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

က ယ်ပွင့််မပလမေးခွန်ေးမ  ေးအလပေါ်မပန်လည်လမြေက  ေးခ  ် 

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

၁။ ဦးသန းဌ း 

ဌ ောင ဦး (၂) 

ည ောင်ဦး မမ  ြို့နယ်၊ င ါ့သည ောက်မမ  ြို့နယ်ခွွဲနှင်ါ့ ညတောင်ဇင်အပု်စုအတွက် မ းသတ် 

ယောဉ်တစ်စ း ချထေားညပး န် အစ အစဉ် ှ / မ ှ  နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၆.၁၂.၂၀၁၂ 

(ပထမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၂။ ဦးတင ထွန း 

သပိတ ကျင း (၂) 

ကကော ှပ် တ ုက်နယ်အတွက် အစ ုး သတ်မှတ်ည းနှုန်းဖြင်ါ့ မ းသတ်ကေား (၁)စ း 

ဝယ်ယူခွင်ါ့ဖပ  န် က စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၆.၁၂.၂၀၁၂ 

(ပထမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၃။ ဦးဌ ောင မ င ့်သန း 

ဌကျောက ဆ   (၁) 

ညဇေ်ာဂျ  ဖမစ်ကူးတံတေား သံညေောင်ညေလ သစ်သေား တံတေားအေား အဆင်ါ့ဖမငါ့် 

ညဆောက်လုပ်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ  /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၆.၁၂.၂၀၁၂ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၄။ ဦးကိိုဌလး  

 တတရော(၂) 

ည ွှေညချောင်းညကျး  ော ြွံြို့မြ  းည းလမး်အေား ညကျောက်ညချောလမး်အဖြစ် 

ညဆောင ် က်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ / မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့်ဌ းခွန း။ 

၂၆.၁၂.၂၀၁၂ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၅။ ဦးကိိုဌလး  

 တတရော(၂) 

အမှတ် (၅)  ပ်ကွက်အတွင်း မတတ ော - စဉ်ါ့ကူးအည ှြို့ေက် ှ  ေု ေားနှစ်ဆူ 

ညဖမောက်ေက်လမ်းအေား ကတတ ောလမး်အဖြစ် ညြောကလ်ုပ်ညပး န် အစ အစဉ် 

 ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၆.၁၂.၂၀၁၂ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၆။ ဦးကိိုဌလး  

 တတရော(၂) 

စကျင ် ညကျောက်ဖပေားစက်ရုံမ ှ ညဖမောငဖ်မစ်အည ှြို့ေက်ကမ်း ှ  ညငတွလ ငုး် 

ညကျး  ော သ ုို့ ဆက်သွယ်ထေားညသော ညကျးလက်လမး်အေား ညကျောကည်ချောလမး် 

အဖြစ် ဖပ ဖပင်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၆.၁၂.၂၀၁၂ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၇။ ဦးကိိုဌလး  

 တတရော(၂) 

ညတောင်ပပံ းကက း ညကျး  ောနှင်ါ့ ည ောင်ကုန်းညဖမောက်ညကျး  ောချင်းဆက်လမး်အေား 

ဖပ ဖပငမ်ပ း ညကျောက်ညချောလမး်အဖြစ် ညဆောင ် က်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၆.၁၂.၂၀၁၂ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၈။ ဦးသိန းလှ 

မပ  ကက းတံခွန  (၂) 

ဖပ ်ကက း တံခွန်မမ  ြို့နယ်၊ (ဆ) ပ်ကွက်၊ ညအးသုခလမ်းအေား ကတတ ောလမး် 

အဖြစ် တ ုးဖမှင်ါ့ညဆောင ် က်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၆.၁၂.၂၀၁၂ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၉။ ဦးသိန းလှ 

မပ  ကက းတံခွန  (၂) 

ဖပ ်ကက းတံခွန်မမ  ြို့နယ်၊ ၆၈ လမး်အေား ကတတ ောလမး်အဖြစ် 

ညဆောင ် က်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ ”နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၆.၁၂.၂၀၁၂ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၀။ ဦးစိိုးဌ ော ရ   

 လိှိုင  (၁) 

မလ ှုင်မမ  ြို့နယ်၊ ညပျောေ်ွယ်ညကျး  ော ှ  ြ ုးတလဆ ် ဖပ ဖပင်ညပးန ုင်ည းက စစနှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၆.၁၂.၂၀၁၂ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁။ ဦးတင ဦး 

ဌပျော ဘွယ (၂) 

၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ဖပဋ္ဌောန်းခွဲါ့ညသော ဥပညေနှင်ါ့ မ  ညတွ်သ ်ါ့ 

စမံုတံတေားအသုံးဖပ ခွင်ါ့ ညကောက်ခံဖခငး်အေား စ စစ်၍ ဥပညေနှင်ါ့အ   

ညဆောင ် က်ညပး န်က စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၆.၁၂.၂၀၁၂ 

(ပထမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 



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

၁၂။ ဦးလှဝင း  

 တတရော (၁) 

မတတ ောမမ  ြို့နယ်၊ အထက်ညတောင်က ုငး်ညကျး  ောအပု်စု၊ ဥမှငည်ကျး  ောတွင် တ ုက် 

နယ ်ညဆးရုံ ြွင်ါ့လှစ်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၆.၁၂.၂၀၁၂ 

(ပထမလနို့) 

လူမှု 

၁၃။ ဦးလှဝင း  

 တတရော (၁) 

ဆ ်ကက းစု ညကျး  ော အမှတ်(၁၂၈)မူလွန်ညကျောငး် ညကျောငး်ညဆောငသ်စ် 

မပ းညဖမောက် န် ပ ောည းဌောနမှ  န်ပံုညငခွျထေားညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၆.၁၂.၂၀၁၂ 

(ပထမလနို့) 

လူမှု 

၁၄။ ဦးလှဝင း  

 တတရော (၁) 

အထက် ညတောင်က ုငး်ညကျး  ော အ.လ.က(ခွွဲ) ညကျောင်းညဆောင်သစ်မပ းညဖမောက ်န် 

လ အုပ်ညသော  န်ပံုညင ွခွွဲညဝချထေားညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် 

ဌ းခွန း။ 

၂၆.၁၂.၂၀၁၂ 

(ပထမလနို့) 

လူမှု 

၁၅။ ဦးလှဝင း  

 တတရော (၁) 

ကမ်းတြက်ညကျး  ောအုပ်စု သွဲကျင်းကုန်းညကျး  ောအေား ဖပ ်ထွဲည း 

အမ ်ညပ က် ညကျး  ောဖြစ်ည းက စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၇.၁၂.၂၀၁၂ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 

၁၆။ ဦးဌ ော ဝင း 

ရ   းသင း (၁) 

ဖမန်မောန ုင်ငံ  ွဲတပ်ြွွဲြို့၏ တ ုင်းအတွင်း မမ  ြို့နယ်အလ ကု် မှုခင်းကက  တငက်ောကွယ် 

ည းမျေား မ ်ကွဲါ့သ ုို့ ညဆောင ် က်လျက် ှ သ ်က ု သ  ှ လ ညုကကောင်းက စစနှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၇.၁၂.၂၀၁၂ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 



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

၁၇။ ဦးဌ ောင ကက   

မ စ သေား (၁) 

ခရ ငုပ်တ်လမး် ှ  သံ  ောကက းညကျး  ောမှ ဖမစ်သေားမမ  ြို့နယ် ( န်ကုန်-မနတညလး 

လမး်မကက း)   ော ှ ် - ေံုကွငး်အထ  (၅) မ ုင ် (၂) ြောလံခုန်ို့ ှ ်ညသော 

ညကျောက်ခင်းဂျငး် ညဖမသေားညကျောက်လမး်မှ ကတတ ောလမး် အဆင်ါ့ ဖမှင်ါ့တင် 

ညပးပ  န်နှင်ါ့ ယငး်လမ်းညပေါ် ှ  သစ်သေားတံတေား (၁၀)စင်း ဖပ ဖပငည်ပး န် 

အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၇.၁၂.၂၀၁၂ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၁၈။ ဦးတင ထွန း 

