
ပထမအက ြိမ် မန္တလလေးတြိိုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ ်အထ ေးအစည်ေးအလ ေး ၁/၂၀၁၄သြိိုို့ တြိိုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ  ်ြိိုယ်စ ေးလှယ်မ  ေးမှလမေးမမန်ေးလသ  

က ယ်ပွင့််မပလမေးခွန်ေးမ  ေးအလပေါ်မပန်လည်လမြေက  ေးခ  ် 

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

၁။ လေေါ်တငတ်ငမ်  

ခ မ်ေးလအေးသ စ ံ(၂) 
မန္တလလေးတြိိုင်ေးလေသက  ေးအတွင်ေး မ ေးယစ်လဆေး  ေးန္ှင့်် စြိတ် ြိိုလမပ ငေ်းလဲ 

လစလသ  လဆေး  ေးမ  ေးအ ေး သံိုေးစွဲလရ ငေ်း ယ်လနသည် ြိို သ ်ဆြိိုငရ် မှ 

မည်သြိိုို့လဆ င်ရွ ်လပေးမည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လံို/နယ် 

၂။ ဦေးလှ င်ေး 

မတတရ  (၁) 
မတတရ မမြိ ြို့၊ အမှတ် (၄) ရပ် ွ ် မှန်စ  ွ ်သစ်ရပ် မှန်စ ဘိုန်ေးက  ေးလ   ငေ်း 

န္ှင့် ် လမေ်းလ   ငေ်း တြိိုို့၏ လတ င်ဘ ် အလရှြို့အလနော လ်မ်ေးအ ေး လမေ်းခငေ်း 

မပ လိုပ်လပေးန္ြိိုင် လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။  

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၃။ ဦေးသြိန်ေးလွင ်

မပည်က  ေးတံခွန် (၁) 
လ   ငေ်းတွင်ေးန္ှင့်် လ   င်ေးပတ် န်ေး  င် သနို့်ရှင်ေးလစရန်အတွ ် စွနိ်ု့ပစ် 

အမြိှို ်မ  ေး ြိို မမြိ ြို့လတ စ်ည်ပင်သ ယ လရေးလ  မ်တ လအ  ရ်ှြိ မမြိ ြို့နယ် 

တစ်ခိုခ င်ေးစ  ြိို မည် ဲ့်သြိိုို့ စ မံလဆ င်ရွ ်လပေးသည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၄။ ဦေးသြိန်ေးလှ 

မပည်က  ေးတံခွန် (၂) 
မပည်က  ေး တံခွန်မမြိ ြို့နယ်၊ (ဈ)ရပ် ွ ် ၅၁လမ်ေးန္ှင့်် ၆၈လမ်ေးက  ေးရှြိ 

တပင်လရွှေထ ေး လမေ်းအ ေး လ    ်လခ  လမေ်း/ တတရ လမေ်းအမြေစ် 

လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုင် လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၅။ ဦေးလမပ င်ေး  

မဟ လအ ငလ်မမ (၂) 
မန္တလလေးမမြိ ြို့ အတွင်ေးရှြိ   ေးဂြိတ်မ  ေး မမြိ ြို့တွင်ေးမရှြိလစလရေး စ မံခ  ်ခ ၍ 

သတြိလပေးမခင်ေး  ြိို သတငေ်းစ မ  ေးတွင် လက  မ်င လနလသ ်လည်ေး 

အခ ြိ ြို့ရပ် ွ ်မ  ေး၊ ဓမမ ရံိုမ  ေး တွင် ဂြိတ်လထ င်ြေွင့််လှစ်လနမခင်ေး န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၆။ ဦေးလအ င်သြိန်ေး  

အမရပ ရ (၂) 
 မမစ်ငယ် - ထံိုေးဘြိို မြေတ်လမ်ေးရှြိ တန်ပြိိုဂြိတ် လ   ်ခံမှိုနှ္င့် ် ပတ်သ ်သည့်် 

 ြိစစနှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့် ်လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၇။ ဦေးလစ လဌေး 

မြိတထ လ  (၁) 
မြိတထ လ မမြိ ြို့၊ န်ဇင်ေးနယ်လမမ (၃)၊ လရဇင်ေး ွ ်သစ် (မပည်လထ င်စိုတြိိုေးခ ဲြို့ 

ရပ် ွ ်)တွင် လသ  ်သံိုေးလရရရှြိလရေးလဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုင်ရန် ြိစစ”န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေး 

သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈။ ဦေးလအ ငမ်မင့််သန်ေး 

လ    ်ဆည် (၁) 
လ    ်ဆည်မမြိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှြိ လ  ေးရွ ခ င်ေးဆ ်လမ်ေးမ  ေးအ ေး 

လမမသ ေးလမေ်း အမြေစ် လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၉။ ဦေးလဆွသန်ေး  

ပိုသြိမ်က  ေး (၁) 

ပိုသြိမ်က  ေးမမြိ ြို့န္ှင့်် တဲ ိုန်ေးလ  ေးရွ  ဆ ်သွယ်လသ လမေ်းအ ေး လ    ်လခ   

လမေ်း အဆင့်် တြိိုေးမမြှင့််လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀။ ဦေး ြိို ြိိုလွင် 

 ပိုသြိမ်က  ေး (၂) 
ပိုသြိမ်က  ေးမမြိ ြို့နယ် ေဟတ်လတ လ  ေးရွ ရှြိ  ွန်ပ ျူတ တ ကသြိိုလ်န္ှင့််  ံမပင် 

လ  ေးရွ  ဆ ်သွယ်လသ  လ  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ်လ    ်က မ်ေးလမ်ေးအ ေး 

လ    ်လခ  လမေ်းအမြေစ် အဆင့်််မမြှင့််တင် လဆ င်ရွ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့််      လမေးခနွ်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁။ ဦေးမြိိုေးန္ြိိုငလ်   ် 

အမရပ ရ (၁) 
လပ င်ေးစည်ေးလယ်ယ မ  ေး လဆ ငရ်ွ ်ခွင့််ရည်ရွယခ်  ်န္ှင့်် က  ေးက ပ် 

လဆ ငရ်ွ ်မှို အလမခအလနမ  ေးအ ေး သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၂။ ဦေးလရွှေနန်ေး 

