း သည   မ းခွန း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

လ မှု 

၈၇။ ဦးသန းမအာင  

သြိတ  ျင း (၁) 

သပြိတ်  ငေ်းမမြိ ြို့နယ်၊ တွင်ေးငယ်လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ လရခ မ်ေးစင်ရပ် ွ  ် တွင် 

မ လတန်ေးလ   င်ေးခွဲ ြေွင့််လှစ်ဆြြီးနိိုငရ်န်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။  

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

လ မှု 

၈၈။ ဦးတင ထွန း 

သြိတ  ျင း (၂) 

သြိတ်က ငြ်ီးမမိ ြို့နယ်၊ မငြ်ီးကိုန်ြီးဆက ြီးရွာ အဆပခခံြညာ မ လတန်ြီးဆက ာငြ်ီး 

အာြီး မ လတန်ြီး(လွန်)ဆက ာငြ်ီးအပြစ် အဆင ်တိိုြီးပမြှင ်ဆြြီးရန် နှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

လ မှု 

၈၉။ ဦးမအာင သိန း 

အ ရြူရ (၂) 

အမရြ ရမမိ ြို့နယ်၊ သလငြ်ီးကက ြီးဆက ြီးရွာ၊ အဆပခခံြညာအလယ်တန်ြီးဆက ာငြ်ီး 

မ  အနတရာယ်ရ ိ ဆက ာငြ်ီးဆဆာငဆ်ဟာင်ြီးအာြီး ြ က်သိမ်ြီးမြ ြီး ဆက ာင်ြီးဆဆာင် 

သစ်တစ်ဆဆာင် ဆဆာက်လိုြ်ဆြြီးဆရြီး  နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

လ မှု 

၉၀။ ဦးစိ းမ ာ ရည  

  လိှိုင  (၁) 

မလိှုင်မမိ ြို့နယ်၊ သံိုြီးဆတာင်ရွာ အ.လ.က (ခွဲ) ဆက ာငြ်ီးတွင် 

ဆက ာင်ြီးဆဆာင်သစ် ဆဆာကလ်ိုြ်ဆြြီးဆရြီး နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

လ မှု 

၉၁။ ဦးစိ းမ ာ ရည  

  လိှိုင  (၁) 

မလိှုင်မမိ ြို့နယ်၊ ြက်ကိုန်ြီးအ.လ.က(ခွဲ) ဆက ာငြ်ီးတွင် ဆက ာငြ်ီးဆဆာင် 

သစ်တစ်ဆဆာင် ဆဆာက်လိုြ်ဆြြီးဆရြီး နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

လ မှု 



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

၉၂။ ဦးမ ျာ  န း 

 ပ င းခခံ (၁) 

ပမငြ်ီးခခံမမိ ြို့နယ်၊ ဆလြီးအိမ်တန်ြီးဆက ြီးရွာ က န်ြီးမာဆရြီးဆဆြီးဆြြီးခန်ြီး 

အဆဆာက်အဦအာြီး ပြန်လည်ပြ ပြင်ဆြြီးရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

လ မှု 

၉၃။ ဗိ လ က  းမ ျာ စွာဝင း 

တြ  မတာ သား 

 ိ ယ စားလှယ  

တိိုင်ြီးဆေသကက ြီး သိိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ်မ ာြီးက ဆကာက်ခံရမည ် အခွန်အခမ ာြီး 

ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။  

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

ဘဏ္ဍ  

၉၄။ ဦးထွန းဝင း 

ချ  းပ သာစည  (၂) 

ခ မ်ြီးပမသာစည်မမိ ြို့နယ်၊ ပမရည်နနဒောရြ်ကွက်ရ ိ ကွန်မန်ေိိုဆခ ာငြ်ီးအာြီး 

လမြ်ီးဆြေါ်က ဆနသည ်အြိိုင်ြီးကိို ဆပမြိိုို့ဆြြီးရန်ကိစစနှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။  

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၉၅။ ဦးသိန းလှ 

ပြည က  းတံခွန  (၂) 

ပြည်ကက ြီးတံခွန်မမိ ြို့နယ်၊ (စ) ရြ်ကွက်ရ ိ ဆအာငဆ်ဇယ လမြ်ီးအာြီး (၅၁) လမြ်ီးမ  

(၆၂) လမြ်ီးအထိ ကတတရာလမြ်ီးအပြစ် အဆင ်တိိုြီးပမြှင ်ဆြြီးနိိုင်ရန်ကိစစ နှင   

စြ လျည းသည   မ းခွန း။   

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၉၆။ ဦးသိန းလှ 

ပြည က  းတံခွန  (၂) 

ပြည်ကက ြီး တံခွန်မမိ ြို့နယ်၊ သမန်ြီးကိုန်ြီးရြ်ကွက်၊ ရန်ဆပြလမြ်ီးရ ိ (၅၄) လမ်ြီးမ  

(၅၈) လမ်ြီးအထိ ကတတရာလမြ်ီးအပြစ် ဆဆာင်ရွက်ဆြြီးနိိုငရ်န်ကိစစ” နှင   

စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။  

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စည်ပင် 

၉၇။ ဦးမအာင က ည   

ပ စ သား (၁) 

ပမစ်သာြီးမမိ ြို့နယ်၊ ရိိုြီးကန်ဆက ြီးရွာအိုြ်စိုအတွင်ြီးရ ိ ကန်ငယ် (၃)ကန်အာြီး 

ပြန်လည်ပြ ပြင်ဆြြီးရန်ကိစစ  နှင  စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၉၈။ ဦးမအာင က ည   

ပ စ သား (၁) 

ပမစ်သာြီးမမိ ြို့နယ်၊ ဟင်ြီးလျှာကန် ဆက ြီးရွာအိုြ်စိုအတွင်ြီးရ ိ ကန်ငယ်(၃)ကန် 

အာြီး ပြန်လည်ပြ ပြင်ဆြြီးရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၉၉။ ဦးတိ င းမအး 

မ ျာ  ြန းမတာင း (၁) 

ဆက ာက်ြန်ြီးဆတာငြ်ီးမမိ ြို့၊ ြိုြပာြီးစိိုက်ြ  ိြီးဆရြီးခခံန င ် ဆည်ဆြေါက်စြ စ်ခခံ တိိုို့ကိို 

နိိုငင်ပံခာြီးသာြီး (သိိုို့မဟိုတ်) တိိုင်ြီးရငြ်ီးသာြီးလိုြ်ငန်ြီးရ င်မ ာြီးသိိုို့ လွှဲဆပြာငြ်ီး၊ 

ဆရာငြ်ီးခ ၊ င ာြီးရမ်ြီးရန်ကိစစ နှင  စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀၀။ ဦးလှဝင း 

 တတရာ (၁) 

မတတရာမမိ ြို့နယ်၊ အလယ်ြံိုတ ြီးဆပမာင်ြီးအာြီး ပြန်လည်ပြ ပြငဆ်ဆာင်ရွက် 

ဆြြီးနိိုင်ရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။  

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀၁။ ဦးလှဝင း 

 တတရာ (၁) 

မတတရာမမိ ြို့နယ်၊ လဆကကာငြ်ီးဆလြီးဆက ြီးရွာ၊ ဆရွြီးစိုဆက ြီးရွာ၊ လဆကကာင်ြီး 

ဆက ြီးရွာမ  မတတရာ မမိ ြို့သိိုို့ဆက်သွယ်သည ် ဆက ြီးရွာခ ငြ်ီးဆက်လမ်ြီးဆဘြီးရ ိ 

ဆရနိုတ်ဆပမာင်ြီးမ ာြီး၊ ပမစ်က  ိြီးဆြေါက်ဆပမာင်ြီးမ ာြီးအာြီး ပြ ပြင်ဆြြီးရန်နှင   

စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀၂။ ဦး ိ  ိ လွင   

ြ သိ  က  း (၂) 

ြိုသိမ်ကက ြီး မမိ ြို့နယ်၊ ဆအြီးရိြ်မငိမ်သိုဿန်မ  မင်ြီးကန်ဆက ြီးရွာသိိုို့ ဆက်သွယ် 

ဆြာက်လိုြ်ထာြီးဆသာ ဂ ငြ်ီးဆက ာက်လမြ်ီးအာြီး ကတတရာလမြ်ီးအပြစ် 

ဆြာက်လိုြ်ဆြြီးနိိုင်ဆရြီး နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၀၃။ ဦးဝင းပ င    

ဝ  းတွင း (၂) 