သပိတ ကျင း (၂) 

ကကော ှပ် -ပုတ းဖြြူ - မင်းကုန်း   ောချငး်ဆက်လမး်အေား ညကျောကည်ချောလမး် 

အဖြစ် ညြောကလ်ုပ်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၇.၁၂.၂၀၁၂ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၁၉။ ဦးသိန းလှ 

မပ  ကက းတံခွန  (၂) 

ဖပ ်ကက းတံခွန်မမ  ြို့နယ်၊ ၆၂လမ်းနှင်ါ့ (ညအ-၃)လမး်ဆံုအေားမ းပွ  င်ါ့ တပ်ဆင် 

ညပး န် အစ အစဉ်  ှ  /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့်ဌ းခွန း။ 

၂၇.၁၂.၂၀၁၂ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၀။ ဦးသိန းလှ 

မပ  ကက းတံခွန  (၂) 

ဖပ ်ကက း တံခွန်မမ  ြို့နယ်၊ (ဆ) ပ်ကွက်၊ ၅၁လမ်း၊ ေေ-၂၅ညဖမညန ောတွင် 

ည းသစ် တ ်ညဆောကည်ပး န် အစ အစဉ်  ှ  /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၇.၁၂.၂၀၁၂ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၁။ ဦးကက  ဌေ 

နွ းထိိုးကက း (၁) 

နွ းထ ုးကက း မမ  ြို့နယ်မှ ဝက်လးူ - မမ  ြို့သော မမ  ြို့နယ်ချငး်ဆက်လမ်းညပေါ် ှ  

ည ညကျော ်တံတေားမျေား ဖပ ဖပင်ညပးန ုင် န် အစ အစဉ်  ှ  /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် 

ဌ းခွန း။ 

၂၇.၁၂.၂၀၁၂ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 



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

၂၂။ ဦးကက  ဌေ 

နွ းထိိုးကက း (၁) 

ကန်န း  ော နှင်ါ့ လက်ပန်  ော ညကျး  ောချငး်ဆက်လမး်အေား ဆက်လက် 

ညြောက်လုပ်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ  နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၇.၁၂.၂၀၁၂ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၃။ ဦးသန းဌ း 

ဌ ောင ဦး(၂) 

ပုဂံည ောငဦ်းမမ  ြို့သ ုို့ ည ောက ှ် ညသော န ုငင်ဖံခေားသေားမျေားထံမှ ည ှးည ောငး် 

နယ်ညဖမ ဝင်ညကကး (ဇုန်ညကကး) (၁၀)ညေေါ်လောညကောက်ခံ  ှ မှု ညငွအညပေါ် ညေသခံ 

မမ  ြို့သ ုို့ ဖပန်လ ်အသုံးချခွင်ါ့  ှ /မ ှ နှင်ါ့ ယငး်  ှ ညငအွေား မ ်သ ်ါ့ က စစ ပ်မျေား 

တွင် အသုံးဖပ ညနသ ်က ု သ  ှ လ ညုကကောင်းနှင ့် စပ လျဉ း သ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၇.၁၂.၂၀၁၂ 

(ေိုတြိယလနို့) 

ဘဏ္ဍ /အခွန် 

၂၄။ ဦးဌ ောင ကက   

မ စ သေား (၁) 

ချငး်  ော အုပ်စု၊ ချငး်  ောမှ   ောသစ်  ောအန း လက် ှ  းထ းု - ဖမစ်သေားလမး်သ ုို့ 

ဆက်သွယ်ညသော ညဖမောငး်ညေောငက် ု ဂျင်းညကျောက်ခင်းညပး န်က စစနှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၇.၁၂.၂၀၁၂ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၅။ ဦး ိိုးမ င ့်သိန း 

သောစ   (၁) 

ေူးရံုညကျး  ောအပု်စု၊ ကူဖြြူညကျး  ော ှ  ည ောဓ ကန်အေား ဖပန်လ ်တူးညြော် 

ဖပ ဖပငည်ပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၇.၁၂.၂၀၁၂ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၆။ ဦး ိိုးမ င ့်သိန း 

သောစ   (၁) 

ငကှ်မငး်ကုန်း ည လ ွဲဆ ်မှ ည ညပးညဖမောင်းအေား ညဖမောငး်ပံုစံကျ 

ဖပန်လ ်တူးညြော် ဖပ ဖပငည်ပး န်နှင်ါ့ ည ထ န်း ှပ်တေားမျေားပ  

ထ ်ါ့သွငး်တ ်ညဆောက် ညပးန ုင် န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ း သ  ့် 

ဌ းခွန း။ 

၂၇.၁၂.၂၀၁၂ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၂၇။ ဦးဌ ောင ကက   

မ စ သေား (၁) 

အ ုးသူကက း - အငး်ကုန်းလမး်အပ ုင်း ၉/၆ အန း ှ  တံတေားအမှတ် (၇/၁၀)သ ် 

ကျ   းညပ က်ပျက်စ းမပ း လမး်သေားအ ှ ် (၃၀)ညပမှောလ ်း ညတောငက်ျ ည  

တ ုက်စေားဖခငး်ညကကောင်ါ့ ဖပ ဖပငည်ပး န်က စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၇.၁၂.၂၀၁၂ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၂၈။ ဦးဌ ောင လင း 

မ စ သေား(၂) 

ဖမစ်သေားမမ  ြို့ ညအောတ် ုတယ်လ ြုန်း တပ်ဆင်ထေားညသော Pair  ကက  း D.B.box က  ု

လက် ှ အညနအထေားမှ စနစ်တကျ တ ုးချွဲြို့တပ်ဆင်ညဆောင်  က်ညပး န် က စစနှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၇.၁၂.၂၀၁၂ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၂၉။ ဦးဌ ောင လင း 

မ စ သေား(၂) 

မ ုေ ုင်း တယ်လ ြုန်းမျေား၏ ညခေါ်ဆ ုခအေားတစ်မ နစ်လျှင ်(၅၀)ကျပ်မှ (၂၅)ကျပ် 

နှုန်းသ ုို့ ညလျှောါ့ချညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၇.၁၂.၂၀၁၂ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၃၀။ ဦးလှဝင း 

 တတရော (၁) 

မတတ ောမမ  ြို့နယ်၊ ည နံို့သော အ.ထ.က(ခွွဲ) အေား အ.ထ.ကအဖြစ် တ ုးဖမှင်ါ့ညပး န် 

အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၇.၁၂.၂၀၁၂ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၃၁။ ဦးလှဝင း 

 တတရော (၁) 

မတတ ောမမ  ြို့နယ်၊ ညကျောက်တံတေား အ.ထ.က(ခွွဲ)အေား အ.ထ.ကအဖြစ် 

တ ုးဖမှင်ါ့ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

  

၃၂။ ဦးလှဝင း 

 တတရော (၁) 

မတတ ောမမ  ြို့နယ်၊ သ ကကန်းညတောငည်ကျး  ော အမှတ်(၆၇)မူလွန်ညကျောငး်အေား 

အ.လ.က(ခွွဲ) အဖြစ် တ ုးဖမှင်ါ့ညပး န် အစ အစဉ်  ှ  /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် 

ဌ းခွန း။ 

၂၇.၁၂.၂၀၁၂ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 



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

၃၃။ ဦးကိိုဌလး 

 တတရော(၂) 

မတတ ောမမ  ြို့နယ်၊ ပတ်လ ်အငး်ညကျး  ော အမှတ်(၁၂၁)မူလွန်ညကျောင်းအေား 

အ.လ.က(ခွွဲ) အဖြစ် တ ုးဖမှင်ါ့ညပး န် အစ အစဉ်  ှ  /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် 

ဌ းခွန း။ 

၂၇.၁၂.၂၀၁၂ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၃၄။ ဦးကိိုဌလး 

 တတရော(၂) 

မတတ ောမမ  ြို့နယ်၊ ဥေ န်တွွဲေက် အ.ထ.ကအေား အ.ထ.က(ခွွဲ)အဖြစ် တ ုးဖမှင်ါ့ 

ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့်စပ လျဉ း သ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၇.၁၂.၂၀၁၂ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၃၅။ ဌ ေါက တောဌကျော လှ 

