
ပထမအက ြိမ် မန္တလလေးတြိိုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ ်(၁၃)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။ ဦေးထွန်ေး င်ေး 

 ခ မ်ေး မသ စည် (၂) 

ခ မ်ေး မသ စည်မမြိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှြိ ပန်ေးရ လတ လ်ခ  ငေ်းအတွင်ေးသြိိုို့ စ ေး င်သည့်် 

လရထွ လ် မ ငေ်းမ  ေးအ ေး လရတ ခ ေးမ  ေး လဆ င်ရွ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ နှ္င့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၇.၈.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၂။ ဦေးထွန်ေး င်ေး  

ခ မ်ေး မသ စည် (၂) 

ခ မ်ေး မသ စည်မမြိ ြို့နယ်၊ ထွန်တ ိုေးရပ် ွ ်၊ လမေ်းသွယ် (၂)၊ ၄၉ လမ်ေးမှ ၅၅ 

လမေ်းထြိ လရန္ိုတ်လ မ င်ေး လြေ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၇.၈.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၃။ ဦေးသြိန်ေးလွင် 

  ပည်က  ေးတ ခွန် (၁) 

 ပည်က  ေးတ ခွန်မမြိ ြို့နယ်အတွင်ေး လရက  ေးလရလ  မှုမှ  င်ေးလ ေးလအ င် မည် ဲ့်သြိိုို့ 

စ မ လဆ င်ရွ ်ထ ေးသည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၇.၈.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၄။ ဦေးလဆွသန်ေး  

ပိုသြိမ်က  ေး (၁) 

ပိုသြိမ်က  ေးမမြိ ြို့ ရပ် ွ ်က  ေးမ  ေးရှြိ လမေ်းမ  ေးတွင် သင့််လတ လ်သ လနရ မ  ေး၌ 

 ွန် ရစ်တ တ ေးမ  ေး တည်လဆ  ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၇.၈.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၅။ ဦေးလဆွသန်ေး  

ပိုသြိမ်က  ေး (၁) 

ပိုသြိမ်က  ေးမမြိ ြို့ရပ် ွ ်လမ်ေးမ  ေးအ ေး လ    ်လခ  လမ်ေးအ ြေစ် အဆင့်် 

တြိိုေး မြှင့်််န္ြိိုင်လရေး  ြိစစန္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၇.၈.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၆။ ဦေးလအ င်လင်ေး  

 မစ်သ ေး (၂) 

 မစ်သ ေးမမြိ ြို့နယ်၊ မယ်ဇယ်ပင်သ  လ မ င်ေးအတွငေ်း လရ ပည့််် ပည့််  စ ေးဆငေ်း 

န္ြိိုငလ်ရေးအတွ ်ပန်ေးလလ င ်မစ်အတွငေ်းလရ မြှင့််အလဆ  ်အအ ို 

တည်လဆ  ် လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၇.၈.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၇။ ဦေးသန်ေးလဌေး  

လည ငဦ်ေး (၂) 

လယ်ယ သ ိုေး စ ် ြိရြိယ မ  ေး လရ ငေ်းခ ရ တွင်  န်လဆ င်မှုလပေးထ ေးလသ  

 တြိ မ  ေးန္ှင့််  ြိို ်ည လအ င် လဆ င်ရွ ်လပေးထ ေး ခင်ေးမရှြိသည့််  ိုမပဏ မ  ေး 

အ ေး မည် ဲ့်သြိိုို့ အလရေးယူလဆ ငရ်ွ ်မည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့််် ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၇.၈.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈။ ဦေးသန်ေးလဌေး  

လည ငဦ်ေး (၂) 

လည ငဦ်ေးမမြိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှြိ  မ န်လရလလှ ငတ်မ က  ေးအ ေး မြိိုေးလရ ငလ်ရ  ် 

န္ြိိုငမ်ှု ရှြိမပ ေး လရအစဉ် အမမတဲည်ရှြိရန် မည် ဲ့်သြိိုို့ လဆ င်ရွ ်လပေးမည် ြိို 

သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၇.၈.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၉။ ဦေးလစ လဌေး 

မြိတထ လ  (၁) 

မြိတထ လ မမြိ ြို့နယ်၊ လည ငလ်ဇ  ်အိုပ်စို၊ မယ်ဇလ ပငစ်  ပရွ ၊ ၎ငေ်းမှ 

လပ  ဘ်ွယ်စ  ပရွ သြိိုို့   န်ရှြိလနသည့် ် လမ်ေးပြိိုင်ေးအ ေး လြေ  ်လိုပ်လပေး 

န္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၇.၈.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၀။ ဦေးလစ လဌေး 

မြိတထ လ  (၁) 

မြိတထ လ မမြိ ြို့နယ်၊  န်သ အိုပ်စို၊ ထလနောငေ်း ိုန်ေးလ  ေးရွ ရှြိ  န်အ ေး 

လရဆြိိုေးမ  ေး  ငလ်ရ  ်မှု မရှြိလစရန် လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၇.၈.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁။ ဦေးစြိိုငေ်းလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

 ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

 ပငဦ်ေးလွင်မမြိ ြို့နယ်၊ မဲလတ လ  ေးရွ တွင် အ  စြိစ ်လရတွင်ေး (၁) တွင်ေး 

တူေးလြေ ်လပေး န္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၇.၈.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၂။ ဦေးစြိိုငေ်းလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

 ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

 ပငဦ်ေးလွင်မမြိ ြို့နယ်၊ ပန်ေးဦေးလတ င်လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ အိုတ်ြေြိိုလ  ေးရွ တွင် အ  စြိ 

လရတွင်ေး တူေးလြေ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၇.၈.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၃။ ဦေးလတ  ် 

  စဉ့်် ူေး (၂) 