 မလြိှိုင် (၂) 
မလြိှိုင်မမြိ ြို့နယ်၊ လယ်ဗ  ေး - သဘွတ်ရံို - ယ က  ေး ိုန်ေး လ  ေးရွ ခ င်ေးဆ ် 

လမေ်းအ ေး လမမသ ေးဂနို့်လဂ လမေ်းအမြေစ် လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၃။ ဦေး ငေ်းမမင့်် 

 မ်ေးတွင်ေး (၂) 
 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ လည ငေ်ြိိုလ  ေးရွ အိုပ်စို၊   ်လ ်လ  ေးရွ န္ှင့်် 

မရမ်ေးလ  ေးရွ  လ  ေးရွ  ခ င်ေးဆ ် လမမသ ေးလမ်ေးအ ေး လ    လ်ခ  လမ်ေး 

အမြေစ် လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄။ ဦေးလ   ်တင် 

 င န်ေးဇွန် (၁) 
င န်ေးဇွန်မမြိ ြို့နယ် လသ င်မပင်လ  ေးရွ အ င် လ    ်လခ  လမေ်းရှြိ   ြိ ေးလပ  ် 

ပ  ်စ ေးလနလသ  လခ  ငေ်း  ေး ွန် ရစ်လရလ   အ် ေး မပန်လည် မပ မပင် 

တည်လဆ  ် လပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၅။ ဦေးသန်ေးလဌေးလအ င်  

လတ င်သ  (၁) 

လတ င်သ မမြိ ြို့နယ် က  ်သွန်စြိို ်လတ င်သ မ  ေးအ ေး က  ်သွန်သ ေးန္ှံ 

စြိို ်ပ ြိ ေးစရြိတ်လခ ေးလငွ ထိုတ်လခ ေးန္ြိိုင်လရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၆။ ဦေးစြိိုငေ်းလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

 ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

 မပငဦ်ေးလွင်မမြိ ြို့နယ်၊   ဲန္ွောေးလထ  ်လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ လ ်ပံ ိုန်ေးလ  ေးရွ  

သစ်သ ေးတံတ ေးအ ေး  ွန် ရစ်တံတ ေးအဆင့််တြိိုေးမမြှင့်် မပ မပငတ်ည်လဆ  ် 

လပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။  

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၇။ ဦေးသန်ေးလဌေး  

လည ငဦ်ေး (၂) 
 ိုန်ေးလမေ်း ပြိိုို့လဆ င ် လရေးညွှန်က  ေးမှိုဦေးစ ေးဌ နမှ အငှ ေးယ ဉ်လမ ငေ်းလြိိုငစ်င် 

မ  ေး လဆ င်ရွ ်လပေးရ တွင် ပည အရည်အခ င်ေးသတ်မှတ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 



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

၁၈။ ဦေးမမတ်သ  

 င န်ေးဇွန် (၂) 
င န်ေးဇွန်မမြိ ြို့အ င် လျှပ်စစ်မ ေးတြိိုင်မ  ေး လမပ င်ေးလရွှေြို့စြိို ်ထ လပေးန္ြိိုငလ်ရေး”န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှို 

၁၉။ ဦေးည ည  

စဉ့်် ြိိုင ်(၁) 
စဉ့်် ြိိုငမ်မြိ ြို့နယ်၊ မြိိုေးလ  ငေ်းလ  ေးရွ  အ.မ.  လ   ငေ်းအ ေး အ.မ.  (လွန)် 

လ   ငေ်းအမြေစ် အဆင့်တ်ြိိုေးမမြှင့််လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။  

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လ မှို 

၂၀။ ဦေးလအ ငက် ည် 

မမစ်သ ေး (၁) 

မမစ်သ ေး မမြိ ြို့နယ်၊ ေြိိုင်လ  ေးရွ အိုပ်စိုရှြိ မမနေ  (၁) အ.မ.  (လွန်)လ   င်ေးအ ေး 

အ.လ. (ခဲွ)အမြေစ် တြိိုေးမမြှင့်ြ်ေွင့််လှစ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လ မှို 

၂၁။ ဦေးလ   ်လအေး 

 မြိတထ လ  (၂) 
မြိတထ လ မမြိ ြို့နယ်၊ လရလ လ  ေးရွ အိုပ်စို၊  န်သ လ  ေးရွ တွင် မ လတန်ေး 

လ   ငေ်းခွဲ ြေွင့််လှစ်လပေး န္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လ မှို 

၂၂။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦေး  

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 

 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊  န်လတ (်အ.မ. ) အ ေး လ   ငေ်းလဆ င်သစ် 

လဆ  ်လိုပ် လပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လ မှို 

၂၃။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး  

သ စည်  (၁) 
သ စည် မမြိ ြို့နယ်၊ ြေြိိုေးသ န္ြိိုငေ်း အ.မ.  တွင် လ   ငေ်းလဆ င်သစ်တစ်လဆ င် 

လဆ  ်လိုပ်လပေး န္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လ မှို 

၂၄။ ဦေးစံထွန်ေး 

သ စည် (၂) 
သ စည်မမြိ ြို့နယ်၊ သမန်ေး န် အ.မ.  လ   ငေ်းလဆ င်မှ  အန္တရ ယ် 

လ   ငေ်းလဆ င် မြေစ်လန၍ လ   င်ေးလဆ င်သစ်တစ်လဆ င် အမမန်လဆ  ်လိုပ် 

လပေးန္ြိိုင်လရေး နှ္င့််စပ်လ ဉ်ေးသည့် ်လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လ မှို 



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

၂၅။ ဦေးလ   ်ဆန်ေး 

မမငေ်းခခံ (၁) 

မမငေ်းခခံမမြိ ြို့နယ်၊ က ညရ်ွ  - ဥေယ အ.မ.  လ   ငေ်းအ ေး မပန်လည် 

မပ မပငလ်ပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၇.၇.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လ မှို 

၂၆။ ဦးအ ောင်သိန်း 

  မရပူရ (၂) 
အမရပူရ မမ  ြို့နယ် (အရရ ြို့ခြမ််း) ရ   ရက ်းရ ွာမ ွာ်းအတွက် မ ်းသတ်စြန််းြွွဲ 