ချ  းဌ းသောစံ(၁) 

မနတညလးမမ  ြို့ညပေါ် ှ  စ းပွေားည းအညဆောက်အအံုကက းမျေားတွင ် န ်းပ ောဖမင်ါ့ 

မ းညေးကောကွယ်ည းစနစ်နှင်ါ့ န း်ပ ောဖမင်ါ့ အလ ုအညလျောက် မ းမငှ မ်း 

သတ်န ုင်မ ်ါ့ ပစစ ်းမျေားတပ်ဆင်ထေားည းက စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 

၃၆။ ဌ ေါ်တင တင  ော 

ချ  းဌ းသောစ ံ(၂) 

ဖပ ်ကက းညပျောေ်ွယ်အည ှြို့ ပ်ကွက်အပ အဝင ် မနတညလးခရ ုင်၌ မ းကင်း မျေား 

စနစ်တကျ ဖပန်လ ်ထေား ှ ညပးည းက စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 

၃၇။ ဦးထွန းဝင း 

ချ  းမ သောစ   (၂) 

ဖမ  ်နနဒ  ပ်ကွက် ၄၉လမး် ည ောင်ပငလ်မ်းညထောင်ါ့ လမ်းပျက်စ း ညနမှုအေား 

ဖပ ဖပငည်ပးန ုင်ည းက စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၃၈။ ဦးထွန းဝင း 

ချ  းမ သောစ   (၂) 

ပန်း ံညတော ်ညချောင်းကူး သစ်သေားတံတေား (၂)စင်းအေား ဖပန်လ ် တ ်ညဆောက် 

ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 



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

၃၉။ ဦးထွန းဝင း 

ချ  းမ သောစ   (၂) 

ဖမ  ်နနဒ  ပ်ကွက် ဖမဉ္စြူလမး် ၅၃လမ်းမှ ၄၄လမး်ထ  ကတတ ောလမ်း 

ခင်းညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၄၀။ ဦးဌကျော ဌ း 

 ိတထ လော (၂) 

စ ပ်င်သောယောည းကက း၏ အည ှြို့ေက် ည းပတ်လမ်းညပေါ်တွင် ကုန်စ မ်း 

ကေားကက းကေားငယ်မျေား  ပ်တန်ို့ဖခငး်နှင်ါ့ လမး်မညပေါ်တွင် ည းဆ ုင် ည ောင်းချဖခင်း 

မျေားညကကောင်ါ့ လမး်လံးုဝပ တ်ဆ ုို့မပ း မ းညေးအနတ ောယ်နှင်ါ့ ကျန်းမောည းအတွက် 

စ ုး  မ် သ ်ါ့က စစ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၄၁။ ဦးသန းဌ းဌ ောင  

ဌတောင သော (၁) 

လယ်ကွက်ကက းညကျး  ောအပု်စု လယ်ကွက်ကက းညကျး  ောနှင်ါ့ သပွတ်ပငတ်ွဲ 

ညကျး  ောအပု်စု စွန်းလွန်းညကျး  ောချငး်ဆက် လမး်အ ှ ် (၁၂)မ ုင်အေား 

အဆင်ါ့ဖမှင်ါ့တင် ညဆောင်  က်ညပးန ုင်ည းက စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၄၂။ ဦးသန းဌ းဌ ောင  

ဌတောင သော (၁) 

ဝွဲညလောင်ညကျး  ောနှင်ါ့ င ါ့သည ောကမ်မ  ြို့နယခ်ွွဲသ ုို့ ဆက်သွယ်ထေားညသော ဝွဲညလောင် 

-   ောသစ် - င ါ့သည ောက ်လမး် ှ ် မ ုင် (၁၅)မ ုင်အေား ဖပ ဖပငမ်ပ း အဆင်ါ့ဖမှင်ါ့တင် 

ညဆောင ် က်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ / မ ှ နှင ့် စပ လျဉ း သ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 



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

၄၃။ ဦးသန းဌ းဌ ောင  

ဌတောင သော (၁) 

ညတောင်သောမမ  ြို့နယ်၊ ရုံးညတောညကျး  ောတံတေားအေား မမ  ြို့နယ်စ ်ပင် 

သောယောည းအြွွဲြို့၏  န်ပံုညငဖွြငါ့် ဖပ ဖပငည်ဆောင်  က်န ုငမ် ်ါ့ အညဖခအညန 

မ ှ ပ ၍ တ ုင်းညေသကက းအစ ုး အြွွဲြို့မှ ပံါ့ပ ုးကူ  ညဆောင ် က်ညပးည း က စစနှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၄၄။ ဦးသန းဌ းဌ ောင  

ဌတောင သော (၁) 

လမး်ညဖမမျေားညပေါ်တွင် အညဆောက်အဦ ကျြူးညကျောည်ဆောက်လုပ်ဖခငး်နှင်ါ့ 

ပတ်သက်၍ စ ်ပင်သောယောဥပညေနှင်ါ့အ   အည းယူထ န်းညကျောငး်ည း 

က စစနှင ့် စပ လျဉ း သ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၄၅။ ဦးတိိုင းဌ း 

ဌကျောက ပန းဌတောင း(၁) 

ညမေ်ာညတော်ယောဉ် ညဖပးဆွွဲဖခငး်လုပ်ငန်းအတွက် စ းပွေားည းလုပ်ငန်း လံးုဝ 

လုပ်က ုငဖ်ခငး်မ ှ ညသောကောလမျေားအတွက် စ ်းကကပ်မ ်ါ့ အခွန်ညငွ ကင်းလွတ် 

ဖခငး် သ ုို့မ ုတ် ညဖပညလျောါ့ညကောကခ်ံဖခင်းမျေား ဖပ လုပ်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ  /မ ှ  

နှင ့်စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

ဘဏ္ဍ /အခွန် 



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

၄၆။ ဦးမ တ သူ  

ငေါန း ွန  (၂) 

င န်းဇွန်မမ  ြို့နယ်၊ သေားကျင် - နတ်ကက း - ညပ က်ညတော ည ထ န်းည ကောတောအေား 

ဖပ ဖပင ်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၄၇။ ဦးမ တ သူ  

ငေါန း ွန  (၂) 

ညြောငး်ကညတော ဆ ် ပင်မညဖမောင်းမကက းမှညဖမောငး်ဆံုးအထ  သွဲနုန်းမျေား 

တူးညြောဖ်ခင်းနှင်ါ့ ညဖမောင်းညေောင်မျေား ကကံါ့ခ ုင်မှုညကောငး်မွန်ည း ညဆောင်  က်ညပး န် 

အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၄၈။ ဦးမ တ သူ  

ငေါန း ွန  (၂) 

င န်းဇွန်မမ  ြို့နယ်၊   ောသစ် လျှပစ်စ်ဖမစ်ည တငမ်ှ ည ပ ုည ဝပ်ညန ောတွင် 

ည ပ ုထွကည်ပ က် ညြောက်လုပ်ညပး န်က စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၄၉။ ဦးဌ းသန ့်ဌဆွ 

နွ းထိိုးကက း (၂) 

နွ းထ ုးကက းမမ  ြို့နယ်၊ ေံုသောညကျး  ောအုပ်စုအတွင်း ှ  ဆေားညတောင်ကန် အေား 

အညသးစေား ဆ ်ညဖမောင်း ဖပ ဖပငည်ပးန ုင ်န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် 

ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၀။ ဦးဌ ောင လင း 

မ စ သေား (၂) 

ဖမစ်သေား မမ  ြို့နယ်၊ မမ  ြို့မအည ှြို့ ပ်ကွက်၊ ကင်းတေားဝင်းကွက်သစ်တွင ် ၂၀၀ 

ညက ွ ညအ ထ န်စညြော်မောတစ်လံုး တပ်ဆင်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ  နှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 



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

၅၁။ ဦးစိိုးဌ ော ရ   

  လိှိုင  (၁) 