စဉ့်် ူေးမမြိ ြို့နယ်၊ ထ ိုေးက  ေးလ  ေးရွ အိုပ်စို၊ ထ ိုေးက  ေးလ  ေးရွ တွင်  မ်ေးထြိန်ေး 

လ    ်တန်ေး လဆ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၇.၈.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၁၄။ ဦေးလတ  ် 

  စဉ့်် ူေး (၂) 

စဉ့်် ူေးမမြိ ြို့နယ်၊ထ ိုေးက  ေးလ  ေးရွ အိုပ်စို၊ စ ေး   ်က  ေးလ  ေးရွ တွင်  မ်ေးထြိန်ေး 

လ    ်တန်ေး လဆ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၇.၈.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၁၅။ ဦေးစြိိုငေ်းလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

 ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

 ပငဦ်ေးလွင်မမြိ ြို့နယ်၊  ျွန်ေးတြိိုင်လ  ေးရွ ပ  (၄) ရွ အတွ ် ြေိုန်ေးတ   တြိိုင် 

စြိို ်ထူ လပေးန္ြိိုငလ်ရေး  ြိစစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၇.၈.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 



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

၁၆။ ဦေးလအ င်လင်ေး  

 မစ်သ ေး (၂) 

 မစ်သ ေးမမြိ ြို့ လပ လမ ခ ည်မ င်စ ်ရ ိုမှ အသ ိုေးမ ပ သည့််  ွန် ရစ်တြိိုင်မ  ေးနှ္င့် ်

ဓ တ်က ြိ ေးမ  ေးအ ေး လ  ေးရွ မ  ေး လ ပစ်စ်မ ေးလင်ေးလရေးအတွ ် အသ ိုေး ပ ခွင့်် 

လပေး န္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။  

၁၇.၈.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

လ ပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၇။ ဦေးလရွှေနန်ေး 

 မလြိှုင် (၂) 

မလြိှုင်မမြိ ြို့နယ်ရှြိ ထန်ေး လတ င်သူမ  ေး၏ စိုလဆ င်ေးလင ွပန်လည်ထိုတ်လပေးမည့်် 

အလ ခ အလနအ ေး သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၇.၈.၂၀၁၅ 

(ပထမလနို့) 

ဘဏ္ဍ  

၁၈။ ဦေးသြိန်ေးလှ  

 ပည်က  ေးတ ခွန် (၂) 

 ပည်က  ေးတ ခွန်မမြိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှြိ တပင်လရွှေထ ေးလမ်ေးအ ေး ၅၁လမ်ေးမှ 

၆၂လမေ်းထြိ လ    လ်ခ  လမ်ေးအ ြေစ် လဆ င်ရွ ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး သည့်် လမေးခွန်ေး။  

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၁၉။ ဦေးသြိန်ေးလှ  

 ပည်က  ေးတ ခွန် (၂) 

 ပည်က  ေး တ ခွန်မမြိ ြို့နယ်၊ တ ခွန်တြိိုင်ရပ် ွ ်၊ န ို့သ ရပ်  ွ်ရှြိ လ မသ ေးလမ်ေး 

(၂) လမေ်းအ ေး လ    ်လခ  လမေ်းအ ြေစ် လဆ င်ရွ ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။  

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၀။ ဦေးမြိိုေးန္ြိိုငလ်    ် 

အမရပူရ (၁) 

မန္တလလေးမမြိ ြို့လတ ် သနို့်ရှငေ်းသ ယ လှပလရေးန္ှင့်် လရစ ေးလရလ လ  ငေ်းမွန်လရေး 

အတွ ် အလှည့််   လဆ ငရ်ွ ်သည့်် စနစ်ထ ် ပြိိုမြိိုလ  င်ေးမွန်လသ  

စနစ်၊ ပြိိုမြိိုလ  င်ေးမွန်လသ  လထ  ်ပ ့်မှုတြိိုို့ ြေင့်် စ စဉ်လဆ ငရ်ွ ်လပေး 

သွ ေးမည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့််် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 



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

၂၁။ ဗြိိုလ်မှ ေးလအ ငလ်အ င်လဇ ်

တပ်မလတ ်သ ေး 

လွှတ်လတ  ်ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

မန္တလလေးမမြိ ြို့န္ှင့်် အ ခ ေးမမြိ ြို့မ  ေးတွင် အမ  ေး ပည်သူသွ ေးလ သည့်် လမေ်း၊ 

ပလ လ်ြေ င်ေးမ  ေးလပေါ် အြိမ်၊ လ ေးဆြိိုင်မ  ေးမှ တြိိုေးခ ဲြို့လနရ  ယူထ ေးမှုအ ေး 

မည်သြိိုို့ လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုင်မည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၂။ ဗြိိုလ်မှ ေးတငလ်ြိှုင် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

လွှတ်လတ  ်ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

မန္တလလေးမမြိ ြို့အတွငေ်း  ြေတ်သန်ေးစ ေးဆင်ေးလနလသ  နေ လခ  ငေ်းအ ေး လရစ ေး 

လရလ လ  င်ေးမွန်ရန် လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၃။ ဦေးလအ ငက် ည် 

 မစ်သ ေး (၁) 

 မစ်သ ေးမမြိ ြို့နယ်၊ မမြိ ြို့ ိုန်ေးလ  ေးရွ အိုပ်စိုရှြိ လအ ငလ် ်စ  လ ်တ လ မ ငေ်း 

သည် သဲန္ိုန်ေးမ  ေး ရွှေ ြို့န္ွ ခ   န္ွယပ်ြိတ်လပ ငေ်းမ  ေး ြေင့််  ပည့််န ်လန၍ လရစ ေးလရလ  

လ  င်ေးမွန် ခငေ်းမရှြိသ ြေင့်် ပ ိုစ   တူေးလ မ င်ေးတူေးလြေ ်လပေးလရေး ြိစစနှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့် ်လမေးခွန်ေး။ 

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၄။ ဦေးလအ ငက် ည် 

 မစ်သ ေး (၁) 