တည်ရ ွာကဖ်ွင ်လ စ်ရပ်းန ိုငရ်ရ်းနှင ့် စပ့်လျဉ့််းသည ့်မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လံို/နယ် 

၂၇။ ဦးသိန်းလွင် 

 ပပည့်က  ်းတံခွန့် (၁) 
ခပည်ကက ်းတံြွန်မမ  ြို့နယ်အတွင််းရ   စည်ပငဖ်ွံြို့မဖ  ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ွာ်း ရ ွာငရ် က် 

ရပ်းန ိုင် ရရ်းနှင ့် စပ့်လျဉ့််းသည ့် မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၈။ ဦ်းသနိ့််းလှ 

ပပည့်က  ်းတံခွန့် (၂) 
ခပည်ကက ်းတံြွန်မမ  ြို့နယ်၊ ( )ရပ်ကွက်ရ   ဂ ပန်ရရရခမွာင််းအွာ်း ရက ွာက်စ  

ရရရခမွာင််း အခဖစ် စ မံ ရ ွာင်ရ က်ရပ်းန ိုင်ရရ်း နှင ့် စပ့်လျဉ့််းသည ့် မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၉။ ဦ်းမစောမ ်း 

  ိတထ လော (၁) 
မ တထ လွာမမ  ြို့၊ ရအွာင်ရေယ ွာရပ်၊ လမ််းမကက ်းရ ်းဝွဲယွာတွင ် လမ််းမ ်းမ ွာ်း 

ရရ  ရန် ရ ွာငရ် က်ရပ်းန ိုငရ်ရ်း နှင ့် စပ့်လျဉ့််းသည ့်မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၃၀။ ဦ်းမမတ်သူ 

 ငါန်းဇွန် (၂) 
အ မ်ဝ ိုင််းဂရန်မ ွာ်း မ မ အမည်ရပေါက် ရခပွာင််းလွဲန ိုငရ်ရ်းအတွက် သင ်ရတွာ် 

ရသွာအြွန်နှုန််းထွာ်းခဖင ်ရ ွာငရ် က်ရပ်းန ိုငရ်ရ်းနှင ့် စပ့်လျဉ့််းသည ့် မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

ဘဏ္ဍ  



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

၃၁။ ဦ်းညီညီ 

 စဉ ်ကိိုင ်(၁) 
စဉ ်က ိုငမ်မ  ြို့နယ်၊ ရ မ််းကန်ရက ်းရ ွာရ   ပ က်စ ်းရနရသွာ ရက ်းရ ွာြ င််း က် 

ရရပစ်ရ ို်းတံတွာ်း အွာ်း အသစ်တည်ရ ွာက်ရပ်းန ိုငရ်ရ်း နှင ့် စပ့်လျဉ့််းသည ့် 

မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၂။ ဦ်းအ ောငက်ကည်  

မမစ်သေား (၁) 
ခမစ်သွာ်းမမ  ြို့နယ်ရ   ကိုက္  လ်စိုရက ်းရ ွာအိုပ်စိုတွင ် တည်ရ  ရသွာ  ိုရွာ်းရ ို်း 

ရရ  ို်း ထိုတ်ရခမွာင််းအွာ်း ပံိုစံက ရခမွာင််းအခဖစ် တူ်းရဖွာရ်ပ်းန ိုငရ်ရ်း နှင ့် 

စပ့်လျဉ့််း သည ့် မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၃။ ဦ်းသန်းအ း  

အညောငဦ်း (၂) 
ရညွာငဦ််းြရ ိုင်၊ ရညွာင်ဦ်းမမ  ြို့ ခမစ်ရရတငလ်ိုပ်ငန််း စတငသ်ည ်အြ  န်မ စ၍ 

ရရမရရွာက်ရသွာ လက်တံရခမွာင််းမ ွာ်းအွာ်း ယွာပ ိုငရ် ငမ် ွာ်းသ ိုို့ ခပန်လည် 

ရပ်းအပ်န ိုင်ရရ်း နှင ့် စပ့်လျဉ့််းသည ့် မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၄။ ဦ်းမ ွသန့််း 

 ပုသိ ့်က  ်း (၁) 
သ မ််း ည််းရခမမ ွာ်းမ  စွနို့်လွှတ်ရခမမ ွာ်း သက်  ိုငရ်ွာရတွာငသူ်မ ွာ်း 

လက်ဝယ် အရရွာက ် ရ ွာင်ရ က်ရပ်းမည ် အစ အမံမ ွာ်းအွာ်း သ ရ  လ ိုသည ် 

က စစ နှင ့် စပ့်လျဉ့််းသည ့် မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၅။ ဦ်း ို ိုလွင့် 

ပုသိ ့်က  ်း (၂) 
ပုသိ ့်က  ်းမ ိ ြို့နယ့် အငက် ယ်ရက ်းရ ွာန င  ် (ကကွာန ကန် - မင််းကန်) 

 က်သွယ်ထွာ်းရသွာ ရက ွာက်ကကမ််းလမ််းအွာ်း ရက ွာက်ရြ ွာလမ််းအခဖစ် 

အ င ်ခမြှင ်တင်ရပ်းန ိုင်ရရ်း နှင ့် စပ့်လျဉ့််းသည ့်မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၃၆။ ဦ်းအရွှေနန်း 

  မလိှိုင် (၂) 

မလ ှုင်မမ  ြို့နယ်၊ မလ ှုင် - ကံကက ်းလမ််းအွာ်း ကတတရွာလမ််းြင််းရပ်းန ိုငရ်ရ်း နှင ့် 

စပ့်လျဉ့််းသည ့် မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၇။ ဦ်းဝင့််းပ င ့် 

ဝ ့််းတွင့််း (၂) 
ဝမ််းတွင််းမမ  ြို့နယ်၊ ြံ ွဲ ရက ်းရ ွာအိုပ်စို၊ ရရရအွာင ်ရက ်းရ ွာရ   သနိုတ်ကန်ကက ်း 

အွာ်း ခပန်လည် ခပ ခပငရ်ပ်းန ိုငရ်ရ်း နှင ့် စပ့်လျဉ့််းသည ့်မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၈။ ဦ်းမိိုးမမင ်သိန်း 