ဝမ်ြီးတွင်ြီးမမ ိြို့နယ်၊ ဇဝငြ်ီးဆက ြီးရွာအိုြ်စို၊ ဇဝင်ြီးဆက ြီးရွာရ ိ ဆ ြီးပြှူကန်ကက ြီးအာြီး 

ပြန်လည်ပြ ပြင်တ ြီးဆြာ်ဆြြီးရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀၄။ ဦးဝင းပ င    

ဝ  းတွင း (၂) 

ဝမ်ြီးတွင်ြီးမမ ိြို့နယ်၊ ဆနြ ကိုန်ြီးဆက ြီးရွာအိုြ်စို၊ သ ြီးကိုန်ြီးဆက ြီးရွာရ ိ 

ဆက ာက်စရစ် စိိုက်ြ  ိြီးဆရြီးကန်အာြီး ပြန်လည်ပြ ပြင်တ ြီးဆြာဆ်ြြီးရန် ကိစစနှင   

စြ လျဉ း သည  မ းခွန း။   

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀၅။ ဦးပ တ သူ  

ငေါန းဇွန  (၂) 

ငေါန်ြီးဇွန်မမိ ြို့နယ်၊ တည်ဆဆာက်ဆရြီးလိုြ်ငန်ြီးမ ာြီးတွင် အရည်အဆသွြီးစစ်ဆဆြီး 

တိိုင်ြီးတာ မှုပြင ် စစ်ဆဆြီးလက်ခံသည ်အဆပခအဆနန င  ် ပြန်လည်ဆန်ြီးစစ်မှု 

အဆပခ အဆနမ ာြီး ရ ိ/မရ ိ သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀၆။ ဦးပ တ သူ  

ငေါန းဇွန  (၂) 

ငေါန်ြီးဇွန်မမိ ြို့နယ်၊ ဆြာငြ်ီးကဆတာဆည်အတွငြ်ီးသိိုို့ ဆခ ာင်ြီးဆရန င ် ရိိုြီးဆရ 

ဝငဆ်ရာက ် နိိုင်ဆရြီးအတွက် ဆဆာင်ရွက်ဆြြီးနိိုငဆ်ရြီး နှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။  

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀၇။ ဦးမတာ   

 စဉ   ူး (၂) 

စဉ့််  ေးမမြိ နယ၊် ဟသသ ြေြိိုလ်လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ ဟသသ ြေြိိုရွ မန္ှင့်် ရွ သစ် 

အလရှြို့ဘ ်ရှြိ ဧရ  တ  မစ်လရ တြိို ်စ ေးလနမှုအ ေး က ြိ တင ်  ွယ်စ မ မည့်် 

လိုပ်ငန်ေးမ  ေးအ ေး လဆ င်ရွ ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 



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

၁၀၈။ ဦးက ည မေ 

နွ းထိ းက  း (၁) 

နွောြီးထိိုြီးကက ြီးမမိ ြို့နယတ်ွင ် (Gulf Power) ကိုမပဏ မ  တာဝန်ယ  ဆဆာငရွ်က် 

ဆသာ လမ်ြီးတံတာြီးပြ ပြင်မှုမ ာြီးန င  ် ြတ်သက်၍ စစ်ဆဆြီး ဆဆာင်ရွက် 

ဆြြီးနိိုင်ဆရြီး နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၁၀၉။ ဦးမ ာင မ ာင ဦး 

ဝ  းတွင း (၁) 

မနတဆလြီး တိိုင်ြီးဆေသကက ြီးအတွင်ြီး တည်ဆဆာကမ်ည ် ဆိိုလာစက်ရံိုမ ာြီး အဆပခ 

အဆနန င ် ြတ်သက်၍ လက်ရ ိစ မံထာြီးရ ိမှုအာြီး သိရ ိလိိုဆကကာင်ြီးကိစစ  နှင   

စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။  

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၁၀။ ဦးည ည  

စဉ   ိ င  (၁) 

စဉ ်ကိိုငမ်မိ ြို့နယ်၊ မ ြီးဆသွြီးဘိုတ်ဆက ြီးရာွအိုြ်စို၊ စိိုက်ြ  ိြီးဆရြီးဆက ြီးရွာအတွက် 

အဆပခခံ ြညာမ လတန်ြီးဆက ာင်ြီး ြွင ်လ စ်ဆြြီးရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။ 

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ မှု 

၁၁၁။ ဦးမအာင လင း  

ပ စ သား (၂) 

မနတဆလြီး မမိ ြို့တွင ် တိိုင်ြီးရငြ်ီးဆဆြီးသိြပံြွင ်လ စ်ရန် က န်ြီးမာဆရြီးဝန်ကက ြီးဌာနမ  

အစ အစဉ် ရ ိ/မရ ိ သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ မှု 

၁၁၂။ ဦးဗိ လ ချ ြ    

စဉ   ူး (၁) 

စဉ ်က ြီးမမ ိြို့နယ်၊ မိိုြီးဆကာငြ်ီးကက ြီး အ.မ.က (ခွဲ)အာြီး အ.လ.က ဆက ာင်ြီးအပြစ် 

အဆင ် တိိုြီးပမြှင ် ြွင လ် စ်ဆြြီးနိိုင်ဆရြီး  နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ မှု 

၁၁၃။ ဦးဗိ လ ချ ြ    

စဉ   ူး (၁) 
စဉ ်က ြီးမမ ိြို့နယ်၊ ခ လယ်(၁) အ.လ.က (ခွဲ)အာြီး အ.လ.က ဆက ာငြ်ီးအပြစ် 

အဆင ်တိိုြီးပမြှင ် ြွင ်လ စ်ဆြြီးနိိုင်ဆရြီး နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။  

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ မှု 



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

၁၁၄။ ဦး ိ မလး 

  တတရာ (၂) 

မတတရာမမိ ြို့နယ်၊ ဆ ြီးဆလကိုန်ြီးမ လွန်အာြီး အဆပခခံြညာအလယ်တန်ြီး 

ဆက ာင်ြီးခွဲအပြစ် အဆင ်တိိုြီးပမြှင ်ဆြြီးနိိုငရ်န်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။  

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ မှု 

၁၁၅။ ဦး ိ မလး 

  တတရာ (၂) 

မတတရာမမိ ြို့နယ်၊ ဆမြွံိုကန် အ.ထ.က(ခွဲ)ရ ိ ဆက ာင်ြီးဆဆာင်(၃)ဆဆာင်အာြီး 

ပြ ပြငတ်ည် ဆဆာက်ဆြြီးနိိုငရ်န်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ မှု 

၁၁၆။ ဦးမစာမ း 

 ိတထ လာ (၁) 

မိတထ လာမမိ ြို့နယ်၊ အမ တ်(၁၁) စက်ကက ြီး တွဲြက်အလယ်တန်ြီး ဆက ာင်ြီး 

အတွက် လိိုအြ်သည်မ ာြီး က ည ဆဆာငရွ်က်ဆြြီးနိိုငဆ်ရြီးနှင   စြ လျဉ း သည   

မ းခွန း။ 

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ မှု 

၁၁၇။ ဦးမစာမ း 

 ိတထ လာ (၁) 

မိတထ လာ မမိ ြို့နယ်၊ အမ တ် (၁) အဆပခခံြညာအလယ်တန်ြီးဆက ာငြ်ီးအာြီး 

အထက် တန်ြီးဆက ာင်ြီး(ခွဲ)အပြစ် အဆင တ်ိိုြီးပမြှင ်ဆြြီးနိိုင်ဆရြီး နှင   စြ လျဉ း 

သည   မ းခွန း။ 

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ မှု 

၁၁၈။ ဦးမ ျာ တင  

 ငေါန းဇွန  (၁) 

ငေါန်ြီးဇွန်မမိ ြို့နယ်၊ သံဘိိုဆက ြီးရွာ မ လတန်ြီးဆက ာင်ြီးအာြီး အလယ်တန်ြီး 

ဆက ာင်ြီး(ခွဲ)အပြစ် အဆင တ်ိိုြီးပမြှင ်ဆြြီးနိိုင်ရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။ 

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ မှု 



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

၁၁၉။ ဦးမ ျာ တင  

 ငေါန းဇွန  (၁) 

ငေါန်ြီးဇွန် မမိ ြို့နယ်၊ ဆကာငြ်ီးဇင်ဆက ြီးရွာ အဆပခခံြညာမ လတန်ြီးဆက ာင်ြီးအာြီး 

မ လတန်ြီး(လွန်)ဆက ာငြ်ီးအပြစ် အဆင ်တိိုြီးပမြှင ်ဆြြီးနိိုငရ်န်ကိစစ နှင   

စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ မှု 

၁၂၀။ မ ေါ်တင တင  ာ  

ချ  းမအးသာစံ (၂) 