 ပ်ကွက်ကက း (၃) နယ်ညဖမ၊ အမှတ် (၁၂/၁၃) ပ်ကွက်၊ သူညဌးကုန်းေူတောအန း 

 ပ်ကွက်မျေားတွင် (၁၁/ဝ.၄)ညက ွ  (၃၁၅)ညက ွ ညအ ထ န်စညြောမ်ောခွွဲရုံ တစ်ရုံ 

တ ်ညဆောကည်ပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၅၂။ ဦးကိိုဌလး 

 တတရော (၂) 

ပျဉ်ကောညကျး  ော အမှတ် (၈၉) မူလွန်ညကျောင်း၏ ညကျောင်းညဆောငည် ောင်းအေား 

ဖပ ဖပင ်န် အတွက် ပ ောည းဌောနမှ  န်ပံုညငွခွွဲညဝချထေားညပး န် အစ အစဉ် 

 ှ /မ ှ  နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၅၃။ ဦးကိိုဌလး 

 တတရော (၂) 

မော ေငည်ကျး  ော၊ အမှတ်(၂၉) အ.မ.က ညကျောငး်ညဆောင်သစ် 

ညဆောက်လုပ်မပ းစ း န် အတွက် လ အုပ်ညသော  န်ပံုညင ွ ခွွဲညဝချထေားညပးန ုင်ဖခငး် 

 ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၅၄။ ဦးကိိုဌလး 

 တတရော (၂) 

ညနပူညကျး  ော၊ အမှတ် (၁၄၆) အ.မ.ကညကျောင်း၏ ညကျောင်းညဆောင်သစ်အေား 

ဥပဓ ရုပ ် ညကောင်းမွန် န် ညဆောင်  က်ညပးန ုငဖ်ခင်း  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် 

ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၅၅။ ဦးသန းဌ ောင  

သပိတ ကျင း (၁) 

ညချောင်းကက းညကျး  ောအုပ်စု၊ ည ထွကည်ကျး  ော အ.မ.ကညကျောင်းအေား 

တစ်ဆင်ါ့တ ုးဖမှင်ါ့ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 



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

၅၆။ ဦးတင ထွန း 

သပိတ ကျင း(၂) 

သပ တ်ကျငး် မမ  ြို့နယ်၊ ညပ က်တပင် အ.လ.ကညကျောင်းအေား အ.ထ.က(ခွွဲ)အဖြစ် 

တ ုးဖမှင်ါ့ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၅၇။ ဦး ိိုးနိိုင ဌကျော  

  ရပူရ (၁) 

မှန်တန်း ပ်ကွက်သ ် လူဦးည ၊ အ မ်ညထောငစ်ုအမျေားဆံုးညနထ ငု်ညသော 

 ပ်ကွက ် တစ်ခုဖြစ်ဖခငး်ညကကောင်ါ့ မမ  ြို့နယ်မ းသတ်စခန်းခွွဲ တစ်ခုထေား ှ ညပးည း 

က စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

လ ို/နယ် 

၅၈။ ဦးဌကျော ဌ း 

 ိတထ လော (၂) 

မ တထ လော မမ  ြို့နယ်အတွင်း ှ  စင်တင်ညတးဂ တဆ ုင်မျေား၊ ကော ောအ ုညကခန်းမျေား၊ 

အနှ ပ်ခန်းမျေားနှငါ့ ် ပတ်သက်၍ အုပ်ချ ပ်ည းအြွွဲြို့သ ုို့ တ ုင်ကကေားခွဲါ့ ညသော်လ ်း 

အည းယူညဆောင ် က်ညပးဖခငး်မ ှ သ ်ါ့က စစနှင ့် စပ လျဉ း သ  ့်ဌ းခွန း။ 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

လ ို/နယ် 

၅၉။ ဦး ိိုးမ င ့်သိန း 

သောစ  (၁) 

အမှတ် (၁)  ပ်ကွက်၏ အညန ကေ်က်ဖခမ်းတွင် ည ဂ လံ (၁၀၀၀၀)ဆံါ့ 

မ းသတ် ည ညလှောင် အုတ်ကန်တစ်ခု တ ်ညဆောကည်ပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ  

နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

လ ို/နယ် 

၆၀။ ဦးဝင းမ င ့် 

ဌကျောက ပန းဌတောင း (၂) 

ညကျောက်ပန်းညတောငး်မမ  ြို့နယ်တွင ် ယောဉ်ကက း/ယောဉ်ငယ်၊ ညမောည်တော် ဆ ုင်ကယ် 

မျေား စနစ်တကျသွေားလောည း ထ န်းသ မ်းန ုင ်န်အတွက် ယောဉ်ထ န်း  ွဲမျေား 

ခန်ို့ထေားညပးည းက စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

လ ို/နယ် 



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

၆၁။ ဦးသိန းလွင  

မပ  ကက းတံခွန  (၁) 

ဖပ ်ကက းတံခွန်မမ  ြို့နယ်၊ ြွံြို့မြ  းမှုလုပ်ငန်းမျေား ကျယ်ကျယ်ဖပန်ို့ဖပန်ို့ 

အညကောင်အထ ်ညြေ်ာ ညဆောင်  က်န ုင်ည းက စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၆၂။ ဦးဌ ောင သိန း 

  ရပူရ (၂) 

အမ ပူ  မမ  ြို့နယ်၊ ဖမစ်ညလောငး်ညကျး  ော လမး်မကက းသ ် ပျက်စ းညနပ သဖြင်ါ့ 

ဖပ ဖပငည်ပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၆၃။ ဦးဌ ောင သိန း 

  ရပူရ (၂) 

ဖပ ်လံုးညကျော်ညကျး  ောနှင်ါ့ ညဆောက်ညတောဝညကျး  ောတ ုို့ ဆက်သွယ် ထေားညသော 

ချဉ်းကပ် အတု်ခံသစ်သေားတံတေား ပျက်စ းညနပ သဖြင်ါ့ ဖပန်လ ်ဖပ ဖပငည်ပး န် 

အစ အစဉ် ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၆၄။ ဦးဌ းသန ့်ဌဆွ 

နွ းထိိုးကက း (၂) 

ည ောင်ညဖခညပေါ် အမကတွင် သန်ို့ ှငး်ညသော ညသောက်သုံးည ြူလံညုစ န် 

ည ညလှောငက်န် တ ်ညဆောက်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ း သ  ့် 

ဌ းခွန း။ 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၆၅။ ဦးဌ းသန ့်ဌဆွ 

နွ းထိိုးကက း (၂) 

အမှတ် (၆)  ပ်ကွက်နှင်ါ့ စ ပ်င်ညကျး  ော မမ  ြို့ဆက်အညဖြောင်ါ့လမး် အမပ းသတ် 

ဆက်လက် ညဆောင ် က်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၆၆။ ဦးဌ းသန ့်ဌဆွ 

နွ းထိိုးကက း (၂) 

ေ ုင်းလ ် ညကျး  ောအုပ်စု၊ ေ ုင်းလ ်(တ)နှင်ါ့ ေ ုင်းလ ်(မ)ညကျး  ော 

ဆက်သွယ် ထေားသ ်ါ့ မူလသစ်သေားတံတေားမှော ည နစ်ဖမ ပ၍် 

ပျက်စ းသွေားပ သဖြင်ါ့ သံကူကွန်က စ် တံတေားအသစ် တ ်ညဆောက်ညပး န် 

အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 



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

၆၇။ ဦးဌ ောင သိန း 

  ရပူရ (၂) 

 အမ ပူ မမ  ြို့နယ် တမုဆ ုးမ န်းညဖမောင်းလမး် (၂)မ ုင်ခန်ို့အေား ညကျောကည်ချော 

လမး် အဖြစ် ဖပ ဖပငည်ပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၆၈။ ဦးဌ ောင ဌ ောင ဦး 

ဝ  းတွင း (၁) 

ကုကက  စု ညကျး  ောအုပ်စု ညတောင်လ ်မ းုညနှ င်းဆ ်အေား သက်ဆ ုင် ောဝန်ကက း 

ဌောနမှ ဖပန်လ ်တူးညြေ်ာညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၉။ ဦးဝင းမ င ့် 

 ဝ  းတွင း(၂) 