 မစ်သ ေးမမြိ ြို့နယ်၊ နွ္ောေးလ  ရြိိုေး၊ လည င်  စ်လ  ေးရွ တွင် လရ မြှင့််အလဆ  ်အအ ို 

တစ်ခို လဆ  ်လိုပ်လပေးလရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၅။ ဦေးလအ ငက် ည် 

 မစ်သ ေး (၁) 

 မစ်သ ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ေ ေး ယ်အငေ်း လ  ေးရွ အိုပ်စိုရှြိ ငလြိိုင်ေးဇင်လ ်တ ခွဲ 

ရှမ်ေးသငူယ်လ မ င်ေးအ ေး တူေးလြေ ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၂၆။ ဦေးလဆွသန်ေး  

ပိုသြိမ်က  ေး (၁) 

ပိုသြိမ်က  ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ပိုဏဏ  ိုန်ေးမှ  န်လ   လ်  ေးရွ အထြိ လရဆြိိုေးလ မ ငေ်း 

အ ေး အ မန်တူေးလြေ လ်ပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၇။ ဦေး ြိို ြိိုလွင်  

ပိုသြိမ်က  ေး (၂) 

ပိုသြိမ်က  ေး မမြိ ြို့နယ်၊ မင်ေး န်လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ ဇ ေးလတ လ  ေးရွ န္ှင့်် အလရှြို့ပြိိုငေ်း 

လ  ေးရွ မ  ေးရှြိ  ပြည်သူမ  ျား ရ သ မလရွေးသွ ေးလ န္ြိိုင်ရန်အတွ ် လရလ   ် 

(Fall)  ပ လိုပ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၈။ ဦေး ြိို ြိိုလွင်  

ပိုသြိမ်က  ေး (၂) 

ပိုသြိမ်က  ေး မမြိ ြို့နယ်၊ ဆင်ပွတ်က  ေးလ  ေးရွ န္ှင့်် မင်ေး န်လ  ေးရွ က  ေးရှြိ 

လရလ   ် ြိို တြိိုေးခ ဲြို့ ပ  ပငလ်ပေး ခငေ်း သြိိုို့မဟိုတ်  ွန် ရစ်တ တ ေးတစ်စငေ်း 

လဆ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၉။ ဦေးလ   ်လအေး  

မြိတထ လ  (၂) 

မြိတထ လ  မမြိ ြို့နယ်၊ ခင်တဲလ  ေးရွ အိုပ်စို၊ စစ်လဆေးရ ိုခင်တဲ၊ ခင်သ လမ်ေးအ ေး 

ဆ ်လ ်လြေ  ် လိုပ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစန္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၀။ ဦေးလတ  ် 

 စဉ ့်က ူး (၂) 

စဉ ်ကူျားမမ  ြို့နယ်၊ သ ယ ဝတီကက ျားရ  အြု်စု၊ သ ယ ဝတီ၊ ထီျားကုန်ျား 

ကက ျားရ  မ  ျားတွင် ကမ်ျားထ န်ျား ကက  က်တန်ျားက  က်လုြက်ြျားန ုငက်ရျားက စစ 

န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေး သည့် ်လမေးခွန်ေး။ 

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 



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

၃၁။ ဦေးမ ိုူးန ိုင့်ကက  ့်  

အမရပ ရ (၁) 

မနတကလျားတ ုငျ်ားကေသကကီျား ြုဂ္ဂလ ကကမ က်တ ်ယ ဉ်လုြ်ငန်ျား ယ ဉ်မ  ျား 

စနစ်တက  ကပြျား ွွဲကရျား ကက ်မတီသည် လုြ်ငန်ျားကက ်မတီမ  ျားက ု ဥြကေြါ 

အတ ုငျ်ား ကကီျားကကြ်က  ငရ် က်သည ်အခါ ကက ်မတီ၏ လုြ်ငန်ျားတ ဝန်မ  ျား 

ပြစ်သည ် ဥြကေ ြုေ်မ (၇) နှင ်အညီ မည်ကွဲ သ ုို့ က  ငရ် က်ထ ျားပခငျ်ားနှင ် 

ရန်ြံုကငမွ  ျားအကြေါ် စ ရင်ျားစစ်ခံယူထ ျားသည်က ု သ ရှ လ သုည ်က စစန္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့် ်လမေးခွန်ေး။  

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၃၂။ ဦေးဗ ိုလ့်ခ ျုပ့် 

 စဉ ့်က ူး (၁) 

စဉ ်ကူျားမမ  ြို့နယ်၊ ကရှ ကြ်ငရ် ုျားကက ျားရ  အုြ်စု၊ နွယ်ရုံကက ျားရ   အ.ထ.က (ခွွဲ) 

မှ အ.ထ.က သ ုို့ အ င ်တ ုျားပမြှင ်ကြျားန ုငက်ရျားက စစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၃၃။ ဦေးဗ ိုလ့်ခ ျုပ့် 

 စဉ ့်က ူး (၁) 

စဉ ်ကူျားမမ  ြို့နယ်၊ ကရှ က်ြင်ရ ုျားကက ျားရ  အုြ်စု၊ ငါျားပြ ျားကြျားရြ်ကွက် အ.မ.က 

ကက  င်ျား အ ျား အ.မ.က (လွန်) အပြစ် အ င ်တ ုျားပမြှင ်ကြျားန ုငက်ရျားက စစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၃၄။ ဦေးက ိုကလူး 

 မတ္တရ  (၂) 

မတတရ မမ  ြို့နယ်၊ ကအ က်ကတ င်က ုငျ်ားကက ျားရ   အ.လ.က (ခွွဲ) အ ျား အ.လ.က 

အပြစ် အ င ်တ ုျားပမြှင ်ကြျားန ုငက်ရျားက စစန္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 



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

၃၅။ ဦေးက ိုကလူး 

 မတ္တရ  (၂) 