သောစည် (၁) 
သွာစည်မမ  ြို့နယ်၊ လည်ရြေါင််းရက ်းရ ွာအန ်းရ   ရြ ွာင််းကူ်းတံတွာ်းမ ွာ်းအွာ်း 

ပ ိုမ ို ြ ိုင်ြနို့်ရသွာ သံကူကွန်ကရစ်တံတွာ်းမ ွာ်းအခဖစ် တည်ရ ွာက်ရပ်းန ိုင် 

ရရ်း နှင ့် စပ့်လျဉ့််းသည ့် မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၉။ ဦ်းမ ျော့်တင့်  

ငါန့််းဇွန့် (၁) 
ငါန့််းဇွန့်မ ိ ြို့နယ့် ရအွာငြ် မ််းသွာ - သန််းပင်လ  - ကိုန််းသွာလ  

ရက ်းရ ွာြ င််း က် ရခမသွာ်းလမ််းအွာ်း အမွာြံရခမသွာ်းလမ််းအခဖစ် ခပ ခပင် 

ရဖွာက်လိုပ်ရပ်းန ိုင်ရရ်းနှင ့် စပ့်လျဉ့််းသည ့် မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၄၀။ ဦ်းအ ောငဇ်ံ 

 မမငး်ခ ံ (၂) 
ခမင််းခြံမမ  ြို့နယ်၊ စ ်းပွွာ်းရရ်း ကူ်းလ်ူး က် ံမှုအရရ်းပေါရသွာ ရက ်းရ ွာမ ွာ်း 

အွာ်းခပ ရရသွာ ရလ်းအ မ်တန််း   ပ်ကမ််းလမ််းအွာ်း  အမွာြံရက ွာက်၊ 

ဂနို့်ကွာလမ််းမ  ကတတရွာလမ််းအခဖစ် အ င ်တ ို်းခမြှင ်ရ ွာငရ် က်ရပ်းန ိုင်ရရ်းနှင ့် 

စပ့်လျဉ့််း သည ့် မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၄၁။ ဦ်းစံထွန်း 

 သောစည် (၂) 
သွာစည်မမ  ြို့နယ်အတွင််းရ   ရတွာင်ရပေါ်ရက ်းလက်ရေသမ ွာ်းတွင ် လ ိုအပ် 

ရနရသွာ GSM တွာဝေါတ ိုငန် င  ်CDMA တွာဝေါတ ိုင်မ ွာ်း စ ိုက်ထူရပ်းန ိုငရ်ရ်း နှင ့် 

စပ့်လျဉ့််း သည ့် မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၄၂။ ဦ်းအ ောငလ်ငး် 

မမစ်သေား (၂) 
 ဏ္ဍွာရရ်း န စ်အလ ိုက် ထက် - လယ် - မူ အရခြြံ ပညွာသင် 

ရက ွာင််းမ ွာ်းအတွက် စွာသင ် ရက ွာင််းရ ွာက်လိုပ်ရန်န င ် ရက ွာင််းသံို်း 

ပရ ရ ွာဂမ ွာ်းအတွက် ရန်ပံိုရငြွ ထွာ်းရပ်းန ိုင်ရရ်း နှင ့် စပ့်လျဉ့််းသည ့် 

မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ မှို 

၄၃။ ဦ်းလှဝငး် 

 မတတရော (၁) 
မတတရွာမမ  ြို့နယ်၊ သဖန််းက ိုင််းရက ်းရ ွာ အ.လ.က(ြွွဲ) ရ   ရက ွာင််းရ ွာင်အွာ်း 

ခပ ခပငရ်န် အတွက် ရန်ပံိုရငွြ ထွာ်းရပ်းန ိုငရ်ရ်း နှင ့် စပ့်လျဉ့််းသည ့်မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ မှို 

၄၄။ ဦ်းကိိုအလး 

မတတရော (၂) 
မတတရွာမမ  ြို့နယ်၊ သွဲကျွန််း ရက ်းရ ွာအိုပ်စို၊ သွဲကျွန််းရက ်းရ ွာတွင ်ရက ်းလက် 

က န််းမွာရရ်း ဌွာနြွွဲ ရ ်းရပ်းြန််း ဖွင ်လ စ်န ိုငရ်န် ရ ွာင်ရ က်ရပ်းန ိုင်ရရ်း နှင ့် 

စပ့်လျဉ့််း သည ့် မ ်းခွန့််း။  

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ မှို 

၄၅။ ဦ်းမ ျော့်မ ်း 

 ိတထ လော (၂) 
မ တထ လွာမမ  ြို့နယ်၊ တရပ ွာရ်က ်းရ ွာ အ.မ.က (၈၂) အိုတ်ညြှပ် 

နံကပ်အရ ွာက် အဦအွာ်း ခပ ခပင်ရပ်းန ိုင်ရရ်း နှင ့် စပ့်လျဉ့််းသည ့်မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ မှို 



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

၄၆။ ဦ်းမ ောင့်မ ောင့်ဦ်း 

ဝ ့််းတွင့််း (၁) 
ဝမ််းတွင််း မမ  ြို့ နယ်၊ ရ ို်းေံိုရက ်းရ ွာအိုပ်စို၊ မက  ်းအိုပ်ရက ်းရ ွာ၊ အ.မ.က - ၁၃၁ 

ရက ွာင််းအွာ်း ရက ွာင််းရ ွာင်သစ် ရ ွာက်လိုပ်ရပ်းန ိုင်ရရ်း နှင ့် စပ့်လျဉ့််း 

သည ့် မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ မှို 

၄၇။ ဦ်းကကညအ်ေ  

နွ းထိိုးကကီး (၁) 
နွ ်းထ ို်းကက ်းမမ  ြို့နယ်၊ ခမဝတ ရက ်းရ ွာအိုပ်စို၊ ရ ို်းခပွာ်းရက ်းရ ွာ အ.မ.က 

ရက ွာင််းအွာ်း ခပ ခပင် ရပ်းန ိုငရ်ရ်းနှင ့် စပ့်လျဉ့််းသည ့်မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ မှို 

၄၈။ ဦ်းအက ေ်ာဆန်း 

မမငး်ခ ံ (၁) 

ခမင််းခြံမမ  ြို့နယ်၊   တ်ကိုန််းရက ်းရ ွာ အ.မ.က ရက ွာင််းအွာ်း ခပန်လည် 

ခပ ခပငရ်ပ်းန ိုင်ရရ်း နှင ့် စပ့်လျဉ့််းသည ့်မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ မှို 