မနတဆလြီးတိိုငြ်ီးဆေသကက ြီးအတွင်ြီး ဆငွတိိုြီးဆခ ြီးစာြီးသ မ ာြီးန င  ် ြတ်သက်၍ 

မည်ကဲ သိိုို့ဆဆာငရွ်က်ဆြြီးမည်ကိို သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။ 

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

ဘဏ္ဍ  

၁၂၁။ ဦးမပြဝင း 

 ဟာမအာင မပ  (၂) 

 နတမလးတိ င းမ သက  းအတွင းရှိ မ ိ ြို့နယ  ျားတွင  မော  ထွင း ှို၊ ခိ းယူ ှို 

 ျား၊ လ ယ   ှို ျား အက ိ  က ိ  ပေစ ြွားခဲ မသာ လည း ပ န  ာနိ င ငရံဲတြ ေွဲြို့ 

အမနပေင   မော ထ တ ေ  း  းနိ င  ှိုအမပခအမနအား သိရှိလိ သည   ိစစ နှင   

စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၅ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၁၂၂။ ဦးမပြဝင း 

 ဟာမအာင မပ  (၂) 

မဟာဆအာငဆ်ပမမမိ ြို့နယ်အတွင်ြီးရ ိ ဆရြိိုက်မ ာြီးဆြေါက်၍ ဆရဆိိုြီးမ ာြီးြေါဝင် 

ဆနမှုကိို က န်ြီးမာဆရြီးန င ်ည ညွတ်သည ် သနို့်ရ ငြ်ီးဆသာ ဆသာက်သံိုြီးဆရ 

ရရ ိဆရြီးန င ် ၎င်ြီးဆနရာမ ာြီး ဆရြိိုကမ် ာြီး သွယ်တန်ြီးမြ ြီးသည ်ဆနောက ် တ ြီးဆြာ် 

ထာြီးဆသာလမ်ြီးအာြီး မည်ကဲ သိိုို့ပြ ပြင ် ဆဆာငရွ်က်မည်ကိို သိရ ိ လိိုသည ်ကိစစ 

နငှ   စြ လျည းသည  မ းခွန း။  

၃၁.၃.၂၀၁၅ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၁၂၃။ ဦးစိန မသာင း 

 စဉ   ိ င  (၂) 

စဉ ်ကိိုငမ်မိ ြို့နယ်၊ ခံဘ ြီးဆက ြီးရွာအန ြီး၌ ဆက ြီးန ရိိုြီး (Check Gate) တြ်ဆင် 

ဆြြီးရန် ကိစစ  နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၅ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၂၄။ ဦးစိန မသာင း 

 စဉ   ိ င  (၂) 

စဉ ်ကိိုငမ်မိ ြို့နယ်၊ ခံဘ ြီးဆက ြီးရွာအန ြီး၌ ဆက ြီးန ရိိုြီး၊ သဲနိုန်ြီးပြန်လည် တ ြီးဆြာ် 

ပခငြ်ီး လိုြ်ငန်ြီးဆဆာငရွ်က်ဆြြီးရန် နှင  စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၅ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၂၅။ ဦးဝင းပ င   

မ ျာ  ြန းမတာင း (၂) 

ဆက ာက်ြန်ြီးဆတာငြ်ီးမမိ ြို့နယ်၊ က ာြီးဆနအိိုင ်ဆက ြီးရွာ - ကံကိုန်ြီးဆက ြီးရွာ န င ် 

ပမငြ်ီးခခံ - ဆက ာက်ြန်ြီးဆတာင်ြီး ကတတရာလမ်ြီးပြင ်  ဆက်သွယ်ဆသာ 

လမြ်ီးအာြီး အမာခံဆက ာကဆ်ခ ာလမြ်ီး ဆြာက်လိုြ်ဆြြီးနိိုငြ်ေါရန်ကိစစ နှင   

စြ လျဉ းသည  မ းခွန း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၅ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၂၆။ ဦးဝင းပ င   

မ ျာ  ြန းမတာင း (၂) 

ဆက ာက်ြန်ြီးဆတာငြ်ီးမမိ ြို့နယ် နတ်ကန်လည်ဆက ြီးရွာန င ် ဆည်ဆက ြီးရွာ 

ဆက်သွယ်ဆသာလမ်ြီးအာြီး အမာခံဆက ာက်ဆခ ာလမ်ြီး ဆြာက်လိုြ်ဆြြီး 

နိိုငြ်ေါရန်ကိစစနှင  စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၅ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၂၇။ ဦး ိ မလး 

 တတရာ (၂) 

မတတရာမမိ ြို့နယ် တွင် ထန်ြီးြင၊် ထန်ြီးဆတာကက ြီးမ ာြီး မြ က်စ ြီးမဆြ ာက်ြ က် 

ဆစဆရြီးအတွက် သက်ဆိိုငရ်ာမ  မည်သိိုို့ထိန်ြီးသိမ်ြီး ကာကွယ်မှုမ ာြီးပြ လိုြ်ဆြြီး 

မည်ကိို  သိရ ိလိိုဆကကာင်ြီးကိစစနှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၅ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၂၈။ ဦး ိ းပ င  သိန း  

 သာစည  (၁) 

သာစည် မမိ ြို့နယ်၊ ဆအာငသ်ာဆက ြီးရွာအိုြ်စိုရ ိ တိုြ်ဆက ာက်န်အာြီး ပြန်လည် 

တ ြီးဆြာ်ဆြြီးရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၅ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၂၉။ ဦး ိ းပ င  သိန း  

 သာစည  (၁) 

သာစည် မမိ ြို့နယ်၊ ြိုန်ြီးမဲဇာကိုန်ြီးဆက ြီးရွာအန ြီးရ ိ ရ မ်ြီးဆည်ဆံိုကိုန်ြီးဆပမာငြ်ီး 

အာြီး ပြန်လည်တ ြီးဆြာ်ဆြြီးရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၅ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၃၀။ ဦးပ တ သူ 

 ငေါန းဇွန  (၂) 

ငေါန်ြီးဇွန် - ငေါန်ြီးပမာ လမြ်ီးပြန်လည်ပြ ပြငမ်ွမြ်ီးမံဆြြီးရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၅ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၃၁။ ဦးစိ င းမ ာင လှ 

ရှ  းတိ င းရင းသား 

 ိ ယ စားလှယ  

ပြငဦ်ြီးလွင် မမိ ြို့နယ်၊ အိုတ်ြိိုဆက ြီးရွာ သစ်သာြီးတံတာြီးအာြီး ကွန်ကရစ် 

တံတာြီး အပြစ် ပြ ပြင်ဆဆာင်ရွက်ဆြြီးရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။  

၃၁.၃.၂၀၁၅ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လမပ်န်ေး 

၁၃၂။ ဦးက ည မေ  

နွ းထိ းက  း (၁) 

နွောြီးထိိုြီးကက ြီးမမိ ြို့နယ်၊ ဝက်လ ြီးရွာမ  ဆက ာက်တန်ြီးြဲကက ြီးခင်ြီးရွာမ ာြီးအထိ 

လျှြစ်စ် ဓေါတ်အာြီးလိိုငြ်ီး တိိုြီးခ ဲြို့ဆြြီးနိိုငဆ်ရြီးကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၅ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၃၃။ ဗိ လ  ှ းမဇာ မဇာ ရည  ွန  

တြ  မတာ သား 

 ိ ယ စားလှယ  

မနတဆလြီး တိိုငြ်ီးဆေသကက ြီးအတွင်ြီးရ ိ မမိ ြို့နယ်မ ာြီးမ  သမဝေါယမဆခ ြီးဆငမွ ာြီးကိို 

မမိ ြို့ဆြေါ်ရြ်ကွက်မ ာြီးတွင် ဆခ ြီးင ာြီးဆြြီးနိိုငြ်ေါရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၅ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စ မ /စ ေးပွ ေး 



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

၁၃၄။ ဦးမအာင က ည   

ပ စ သား (၁) 

မြစ်သ ား မြ  ြို့နယ်၊ ရေဝန်ားရ  ားေ   အရမြေြေံပည ြူလတန်ားလွန်ရ   င်ားတွင် 

ရ   င်ားရ  င်သစ်တစ်ရ  င် ရ   ်လပု်ရပားေန်  စစနှင   စြ လျဉ း သည   

မ းခွန း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၅ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ မှု 