လူးခငး်ညကျး  ော အုပ်စု၊ ပျေားစွွဲ အညန က်ညကျး  ော ှ  နွ းနန်ကန်ကက းအေား 

ဖပန်လ ် ဖပ ဖပငည်ပး န် အစ အစဉ်  ှ  /မ ှ  နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့်ဌ းခွန း 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၇၀။ ဦးဝင းမ င ့် 

 ဝ  းတွင း(၂) 

 ြလန်ကန် ညကျး  ောအုပ်စု၊ ြလန်ကန်ညကျး  ော ှ  ညတောင်ကန်ကက းကန်အေား 

ဖပန်လ ်တူးညြောည်ပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့်စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၇၁။ ဦးဌ ောင ကက   

မ စ သေား (၁) 

မမ  ြို့ညပေါ် (၆) ပ်ကွက်တွင ် စ ုက်ထထူေားညသော သစ်သေား/ သံဓောတ်တ ုင်မျေားမှ 

ကွန်က စ် ဓောတ်တ ုင်မျေား ညဖပောငး်လွဲညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၇၂။ ဦးဌ ောင လင း 

မ စ သေား (၂) 

ဖမစ်သေားမမ  ြို့ ညပေါ်တွင် လျှပ်စစ်လမ်းမ းတ ုငမ်ျေားအေား နှစ်ပင်ကက  းမှ ညလးပင်ကက  း 

နှင်ါ့ ဆက်စပ်ပစစ ်းမျေားဖြင်ါ့ အစေားထ ုး ဖြ ်ါ့တင်း ညဆောင်  က်ညပး န် 

အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 



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

၇၃။ ဌ ေါ်တင တင  ော 

ချ  းဌ းသောစ ံ(၂) 

မနတညလးဖပ ်သူူ့ညဆးရုံကက း၌ ညဆးြ းုမတတ်န ုင်သ ်ါ့ အမှန်တကယ် 

နွမ်းပ းသူမျေားအေား တောဝန် ှ သူမျေားအညနဖြငါ့် မ ်ကွဲါ့သ ုို့စ စဉ်ထေားသ ် က ု 

သ  ှ လ ုသ ်ါ့က စစနှင ့်စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။  

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၇၄။ ဦးထွန းဝင း 

ချ  းမ သောစ  (၂) 

ချမ်းဖမသောစ ်မမ  ြို့နယ်၊ အ.မ.က (၅)ညကျောငး်ညဆောင်အေား ဖပ ဖပငည်ပး န် 

အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၇၅။ ဦးဌဆွသန း  

ပိုသိ  ကက း (၁) 

မွဲကင်းကုန်း ညကျး  ောအပု်စု၊ စ ်သောယော ပ်ကွက် အမှတ်(၇၄) အ.မ.က 

ညကျောင်း ညဆောငအ်ေား ဖပ ဖပင်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ  /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် 

ဌ းခွန း။ 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၇၆။ ဦး ိိုးနိိုင ဌကျော  

  ရပူရ (၁) 

အမ ပူ  မမ  ြို့နယ်၊ မှန်တန်း ပ်ကွက် ှ  အ.လ.က(ခွွဲ)အေား 

အ.လ.ကညကျောင်းအဖြစ် အဆင်ါ့တ ုးဖမှင်ါ့ညပး န် အစ အစဉ်  ှ  /မ ှ နှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၇၇။ ဦးဌကျော တင  

 ငေါန း ွန  (၁) 

ပျဉ်းလှညတော ညကျး  ော အ.မ.က (လွန်)ညကျောင်းအေား အ.လ.က(ခွွဲ)အဖြစ် 

အဆင်ါ့ တ ုးဖမှင်ါ့ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ  နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 



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

၇၈။ ဦးဌကျော တင  

ငေါန း ွန  (၁) 

င န်းဇွန် မမ  ြို့နယ်အတွင်း ှ  တမောပင ်အ.မ.က အပ အဝင် အ.မ.ကညကျောင်း (၄) 

ညကျောင်း၏ ညကျောငး်ညဆောင်မျေားအေား ဖပန်လ ်ဖပ ဖပင်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ  / မ ှ  

နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၇၉။ ဦးသန းဌ းဌ ောင  

ဌတောင သော (၁) 

 ကန်ညတောည်ကျး  ောအုပ်စု၊  ေွဲညကျး  ော ညဖမနုကျွန်း၏ တ ုင်းဖခေား နယ်န မ တ် 

တ ကျစွော သတ်မှတ်ညပးည းက စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၈၀။ ဦးသန းဌ းဌ ောင  

ဌတောင သော (၁) 

ညကျောဇ ညကျး  ောအပု်စုမှ အဖငငး်ပွေားညဖမနုကျွန်းက ု အဖမန်ဆံုးတ ုင်းတော 

သတ်မှတ်ညပးည းက စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၈၁။ ဦးသန းဌ း 

ဌ ောင ဦး (၂) 

ကမဘောလှ ်ါ့ခ  းသ ်(န ုင်ငဖံခေားသေား)မျေားအတွက် ပုဂံ-ည ောငဦ်းမမ  ြို့၏ 

ပတ်ဝန်းကျင် လမး်မကက း လမး်ညေးဝွဲ/ ယောတွင ် စက်ေ းစ းလမ်းမျေား 

ထ ်ါ့သွငး် ညပး န် အစ အစဉ်  ှ / မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၈၂။ ဦးဌဆွသန း 

ပိုသိ  ကက း(၁) 

မမ  ြို့လယ် လမး်မကက းဖြစ်သ ်ါ့ ကျန်စစ်သေားလမး်ညပအ ှ ် (၄၀၀၀)ခန်ို့နှင်ါ့ 

ပုသ မ်ကက းမှ သစ်ချ   ကုန်းညကျး  ောအထွက ် မမ  ြို့တွင်းလမ်းအပ ုငး် (၁၁၉၀) 

ညပခန်ို့အေား ကတတ ောလမး်အဖြစ် ဖပ ဖပငည်ပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၈၃။ ဦးဌဆွသန း 

ပိုသိ  ကက း(၁) 

 န်ကင်း သောယော ညတောင/်ညဖမောက် သုံးလမ်း ညပအ ှ ်(၂၉၅၀)ညပခန်ို့ အနက် 

(၁၄၀၀)ညပမှော ညကျောကည်ချောလမး်ဖပ ဖပင်မပ းဖြစ်၍ ကျန် ှ ညသော(၁၅၅၀) 

ညပအေား ညကျောက်ညချောလမး်အဖြစ် ဆက်လက်တ ုးချွဲြို့ဖပ ဖပင်ညပး န် အစ အစဉ် 

 ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၈၄။ ဦးကိိုကိိုလွင   

ပိုသိ  ကက း (၂) 

သကကယ်ကျင်းညကျး  ောနှင်ါ့ ေုတ်ညကျး  ောအေား  ောသ မည  းသွေားလော 

န ုငည် းအတွက် ညကျး  ောချငး်ဆက်ညဖမသေားလမး် ညြောက်လပု်ညပး န် 

အစ အစဉ်  ှ /မ ှ  နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၈၅။ ဦးကိိုကိိုလွင   

ပိုသိ  ကက း (၂) 

အင်ကျယ် ညကျး  ော နှင်ါ့စွယလ်ှ (  ောသစ်ညကျး  ော)တ ုို့အေား ဆက်သွယ်ထေား 

ညသော ညကျး  ောချငး်ဆက် ညဖမသေားလမ်း ဖပ ဖပင်ညဖမြ ုို့ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ  

နှင ့်စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၈၆။ ဦးသန းဌ း 

ဌ ောင ဦး (၂) 

ဖမန်မောကျပ်ညငွနှင်ါ့ အညမ  ကန်ညေေါ်လောညငွစကကြူလွဲလှယ် ောတွင ်ညငတွန်ညကကး 

အလ ုက် သတ်မှတ်ညငလွွဲလှယ်နှုန်းအတ ုငး် တစ်ညဖပး    ှ ည း စ စဉ် 

ညဆောင ် က်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့်စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

ဘဏ္ဍ /အခွန် 

၈၇။ ဦးသန းဌ း 

ဌ ောင ဦး (၂) 