၄၉။ ဦ်းစိိုငး်အမောင်လှ 

ရှမ်းတိိုင်းရငး်သေား 

လွှတ်အတောက်ိိုယ်စေားလှယ် 

ခပငဦ််းလွငမ်မ  ြို့နယ်၊  င်ရြေါင််းကက ်းရက ်းရ ွာအိုပ်စို၊ အင််းပိုတ်ရက ်းရ ွာ 

အ.မ.ကတွင် လ ိုအပ်လ က်ရ  ရသွာ  ရွာ/မမ ွာ်းအွာ်း ခဖည ် ည််း 

ရ ွာငရ် က်ရပ်းန ိုငရ်ရ်းနှင ့် စပ့်လျဉ့််းသည ့်မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ မှို 

၅၀။ ဦ်းကိိုအလး 

  တတရော (၂) 
လယ်ယွာရခမ ဥပရေအရ ြွင ်ခပ ြ က်မရ   ွဲ က  ်းရက ွာ်လိုပ်က ိုငသူ်မ ွာ်းက ို 

အရရ်းယူရ ွာငရ် က်န ိုငခ်ြင််းရ  /မရ   သ ရ  လ ိုသည ်က စစ နှင ့် စပ့်လျဉ့််း 

သည ့်မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

ဥပလေခ  ပ် 



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

၅၁။ ဦ်းသိန်းလွင် 

မပည်ကကီးတံ ွန် (၁) 

ဂိုဏ်က က်သရရပ က်ခပွာ်းရစမည ် တက်တူ်း (ရ ်းမငရ်ကကွာင်)ထ ို်းခြင််းက ို 

ကွာကွယ် ရန်အတွက် မည်ကွဲ သ ိုို့ရ ွာင်ရ က်မည်က ို သ ရ  လ ိုရကကွာင််းန င ် 

ဥပရေခပ ရန် လ ိုအပ်ပေါက ဥပရေခပ န ိုငသ်ည ်အဖွွဲြို့အစည််းသ ိုို့  က်သွယ် 

ရ ွာငရ် က် ရပ်းန ိုင်ရရ်းနှင ့် စပ့်လျဉ့််းသည ့်မ ်းခွန့််း။ 

၈.၇.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

ဥပလေခ  ပ် 

၅၂။ ဦေးသြိန်ေးလှ 

မပည်က  ေးတံခွန် (၂) 
မပည်က  ေးတံခွန်မမြိ ြို့နယ်၊ သငပ်န်ေး ိုန်ေးရပ် ွ ် (၅၄)လမ်ေးအ ေး လ ေးရြိှိုေး 

မ ေးရထ ေးသံလမ်ေးန္ှင့်် မင်ေးက  ေးရန်လနောင်လမ်ေးအထြိလသ ် လည်ေးလ  ငေ်း၊ (ဈ) 

ရပ် ွ ်  လနောင်မငေ်းသ ေးက  ေးလမေ်းအထြိလသ ်လည်ေးလ  င်ေး  တတရ  

လမေ်းအမြေစ် လဆ င်ရွ ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၅၃။ ဦးအမပဝငး်  

မဟ လအ ငလ်မမ (၂) 
မန္တလလေးမမြိ ြို့ရှြိ လရွှေတလခ  င်ေးလမမ င်ေး အိုတ်ရြိိုေးစ မခင်ေးလိုပ်ငန်ေးအ ေး မည်သည့််အခ ြိန် 

  လ တွင် မပ ေးစ ေးလအ င်လဆ င်ရွ ်န္ြိိုင်မည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေး 

သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၅၄။ ဦေးလအ င်သြိန်ေး 

အမရပ ရ (၂) 
အမရပ ရ မမြိ ြို့နယ်၊ တမိုတ်ဆြိိုေးလ  ေးရွ အိုပ်စို၊  ံရံိုေးလ  ေးရွ ရှြိ လ  ေးရွ ပြိိုင် 

လမမ လနရ န္ှင့်် ပတ်သ ်၍ လ  ေးရွ ပြိိုငအ်မြေစ် မပန်လည်လပေးအပ်န္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 



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

၅၅။ ဦေးအ ောငက်ကည်  

မမစ်သေား (၁) 
မမစ်သ ေး၊  မ်ေးတွငေ်း၊ န္ွောေးထြိိုေးက  ေးမမြိ ြို့နယ် (၃) ခို ကတြိဂံနယ်လမမအစပ်တွင် 

ရြိိုေးလခ  ငေ်းတစ်ခိုမြေင့်် နယ်လမမပြိိုငေ်းမခ ေးထ ေး၍ လ သွ ေးလမေ်း၊  ိုန်ထိုတ်လမေ်း 

အတွ ် တံတ ေးတစ်ခို တည်လဆ  ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၆။ ဦေးဝငး်မမင  ်

အက ောက်ပန်းအတောင်း (၂) 
လယ်ယ  ဏ္ဍတွင်  ြိန်ေးဂဏန်ေးမ  ေး မှန် န်လရေးအတွ ် သ ်ဆြိိုင်ရ  

ဦေးစ ေးဌ နသည် လမမက  ေး၊ လမမပံိုန္ှင့်် မှတ်တမ်ေး ွ ဟလနမှိုမ  ေး ြိို မည် ဲ့်သြိိုို့ 

က  ေးက ပ် လဆ ငရ်ွ ်လနသည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၇။ ဦေးသန်းအ း 

 အညောငဦ်း (၂) 
လေသဆြိိုငရ်  ြေွံြို့မြေြိ ေးလရေးလိုပ်ငန်ေးမ  ေး လဆ င်ရွ ်ရ တွင် ပွင့််လငေ်းမမင်သ မှို 

ရှြိလရေး လဆ ငရ်ွ ်လပေးရန်နှ္င့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့် ်လမေးခွနေ်း။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၈။ ဦေးကိိုကိိုလွင် 

 ပိုသိမ်ကကီး (၂) 
ပိုသြိမ်က  ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ဘိုတ်လ  ေးရွ နှ္င့် ်သ ကယ်လ  ေးရွ ခ င်ေးဆ ် လမမသ ေးလမ်ေး 