မတတရ မမ  ြို့နယ်၊ စက ငက်က ျားရ  ရှ  ကက ျားလက်က န်ျားမ ကရျားဌ နခွွဲအ ျား 

လှှူေါန်ျားထ ျားသည ် ကပမကနရ သ ုို့ ကရ ြို့ကပြ ငျ်ားမြီျား စံက ုက်အက  က်အဦ 

က  က်လုြ်ကြျား န ုငက်ရျားက စစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၃၆။ ဦူးတ္င့်ထွန့်ူး  

သပ တ့္်က င့်ူး (၂) 

သြ တ်က ငျ်ားမမ  ြို့နယ်၊ ကက ညြှြ်တ ုက်နယ် က ျားရုံအတွက် ဝန်ထမ်ျား 

ပြည ် ည်ျားကြျား န ုငက်ရျားက စစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၃၇။ ဦူးတ္င့်ထွန့်ူး  

သပ တ့္်က င့်ူး (၂) 

သြ တ်က ငျ်ား မမ  ြို့နယ်၊ ဝါျားရုံကုန်ျားကက ျားရ   အ.လ.က (ခွွဲ) ရှ  က  က်လုြ် ွဲ 

(၂)ထြက်က  င်ျားက  င်အ ျား အမြီျားသတ် က  က်လုြ်န ုငက်ရျားအတွက် 

ရန်ြံုကင ွခ ထ ျားကြျားန ုင်ကရျားက စစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၃၈။ က ေါက့်တ္ ကက  ့်လှ 

ခ မ့်ူးကအူးသ စ ံ(၁) 

ယခု အပြစ်မ  ျားလ သည ် နှလံုျားကသွျားကကက က ဉ်ျား ကဝေနာမပြစ်ြွ ျား ကစရန် 

မည်သ ုို့ ကနထ ုငပ်ြ မူရမည်၊ မည်သ ုို့ကသ  လကခဏ မ  ျား ကြေါ်ကြါက်မည်၊ 

အကရျားကြေါ် ကြေါ်ကြါက်လ ြါက လူနာရှင်မ  ျားအကနပြင ် သက်  ုင်ရ  

နှလံုျားအထူျားက ု  ရ ဝန်မ  ျားနှင ် အပမန် ံုျားထ ကတွြို့ ကုသမှု ရရှ န ုင်ရန် 

မည်သ ုို့ခ  တ် က် က ျားကုသမှုခံယူရမည်က ု သ ရှ လ ုသည ် က စစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့် ်လမေးခွန်ေး။ 

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 



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

၃၉။ က ေါ်တ္င့်တ္င့်မ  

ခ မ့်ူးကအူးသ စ ံ(၂) 

တရ ျားမဝငဗ်ီေီယ ု ခ ုျားကူျားကခွမ  ျားအ ျား သက်  ုင်ရ မှ မည်ကွဲ သ ုို့ 

က  ငရ် က်ကနသည်က ု သ ရှ လ ုသည ်က စစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၉.၈.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 

၄၀။ က ေါ်တ္င့်တ္င့်မ  

ခ မ့်ူးကအူးသ စ ံ(၂) 

ခ မ်ျားကအျားသ စံမမ  ြို့နယ် အကနာက်ြ ငုျ်ား မင်ျားကွန်ျား  ြ်ကမျ်ားဝန်ျားက င် တွင် 

အမ   ျားသ ျားမှ အမ   ျားသမီျားစ တ်ကြါက်သူမ  ျား (Gay) ကဂ္ျားမ  ျားနှင် အမ   ျားသ ျား 

မ  ျား (Youth) ယု မ  ျားသည် အပမင်မကတ မ်ှုမ  ျား ပြ လုြ် ကနြါ သပြင ် 

မည်သ ုို့က  င်ရ က်ကြျားမည်က ု သ ရှ လ ုသည ်က စစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။  

၁၉.၈.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 

၄၁။ ဦူးက ွသန့်ူး   

ပိုသ မ့်ကက ူး (၁) 

ြုသ မ်ကကီျား မမ  ြို့နယ်၊ ၁၉၄၅ ခုနှစ် ရွဲအက်ဥြကေ အ ဏ တည်ကသ  

ကေသအပြစ် က  လ င်စွ  သတ်မှတ်ကြျားန ုင်ကရျားက စစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၉.၈.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 

၄၂။ ဦူးမမတ့္်သ  

ငေါန့်ူးဇွန့် (၂) 

ငါန်ျားပမြှ ကကီျား ကက ျားရ  အုြ်စုတွင် နယ်ကပမမျီားသတ်စခန်ျား တစ်ခုြွင ်လှစ်ကြျားန ုင် 

ကရျားနှင  ် မီျားသတ်က ျား တစ်စီျား ထ ျားရှ ကြျားန ုင်ကရျားက စစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၉.၈.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 



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

၄၃။ ဦူးကအ င့်လင့်ူး  

မမစ့်သ ူး (၂) 

ပမစ်သ ျားမမ  ြို့ စညြ်င်သ ယ ကရျားအြွွဲြို့မှ (၂) ထြတ် ုက်ခန်ျားမ  ျား 

က  က်လုြမ်ြီျား ဝန်ထမ်ျားမ  ျားအ ျား င ှျားရမ်ျားကနထ ငုခ်ွင ်ပြ ကြျားန ုငက်ရျားက စစ 

န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေး သည့် ်လမေးခွန်ေး။ 

၁၉.၈.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၄၄။ ဦူးဗ ိုလ့်ခ ျုပ့်  

စဉ ့်က ူး (၁) 

စဉ ်ကူျားမမ  ြို့၊ လက်ြန်လှကက ျားရ  အြု်စုအတွငျ်ားတွင် မီျားသမဂ္ဂ လ်စက် တစ်လံုျား 