၁၃၅။ ဦး ိ မလး 

 တတရာ (၂) 

မတတရာမမိ ြို့နယ်၊ အမ တ်(၁) မမိ ြို့မမ လတန်ြီး(လွန်) ဆက ာငြ်ီး၌ (၂) ထြ် 

ဆက ာင်ြီးဆဆာငတ်စ်ဆဆာင် ဆဆာက်လိုြ်ဆြြီးနိိုင်ရန်ကိစစနှင   စြ လျဉ း သည   

မ းခွန း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၅ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ မှု 

၁၃၆။ ဦးသန းမအာင  

 သြိတ  ျင း (၁) 

သြိတ်က ငြ်ီးမမိ ြို့နယ်၊ ဥသျှစ်ကိုန်ြီးဆက ြီးရွာ၊ မ လတန်ြီးဆက ာငြ်ီးတွင် 

တိိုြီးခ ဲြို့ဆက ာငြ်ီးဆဆာင်သစ် ဆဆာက်လိုြ်ဆြြီးရန်ကိစစ  နှင   စြ လျဉ း သည   

မ းခွန း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၅ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ မှု 

၁၃၇။ ဦးသန းမအာင  

 သြိတ  ျင း (၁) 

သြိတ်က ငြ်ီးမမိ ြို့နယ်၊ ဆဂွြီးြင်ဆမာ်ဆက ြီးရွာ မ လတန်ြီးဆက ာငြ်ီးတွင် 

ဆက ာင်ြီးဆဆာင်သစ် ဆဆာက်လိုြ်ဆြြီးနိိုင်ရန်ကိစစ နှင   စြ လျဉ းသည   

မ းခွန း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၅ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ မှု 

၁၃၈။ ဦးမ ွသန း 

ြ သိ  က  း (၁) 

ြိုသိမ်ကက ြီးမမိ ြို့နယ်၊ အိုန်ြီးဆခ ာဆက ြီးရွာအိုြ်စို၊ အိုန်ြီးဆခ ာဆက ြီးရွာတွင် 

တိိုက်နယ် အဆင  ် (၁၆) ကိုတငဆ်ံ ဆဆြီးရံို (၁) ရံို (သိိုို့) ဆက ြီးလက် 

က န်ြီးမာဆရြီး ဌာနခွဲတစ်ခို ြွင ်လ စ်ဆြြီးနိိုငဆ်ရြီး နှင   စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၅ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ မှု 



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

၁၃၉။ ဦးမ ာင မ ာင ဦး  

ဝ  းတွင း (၁) 

ဝမ်ြီးတွင်ြီးမမ ိြို့နယ်၊ တမာကန်ဆက ြီးရွာအိုြ်စို၊ ဆက ာက်အိိုြီးဆက ြီးရွာ 

အမကတွင ် ဆက ာင်ြီးဆဆာငသ်စ် ဆဆာက်လိုြ်ဆြြီးနိိုငြ်ေါရန်ကိစစ နှင   

စြ လျဉ းသည   မ းခွန း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၅ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ မှု 

၁၄၀။ ဦေးလအ င်လင်ေး  

 မစ်သ ေး (၂) 

 မစ်သ ေး မမြိ ြို့နယ် အသ ေးသ ေးရှြိ မမြိ ြို့မရဲစခန်ေး (သြိိုို့မဟိုတ်) ( )အဆင့် ် ရဲစခန်ေး 

မ  ေးတွင် လိုပ်ငန်ေးလြိိုအပ်ခ  ်အရ (Light Truck)  ဲ့်သြိိုို့လသ  

လမ လ်တ ်ယ ဉ်တစ်စ ေးစ ေးအ ေး ဘဏ္ဍ လရေးန္ှစ်အလြိို ် ခွဲလ ပ ့်ပြိိုေးလပေးရန်  ြိစစ 

န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၅ 

(သတတမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၁၄၁။ ဦေးသန်ေးလဌေး 

လည င်ဦေး (၂) 

မန္တလလေး တြိိုင်ေးလေသက  ေးအတွင်ေးရှြိ မမြိ ြို့နယ်တြိိုင်ေးတွင် မ ေးလဘေးတ ေးဆ ေးလရေး 

အလထ  အ်   ပ လ  ်မတ မ  ေး ြေွဲြို့စည်ေးထ ေးရှြိရန် ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၅ 

(သတတမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၁၄၂။ ဦေးည ည  

စဉ့်် ြိိုင ်(၁) 

စဉ့်် ြိိုငမ်မြိ ြို့နယ်၊ ရှမ်ေး န်လ  ေးရွ မှ ငယ်တြိိုေးလ  ေးရွ အစပ်အထြိ ဘြိိုလြေေးလရ 

ပစ်ရြိိုေးအ ေး  ပန်လည်တ ေးလြေ လ်ပေးရန် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၅ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၃။ ဦေးည ည  

စဉ့်် ြိိုင ်(၁) 

စဉ့်် ြိိုငမ်မြိ ြို့နယ်၊ စွန်ရဲအိုပ်စို၊ ရွ သစ်လ  ေးရွ အ င် လ မ ငေ်း  ေးတ တ ေးအ ေး 

အသစ် တည်လဆ  ်လပေးရန် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၅ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၄၄။ ဦေး ငေ်း မင့်် 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး (၂) 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေးမမြိ ြို့နယ်၊   ်သခ ဉ် - လခါင်ေးရဲ -ဆည်ပြိတ် 

လ  ေးရွ မ  ေးန္ှင့်် လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး - မြိတထ လ   ေးလမေ်း ဆ ်သွယ် 

လသ လမေ်းအ ေး အမ ခ လ    ်လခ  လမေ်း လြေ  လ်ိုပ်လပေးရန် ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၅ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၅။ ဦေး ငေ်း မင့်် 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး (၂) 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ေ ေးေိုတ် ိုန်ေးလ  ေးရွ အိုပ်စို၊ သနပ်ပင် 

လ  ေးရွ န္ှင့််  မင်သ လတ င်လ  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ်လမေ်းအ ေးအမ ခ  လ    ် 

လခ   လမေ်း ခင်ေးလပေးန္ြိိုင်ရန် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၅ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၆။ ဦေးစြိန်လသ ငေ်း   

စဉ့်် ြိိုင ်(၂) 

စဉ့်် ြိိုငမ်မြိ ြို့နယ်၊ လ မ င်ေးဆ ိုက  ေးလ  ေးရွ အိုပ်စို၊  လြေ င်စငေ်းအလ ခခ ပည  

မ လတန်ေးလ   င်ေးတွင် လ   ငေ်းလဆ ငသ်စ် လဆ  ်လိုပ်လပေးရန် ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၅ 

(သတတမလနို့) 

လ မှု 

၁၄၇။ ဦေးလတ  ် 

စဉ့််  ေး (၂) 

စဉ့််  ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ဇ ေး ျွန်ေးလ  ေးရွ အိုပ်စို၊  ဇ ေး ျွန်ေးလ  ေးရွ တွင် လ  ေးလ ် 

  န်ေးမ လရေး ဌ နခွဲ ခွင့်် ပ လပေးရန်န္ှင့််  န်ထမေ်းမ  ေး ခနိ်ု့ထ ေးလပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ 

န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၅ 

(သတတမလနို့) 

လ မှု 



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

၁၄၈။ ဦေးလတ  ် 

စဉ့််  ေး (၂) 

စဉ့််  ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ဟသသ ြေြိိုလ်လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ ဟသသ ြေြိိုလ်ရွ သစ်တွင် 

လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေးဌ နခွဲ လဆ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့်် လမေးခွန်ေး။  

၁.၄.၂၀၁၅ 

(သတတမလနို့) 

လ မှု 

၁၄၉။ ဦေးလရွှေနန်ေး 

 မလြိှုင် (၂) 

မလြိှုငမ်မြိ ြို့နယ်၊ ထန်ေးလတ လ  ေးရွ  အ.လ.  လ   ငေ်းအ ေး အ.ထ. ( 

ခွဲ)လ   ငေ်း အ ြေစ် အဆင့််တြိိုေး မြှင့််လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၅ 

(သတတမလနို့) 

လ မှု 

၁၅၀။ ဦေးလရွှေနန်ေး 

 မလြိှုင် (၂) 

မလြိှုင်မမြိ ြို့နယ်၊ လရွှေလပေါ် ျွန်ေးလ  ေးရွ  အ.လ. (ခွဲ) လ   ငေ်းအ ေး အ.လ.  

