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

က ယ်ပွင့််မပလမေးခွန်ေးမ  ေးအလပေါ်မပန်လည်လမြေက  ေးခ  ် 

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

၁။ ဦေးည ည  

စဉ့်် ြိိုင(်၁) 

စဉ့်် ြိိုငမ်မြိ ြို့နယ်အတွင်ေးတွင် တ ကသြိိုလ်၊ လ   ငေ်းမ  ေး၊ စ ်ရ ို၊ အလိုပ်ရ ိုမ  ေး 

တည်ရှြိမပ ေး မမြိ ြို့နယ်မပည်သူမ  ေး၏ ထည့်် င်လငွမြေင့််  ြိိုယ့််အ ေး ြိိုယ် ြိိုေး 

 ယ်ယူထ ေးလသ  မ ေးသတ်လရယ ဉ် (၂) စ ေးသ  ရှြိပါသမြေင့်် 

လရလ   ဆ်   ေးန္ှင့်် မ ေးသတ်ယ ဉ်မ  ေး မြေည့််ဆည်ေးလပေး ရန် ြိစစ   

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

(ပထမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၂။ ဦေးသြိန်ေးလှ 

မပည်က  ေးတ ခွန်(၂) 

မပည်က  ေး တ ခွန်မမြိ ြို့နယ်၊ (ဃ) ရပ် ွ ်န္ှင့်် သငပ်န်ေး ိုန်ေးရပ် ွ ် မ  ေးအ ေး 

မ ေးလ ေးအန္တရ ယ်  င်ေးလ ေးရန်အတွ ် လြိိုအပ်လ  ်ရှြိလသ  မ ေးသတ် 

လမ လ်တ ်ယ ဉ်မ  ေး စ စဉ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

(ပထမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၃။ ဦေးသြိန်ေးလှ 

မပည်က  ေးတ ခွန်(၂) 

မန္တလလေးမမြိ ြို့တွင် လစတနာရှင် အလှှူရှငမ်  ေး၊ အြဲွေြို့အစည်ေးမ  ေး၊ ပိုဂ္ဂလြိ  

လိုပ်ငန်ေးရှင်မ  ေး မ ေးသတ်လမ ်လတ ်ယ ဉ်  ယ်ယူသ ိုေးစွဲန္ြိိုင် ရန်အတွ ် 

သင့််တင့််လလ   ်ပတ်လသ  လ ေးန္ှုန်ေးမြေင့်် မည်သူမဆြိို လွတ်လပ်စွ  

 ယ်ယူန္ြိိုင်ရန် စ စဉ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သ ည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

(ပထမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၄။ ဦေးသန်ေးစြိိုေးမမင့်် 

လ    ်ဆည်(၂ ) 

လ    ်ဆည်မမြိ ြို့နယ်၊ ရှ ေးပငလ်  ေးရ  အ င် လမေ်းပြိိုငေ်းအ ေး ဆ ်လ ် 

လဆ ငရ်  ်လပေးလရေး ြိစစနှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း 

 

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၅။ ဦေးသန်ေးစြိိုေးမမင့်် 

လ    ်ဆည်(၂ ) 

လ    ်ဆည်မမြိ ြို့နယ်၊ သမန္တလင်ေးလ  ေးရ  န္ှင့််    ေးအြိိုလလေးလ  ေးရ   

ဆ ်သွယ်ထ ေးလသ  လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ် လမ်ေးပြိိုင်ေး (၁.၅) မြိိုင်အ ေး 

လ    ်က မ်ေးလမ်ေးအမြေစ် အဆင့််မမြှင့််တင်လပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််းသ ည ့်  

မ ်း ခွန ့််း ။ 

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၆။ ဦေးည ည  

စဉ့်် ြိိုင(်၁) 

စဉ့်် ြိိုငမ်မြိ ြို့နယ်၊  တြိိုေးလ  ေးရ  န္ှင့်် စွန်ရဲလ  ေးရ  အက  ေးရှြိ လ  ေးရ   

ခ င်ေးဆ ်လမေ်း တ တ ေးအ ေး မပ မပငလ်ပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၇။ ဦေးည ည  

စဉ့်် ြိိုင(်၁) 