က  ငရ် က်ကြျားန ုငက်ရျားက စစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၉.၈.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၄၅။ ဦူးဗ ိုလ့်ခ ျုပ့်  

စဉ ့်က ူး (၁) 

စဉ ်ကူျားမမ  ြို့ရှ  မမ  ြို့တ ကြါင ် လုြ်ငန်ျားအ ျား မမ  ြို့နယ်စည်ြငသ် ယ ကရျား 

ကက ်မတီသ ုို့ လ ွဲကပြ ငျ်ားကြျားန ုင်ကရျားက စစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၉.၈.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၄၆။ ဦူးထွန့်ူးဝင့်ူး 

 ခ မ့်ူးမမသ စည့် (၂) 

ခ မ်ျားပမ သ စည်မမ  ြို့နယ်၊ ထွန်တံုျားရြ်ကွက်ရှ  ၅၅ လမျ်ားအ ျား ပမတ်ကလျားလမ်ျားမှ 

မကနာ်ဟရီလမ်ျား အထ  က်၍ ခင်ျားကြျားန ုငက်ရျားက စစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၉.၈.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၄၇။ ဦူးထွန့်ူးဝင့်ူး 

 ခ မ့်ူးမမသ စည့် (၂) 

ခ မ်ျားပမ သ စည်မမ  ြို့နယ်၊ ထွန်တံုျားရြ်ကွက်ရှ  ပမတ်ကလျားလမ်ျား၊ ၄၉ လမျ်ားမှ ၅၃ 

လမျ်ားအထ  ဝွဲ/ယ  ကရနုတ်ကပမ င်ျား ကြ က်လုြ်ကြျားန ုငက်ရျားက စစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၉.၈.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 



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

၄၈။ ဦူးကအ င့်လင့်ူး   

မမစ့်သ ူး (၂) 

ပမစ်သ ျား မမ  ြို့နယ်၊ လမ်ျားခွကက ျားရ  အုြ်စု ကကသ ငျ်ားကပမ င်ျား (ဇီျားကတ ) 

တြက် ည်ကရထွက်မှ ကရစီျားကပမ င်ျားအ ျားြုံစံက ကပမ င်ျား တူျားကြ ်ကြျားန ုင်ကရျား 

က စစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၉.၈.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၄၉။ ဦူးကက  ့်ကအူး 

မ တ္ထ လ  (၂) 

မ တထီလ မမ  ြို့နယ်၊ သရက်ြင်ကက ျားရ  အြု်စု၊ ကက ျားသ အ ုင ်ကက ျားရ  တွင် 

စက်ကရတွငျ်ား (၁) တွင်ျား တူျားကြ ်ကြျားန ုင်ကရျားက စစ နှင ့်စပ်လ ဉ်ေးသည ့် ကမူးခွန့်ူး။ 

၁၉.၈.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၀။ ဦူးကက  ့်ကအူး 

မ တ္ထ လ  (၂) 

မ တထီလ  မမ  ြို့နယ်၊ သံဘ ုကက ျားရ  အြု်စုရှ  သံဘ ုကက ျားရ  ကခ  င်ျားအ ျား 

ကရကက  ် ပြ လုြ်ကြျားန ုင်ကရျားက စစ နှင ့်စပ်လ ဉ်ေးသည ့် ကမူးခွန့်ူး။ 

၁၉.၈.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၁။ ဦူးစံထွန့်ူး 

သ စည့် (၂) 

ကတ င်ကြေါ် ကေသမ  ျားပြစ်ကသ  လယ်ပြင်အြု်စု၊  ငက်တ အုြ်စု၊ 

ပမငျ်ားေ ုက်အြု်စု၊ သွဲြွတ်အုြ်စု၊ က ွဲေတ်အြု်စု၊ ဝါျားရ က်အုြ်စု၊ 

ကကြ်စခန်ျားအုြ်စုမ  ျားရှ  ကက ျားရ  မ  ျားအတွက် GSM တ ဝါတ ုင်နှင် ် CDMA 

တ ဝါတ ုင်မ  ျား စ ုက်ထူကြျားန ုင်ကရျားက စစနှင့် ့် စပ်လ ဉ်ေးသည ့် ကမူးခွန့်ူး။ 

၁၉.၈.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၅၂။ ဦူးကတ္ က့် 

 စဉ ့်က ူး (၂) 

စဉ ်ကူျားမမ  ြို့၊ ပမစ မ်ျား ကက ျားရ  အြု်စု၊ တုြ်ကုန်ျားကက ျားရ  ရှ  အ.မ.က (တွွဲ) အ ျား 

အ.မ.က (ခွွဲ) အပြစ် အ င ်တ ုျားပမြှင် ် ြွင် ်လှစ်ကြျားန ုင်ကရျားက စစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေး 

သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၉.၈.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 



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

၅၃။ ဦူးကတ္ က့် 

 စဉ ့်က ူး (၂) 

စဉ ်ကူျားမမ  ြို့၊ ဟသသ ြ ုလ်  ကက ျားရ  အြု်စု၊ ကပမနုကုန်ျားကက ျားရ  ရှ  အ.လ.က (ခွွဲ) 

အ ျား အ.လ.က အပြစ် အ င ်တ ုျားပမြှင် ် ြွင် ်လှစ်ကြျားန ုငက်ရျားက စစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၉.၈.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၅၄။ ဦူးက ိုက ိုလွင့်   

ပိုသ မ့်ကက ူး (၂) 

ြုသ မ်ကကီျား မမ  ြို့နယ်၊ ေဟကတတ ကက ျားရ  ရှ  အ.လ.က (ခွွဲ) အ ျား အ.လ.က 

အပြစ် အ င ်တ ုျားပမြှင် ် ြွင် ်လှစ်ကြျားန ုငက်ရျားက စစန္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၉.၈.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၅၅။ ဗ ိုလ့်မှ ူးတ္င့်လ ှိုင့် 