အ ေး လ    ်လခ  လမေ်းအမြေစ် အဆင့််မမြှင့််တငလ်ပေးန္ြိိုင်လရေး” န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၅၉။ ဦေးလစ လဌေး 

မြိတထ လ  (၁) 
မြိတထ လ လမမ   ်န်အတွင်ေး ပြိိုို့ခ လ  ်ရှြိလသ  သဲန္ိုန်ေးမ  ေး ြိို တ ေးလြေ ် 

လဆ င်ရွ ် လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ငှ့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၀။ ဦေးလ   ်လအေး 

မြိတထ လ  (၂) 
မြိတထ လ မမြိ ြို့နယ်၊ လရလ လ  ေးရွ အိုပ်စိုအတွငေ်းရှြိ လည ငလ်စ   ် - အင်ပင်  

လ  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ်လမေ်းအ ေး မပန်လည်မပ မပငလ်ပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေး သည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၁။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦေး  

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 
 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ အင်ေး န်က  ေးလ  ေးရွ ရှြိ ရွ အ ငတ်ံတ ေးအ ေး 

မပန်လည်မပ မပင် လပေးလရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၂။ ဦေးဝငး်မမင  ်

အက ောက်ပန်းအတောင်း (၂) 
 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ လည ငေ်ြိိုလ  ေးရွ အိုပ်စို၊ မရမ်ေးလ  ေးရွ ရှြိ လထ င်မှျူေး န် 

အ ေး မပန်လည်တ ေးလြေ မ်ပငဆ်င်လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၃။ ဦေးမိိုးမမင ်သိန်း 

သောစည် (၁) 
သ စည် မမြိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှြိ ဟံဇ ေး - လ    ်ပန်ေးနောေး - သဲပံို - သ ဂရ 

လ  ေးလ ် လမေ်းလပေါ်မှ သဲပံို - သ ဂရ လမေ်းပြိိုင်ေးအ ေး လ    ်လခ  လမ်ေး 

ခင်ေးလပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။  

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၆၄။ ဦေးစံထွန်း 

 သောစည် (၂) 
သ စည်မမြိ ြို့နယ်၊ နတ်စငလ်မမ ငေ်းန္ှင့်် ဘ ်ြေြိိုေးလမမ င်ေးတြိိုို့အ ေး သဲန္ိုန်ေးတ ေးလြေ ် 

လပေးရန်န္ှင့်် ပံိုစံ   လမမ င်ေးလဘ ငမ်  ေးအမြေစ် လဆ င်ရွ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး သည့်် လမေးခွန်ေး။  

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၅။ ဦေးလ   ်တင် 

င န်ေးဇွန် (၁) 
င န်ေးဇွန်မမြိ ြို့နယ်၊ ထမေ်းဇင ် -   ်လ ေး - မမြိ ြို့သ လမေ်းမှ လည င်ပင ်ိုန်ေးရွ  

အ င်လမေ်းအ ေး အမ ခံလမမသ ေးလမေ်းအမြေစ် မပ မပင်လြေ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုင်လရေး 

န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေး သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၆။ ဦေးစိိုငး်အမောင်လှ 

ရှမ်းတိိုင်းရငး်သေား 

လွှတ်အတောက်ိိုယ်စေားလှယ် 

မပငဦ်ေးလွင် မမြိ ြို့နယ်၊   ဲန္ွောေးလထ  ်လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ ဆင်လမ်ေး - နမ့်် တ် 

လ  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ်လမမသ ေးလမေ်းအ ေး လ    ်လမ်ေးအဆင့်် တြိိုေးမမြှင့်် 

လဆ ငရ်ွ ် လပေးန္ြိိုငလ်ရေးနှ္င့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့် ်လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၇။ ဦေးညီညီ 

စဉ ်ကိိုင ်(၁) 
စဉ့်် ြိိုငမ်မြိ ြို့နယ်၊ လည ငပ်င်သ လ  ေးရွ သည် ေိုဌ တ မမစ်လဘေးတွင် 

တည်ရှြိမပ ေး န္ှစ်စဉ် မမစ်လရ တြိို ်စ ေးမှိုလက  င့််  မ်ေးပ ေးမပြိ မခင်ေးအ ေး    ွယ် 

ရန်၊ လရထြိန်ေး၊ လရ   လ    ်ဆလံမ  ေး လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 



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

၆၈။ ဦေးမိိုးနိိုငအ်က ော ် 

 မရပူရ (၁) 
အမရပ ရမမြိ ြို့နယ်၊ ေိုဋ္ဌ တ မမစ် မ်ေးပ ေးလဘေး မမစ်လရတြိို ်စ ေးမှိုလက  င့်် 

မမစ် မ်ေးပ ေး မပြိ   မခငေ်းအ ေး   ည လဆ င်ရွ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၆၉။ ဦးသိန်းလွင် 

မပည်ကကီးတံ ွန် (၁) 
လတ င်သ မ  ေး ထမ်ေးလဆ င်လနလသ   ိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ေးခွန်နှ္င့် ် စပ်လ ဉ်ေး၍ 

သ ်ဆြိိုင်ရ  ဌ နအလနမြေင့်် မည် ဲ့်သြိိုို့ စ မံလဆ င်ရွ ်လနသည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့် ်

 ြိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စ မံ/စ ေးပွ ေး 

၇၀။ လေေါ်တငတ်ငမ်  

  မ်းအ းသောစ ံ(၂) 
ခ မ်ေးလအေးသ စံမမြိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှြိ သွယ်တန်ေးထ ေးလသ  လျှပစ်စ် 

ဓ တ်က ြိ ေးမ  ေး အန္တရ ယ်မမြေစ်လပေါ်လစလရေး သ ်ဆြိိုငရ် မ ှ မည်သြိိုို့ 

လဆ ငရ်ွ ်လပေးမည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှို 

၇၁။ ဦေးလအ င်လင်ေး  

မမစ်သ ေး (၂) 
မမစ်သ ေးမမြိ ြို့နယ်၊ အ ေး စ ေး ွင်ေးက  ေး၏ အလရှြို့ဘ ်မ  ်န္ှောစ တွင် 

လစ်လပ်လ  ်ရှြိလသ  လမမ ွ ်လပ်အ ေး ဆြိိုင်ခန်ေးမ  ေး တည်လဆ  ်ခွင့််မပ  

လပေး န္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လ မှို 

၇၂။ ဦေးလှ င်ေး 

 မတတရ  (၁) 
မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ လတ င် န်လ  ေးရွ အိုပ်စို၊  င်ေးလ  ေးရွ  အ.လ.  