ဧ ်ါ့လမ်းညွန် (Regional Guide) သငတ်န်းည ောင်ဦးမမ  ြို့တွင် 

ြွင်ါ့လှစ်သငက်ကေားညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ  နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

ဘဏ္ဍ /အခွန် 



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

၈၈။ ဦးဌ ောင မ င ့်သန း 

ဌကျောက ဆ  (၁) 

ညကျောက်ဆ ်မမ  ြို့ ညေောဂဝတ  - ေင်စုတံတေားအေား အဆင်ါ့တ ုးဖမှင်ါ့ 

ညပး န်က စစနှင ့်စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၉။ ဦးဌ ောင လင း  

မ စ သေား (၂) 

ကူမွဲမှ ကင်းတေားတမံ (၂၁) မ ုငလ်မး်အေား ကတတ ောလမး် အဆင်ါ့ဖမှင်ါ့တင် 

ညပးည းက စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။  

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၉၀။ ဦးကိိုကိိုလွင  

ပိုသိ  ကက း (၂) 

အင်ကျယ် ညကျး  ော ကွငး်အမှတ် (၄၇၂)သ ုို့သွေားညသော ညတောင်သူကုန်ထုတ် 

လမး် ှ  အသေားတံတေား ပျက်စ းညနမှုအေား အသစ်ဖပ ဖပငတ် ်ညဆောက်ညပး န် 

အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။  

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၉၁။ ဦးကက  ဌေ  

နွ းထိိုးကက း (၁) 

နွ းထ ုးကက း မမ  ြို့နယ် ကန်န းကန်အေား ဖပ ဖပင်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ  နှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၉၂။ ဦးကက  ဌေ 

နွ းထိိုးကက း (၁) 

ညအောက်ကန်ကက း ကန်၊ ခံစပ်ညတောကန်နှင်ါ့ ည ောငပ်င်ကန်မျေားအေား 

ဖပ ဖပငည်ပး န် အစ အစဉ်  ှ  /မ ှ  နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၉၃။ ဦးတင ဦး  

ဌပျော ဘွယ  (၂) 

ညချောင်းညကောက် မူလ ညချောင်းည ောင်း ဖပန်လ ်တူးညြောည် းလုပ်ငန်း 

မပ းဖပတ်ညအောင် ညဆောင ် က်ည းအတွက် ဥပညေဖပဋ္ဌောန်းချက်မျေားနှင်ါ့အ   

ညဆောင ် က် ညပးန ုင်ည းက စစ နှင ့်စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၉၄။ ဦး ိိုးနိိုင ဌကျော  

   ရပူရ (၁) 

အ ုးညတော ်  ပ်ကွက်၊ ညလးစု ပ်ကွက်နှင်ါ့ ညမောင်းတန်း ပ်မျေား ှ   ထေားသံလမ်း 

ကူး ဂ တ်တံခ းမျေားအေား ေ းလံုးတပ်လျှောထ းုတံခ းစနစ်သ ုို့ ဖပငဆ်င်တပ်ဆင် 

ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၉၅။ ဦးစိိုးဌ ော ရ   

 လိှိုင  (၁) 

မ း ထေား သံလမ်း မ ုင်တ ုငအ်မှတ် (၃၄၂/၇.၈)နှင်ါ့ (၃၄၂/၁၃.၁၄) ကေားလမ်းကူး 

မျေားတွက် ဂ တ်အသစ် တပ်ဆင် န်နှင်ါ့ အညစောင်ါ့ချထေားညပး န် အစ အစဉ် 

 ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ း သ  ့် ဌ းခွန း။ 

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၉၆။ ဦးဌကျော မ င ့်  

ရ   းသင း (၂) 

 န်ကုန် -မနတညလးအဖမန်လမး်မကက း ညေးဝွဲယော ှ  ညကျး  ောမျေားညနဖပ ်သူမျေား 

သွေားလောမှု အဆငည်ဖပည းအတွက် ညဆောင ် က်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် 

စပ လျဉ း သ  ့် ဌ းခွန း။ 

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၉၇။ ဦးဌ ောင လင း 

 မ စ သေား (၂) 

ညပကနု်း အမကနှင်ါ့ ည ောငပ်င်သောယော အ.မ.က အညဆောက်အဦမျေားသ ် 

ဌောနပ ုင်ညဖမ ှ ညသောလ် ်း အညဆောက်အဦမ ှ ပ ၍ ပ ောည းဌောနမှ 

ညကျောင်းညဆောက်လပု် န်အတွက်  န်ပံုညငခွွွဲညဝချထေားညပး န်က စစနှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 



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

၉၈။ ဦးဌ ောင လင း 

 မ စ သေား (၂) 

ကျန်းမောည း ဝန်ကက းဌောန၊ အညဖခခံကျန်းမောည းဝန်ထမ်းမျေားအေား တောဝန် 

ထမး်ညဆောင်ညစ ောတွင် ညဖပောငး်ည ွှေြို့ည းမူအေား သ  ှ လ သု ်ါ့ က စစနှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၉၉။ ဦးသိန းလွင  

မပ  ကက းတံခွန  (၁) 

ကျန်းမောည း ညစောင်ါ့ည ှောက်မှုအတွက် ညေသနတ ကျန်းမောည းဌောနမျေား ြွင်ါ့လှစ် 

ညပးပ  န်နှင်ါ့ မမ  ြို့နယ်ြွွဲြို့စ ်းပံု ဖပ ်ါ့ဝန်ထမး်အင်အေား ခန်ို့ထေား ညပးန ုငည် းက စစ 

နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့်ဌ းခွန း။ 

၁.၁.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၁၀၀။ ဦးသိန းလွင  

မပ  ကက းတံခွန  (၁) 

သောယောဝတ မငး်ကက းလမ်း ဖပငဆ်ငသ် ်ါ့အချ  န်တွင် ည ထုတ်ညဖမောငး်မျေား 

တ ်ညဆောကဖ်ခငး်နှင်ါ့ လမး်ညေးဝွဲ/ယော ညကျောက်စ ည ညဖမောင်းမျေား 

တ ်ညဆောကည်ပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၁၀၁။ ဦးသိန းလွင  

မပ  ကက းတံခွန  (၁) 

မင်းကက း  န်ညန င်လမး်နှင်ါ့ ညယောမင်းကက းလမး်ကကေား ှ  (၆၀-ညအ)လမး်ကက း 

အေား ဖပင်ဆင်ညပး န် အစ အစဉ် ှ /မ ှ  နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၀၂။ ဦးသိန းလွင  

မပ  ကက းတံခွန  (၁) 

ချမ်းဖမ ည ွှေဖပ ် ကေားကက းကွင်းအေား ဥပဓ ရုပ်နှင်ါ့ အနှစ်သော ညကောငး်မွန်ည း 

ညဆောင ် က်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၁၀၃။ ဦးဌကျော ဌ း 

 ိတထ လော (၂) 

ကျွွဲတလငး်အပု်စု၊ ကကောအငး်  ော သုသောန်နှင်ါ့ တဆက်တ ်း ှ ညသော 

ညဖမဧ  ယော(၁.၉၄)ဧကအေား သုသောန်ညဖမအဖြစ် သတ်မှတ်အသုံးဖပ ခွင်ါ့ 

ညပးပ  န် နှင်ါ့ မ းသမဂဂ  ်စက် အသုံးဖပ န ုင်ညသော သုသောန်တခုအဖြစ် 

ညဆောင ် က်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၀၄။ ဦးဝင းမ င ့် 

ဌကျောက ပန းဌတောင း (၂) 

ညကျး  ော (၅)  ော၏ လက် ှ သွေားလောညန ညသော ညကျးလက်လမး် (၂)မ ုင် 

ခန်ို့အေား ညကျောက်ညချောလမး်အဖြစ် ညဆောင ် က်ညပးန ုင်ည းက စစနှင ့် စပ လျဉ း 

သ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၀၅။ ဦးဝင းမ င ့် 

ဌကျောက ပန းဌတောင း (၂) 