လ   ငေ်း အ ြေစ် အဆင့််တြိိုေး မြှင့််လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၅ 

(သတတမလနို့) 

လ မှု 

၁၅၁။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည် (၂) 

သ စည်မမြိ ြို့နယ် အတွင်ေးရှြိ အန္တရ ယ်ရှြိလ   ငေ်းလဆ င်မ  ေးန္ှင့်် ပတ်သ ်၍ 

ခွင့်် ပ  ရန်ပ ိုလငွ ရရှြိလ သည့်် အခါ ြေ  ်သြိမ်ေးခွင့်် ပန်လည် တင ်ပရ ခငေ်းအ ေး 

လ ြေလလ  ့်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၅ 

(သတတမလနို့) 

လ မှု 

၁၅၂။ ဦေးတင်ဦေး 

 လပ  ်ဘွယ် (၂) 

မန္တလလေးတြိိုင်ေးလေသက  ေး စ ရင်ေးစစ်ခ  ပ်သည် မြိမြိစ ရင်ေးစစ်မ  ေးအ ေး 

လ  င်ေးမွန်၍ သနို့်ရှင်ေးလသ  စ ရင်ေးစစ်မ  ေး  ြေစ်လ လစရန် မည်သြိိုို့လသ  

အစ အမ မ  ေး  ပ လိုပ်ထ ေးသည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၅ 

(သတတမလနို့) 

စ ရင်ေးစစ်ခ  ပ် 



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

၁၅၃။ ဦေးထွန်ေး င်ေး 

ခ မ်ေး မသ စည် (၂) 

 ခ မ်ေး မသ စည်မမြိ ြို့နယ်၊  မရညန်န္ဒာရပ် ွ ်အတွင်ေးရှြိ လမေ်းသွယ် (၅)လမေ်း 

အ ေး လမေ်းလက  င်ေးလြေ လ်ပေးရန် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၅ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၅၄။ ဦေးသန်ေးလဌေး  

လည ငဦ်ေး (၂) 

လည ငဦ်ေးမမြိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှြိ  မ်ေး ြေြူရွ ၊ ဆ ်ဆ ်ယြိိုရွ ၊ ြေလန် န်ရွ ၊ 

  လတ လ  ေးရွ မ  ေးသြိိုို့ မည်သည့််အခ ြိန်တွင် လသ  ်သ ိုေးလရ ပန်လည် 

 ြေနို့်လ န္ြိိုင်မည် ြိို သြိရှြိလြိိုလက  င်ေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၅ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၅၅။ ဦေးသန်ေးလဌေး 

လည ငဦ်ေး (၂) 

လည ငဦ်ေးမမြိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှြိ လျှပစ်စ်မ ေးရရှြိမပ ေးလသ လ  ေးရွ မ  ေးတွင် 

ပါ ါမ တ  စနစ်တပ်ဆင်၍ လရတွင်ေးမ  ေးမှ လရတငလ်ပေးရန် ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၅ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၅၆။ ဦေး ငေ်း မင့်် 

  မ်ေးတွင်ေး(၂) 

 မ်ေးတွငေ်းမမြိ ြို့နယ်၊ လည ငတ်ြိိုလ  ေးရွ ရှြိ လည ငတ်ြိိုစြိို ်ပ ြိ ေးလရေး န်အ ေး 

 ပန်လည်  ပ  ပငတ် ေးလြေ ်လပေးရန် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၅ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၅၇။ ဦေး ငေ်း မင့်် 

  မ်ေးတွင်ေး(၂) 

 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ လနပ  ိုန်ေးလ  ေးရွ အိုပ်စို၊ သ ေး ိုန်ေးလ  ေးရွ ရှြိ မ   ေး န် 

အ ေး  ပန်လည် ပ  ပင် တ ေးလြေ ်လပေးရန် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၅ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၅၈။ ဦေးလဆွသန်ေး 

ပိုသြိမ်က  ေး (၁) 

ပိုသြိမ်က  ေးမမြိ ြို့နယ်ရှြိ လ    မ် ေးAလ မ ငေ်းန္ှင့်် Bလ မ င်ေးတြိိုို့အ ေး ယခိုန္ှစ်လန္ွစပါေး 

အမ  တ ေးလြေ ် ပ  ပင်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၅ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၅၉။ ဦေးလဆွသန်ေး 

ပိုသြိမ်က  ေး (၁) 

ပိုသြိမ်က  ေးမမြိ ြို့နယ်ရှြိ စြိို ်ပ ြိ ေးလရေးသြိပပ လ   င်ေး  င/်ထွ ်လမေ်းအ ေး  တတရ  

လမေ်း အ ြေစ် အဆင့််တြိိုေး မြှင့််လြေ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၅ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၆၀။ ဦေး မတ်သ  

ငါန်ေးဇွန် (၂) 

ငါန်ေးဇွန်မမြိ ြို့နယ်၊  ိုလ ေးရွ လ  ေးရွ  အ ငလ်မေ်းအ ေး လ မသ ေးလမေ်း 

လြေ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုင်ရန် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၅ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၆၁။ ဦေးတင်ထွန်ေး 

သပြိတ်  င်ေး (၂) 

သပြိတ်  င်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ (၇) မြိိုင်လ မ  ်ဘ ် ခမ်ေးအ ေး (၂၄) နာရ မ ေးလင်ေးလရေး 

 ြိစစနှ္င့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့် ်လမေးခွန်ေး။  

၂.၄.၂၀၁၅ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၆၂။ ဦေးလတ  ်  

စဉ့််  ေး (၂) 

စဉ့််  ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ဟသသ ြေြိိုလ် အ.ထ. (ခဲွ)အ ေး အ.ထ. လ   င်ေးအ ြေစ် အဆင့်် 

တြိိုေး မြှင့်် လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၅ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လ မှု 

၁၆၃။ ဦေးလတ  ်  

စဉ့််  ေး (၂) 

စဉ့််  ေးမမြိ ြို့နယ်၊ လရှ  ်ပင်ရြိိုေးလ  ေးရွ အိုပ်စို၊   လတ င်လ  ေးရွ ရှြိ အ.လ. အ ေး 

အ.ထ. (ခဲွ)အ ြေစ် အဆင့်တ်ြိိုေး မြှင့််လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၅ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လ မှု 

၁၆၄။ ဦေးလှ င်ေး 

 မတတရ  (၁) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊  င်တင် ိုန်ေး  ြိိုယ့််အ ေး ြိိုယ် ြိိုေး အလ ခခ ပည မ လ 

တန်ေးလ   င်ေးအ ေး မ လတန်ေးလ   င်ေး(ခဲွ)အ ြေစ်အဆင့််တြိိုေး မြှင့်် လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ 

န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၅ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လ မှု 



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

၁၆၅။ ဦေးလှ င်ေး 

 မတတရ  (၁) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ အထ ် လတ င် ြိိုငေ်း အလ ခခ ပည အလယ်တန်ေးလ   င်ေး 

(ခွဲ)အ ေး အလယ်တန်ေးလ   ငေ်းအ ြေစ် တြိိုေး မြှင့််လဆ င်ရွ ်လပေးန္ြိိုင်ရန် ြိစစ န္ှင့် ်

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၅ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လ မှု 

၁၆၆။ ဦေးလှ င်ေး 

 မတတရ  (၁) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊မဂသလ သ ရြိလ  ေးရွ အမှတ် (၆၄)အလ ခခ ပည မ လတန်ေး 

လ   င်ေး တွင် လ   င်ေးလဆ င်သစ် တစ်လဆ င် လဆ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုငရ်န် ြိစစ” 

န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၅ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လ မှု 

၁၆၇။ ဦေး ြိို ြိိုလွင်  

ပိုသြိမ်က  ေး (၂) 

လေသန္တရ စ မ  ြိန်ေး လ  ေးလ ်ြေွ ြို့မြေြိ ေးလရေးလိုပ်ငန်ေး ပည လရေးန္ှင့်် လ  ေးလ ် 

  န်ေးမ လရေးလိုပ်ငန်ေးတြိိုို့အတွ ် တငေ်ါလခေါ်ယ မပ ေး လိုပ်ငန်ေးမ  ေး လဆ ငရ်ွ ် 

ရ တွင ် မမြိ ြို့နယ်အခွန်ဦေးစ ေးဌ နမှ အခွန်လ   ်ခ ရရှြိမှု အလ ခအလန ြိို 

သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၅ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