ဧည့််မပ - မ ခရ  -  ျွန်ေးဦေး - လည ငပ်င်သ  - ရ   ြိို လ  ေးရ  ခ င်ေး 

ဆ ်လမေ်းအ ေး ရ သ မလရ ေးသွ ေးလ န္ြိိုင်လသ  လမေ်းအမြေစ် အဆင့်် 

တြိိုေးမမြှင့််လပေးလရေး ြိစစ  နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၈။ ဦေးလအ င်သူ 

တ တ ေးဦေး(၂) 

တ တ ေးဦေးမမြိ ြို့နယ်၊ ထလနာင်ေး ြိိုင်ေးလ  ေးရ  န္ှင့်် ငါန်ေးဇွန်မမြိ ြို့နယ်သြိိုို့ 

ဆ ်သွယ်ထ ေးလသ  လမေ်းမြိိုင ် (၁၄) မြိိုင်အန ် တ တ ေးဦေးအပြိိုင်ေး (၄) 

မြိိုင်အ ေး လ    ခ်င်ေးလမေ်းအဆင့််မှ  တတရ လမ်ေးအဆင့််သြိိုို့ တြိိုေးမမြှင့်် 

လပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့် ်းသည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၉။ ဦေးသန်ေးလဌေး 

လည ငဦ်ေး(၂) 

၁၉၆၄ခိုန္ှစ်  လ  ေးရ  မ  ေး လရရရှြိလရေးမြေနို့်လ ပ ို စနစ်လ  င်ေးအ ေး 

မပန်လည်အသ ိုေးမပ လရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်း ခွန ့််း ။ 

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၁၀။ ဦေးသန်ေးလဌေး 

လည ငဦ်ေး(၂) 

လည ငဦ်ေးမမြိ ြို့နယ်န္ှင့်် ငါ ့်သလရ  မ်မြိ ြို့နယ်ခွဲအတွင်ေး လမေ်းမက  ေးမ  ေးန္ှင့်် 

လမေ်းသွယ်မ  ေးအ ေး  တတရ လမ်ေးအဆင့််မမြှင့်် မပ လိုပ်လပေးလရေး ြိစစ နှ င ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၁။ လေေါ်တငတ်ငမ်  

ခ မ်ေးလအေးသ စ (၂) 

သရိုပ်ပ  ်ယြိိုယွင်ေးလနလသ  ယဉ်လ  ေးမှု၏ အဓြိ မြေစ်သည့််  တ်စ ေး 

ဆင်ယငမ်ှုမနှ် န်လရေးအ ေး သမြိိုင်ေးလပေး တ  န်တစ်ရပ်အမြေစ် လဆ ငရ်  ် 

ရန် လြိိုအပ်လနမပ ေး သ ်ဆြိိုင်ရ မ ှမည် ဲ့်သြိိုို့ ညွှန်က  ေး လဆ ငရ်  ် လပေးမည် 

 ြိို သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ  နှင ့်  စပ့်လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်း ခွန ့််း ။ 

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

(ပထမလနို့) 

 ဏ္ဍ /အခွန် 

၁၂။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး 

 သ စည်(၁) 

မန္တလလေးတြိိုင်ေးလေသက  ေးအတွင်ေး လ မွအန္တရ ယ် အ မခ ထ ေးရှြိသူ အလရ 

အတွ ် မည်မျှရှြိပါလက  င်ေးန္ှင့်် လ မွအန္တရ ယ် အ မခ ထ ေးရှြိ လရေးန္ှင့်် 

ပတ်သ ်မပ ေး လ  ေးလ ်လန လတ င်သူလယ်သမ ေးမ  ေး အက  ေး ပ  ြို့ပ  ြို့န္ှ ို့န္ှ ို့ 

သြိရှြိလအ င် မည်သြိိုို့ လဆ ငရ်  ်ထ ေးလက  င်ေး သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ နှ င ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်  မ ်း ခွန ့််း ။ 

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

(ပထမလနို့) 

 ဏ္ဍ /အခွန် 

၁၃။ ဦေးလအ င်သူ 

တ တ ေးဦေး(၂) 