လက်ပံဖပေားညကျး  ော ှ  စ ပ်င်သောယောပ ုငည်ဖမညပေါ်တွင် ည းဆ ုင်ခန်း မျေား 

တ ်ညဆောကမ်ပ း ြွင်ါ့လစှ်ည ောငး်ချခွင်ါ့ဖပ  န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၀၆။ ဦးဝင းမ င ့် 

ဌကျောက ပန းဌတောင း (၂) 

ညကျောက်ပန်းညတောငး်မမ  ြို့နယ်နှင်ါ့ ည ောငဦ်းမမ  ြို့နယ် ဂျမ်းလှ း  ော 

ဆက်သွယ်ညသော ညကျးလက်လမ်းအေား ညကျောက်ပန်းညတောငး်မမ  ြို့နယ် အဆံးု 

နှစ်ကျပ်ခွွဲ  ောအထ  ညကျောကည်ချောလမး်ခင်းညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၁၀၇။ ဦးဝင းမ င ့် 

ဌကျောက ပန းဌတောင း (၂) 

  ောလုညကျး  ောအပု်စု ညပ က်သစ်ညကျး  ောတွင ် လ အုပ်လျက် ှ ညသော 

စက်ည တွငး် (၁)တွင်း တူးညြော်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် 

ဌ းခွန း။ 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၀၈။ ဦးဌ ောင လင း  

မ စ သေား (၂) 

သညဖပညတောငး်ညကျး  ောအပု်စုအတွငး် ှ  ည ဆ ုးထုတ်ညဖမောင်းမျေားနှင်ါ့ 

ည ညသောကည်ဖမောင်းမျေားအေား တူးညြောည်ပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀၉။ ဦးထွန းဝင း 

ချ  းမ သောစ  (၂) 

မနတညလးတ ုငး်ညေသကက းအတွင်း ှ  ဆ တ်အညကောငဝ်ယ်ယူမပ း တစ်ြက် န ုငင်ံသ ုို့ 

တ ေားမဝင ် သယ်ညဆောင် ဖြတ်ညကျော်မှုအေား တေားဆ းညပးည း က စစနှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၀။ ဦးသန းဌ း 

ဌ ောင ဦး(၂) 

သေောဝညေးအနတ ောယ် ကျည ောက်လောပ က အည းညပေါ်အသုံးဖပ န ုင ်န် 

တ ုင်းညေသကက း၏ သေောဝညေးအနတ ောယ်  န်ပံုညငစွုညဆောင်းထေား ှ ည း 

က စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စ မ /စ ေးပွ ေး 

၁၁၁။ ဦးသိန းလှ 

မပ  ကက းတံခွန  (၂) 

ညမေ်ာညတော်ယောဉ်မျေားအေား တစ်နှစ်တစ်ကက မ် သက်တမ်းတ ုးလျက် ှ သ ်မှ 

သုံးနှစ် တစ်ကက မ် သက်တမ်းတ ုးခွင်ါ့ဖပ န ုင်ည းက စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 



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

၁၁၂။ ဦးဌဆွသန း  

ပိုသိ  ကက း (၁) 

အနု်းညချောညကျး  ော န းည ောင်းကျတံတေားမှ အနု်းညချောညကျး  ောအထွက် 

လမး်ဆံု အထ  အ ှ ် (၄)ြောလံခုန်ို့အေား ကတတ ောလမး်တ ုးချွဲြို့ဖခင်း၊ 

ယောဉ်ညကကော သတ်မှတ်ညပးဖခင်းနှင်ါ့ လမး်ညေးလူသွေား လမ်းပလက်ညြောငး် 

ညဆောင ် က်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့်စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၁၁၃။ ဦးသန းဌ း 

ဌ ောင ဦး(၂) 

ည ောင်ဦးမမ  ြို့၊ အမှတ် (၁) ပ်ကွက် သ   မဂဂလော ပ်တွင် လျှပစ်စ်မ းဓောတ်အေား 

အဖပ ်ါ့ အဝ  ှ ည းက စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၁၄။ ဌ ေါ်တင တင  ော  

ချ  းဌ းသောစ ံ(၂) 

၂၆ - ေ လမ်း ညတောင်ေက် ထန်းညတောညကျောငး်တ ုက်အန း ှ  လမး်အပ ုင်းမှော 

ပျက်စ းညနသ ်ါ့အဖပင် လျှပ်စစ်မ းတ ုင်မျေား မ ှ သ ်ါ့အတွက် ညဆောင်  က် 

ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၁၅။ ဦးကိိုဌလး 

  တတရော (၂) 

မတတ ောမမ  ြို့နယ်၊ ည မွတလ ငုး်ညကျး  ော တ ုက်နယည်ဆးရုံ ှ  (၆)လံးုတွွဲ 

ည ညလောငး်အ မ်သော ညဖပောင်းည ွှေြို့ ညဆောက်လုပ်ညပး န် ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် 

ဌ းခွန း။ 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၁၆။ ဌ ေါ်တင တင  ော  

ချ  းဌ းသောစ ံ(၂) 

ပံုနှ ပ် လုပ်ငန်းမျေားတွင် အသုံးဖပ ညနသ ်ါ့ ပံုနှ ပ်သုံးမှငမ်ျေားနှင်ါ့ ပတ်သက်၍ 

ဖပ ်သူမျေား အနတ ောယ်ကငး် ှင်းည းအတွက် သက်ဆ ုင် ောမှ မ ်သ ုို့ 

ညဆောင ် က်ညပးမ ်က ု သ  ှ လ ညုကကောင်းနှင ့်စပ လျဉ း သ  ့်ဌ းခွန း။ 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 



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

၁၁၇။ ဌ ေါ်တင တင  ော  

ချ  းဌ းသောစ ံ(၂) 

NGO မျေားအညနဖြငါ့် လူမှုည းညဆောင ် က်မှုမျေားဖပ လပု်ကက ော၌ ညန ောထ ုင်ခင်း 

မလံုညလောက်သ ်ါ့က စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၁၈။ ဦးဌကျော တင  

ငေါန း ွန  (၁) 

မမ  ြို့နယ ် ညဆးရုံတွင ် လူန တင်ယောဉ် (၁)စ း ထေား ှ ညပး န် အစ အစဉ် 

 ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၁၉။ ဦးဌကျော မ င ့် 

 ရ   းသင း (၂) 

၂၀၁၁-ခုနှစ်နှင်ါ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် န ုဝငေ်ောလကုန်ထ  ဖပစ်မှုဆ ုင် ောဥပညေ ပုေ်မ-

၃၃၇၊ ၃၃၈၊ ၃၀၄ (က)ဖပစ်မှုမျေား ရုပ်သ မ်း ောတွင ်မမ  ြို့နယ်အလ ကု် အမှုမ ်မျှ 

 ှ ညကကောင်းနှင်ါ့ အဆ ပု အမှုမျေား ရုပ်သ မ်း ောတွင ်တ ုင်းညေသကက း ဥပညေရုံးအထ  

တငဖ်ပမပ းမှ ရုပ်သ မ်း န် ခွင်ါ့ဖပ ဖခင်း မှန်/မမှန်နှင်ါ့ မှန်ပ က ဥပညေနှင်ါ့အ   

မဖြစ်က ပယ်ြျက်ညပးည းက စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၂.၁.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

တရ ေးသကူ  ေးခ ျုပ် 

၁၂၀။ ဦးတိိုင းဌ း 

ဌကျောက ပန းဌတောင း (၁) 

မမ  ြို့ဧ  ယောတွင ်လန/၃၉ မ  ှ ညသးသ ်ါ့ညဖမအေား လန/၃၉ ခွင်ါ့ဖပ မ န်ို့   ှ ည း၊ 

မူလ (Down Town) ဧ  ယောစနစ်တကျ ဖပန်လ ်တ ုင်းတော ဖပ စုညပးည းနှင်ါ့ 

ညဖမငှေားဂ န်အသစ် ညလျှောက်ထေား ောတွင် ညဖမစော ငး် ပံုစံ(၁၀၅)(၁၀၆)မျေား၌ 

ပ ုင်ဆ ုင်မှု၊ ပ ုငဆ် ုင်ခွင်ါ့ ညြောဖ်ပဖခငး်မျေား က စစ”နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့်ဌ းခွန း။ 