ဘဏ္ဍ  

၁၆၈။ ဦေးလ ပ င်ေး 

 မဟ လအ င်လ မ (၂) 

 စညပ်င်သ ယ လရေးလ  မ်တ အလန ြေင့်် မန္တလလေးခရြိိုငအ်တွငေ်းရှြိ 

လမေ်းတ တ ေးမ  ေး၊ လရလ မ င်ေးမ  ေး လဆ င်ရွ ်ရန် ဘတ်ဂ  ်ခ စ မ  

လဆ ငရ်ွ ်မှု အပြိိုင်ေး ြိို သ ်ဆြိိုင်ရ  လွှတ်လတ  ်ြိိုယ်စ ေးလှယ်မ  ေးထ  

က ြိ တင်  ြေနို့်လ လပေးန္ြိိုင်လရေး  ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

စညပ်င် 



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

၁၆၉။ ဦေးလဆွသန်ေး  

ပိုသြိမ်က  ေး (၁) 

ပိုသြိမ်က  ေး မမြိ ြို့နယ်၊ လရထွ လ်  ေးရွ အိုပ်စိုရှြိ စ ်ရ ိုမစှွနိ်ု့ပစ်လရမ  ေး မန္တလလေး 

တ ေးလ မ င်ေးမက  ေးအတွငေ်း စွနိ်ု့ပစ်လနမှုအ ေး တ ေးဆ ေးပြိတ်ပင်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး  ြိစစ 

န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

စညပ်င် 

၁၇၀။ ဦေးစြိန်လသ ငေ်း 

 စဉ့်် ြိိုင ်(၂) 

စဉ့်် ြိိုငမ်မြိ ြို့နယ်၊ တပ်က  ေးရြိိုေး သဲန္ိုန်ေး ပန်လည်တ ေးလြေ  ်ခငေ်းလိုပ်ငန်ေး 

လဆ ငရ်ွ ်လပေးရန် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၇၁။ ဦေးလအ င်လင်ေး  

 မစ်သ ေး (၂) 

  မစ်သ ေး မမြိ ြို့နယ်၊ သလ ပလတ င်လ  ေးရွ အိုပ်စိုရှြိ လ  ေးရွ ခွဲ (၁၂)ရွ အတွ ် 

လသ  ်သ ိုေးရန် သင့််လသ လရရရှြိလရေးအတွ ် မည် ဲ့်သြိိုို့စ မ လဆ င်ရွ ် 

လပေးမည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၇၂။ ဦေးလအ င်လင်ေး  

 မစ်သ ေး (၂) 

 မစ်သ ေးမမြိ ြို့နယ်၊  ငေ်းတ ေးလရလလှ ငတ်မ မှ လရလပေးလ မ င်ေးက  ေး ြေစ်လသ  

နတ်လွှဲ -  လသ ငေ်း လရလပေးလ မ င်ေးအ ေး အက  ေးစ ေး  ပန်လည် ပငဆ်င် 

လပေးန္ြိိုငရ်န် ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၇၃။ ဦေးတင်ထွန်ေး  

သပြိတ်  င်ေး (၂) 

သပြိတ်  င်ေး မမြိ ြို့နယ်၊  ါေးရ ို ိုန်ေးအိုပစ်ို၊ လ ်ဆည် န်အ ေး တြိိုေးခ ဲြို့တ ေးလြေ ် 

လပေးရန်  ြိစစန္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၇၄။ ဦေးသန်ေးလဌေး 

  လည ငဦ်ေး (၂) 

လယ်ယ သ ိုေး စ ် ြိရြိယ မ  ေး ြေစ်သည့်် ထွန်စ ်မ  ေးတွင် 

ယ ဉ်လြိိုငစ်င်မပါရှြိဘဲ လရ င်ေးခ လပေးလနသ ြေင့်် ယ ဉ်လြိိုငစ်င်လြိိုအပ်မှုရှြိ/မရှြိ 

သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၁၇၅။ ဦေးသန်ေးလဌေး 

  လည ငဦ်ေး (၂) 

လ ပေးဆွဲ ခွင့်် ပ မြိနို့ ် မရရှြိဘဲ လမေ်းလက  လပေါ် လ ပေးဆွဲလနလသ  တရ ေးမ င် 

ယ ဉ်မ  ေးန္ှင့်် ပတ်သ ်၍ စညေ်း မ်ေးတ    ြေစ်လစလရေးအတွ ် 

မည် ဲ့်သြိိုို့လဆ င်ရွ ်လပေးမည ်ြိို သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၁၇၆။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦေး 

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 

 မ်ေးတွင်ေး မမြိ ြို့နယ်တွင် တရ ေးမ င်လရ ငေ်းခ လနလသ  ဂါလန် (၅၀) ဆ ့် 

စ ်သ ိုေးဆ အလရ င်ေးဆြိိုင်ငယ်မ  ေး ြိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၇၇။ ဦေးဗြိိုလ်ခ  ပ် 

 စဉ့််  ေး  (၁) 

စဉ့််  ေးမမြိ ြို့နယ်၊  ပည်စြိိုေးလအ င် အ.မ.  (လွန)်အ ေး အ.လ.  

(ခွဲ)လ   င်ေးအ ြေစ် အဆင့်် တြိိုေး မြှင့််ြေွင့််လစှ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ”န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

လ မှု 

၁၇၈။ ဦေးဗြိိုလ်ခ  ပ် 

 စဉ့််  ေး  (၁) 

စဉ့််  ေးမမြိ ြို့နယ်၊ လရှ  ်ပင်ရြိိုေး လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ န္ွယရ် ို အ.ထ. (ခွဲ)အ ေး 

အ.ထ. အ ြေစ် အဆင့််တြိိုေး မြှင့်် ြေွင့််လှစ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

လ မှု 



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

၁၇၉။ ဦေးလစ လဌေး 

 မြိတထ လ  (၁) 

မြိတထ လ  မမြိ ြို့နယ်၊  ို ္ြိ  ိုန်ေးလ  ေးရွ  အလ ခခ ပည မ လတန်ေးလ   ငေ်း 

(ခွဲ) ြိို အလ ခခ ပည  အလယ်တန်ေးလ   ငေ်းအ ြေစ် အဆင့််တြိိုေး မြှင့််လပေးန္ြိိုင်လရေး 

 ြိစစန္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။  

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

လ မှု 

၁၈၀။ ဦေးလစ လဌေး 

 မြိတထ လ  (၁) 

မြိတထ လ မမြိ ြို့နယ်၊  န်က  ေးလ  ေးရွ တွင် အလ ခခ ပည မ လတန်ေးလ   ငေ်း 

ြေွင့််လှစ် ခွင့်် ပ လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

လ မှု 

၁၈၁။ ဦေး ငေ်း မင့်် 

  မ်ေးတွင်ေး (၂) 

 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊  ို ္ြိ ခါေးလှလ  ေးရွ အိုပ်စို၊  န်ပတ်လည်လ  ေးရွ  

အလ ခခ ပည မ (လွန)်လ   ငေ်းတွင် လ   င်ေးလဆ ငအ်သစ် 

လဆ  ်လိုပ်လပေးရန်  ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

လ မှု 

၁၈၂။ ဦေး ငေ်း မင့်် 

  မ်ေးတွင်ေး (၂) 

 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ကက ွာက်က န််းကက ်းရ ွာအ ပ်စ ၊ ရ ွာသစ်အက ခခံပညွာ 

အထက်တန််းကက ွာင််း အန္တရ ယ်ရှြိလ   င်ေးလဆ င်အ ေး  ပန်လည် ပ  ပင် 

လပေးန္ြိိုငပ်ါရန် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

လ မှု 

၁၈၃။ ဦေး မတ်သ   

 ငါန်ေးဇွန် (၂) 

ငါန်ေးဇွန်မမြိ ြို့နယ်၊ ငါန်ေး မ က  ေး အ.ထ. ရှြိ ပလေသရ ဇ လ   င်ေးအ ေး 

 ပ  ပငလ်ပေးရန် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

လ မှု 

၁၈၄။ ဦေး မတ်သ   

 ငါန်ေးဇွန် (၂) 

ငါန်ေးဇွန်မမြိ ြို့နယ်၊ ငါန်ေး မ  တြိို ်နယ်လဆေးရ ိုရှြိ မ  ်န္ှာက ပမ်  ေး  ပင်ဆင် 

လပေးန္ြိိုငရ်န် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

လ မှု 



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

၁၈၅။ ဦေးလ   ်ဆန်ေး 

  မငေ်းခခ  (၁) 