တ တ ေးဦေး အမပည်မပည်ဆြိိုင်ရ လလဆြိပ် (ခ မ်ေးသ  ိုန်ေး - စ  ေးအငေ်း 

လမေ်းအပြိိုငေ်း)တွင် လျှပ်စစ်မ ေးလြိိုငေ်းသွယ်တန်ေးမှုအ ေး လမေ်းလယ် ျွန်ေးမှ 33 

KV ဓ တ်အ ေးလြိိုငေ်း သွယ်တန်ေးန္ြိိုင်ရန် မပည်သူူ့လဆ  ်လိုပ်လရေး လိုပ်ငန်ေးမှ  

ခွင့််မပ လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ နှ င ့် စ ပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

(ပထမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 



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

၁၄။ ဦေးထွန်ေး င်ေး 

ခ မ်ေးမမသ စည်(၂) 

မန္တလလေးခရြိိုင်အတွင်ေး ဌ နလပါင်ေးစ ိုမ ှ အခန်ေးမရလသေးလသ   န်ထမ်ေး 

အမ  ေးစိုအတွ ်  န်ထမေ်းအြိမ်ရ မ  ေး တြိိုေးခ ဲြို့လဆ  ်လိုပ်ရန် ြိစစ နှင ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

(ပထမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၁၅။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး  

သ စည်(၁) 

သ စည်မမြိ ြို့နယ်၊ အလယ် န်လ  ေးရ  ရှြိ လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေး ဌ န 

လဆေးခန်ေးအလဆ  ်အဉ အ ေး အိုတ်ညြှပ်တစ်ထပ် အလဆ   ် အဉ အမြေစ် 

လဆ  ်လိုပ်လပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်းခ ွ န့််း ။ 

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

(ပထမလနို့) 

လူမှု 

၁၆။ ဦေးတြိိုင်ေးလအေး 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး(၁) 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေးမမြိ ြို့နယ်တွင် က  ်လမခန တပ်ြေွဲြို့ ငမ်  ေး အငအ် ေး မပည့်် 

မပန်လည်ြေွြဲို့စညေ်းလပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

(ပထမလနို့) 

လူမှု 

၁၇။ ဦေးမမတ်သူ  

ငါန်ေးဇွန်(၂) 

မပည်သူလူထို   န်ေးမ လရေးလစ င့််လရှ  ်မှုအတွ ် လ မွဆြိပ်လမြေလဆေး န္ှင့်် 

အမခ ေးလသ  လဆေး ါေးပစစည်ေးမ  ေး လ ိုလလ  ်လအ င် လထ  ်ပ ့်  ူည  ိုသ 

လပေးလရေး  ြိစစ နှင ့် စပ့်လျ ဉ ့််းသည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၈။ ဦေးလအ င်လင်ေး 

မမစ်သ ေး(၂) 

တြိိုင်ေးလေသက  ေး ဥပလေခ  ပရ် ိုေး၊ ခရြိိုငဥ်ပလေရ ိုေး၊ မမြိ ြို့နယ်ဥပလေရ ိုေးမ  ေးရှြိ 

ဥပလေ န်ထမ်ေးမ  ေးသည် လိုပ်သ ေးမပည်သူမ  ေး၏ နစ်နာမှု ြိစစ အ   ြိို 

ဥပလေပြိိုင်ေးဆြိိုငရ် အ ူအည လပေးရန် တ  န် ရှြိ/မရှြိ သြိရှြိ လြိိုလသ  ြိစစ နှင ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

(ပထမလနို့) 

ဥပလေခ  ပ် 



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

၁၉။ ဦေးလအ င်လင်ေး 

မမစ်သ ေး(၂) 

မမစ်သ ေးမမြိ ြို့၊ ေါေးရဲလ  င်ေးလ  ေးရ  န္ှင့်် သလမပလ  ေးရ  တြိိုို့တွင် ရဲစခန်ေး 

သြိိုို့မ ိုတ် ရဲ ငေ်းတစ်ခိုစ  ြေွင့််လှစ်လပေးလရေး ြိစစ နှင ့်  စပ့်လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်းခ ွန့််း ။  

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 

၂၀။ ဦေး ြိိုလလေး 

မတတရ (၂) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ မ ေးသတ်တပ်ြေွဲြို့စခန်ေးအလနမြေင့်် မ ေးသတ်ယ ဉ် လ ိုလလ  ်မှု 