၃.၁.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၁၂၁။ ဦး ိိုးနိိုင ဌကျော  

  ရပူရ (၁) 

တပ်ကက း ညကျး  ော ှ  ပျက်စ းညနညသော လူကးူတံတေားအေား ကေားလမး်ကူးတံတေား 

အဖြစ် အသစ်ဖပ လုပ်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃.၁.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၁၂၂။ ဦး ိိုးမ င ့်သိန း  

သောစ   (၁) 

ညဖမှောင်းဦး -ထညန ငး်ကန် - ေွွဲြို့ဖခေား - ညကျောက်ပံုကုန်း - ညချောင်းခွွဲ ညကျးလက် 

လမး်ညပေါ်မှ ပျက်စ းညနညသော ညဖမှောငး်ဦးတံတေားအေား ဖပ ဖပင်ညပး န် အစ အစဉ် 

 ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့်ဌ းခွန း။ 

၃.၁.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၂၃။ ဦးမ တ သူ 

 ငေါန း ွန  (၂) 

ခရ ငုပ်တ်လမး် ဖြစ်ညသော င န်းဖမှော - မ ုးညတောင် - ဆ မ းခံုလမ်းပ ုင်းအေား 

ဆက်လက်ဖပ ဖပင် ညြောက်လပု်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် 

ဌ းခွန း။ 

၃.၁.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၂၄။ ဦးကက  ဌေ  

နွ းထိိုးကက း (၁) 

ပွဲချက်၊ နေွဲဖမစ်၊ မမ  င်သောညကျး  ောချငး်ဆက်လမး်အေား ဆက်လက်ဖပ ဖပင် 

အညကောင်အထ ်ညြေ်ာညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃.၁.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၂၅။ ဦးကက  ဌေ  

နွ းထိိုးကက း (၁) 

နွ းထ ုးကက း မမ  ြို့နယ်မှ ည ောငဇ်င်  ောသ ုို့ ညြောက်လပု်ထေားညသော 

ညဖမသေားလမ်းအေား ဂျငး်ညကျောက်ညချောလမ်းခငး်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် 

စပ လျဉ း သ  ့်ဌ းခွန း။ 

၃.၁.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၂၆။ ဦးသိန းလွင  

မပ  ကက းတံခွန  (၁) 

လယ်ယောညဖမမျေားညပေါ်တွင ် ဝန်းထ ံခတ်ဖခငး်နှင်ါ့ အညဆောက်အဦ 

ညဆောက်လုပ်ဖခငး်သ ်ဥပညေနှင်ါ့   ညတွ်ဖခငး်  ှ /မ ှ  သ  ှ လ သု ်ါ့ က စစနှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့်ဌ းခွန း။ 

၃.၁.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၂၇။ ဦးဌဆွသန း  

ပိုသိ  ကက း (၁) 

 န်ကငး်ညတောင ် ညကျး  ောအပု်စု ှ  ေ းလူးမရ ုးသ ် တ မ်ညကောညနပ သဖြင်ါ့ 

ည ဆ ုးထုတ် ေ းလူးမရ ုးအေား အစအဆံုး တူးညြော်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃.၁.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၂၈။ ဦးကိိုကိိုလွင  

ပိုသိ  ကက း (၂) 

ကံဖပင ်ညကျး  ောနှင်ါ့ ဇ းညတောညကျး  ော အကကေားဆက်သွယ်ညြောက်လုပ်ထေားညသော 

ညကျး  ောချင်းဆက် တူးညဖမောငး် ညေောင်လမး်အေား ဖပ ဖပင်ညဖမြ ုို့ညပး န်နှင်ါ့ 

တံတေားတစ်စငး်တ ်ညဆောက်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် 

ဌ းခွန း။ 

၃.၁.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၂၉။ ဦးကက  ဌေ 

နွ းထိိုးကက း (၁) 

ညကျးလက် ညေသြွံြို့မြ  းည း ကန်(၉၅)ကန်အေား ဖပ ဖပငည်ပး န် အစ အစဉ် 

 ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃.၁.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၃၀။ ဦးကက  ဌေ 

နွ းထိိုးကက း (၁) 

မမ  ြို့နယ ် အတွင်း (GSM) တယ်လ ြုန်းမျေား ဆက်သွယ်ည းလွယ်ကူညစ န် 

ဆက်သွယ်ည းတ ုင်မျေား တ ုးဖမှင်ါ့တ ်ညဆောက်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် 

စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃.၁.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၁၃၁။ ဦးဌ ောင ကက   

မ စ သေား (၁) 

ဖမစ်သေား မမ  ြို့အဝင ် လမ်းမကက း လျှပ်စစ်မ းလင်းညစ န်အတွက် ဖမစ်သေားမမ  ြို့ 

အဝင် ေ ုးေွေား  ပ်သောအလွန် ဖမစ်သေားဆ ုင်းေုတ်အထ  လျှပစ်စ်ဓောတ်တ ုင်မျေား 

စ ုက်ထညူပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃.၁.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 



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

၁၃၂။ ဦးဌ ောင သိန း 

  ရပူရ (၂) 

တမုဆ ုး အ.ထ.က(ခွွဲ)တွင ်လစ်လပ်လျက် ှ ညသော ဆ ော/ဆ ောမမျေား အဖမန်ဆံုး 

ခန်ို့ထေားညပး န်က စစနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃.၁.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၁၃၃။ ဦးဝင းမ င ့် 

 ဝ  းတွင း(၂) 

ပငး်တလွဲ ညကျး  ောအပု်စု၊ ပငး်တလွဲ အ.ထ.က ညကျောင်းဝငး်အတွင်း အပု် ှပ် 

တစ်ထပ်ညကျောငး်ညဆောင်သစ် ညဆောက်လုပ်န ုင်ည းနှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃.၁.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၁၃၄။ ဦး ိိုးမ င ့်သိန း 

သောစ  (၁) 

 ံဇေား ညကျး  ော၊ တ ုင်း ငး်ညဆးကုဌောနတွင ် တောဝန်ကျညဆးမှြူးနှင်ါ့ အကူ 

ဝန်ထမ်းထေား ှ ညပးပ  န်နှင်ါ့ ညဆးခန်း အညဆောက်အဦနှင်ါ့ ပခံစ ်းရ ုးမျေား 

ဖပ ဖပငည်ပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃.၁.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၁၃၅။ ဦးဌ းသန ့်ဌဆွ 

နွ းထိိုးကက း (၂) 

သညဖပသော အလယ်ညကျး  ော ညကျးလက်ကျန်းမောည းဌောနခွွဲ အညဆောက်အဦး 

သစ် တ ်ညဆောက်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ /မ ှ နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃.၁.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၁၃၆။ ဦးဌ းသန ့်ဌဆွ 

နွ းထိိုးကက း (၂) 

သူစ ုးညကျး  ော၊ မူလတန်းလွန်ညကျောငး် တ ုးချွဲြို့ညကျောငး်ညဆောင်သစ် 

တ ်ညဆောက်ညပး န် အစ အစဉ်  ှ / မ ှ နှင ့်စပ လျဉ းသ  ့်ဌ းခွန း။ 

၃.၁.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၁၃၇။ 

 

 

ဦးဌ ော ဝင း  

ရ   းသင း (၁) 

တ ေားရုံး အဆင်ါ့ဆင်ါ့တွင ်စွွဲတင်အမှုမျေားနှင်ါ့ (၆)လအထက် ကကန်ို့ကကောညနညသော 

အမှုစော င်းအေား မမ  ြို့နယ်အလ ုက် တ ေားခွင်အလ ကု် သ  ှ လ ုပ ညကကောင်း နှင်ါ့ 

ကကန်ို့ကကော အမှုမျေား အဖမန်မပ းဖပတ်ည း မ ်ကွဲါ့သ ုို့ စ စဉ်ညဆောင ် က် သွေားမ ်က ု 

သ  ှ လ ညုကကောငး်နှင ့် စပ လျဉ းသ  ့် ဌ းခွန း။ 

၃.၁.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

တရ ေးသူက  ေးခ ျုပ် 

 