 မငေ်းခခ မမြိ ြို့နယ်၊  န်ဆွယ်လ  ေးရွ အိုပ်စို၊  န်ဆွယ်လ  ေးရွ အ ေး လ  ေးလ ် 

  န်ေးမ လရေးဌ နခွဲ (Section) ရရှြိလရေး လဆ င်ရွ ်လပေးပါရန် ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

လ မှု 

၁၈၆။ ဦေးတငဦ်ေး  

လပ  ဘ်ွယ် (၂) 

ပည လရေးဌ န တွင် တ  န်ထမ်ေးလဆ င်လနက လသ  မ လတန်ေး ပ 

ဆရ /ဆရ မမ  ေး မြိမြိတြိိုို့ လနထြိိုငရ်  မမြိ ြို့နယ်လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ လ  ေးရွ မ  ေးသြိိုို့ 

အန ေးစပ်ဆ ိုေး လ ပ ငေ်းလရွှေြို့လပေးရန် အစ အစဉ်ရှြိ/မရှြိ သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

လ မှု 

၁၈၇။ ဦေးလရွှေနန်ေး  

မလြိှုင် (၂) 

အခွန်အလ   ် ဆြိိုင်ရ  ဥပလေက မ်ေးအ ေး တငသွ်င်ေးရန်လြိိုအပ်လနပါသ ြေင့်် 

သတ်မှတ် ထ ေးသည့်် နညေ်းလမ်ေးမ  ေးန္ှင့်် အည  တငသွ်င်ေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ှင့် ်

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၅ 

(န မလနို့) 

ဘဏ္ဍ  

၁၈၈။ ဦေးည ည  

 စဉ့်် ြိိုင ်(၁) 

စဉ့်် ြိိုငမ်မြိ ြို့နယ်၊ တအံ ကက ်းရ ွာအန ်းရှ  မနတကလ်းကွန်ပ ျူတွာတကကသ  လ် 

အဝင်လမ််း ပ က်စ ်းလပါ ်မပဲလနမှုအ ေး  ပ  ပငလ်ပေးရန် ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့််လမေးခွန်ေး။  

၆.၄.၂၀၁၅ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၈၉။ ဦေးလစ လဌေး 

မြိတထ လ  (၁) 

မြိတထ လ မမြိ ြို့နယ်၊  ွ ်ငယ်လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ ဇ ေးခ ြိ  ိုန်ေးလ  ေးရွ မှ 

လ မ င်ေးလပါ ် လည ငပ်ငသ် လ  ေးရွ အထြိ လ မသ ေးလမေ်းအ ေး လ    ်ခင်ေး 

လမေ်း  ပ လိုပ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။  

၆.၄.၂၀၁၅ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၉၀။ ဦေးလစ လဌေး 

မြိတထ လ  (၁) 

မြိတထ လ မမြိ ြို့နယ်၊ ရှမ်ေးတဲစ  ပလ  ေးရွ  အ ငလ်မေ်းမက  ေးအ ေး ယခင် 

လ    ်လခ  လမေ်းမှ တတရ လမ်ေးအ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တင်ခငေ်းလပေးန္ြိိုင်လရေး 

 ြိစစန္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၆.၄.၂၀၁၅ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၉၁။ ဦေး ငေ်း မင့်် 

 မ်ေးတွင်ေး (၂) 

 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ဇ ငေ်းလ  ေးရွ ရှြိ ခါေးတ ် န်အ ေး  ပန်လည် ပ  ပင် 

တ ေးလြေ ်လပေးရန် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၆.၄.၂၀၁၅ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၉၂။ ဦေး ငေ်း မင့်် 

 မ်ေးတွင်ေး (၂) 

 မ်ေးတွင်ေးမမ  ြို့နယ်၊ ရ ွာကဝကက ်းရ ွာအ ပ်စ ၊ ကန်ကပေါက်ကက ်းကက ်းရ ွာရှ  

ကတွာင်ကက ်းကန်   ြိ ေးလပါ ်လနမှုအ ေး  ပန်လည် ပ  ပင် တ ေးလြေ ်လပေးရန် ြိစစန္ှင့် ်

စပ်လ ဉ်ေးသည့် ်လမေးခွန်ေး။ 

၆.၄.၂၀၁၅ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၉၃။ ဦေးတင်ထွန်ေး 

သပြိတ်  င်ေး (၂) 

သပြိတ်  င်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ြေွ ြို့မြေြိ ေးလရေးလိုပ်ငန်ေးမ  ေးအတွ ် တရ ေး င် (၃)လပ 

 ြိိုင်ေးသစ်စ ်မ  ေး လလျှ  ်ထ ေးပါ  တရ ေး င်ခွင့်် ပ မြိနို့ခ် ထ ေးလပေးရန် ြိစစ 

န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၆.၄.၂၀၁၅ 

(ေသမလနို့) 

သစ်လတ /သတတ  



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

၁၉၄။ ဦေးဗြိိုလ်ခ  ပ်  

စဉ့််  ေး (၁) 

စဉ့််  ေးမမြိ ြို့နယ်၊ လည ငပ်ငရ်ွ  အ.မ.  အ ေး အ.မ.  (လွန)်လ   ငေ်းအ ြေစ် 

အဆင့်တ်ြိိုေး မြှင့််ြေွင့််လှစ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၆.၄.၂၀၁၅ 

(ေသမလနို့) 

လ မှု 

၁၉၅။ ဦေးဗြိိုလ်ခ  ပ်  

စဉ့််  ေး (၁) 

စဉ့််  ေးမမြိ ြို့နယ်၊ လည င် န်ေး အ.လ.  အ ေး အ.ထ. (ခွဲ)လ   ငေ်းအ ြေစ် 

အဆင့််တြိိုေး မြှင့်် ြေွင့််လှစ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၆.၄.၂၀၁၅ 

(ေသမလနို့) 

လ မှု 

၁၉၆။ ဦေးလတ  ် 

စဉ့််  ေး (၂) 

စဉ့််  ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ဟသသ ြေြိိုလ်လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ ဟသသ လ  ေးရွ  အ.ထ. (ခွဲ)တွင် 

စ  ြိို ် စ သင်လဆ င်လဆ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစနှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။  

၆.၄.၂၀၁၅ 

(ေသမလနို့) 

လ မှု 

၁၉၇။ ဦေးလှ င်ေး 

 မတတရ  (၁) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ သလ ပပင် ိုန်ေးလ  ေးရွ ၌ အလ ခခ ပည မ လတန်ေးလ   ငေ်း 

(ခွဲ) ြေွင့််လှစ် ခွင့်် ပ န္ြိိုင်ပါရန် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၆.၄.၂၀၁၅ 

(ေသမလနို့) 

လ မှု 

၁၉၈။ ဦေးလှ င်ေး 

 မတတရ  (၁) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊   ပြိိုငက်က ်းရ ွာ အက ခခံပညွာမူလတန််းကက ွာင််း၌ အ တ်ညှပ် 

တစ်ထပ်ကက ွာင််းကဆွာင် လဆ  ်လိုပ်လပေးပါရန် ြိစစနှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၆.၄.၂၀၁၅ 

(ေသမလနို့) 

လ မှု 

၁၉၉။ ဦေးတငစ်ြိိုေး  

လပ  ဘ်ွယ် (၁) 

လပ  ဘ်ွယ်မမြိ ြို့နယ်၊ တွင်ေးရွ အ.ထ. (ခွဲ)န္ှင့်် လ မ  ်လည င် ိုန်ေးရွ  

အ.ထ. (ခွဲ)အ ေး အ.ထ.  အဆင့် ် တြိိုေး မြှင့််လပေးန္ြိိုင်ပါရန် ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၆.၄.၂၀၁၅ 

(ေသမလနို့) 

လ မှု 



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

၂၀၀။ ဦေးတငစ်ြိိုေး  

လပ  ဘ်ွယ် (၁) 

လပ  ဘ်ွယ်မမြိ ြို့နယ်၊ အလ ခခ ပည  အလယ်တန်ေးလ   ငေ်း(ခွဲ) (၅)လ   င်ေးအ ေး 

အလယ်တန်ေးလ   င်ေးအဆင့်် တြိိုေး မြှင့််လပေးန္ြိိုင်ပါရန် ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၆.၄.၂၀၁၅ 

(ေသမလနို့) 

လ မှု 

၂၀၁။ ဦေးသြိန်ေးလှ 

 ပည်က  ေးတ ခွန် (၂) 