တ္ပ့်မကတ္ ့်သ ူး 

လွှတ့္်ကတ္ ့်က ိုယ့်စ ူးလှယ့် 

ကသွျားလှှူရှင်မ  ျား ဂ္ုဏ်ပြ ကြျားန ုင်ရန် က  င်ရ က်ကြျားကရျားက စစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁၉.၈.၂၀၁၅ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၅၆။ ဦူးကအ င့်မမင ့်သန့်ူး 

ကက  က့် ည့် (၁) 
ကက  က် ည်မမ  ြို့နယ်၊ ပမငစ် ုငျ်ားတ ုျားခ ွဲြို့ကွက်သစ်အ ျား မမ  ြို့ပြအပြစ် 

အပခ ျားနည်ျားအသုံျားခ ခွင ်ရရှ ကရျား န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၀.၈.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

လ ို/နယ် 

၅၇။ က ေါ်တ္င့်တ္င့်မ   

ခ မ့်ူးကအူးသ စ ံ(၂) 
မနတကလျားမမ  ြို့ကတ ်တွင် မမ  ြို့လယ်ကခါင်ကနရ မ  ျား၌  ွွဲကက  ျားလုယက်မှု၊ 

ြ ုက ်ံအ တ် လုယက်မှုမ  ျား ရှ ကနပခငျ်ားအ ျား သက်  ုငရ် မှ မည်သ ုို့ 

ကက  ျားစ ျားက  င်ရ က်ကြျားမည်က ု သ ရှ လ ုသည် ်က စစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၂၀.၈.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

လ ို/နယ် 



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

၅၈။ ဦူးသ န့်ူးလှ  

မပည့်ကက ူးတ္ံခွန့် (၂) 
ပြည်ကကီျား တံခွန်မမ  ြို့နယ်အတွင်ျားရှ  မကခရ လမျ်ားအ ျား ၅၁ လမျ်ားမှ ၆၂ လမ်ျားထ  

ကက  က်ကခ  လမ်ျားအပြစ် က  င်ရ က်ကြျားန ုင်ကရျားက စစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေး သည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၂၀.၈.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၅၉။ ဦူးသ န့်ူးလှ  

မပည့်ကက ူးတ္ံခွန့် (၂) 
ပြည်ကကီျား တံခွန်မမ  ြို့နယ်အတွင်ျားရှ  သခင်ြ ျုားလှကကီျားလမ်ျားအ ျား ၅၁ လမ်ျားမှ 

၆၀ကအ လမျ်ားအထ  ကက  က်ကခ  လမ်ျားအပြစ် က  င်ရ က်ကြျားန ုင်ကရျား 

က စစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၀.၈.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၆၀။ ဦူးကရွှေနန့်ူး 

 မလ ှိုင့် (၂) 
မလ ှုင်မမ  ြို့တွင်ျား ြလက်ကြ ငျ်ားကြေါ်ရှ  က ှူျားကက   ် ုင်မ  ျားအ ျား ရှငျ်ားလင်ျား 

ကြျားန ုင်ကရျား က စစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၀.၈.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၆၁။ ဦူးကရွှေနန့်ူး 

 မလ ှိုင့် (၂) 
မလ ှုင်မမ  ြို့၊ အမှတ်(၄) ရြ်ကွက်ရှ  သ ျားသတ်ရုံအ ျား သ ျားသတ်ရုံကနရ  

အသစ်သ ုို့ အပမန်ကပြ ငျ်ားကရ ြို့ရန်နှင် ် ကပြ င်ျားကရ ြို့မည ် အကပခအကနအ ျား 

သ ရှ လ ုသည ် က စစန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၀.၈.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၆၂။ ဦူးမ ိုူးမမင ့်သ န့်ူး 

 သ စည့် (၁) 
လ တ်ကတ ် ကတ ကဝတ်ပြ လြု်ငန်ျားမ  ျားနှင ်  စြ်လ ဉ်ျားသည ်က စစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၀.၈.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၆၃။ ဦူးစံထွန့်ူး 

သ စည့် (၂) 
သ စည်မမ  ြို့နယ်၊ ကခ  င်ျားကစ က်ရ ုျားကက ျားရ  နှင ်  ူျားြုတ်ကန် ကက ျားရ  ခ ငျ်ား 

 က်လမျ်ားအ ျား ကပမသ ျားလမ်ျား အ င ်ပမြှင ်တငက်  င်ရ က် မြီျားကသ ်လည်ျား 

က န်ရှ ကနသ တံတ ျားအ ျား  က်လက်က  င်ရ က်ကြျားန ုင်ကရျားက စစ 

န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၀.၈.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၄။ ဦူးကက  ့်တ္င့်   

ငေါန့်ူးဇွန့် (၁) 
ငါန်ျားဇွန် မမ  ြို့နယ်ရှ  ကက  ကတ်လံျုား ပမစ်ကရတင်မှ ြင်မကရကြျားကပမ ငျ်ား P.S.I 

အ ျား ကရရှည်ခ ုငခ်ံ ကစ ရန် အတု်လ ုငန်င်စီကြျားန ုင်ကရျားက စစ န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၂၀.၈.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၅။ ဦူးက ိုက ိုလွင့် 

 ပိုသ မ့်ကက ူး (၂) 

ဧရ ဝတီ ပမစ်ကရ တ ုက်စ ျားမှုကကက င ်  ကက ျားရ  ြ ုငက်ပမမ  ျားနှင ်  

စ ုက်ြ   ျားကပမမ  ျား  ံုျားရံှုျားမှုက  ု က ကွယ်ကြျားန ုင်ကရျားက စစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၂၀.၈.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၆၆။ ဦူးည ည  

 စဉ ့်က ိုင့်  (၁) 
စဉ ်က ငုမ်မ  ြို့နယ်၊ တအံုကက ျားရ   အ.မ.က အ ျား အ.မ.က (လွန်) အပြစ် 