လ   ငေ်းတွင် စ သငလ်ဆ င် လြိိုအပ်ခ  ရ်ှြိပ သမြေင့်် လ   င်ေးလဆ င်သစ် 

လဆ  ်လိုပ်ရန် ရန်ပံိုလငွ ခ ထ ေးလပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လ မှို 



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

၇၃။ ဦေး ြိိုလလေး 

 မတတရ  (၂) 
မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ သြေန်ေးလေ င့််တြိို ်နယ်လဆေးရံို၏ လြိိုအပ်ခ  ်မ  ေးအ ေး 

အမမန်ဆံိုေး မြေည့််ဆည်ေးလပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လ မှို 

၇၄။ ဦေးကကညအ်ေ  

နွ းထိိုးကကီး (၁) 
န္ွောေးထြိိုေးက  ေးမမြိ ြို့နယ် နန္ွငေ်းလတ ဘ်ြိိုေး လ  ေးရွ ရှြိ အ.လ.  (ခွဲ) လ   င်ေး 

လဆ င်အ ေး မပ မပင ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လ မှို 

၇၅။ ဦေးအက ေ်ာဆန်း 

 မမငး်ခ ံ (၁) 
မမငေ်းခခံမမြိ ြို့နယ်၊ လပ  ့်အိုပ်စို၊ မမငသ် လ  ေးရွ  အ.မ.  လ   ငေ်းအ ေး 

မပန်လည်မပ မပင်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၉.၇.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လ မှို 

၇၆။ ဦေးသြိန်ေးလှ 

မပည်က  ေးတံခွန် (၂) 
မပည်က  ေးတံခွန်မမြိ ြို့နယ်၊ (စ) ရပ် ွ ်ရှြိ ဘိုရင့််လနောင်လမ်ေးအ ေး (၅၁) လမ်ေး 

န္ှင့်(်၆၂) လမ်ေးအထြိ  တတရ လမ်ေးအမြေစ် အဆင့််တြိိုေးမမြှင့်လ်ဆ င်ရွ ်လပေးန္ြိိုင် 

လရေး နှ္င့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့် ်လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၇၇။ ဦးအရွှေနန်း 

 မလြိှိုင် (၂) 
မလြိှိုင်မမြိ ြို့၊ အမှတ် (၃) ရပ် ွ ်၏ လတ င်လမမ  ်လမ်ေးမက  ေး လပ (၂၀၀၀) 

လ   ်ခနိ်ု့အ ေး လမမသ ေးဂနိ်ု့ဂ ေးလမ်ေးအမြေစ် လဆ င်ရွ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၇၈။ ဦေးအ ောငက်ကည် 

မမစ်သေား (၁) 
မမစ်သ ေးမမြိ ြို့နယ်၊ အလရှြို့သလမပသ လ  ေးရွ အိုပ်စိုရှြိ အိုမမလဟ ငေ်းရြိိုေးဆည် 

အလသေးစ ေးတစ်ခို တည်လဆ  ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၇၉။ ဦေးသန်းအ း   

အညောငဦ်း (၂) 
သ ်ဆြိိုငရ် ဘဏ်မ  ေးမှ လတ င်သ လယ်သမ ေးမ  ေး၏ ပြိိုငဆ်ြိိုင်လသ  

လယ်ယ လမမ၊ ပံိုစံ၇ တင်မပ၍ တြိို ်ရြိို ်လခ ေးလငွထိုတ်ယ ရရှြိလရေး လဆ င်ရွ ် 

လပေးရန် ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၀။ ဦေးလှဝင်း 

မတတရ  (၁) 
မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ လမြိိုငေ်းလ  ေးရွ အိုပ်စို၊   ပ်မပင်လ  ေးရွ န္ှင့်် လအ ငခ် မ်ေးသ  

လ  ေးရွ သြိိုို့ ဆ ်သွယ်ထ ေးလသ  လ  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ် လမမသ ေးလမေ်းအ ေး 

လ    ်က မ်ေးလမ်ေးအမြေစ် လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၁။ ဦေး ြိိုလလေး 

မတတရ  (၂) 
မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ သစ်ပိုပပငန်္ှင့်် ဥေြိန်အထြိ ပ  ်စ ေးလနလသ လမေ်းပြိိုငေ်း (၂) မြိိုင် 

(၅) ြေ လံိုအ ေး မပန်လည်မပ မပင်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး နှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်လ်မေးခွန်ေး။ 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၂။ ဦေးလ   ်လအေး 

 မြိတထ လ  (၂) 
မြိတထ လ မမြိ ြို့နယ်၊ လြိန်လတ လ  ေးရွ အိုပ်စို၊ ဆည်ရွ ရှြိ  လသ  ်သံိုေးလရ န် 

  ြိ ေးလပ  ်သွ ေး၍ ပ  ်စ ေးလနပ သမြေင့်် မပန်လည်မပ မပင် တည်လဆ  ် 

လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၃။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦေး 

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 
 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ လည င်တြိိုလ  ေးရွ န္ှင့် ် ဗေင်ေးလ  ေးရွ ခ င်ေးဆ ် 

လမမသ ေး လမ်ေး လြေ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပလ် ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၈၄။ ဦေး ငေ်းမမင့််  

 မ်ေးတွင်ေး (၂) 
 မ်ေးတွင်ေးမမြိ ြို့နယ်၊ လနပ  ိုန်ေးလ  ေးရွ အိုပ်စို၊ သ ေး ိုန်ေးလ  ေးရွ ရှြိ အလရှြို့ရြိိုေး 

 န်က  ေးအ ေး မပန်လည်မပငဆ်င်တ ေးလြေ လ်ပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၅။ ဦေးမိိုးမမင ်သိန်း  

သောစည် (၁) 
သ စည်မမြိ ြို့နယ်၊ သလမပ  - မမြိ ြို့က  ေး ိုန်ေး - ဟံဇ ေး လ  ေးလ ်လမ်ေးလပေါ်မှ 