မန္တလလေးမမြိ ြို့လတ ်စည်ပင်သ ယ လရေးလ  မ်တ မှ မ လအမည်လပါ ် 

လ မပြိိုင်ရှင်မ  ေးအ ေး ဂရန်သ တ်မ်ေးတြိိုေး  န်လဆ ငခ်န္ှုန်ေးထ ေးမ  ေး လ   ်ခ  

မှုန္ှင့် ်ပတ်သ ်၍ လ ြေလလ  ့်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။  

၇.၄.၂၀၁၅ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

စညပ်င် 

၂၀၂။ ဦေး ငေ်း မင့်် 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး (၂) 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ လ    ်လခ  လ  ေးရွ နှ္င့်် လ    ်ပန်ေး လတ င်ေး - 

မြိတထ လ   ေးလမ်ေး ဆ ်သွယ်လသ လမေ်းအ ေး အမ ခ  လ    ်လခ  လမေ်း 

လြေ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုင်ပါရန် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၇.၄.၂၀၁၅ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၀၃။ ဦေး ငေ်း မင့်် 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး (၂) 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေးမမြိ ြို့နယ် အတွငေ်းရှြိလ  ေးရွ မ  ေး၏ ပ  ်စ ေး လနလသ  

စ ်လရတွင်ေးမ  ေးအ ေး အ မန် ပ  ပငလ်ပေးန္ြိိုငပ်ါရန် ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။  

၇.၄.၂၀၁၅ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၀၄။ ဦေးလှ င်ေး 

 မတတရ  (၁) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ ဆြိပ်သ  အိုပ်စိုအတွင်ေးရှြိ မန္တလလေးတ ေးလ မ င်ေးမက  ေး ( တ-

၄၈/၀)တွင် ရှြိလသ  န ို့သ  ြေြူ လ ်တန်ေးလ မ ငေ်းအ ေး ပ ိုစ    ပ  ပင် လပေးန္ြိိုင် 

ပါရန်  ြိစစ န္ငှ့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၇.၄.၂၀၁၅ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 



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

၂၀၅။ ဦေး ြိိုလလေး 

 မတတရ  (၂) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ အမှတ် (၄)ရပ်ကွက် သံတံတွာ်းထ ပ် ကရွှေတကခ ွာင််းက ွာင် 

အကနောက် က် မှစ၍ လတ င်ဘ ်လရွှေလခ  ငေ်းလ  ေးရွ  လမ်ေးခွဲထြိပ်ရှြိ 

လမေ်းပြိိုငေ်းအ ေး လ    ်လခ  လမေ်း (သြိိုို့မဟိုတ်) ဂနိ်ု့ဂါေးလမေ်းအ ြေစ် 

 ပ  ပငလ်ပေးန္ြိိုငရ်န်  ြိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၇.၄.၂၀၁၅ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၀၆။ ဦေးမြိိုေး မင့််သြိန်ေး 

 သ စည် (၁) 

သ စည် မမြိ ြို့နယ်၊ လည ငပ်င်သ လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ သမ လ  ေးရွ ရှြိ 

ရွ ဦေးလ   ငေ်း လသ  ်လရ န်အ ေး  ပန်လည်တ ေးလြေ လ်ပေးရန် ြိစစ န္ှင့် ်

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၇.၄.၂၀၁၅ 

(၁၁)ရ ်လ မ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၀၇။ ဦေးစြိိုငေ်းလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

 ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

 ပငဦ်ေးလွင် မမြိ ြို့နယ်၊ ပန်ေးဦေးလတ င်မှ အိုတ်ြေြိိုလ မသ ေးလမ်ေး ြိို 

လ    ်လခ  လမေ်း အဆင့််တြိိုေး မြှင့််လပေးရန် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၇.၄.၂၀၁၅ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၀၈။ ဦေးလဆွသန်ေး  

ပိုသြိမ်က  ေး (၁) 

တြိိုင်ေးလေသက  ေး အတွင်ေး (၂၃)မမြိ ြို့နယ်တွင် Town Plan န္ှင့် ်Village Plan မ  ေး 

လရေးဆွဲ ထ ေးမှုအလပေါ် အလ  ငအ်ထည် လြေ ်လပေးန္ြိိုငမ်ှုအလ ခအလနမ  ေးအ ေး 

သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။  

၇.၄.၂၀၁၅ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လမေ်းပန်ေး 

၂၀၉။ ဦေးတငစ်ြိိုေး  

 လပ  ဘ်ွယ်(၁) 

လပ  ဘ်ွယ်မမြိ ြို့နယ် အတွင်ေးရှြိလမ်ေးအသ ိုေး ပ ခ လ   ်ခ လနသည့် ် ဂြိတ်မ  ေး 

အ ေး လ ပ ငေ်းလရွှေြို့ြေွင့််လှစ်လပေးပါရန် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၇.၄.၂၀၁၅ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လမေ်းပန်ေး 



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

၂၁၀။ လေါ ်တ လ   ်လှ  

ခ မ်ေးလအေးသ စ  (၁) 

မန္တလလေးတြိိုင်ေးလေသက  ေးအတွင်ေး လျှပစ်စ်ဆြိိုငရ်  ြိစစရပ်မ  ေးန္ှင့် ် ပတ်သ ်၍ 

မည် ဲ့်သြိိုို့ စ မ လဆ င်ရွ ်ထ ေးသည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၇.၄.၂၀၁၅ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၂၁၁။ ဦေးဗြိိုလ်ခ  ပ် 

စဉ့််  ေး (၁) 

စဉ့််  ေးမမြိ ြို့နယ်၊ လရွှေဂိုဏ်တြိိုင ် အ.လ. (ခွဲ)အ ေး အ.လ. လ   င်ေးအ ြေစ် 

အဆင့််တြိိုေး မြှင့်် ြေွင့််လှစ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၇.၄.၂၀၁၅ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လ မှု 

၂၁၂။ ဦေးဗြိိုလ်ခ  ပ် 

စဉ့််  ေး (၁) 

စဉ့််  ေးမမြိ ြို့နယ်၊ သဂသဟ အ.မ. ရှြိ လ   င်ေးလဆ ငမ်  ်န္ှာ   ်အ ေး 

လဆ  ်လိုပ် လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၇.၄.၂၀၁၅ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လ မှု 

၂၁၃။ ဦေး ြိိုလလေး 

မတတရ  (၂) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ ပန်ေးယ လ  ေးရွ ရှြိ အမှတ် (၃၀)မ လွန်လ   ငေ်းတွင် 

လ   ငေ်းလဆ ငသ်စ် တစ်လဆ င ်လဆ  ်လိုပ်လပေးရန် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၇.၄.၂၀၁၅ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လ မှု 

၂၁၄။ ဦေး ြိိုလလေး 

မတတရ  (၂) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ ရွ သ လအေးလ  ေးရွ ရှြိ အမှတ် (၇၃) မ လတန်ေးလ   င်ေးတွင် 

လ   ငေ်းလဆ ငသ်စ် တစ်လဆ င် လဆ  ်လိုပ်လပေးရန် ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၇.၄.၂၀၁၅ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လ မှု 



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

၂၁၅။ ဦေးလစ လဌေး၊ 

 မြိတထ လ  (၁) 

မြိတထ လ  မမြိ ြို့နယ်၊ လဇ င်ခ မ်ေး ိုန်ေးလ  ေးရွ အိုပ်စို၊  ပည်သ ယ လ မ  ် 

အ.မ.  (၂၁၂) ရှြိ လ   င်ေးလဆ င်အ ေး အဆင့်် မြှင့််တင်  ပ  ပငလ်ပေးရန် ြိစစ 

န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၇.၄.၂၀၁၅ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လ မှု 

၂၁၆။ ဦေးသြိန်ေးလွင် 

 ပည်က  ေးတ ခွန် (၁) 

တြိိုင်ေးလေသက  ေး သြိိုို့မဟိုတ်  ပည်နယ်ပြိိုင်ပစစည်ေးမ  ေး လရ င်ေးရလငွန္ှင့်် 

င ှေးရမ်ေးခမ  ေး၊ ယငေ်းပစစည်ေး မ  ေးမှရရှြိလသ  အ ခ ေးအ  ြိ ေးအ မတ်မ  ေး ြိို 

ဘဏ္ဍ န္ှစ်အလြိို ် လ   ်ခ ရရှြိမှုအလ ခအလနအ ေး သြိရှြိလြိို ခငေ်း ြိစစ န္ှင့် ်

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

 

 

၇.၄.၂၀၁၅ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

ဘဏ္ဍ  

 