အ င ်တ ုျားပမြှင ် ကြျားရန်နှင  ် ကက  ငျ်ားက  င်သစ် က  က်လုြ်ကြျားန ုင်ကရျား 

က စစနှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၀.၈.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 



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

၆၇။ ဦူးလှဝင့်ူး 

 မတ္တရ  (၁) 
မတတရ မမ  ြို့နယ်၊ စည်တ ုင်ျား ကန်အုြ်စု၊ စည်တ ုငျ်ားကန်ကက ျားရ  အမှတ် (၈) 

အ.မ.ကရှ  ကက  င်ျားက  င် အမြျီားသတ်န ုင်ကရျား လ အုြ်ကသ ရန်ြံုကငွမ  ျား 

ခ ထ ျား ကြျားန ုငက်ရျားက စစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၀.၈.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၆၈။ ဦူးလှဝင့်ူး 

 မတ္တရ  (၁) 
မတတရ မမ  ြို့နယ်၊ သကပြသ အြု်စု၊ သကပြကခ  င် ကက ျားရ  ရှ အမှတ် (၁၆၆) 

အ.မ.က ကက  င်ျားအ ျား အမြျီားသတ် တည်က  က်န ုငက်ရျားအတွက် ရန်ြံုကငွ 

ခွွဲကဝခ ထ ျားကြျားန ုင်ကရျားက စစ”န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၀.၈.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၆၉။ ဦူးစ ိုင့်ူးကမ င့်လှ 

ရှမ့်ူးတ္ ိုင့်ူးရင့်ူးသ ူး 

က ိုယ့်စ ူးလှယ့် 

မ ုျားကတု်မမ  ြို့နယ်၊ ကည င်ကထ က်ကက ျားရ   အ.မ.က ကက  ငျ်ားအ ျား  အ.လ.က 

(တွွဲ)ကက  ငျ်ား အ င ်တ ုျားပမြှင ် က  င်ရ က်ကြျားန ုင်ကရျားက စစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၂၀.၈.၂၀၁၅ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၇၀။ ဦူးကအ င့်မမင ့်သန့်ူး 

ကက  က့် ည့် (၁) 
ကက  က် ည်မမ  ြို့နယ်အတွင်ျားရှ  လွန်ခွဲ ကသ နှစ်ကြါင်ျား (၃၀) ကက  ် 

ကတည်ျားက စ ုက်ြ   ျားလုြ်က ုငမ်ှု မရှ ကတ  ဘွဲ လူကနအက  က်အဉီမ  ျား 

က  က်လုြ်မြီျား အသုံျားပြ လ က်ရှ ကသ  ကပမမ  ျားအတွက် မမ  ြို့ကပမငှ ျား ဂ္ရန် 

ခ ထ ျားကြျားန ုငက်ရျားက စစ န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။  

၂၁.၈.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ို/နယ် 



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

၇၁။ ဦူးည ည  

 စဉ ့်က ိုင့် (၁) 
စဉ ်က ငုမ်မ  ြို့နယ် ရွဲစခန်ျားအခ  ြ်စခန်ျားမှ စဉ ်က ုင်တရ ျားရုံျားသ ုို့ ရုံျားထုတ် 

တရ ျားခံမ  ျား ြ ုို့က  င်ရန် အခ  ြ်က ျားတစ်စီျား က  င်ရ က်ကြျားန ုင်ကရျားက စစ 

နှင ့် စပ်လ ဉ်ေးသည ့်ကမူးခွန့်ူး။ 

၂၁.၈.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၇၂။ ဦူးကမ င့်ကမ င့်ဦူး 

 ဝမ့်ူးတ္ွင့်ူး (၁) 
ဝမ်ျားတွင်ျားမမ  ြို့နယ်၊ ရ ုျားစံုကက ျားရ  အြု်စုတွင် ြတတပမ ျားသုခရ  အပြစ် 

ကလ  က်ထ ျားပခင်ျားနှင ်စြ်လ ဉ်ျား၍ က  င်ရ က်ထ ျားရှ မှု အကပခအကန မ  ျားအ ျား 

သ ရှ လ ုသည ်က စစ နှင ့်စပ့်လ ဉ့်ူးသည ့်ကမူးခွန့်ူး။ 

၂၁.၈.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၇၃။ က ေါက့်တ္ ကက  ့်လှ 

ခ မ့်ူးကအူးသ စ ံ(၁) 
မနတကလျားခရ ုင်တွင ် မမ  ြို့တွင်ျားမမ  ြို့ပြင ် ကခတ်မီမီျားြွ  င ်မ  ျား ြ ုမ ုတြ် င် 

အသုံျားပြ န ုင်ကရျား၊ CCTV မ  ျား တြ် င်အသုံျားပြ န ုငက်ရျား၊ Alcohol breath 

teast မ  ျားပြင ် စမ်ျားသြ်စစ်က ျားအကရျားယူကရျားနှင  ် လမျ်ားမီျားြွ  င ်မ  ျားအ ျား 

Traffic Control System ပြင ် ထ န်ျားခ  ြ်ကြျားန ုငက်သ စနစ် တြ် င် 

အသုံျားပြ န ုင်ကရျားက စစ နှင ့်စပ့်လ ဉ့်ူးသည ့်ကမူးခွန့်ူး။ 

၂၁.၈.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၇၄။ ဦူးသ န့်ူးလွင့် 

မပည့်ကက ူးတ္ံခွန့် (၁) 
ကငွ လက်ခံရရှ ကကက ငျ်ား ကငရွကပြစ က စစ နှင ့်စပ့်လ ဉ့်ူးသည ့် ကမူးခွန့်ူး။ ၂၁.၈.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၇၅။ ဦူးမ ိုူးန ိုင့်ကက  ့်  