သလမပ  - မမြိ ြို့က  ေး ိုန်ေး လမေ်းပြိိုငေ်းအ ေး မပန်လည်မပ မပငလ်ပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၆။ ဦေးစံထွန်း 

သောစည် (၂) 
မြိတထ လ  - လတ ငက်  ေး   ေးလမေ်းမှ ဆ ေးပိုတ် န် - လခ  င်ေးလစ  ်ရြိိုေး 

လ  ေးရွ သြိိုို့ ဆ ်သွယ်သည့်် လမမသ ေးလမ်ေးလပေါ်တွင် လြိိုအပ်လ  ်ရှြိလသ  

လရလ   ် အသစ် (၂) ခို ၊ ပ  ်စ ေး လနလသ  လရလ   ် (၁) ခိုန္ှင့် ်တံတ ေး (၁) 

စင်ေးတြိိုို့အ ေး တည်လဆ  ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ငှ့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၇။ ဦေးလ   ်တင်  

င န်ေးဇွန် (၁) 
င န်ေးဇွန်မမြိ ြို့နယ်၊ ထန်ေးဇင ် _   ်လ ေး - မမြိ ြို့သ လမေ်းမှ သရ ် န်ရွ  

အ င်လမေ်းအ ေး အမ ခံ လမမသ ေးလမ်ေးအမြေစ် မပ မပင်လြေ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုင်လရေး နှ္င့် ်

စပ်လ ဉ်ေး သည့် ်လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၈။ ဦေးသန်းအ းအ ောင်  

အတောင်သော (၁) 
လတ င်သ မမြိ ြို့နယ်၊ န္ှမ်ေးစြိို ်လတ င်သ မ  ေးန္ှင့်် သ ေးန္ှံပ  ်လတ င်သ  

မ  ေးအ ေး လထ  ပ်ံ့်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။  

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၈၉။ ဦေးအက ေ်ာဆန်း   

မမငး်ခ ံ (၁) 
မမငေ်းခခံမမြိ ြို့နယ်၊ လင့််က  ေးလ  ေးရွ အိုပ်စို၊   န်ေးဦေးလ  ေးရွ အန ေး ဆြိတ်ညံ 

မမစ်လရတင် လမမ ငေ်း  ေးတံတ ေး မပ မပငလ်ပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၉၀။ ဦေးအစောအ း 

 မိတထီလော (၁) 
မြိတထ လ မမြိ ြို့နယ် (ေ စကတြိတ်လ  င်စ လမေ်း) (၂) လမေ်းအ ေး လဆ  ်လိုပ်လရေး 

 န်က  ေးဌ န၊ မပည်သ ူ့လဆ  ်လိုပ်လရေးလိုပ်ငန်ေးသြိိုို့ လွှလဲမပ င်ေး လဆ င်ရွ ် 

ခွင့််မပ လပေးပ  ရန် ြိစစ နှ္င့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်လ်မေးခွန်ေး။ 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၉၁။ ဦးကိိုကိိုလွင်  

ပိုသြိမ်က  ေး (၂) 
တြိိုင်ေးလေသက  ေးအတွင်ေးရှြိ သစ်လတ က ြိ ေး ြိိုငေ်းန္ှင့်် က ြိ ေးမပင်   ွယ် 

လတ မ  ေး၊ ပလပ်လမမမ  ေးတွင် တရ ေးမ င ်  ငလ်ရ  လ်နထြိိုင ် လိုပ် ြိိုင် 

လနမှိုမ  ေး ြိို ဥပလေန္ှင့််အည  တ ေးဆ ေးထြိန်ေးသြိမ်ေးလပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

သစ်လတ /သတတ  

၉၂။ ဦေးအ ောင်လင်း 

မမစ်သ ေး (၂) 
မမစ်သ ေးမမြိ ြို့နယ်၊ ေြိိုင်ေးလ  ေးရွ အိုပ်စို၊ မပည်လံိုေးအံ့်လ  ေးရွ တွင် 

လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေး အလဆ  အ်ဦတစ်ခို လဆ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လ မှို 



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

၉၃။ ဦးအ ောငသိ်န်း 

 မရပူရ (၂) 
အမရပ ရမမြိ ြို့နယ်၊ မမစ်ငယ်ရပ် ွ ်၊ မမစ်ငယ်(အ.ထ. ) လမမ  ်ဘ ် 

လ   င်ေး င်ေးအတွင်ေးရှြိ မဏြိပ ရ(၂)ထပ် လ   င်ေးလဆ င်နှ္င့် ် တန္ြိိုင်ေး(၁) 

လ   င်ေးလဆ င်မှ  ပ  ်စ ေးယြိိုယွင်ေးလနပ သမြေင့် ် မပ မပင်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လ မှို 

၉၄။ ဦေးမမတ်သ  

င န်ေးဇွန် (၂) 
လ ငယ်မ  ေး၏ အ ေး စ ေးအဆင့််အတန်ေးမမင့််မ ေးလရေးအတွ ် အ ေး စ ေး 

လှိုပ်ရှ ေးမှိုမ  ေး လဆ င်ရွ ်လပေးရန် ထြိို ်သင့််သည့်် လထ  ်ပံ့်လက ေးမ  ေး 

လထ  ်ပံ့် န္ြိိုငလ်ရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လ မှို 

၉၅။ ဦေးကကညအ်ေ 

နွ းထိိုးကကီး (၁) 
န္ွောေးထြိိုေးက  ေးမမြိ ြို့နယ်၊ မမ တ လ  ေးရွ လ  ေးလ ်လဆေးလပေးခန်ေး၏ လဆ  ်လိုပ် 

ရန်   န်ရှြိလသ အပြိိုင်ေးအ ေး ဆ ်လ ်လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေး 

သည့််လမေးခွန်ေး။ 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လ မှို 

၉၆။ ဦေးစြိိုငေ်းလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

 ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

မပငဦ်ေးလွင်မမြိ ြို့နယ်၊ ဆင်မြေျူအင်ေးလ  ေးရွ ရှြိ   န်ေးမ လရေးလဆေးလပေးခန်ေးအ ေး 

မပ မပင်လပေးန္ြိိုင်လရေးနှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

 

၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လ မှို 

 