အမရပ ရ (၁) 
အမရြူရ မမ  ြို့နယ်၊ ကတ င်သမန်အင်ျားအ ျား သဘ ဝကရကဝကရလွဲနယ် 

သ ုို့မဟုတ် သုံျားြန်လှအငျ်ားအပြစ် က  င်ရ က်ကရျားက စစ နှင ့်စပ့်လ ဉ့်ူးသည ့် 

ကမူးခွန့်ူး။ 

၂၁.၈.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၇၆။ ဦူးကရွှေနန့်ူး 

မလ ှိုင့် (၂) 
မလ ှုင်မမ  ြို့နှင ် တစ ်က်တည်ျားရှ ကသ  ရှင်ျားလင်ျားမြီျား သုသ န်ကပမ 

ကနရ မ  ျားတွင် ဌ န  ုင်ရ ရုံျားမ  ျားနှင  ် အကဝျားကပြျားက ျားဂ္ တ်မ  ျားအပြစ် 

အပမန် ံုျား က  င်ရ က်ကြျားန ုင်ကရျားက စစ နှင ့်စပ့်လ ဉ့်ူးသည ့်ကမူးခွန့်ူး။ 

၂၁.၈.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၇၇။ ဦူးသန့်ူးက ူး  

ကည င့်ဦူး (၂) 
ကက ျားလက်ကေသြွံြို့မြ  ျားတ ုျားတက်ကရျားဌ နမှ ကရတွင်ျားမ  ျားတူျားကြ ်ရန် 

ရန်ြံုကငခွ ထ ျား ကြျားရ တွင် ကုန်က စရ တ် တစက်ပြျားညီ သတ်မှတ်ထ ျား 

ကသ လ်ည်ျား ကတွြို့ကကံ ရကသ  အခက်အခွဲမ  ျားအ ျား ကပြလည်ကအ င် 

စီစဉ်က  င်ရ က် ကြျားန ုင်ကရျားက စစ နှင ့် စပ့်လ ဉ့်ူးသည ့် ကမူးခွန့်ူး။ 

၂၁.၈.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၇၈။ ဦူးမ ိုူးန ိုင့်ကက  ့် 

အမရပ ရ (၁) 
လယ်ယ ကပမဥြကေြါ အက   ျားခံစ ျားခွင ်က ု ကတ င်သူလယ်သမ ျားမ  ျား 

အပြည ်အဝ ခံစ ျားန ုင်ကရျားအတွက် ဝန်ထမ်ျားမ  ျား စွမ်ျားက  င်ရည်က ု 

မည်ကွဲ သ ုို့ စီမံက  ငရ် က်ကြျားမည်က ု သ ရှ လ ုသည ်က စစ နှင ့် စပ့်လ ဉ့်ူး 

သည ့်ကမူးခွန့်ူး။ 

၂၁.၈.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၇၉။ ဦူးကတ္ က့် 

  စဉ ့်က ူး (၂) 
စဉ ်ကူျားမမ  ြို့နယ်၊ ဟသသ မကက ျားရ  အြု်စု၊ ကကက်တူကရ ျားကက ျားရ  တွင် 

ကမ်ျားထ န်ျား ကက  က်တန်ျား က  က်လြု်ကြျားန ုင်ကရျားက စစ နှင ့်စပ့်လ ဉ့်ူးသည ့် 

ကမူးခွန့်ူး။ 

၂၁.၈.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၈၀။ ဦူးလှဝင့်ူး 

မတ္တရ  (၁) 
မတတရ  မမ  ြို့နယ်၊ ကရနံို့သ  အ.ထ.က ကက  င်ျားရှ  သဇငက်က  င်ျားက  င်အ ျား 

ပြ ပြငက်ြျားန ုင်ကရျားက စစ နှင ့်စပ့်လ ဉ့်ူးသည ့်ကမူးခွန့်ူး။ 

၂၁.၈.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၈၁။ ဦူးကစ က ူး 

 မ တ္ထ လ  (၁) 
မ တထီလ  မမ  ြို့နယ်၊ ကံသ ကက ျားရ  အုြ်စု၊ က န်ျားြ ုလ်ြငက်က ျားရ  ၊ အ.မ.က 

(၆၄) ရှ  လစ်လြလ် က်ရှ ကသ  မူလတန်ျားကက  ငျ်ားက  ငက်ဟ င်ျားအ ျား မူကက   

ကက  င်ျားအပြစ် အသုံျားပြ ခွင က်ြျားန ုငက်ရျားနှင  ် ကက  င်ျားက  င်သစ်ကကီျားအ ျား 

တရ ျားဝင ် ကက  ငျ်ားသ ျားလက်ခံ သငက်က ျားခွင ်ရရှ ကရျားအတွက် ဂ္ရန် 

ခ ထ ျားကြျားန ုငက်ရျားက စစ နှင ့်စပ့်လ ဉ့်ူးသည ့် ကမူးခွန့်ူး။ 

၂၁.၈.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၈၂။ ဦူးသ န့်ူးလွင့် 

မပည့်ကက ူးတ္ံခွန့် (၁) 

က မ်ျားသစစ ပြ ၍ က မ်ျားက  န်လ  မ  ျားက စစ နှင ့်စပ့်လ ဉ့်ူးသည ့် ကမူးခွန့်ူး။ ၂၁.၈.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

တရ ေးသကူ  ေးခ  ပ် 

၈၃။ ဦူးသ န့်ူးလွင့် 

မပည့်ကက ူးတ္ံခွန့် (၁) 
အက ဉ်ျားကထ င်၊ ရွဲဘက်စခန်ျား၊ ရွဲတြ်ြွွဲြို့စခန်ျားမ  ျား စစ်က ျားပခင်ျား က စစရြ်မ  ျား 

နှင ့် စပ့်လ ဉ့်ူးသည ့် ကမူးခွန့်ူး။ 

၂၁.၈.၂၀၁၅ 

(ပဉ္စမလနို့) 

တရ ေးသကူ  ေးခ  ပ် 

 