မရှြိပါ၍ မ ေးသတ်ယ ဉ်ထပ်မ  ခ ထ ေးလပေးပါရန်န္ှင့်် မ ေးသတ်တပ်ြေွဲြို့ င်မ  ေး 

ခွင့််မပ အငအ် ေးအတြိိုငေ်း ခနို့်ထ ေးလပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ နှ င ့် စ ပ့်လျဉ ့််း သည ့်  မ ်း ခွန ့််း ။  

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 

၂၁။ ဦေးက ညလ်ြေ 

န္ွာေးထြိိုေးက  ေး(၁) 

 န်နာေးလ  ေးရ   န္ှင့် ် လရတွင်ေးက  ေးလ  ေးရ  ဆ ်သွယ်သည့်် အရှည်(၂)မြိိုင် 

ခနိ်ု့ရှြိလသ လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ်လမေ်းအ ေးလ    ်လခ  လမ်ေးအမြေစ် 

လြေ  ်လိုပ် လပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်းခ ွ န့််း ။ 

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၂။ ဦေးက ညလ်ြေ 

န္ွာေးထြိိုေးက  ေး(၁) 

န္ွာေးထြိိုေးက  ေးမမြိ ြို့နယ်န္ှင့်် တ တ ေးဦေးမမြိ ြို့နယ်အစပ်ရှြိ မြိိုင်တြိိုင ် (၃၇၈/၄-

၃၇၈/၅)က  ေးရှြိ  န်နာေး န် လရလ   ်လခ  ငေ်းလနရ  တွင် ရ သ မလရ ေးသွ ေး 

လ န္ြိိုငလ်သ  လခ  င်ေး ူေးတ တ ေး တည်လဆ  လ်ပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လ ျဉ ့် ်း  

သ ည ့် မ ်း ခွန ့််း ။ 

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၃။ ဦေးက ညလ်ြေ 

န္ွာေးထြိိုေးက  ေး(၁) 

န္ွာေးထြိိုေးက  ေးမမြိ ြို့ အမှတ်(၈)ရပ် ွ ်အတွင်ေးရှြိ အမှတ်(၄) လမေ်းမအ ေး 

 တတရ ခင်ေး လ    ်လခ  လမ်ေးအမြေစ် မပ မပင ် လြေ  ်လိုပ်လပေးလရေး ြိစစ နှင ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 



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

၂၄။ ဦေးလဇ ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်း အမှတ်(၂)ခရြိိုငခ် ငေ်းဆ ်လမ်ေးလပေါ်ရှြိ ပ  ်စ ေးလနလသ  တ တ ေး 

မ  ေးအ ေး မပငဆ်ငလ်ပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၅။ ဦေးစြိိုငေ်းလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

 ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

မြိိုေး ိုတ်လမ်ေးခွဲမှ လနာင်ပြိန်လ  ေးရ  အထြိ လမမသ ေးလမေ်း (၂) ြေ လ ိုခနိ်ု့အ ေး 

လ    ်လမေ်းအမြေစ် အဆင့်မ်မြှင့််တငလ်ပေးလရေး ြိစစနှင ့်စပ့်လ ျဉ ့််းသ ည ့် မ ်း ခွန ့််း ။ 

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၆။ ဦေးတြိိုင်ေးလအေး 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး (၁) 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေးမမြိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှြိ လ    ်ထိုတ်လိုပ်လရေး လိုပ်ငန်ေးမ  ေး 

သည် သ ်ဆြိိုင်ရ ဌ နမ  ေး၏ ခွင့််မပ ခ  ်မြေင့်် လိုပ် ြိိုငမ်ခငေ်း  ိုတ်/မ ိုတ် 

န္ှင့် ် တရ ေး င်ထိုတ်လိုပ်ခွင့်် လပေးထ ေးပါ လည်ေး သ   ပတ် န်ေး  င် 

မပ  ်စ ေးလစလရေး အတွ ် စနစ်တ  လိုပ် ွ ်မ  ေး ခ ထ ေးလပေးလရေး ြိစစ နှင ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

(ေိုတြိယလနို့) 

သစ်လတ /သတတ  

၂၇။ ဦေးစ ထွန်ေး 

 သ စည်(၂) 

ယ ဉ်အသ ေးသ ေး လြိိုငစ်ငသ် ်တမ်ေးတြိိုေးရ ၌ ယခင် ဲ့်သြိိုို့ မမြိ ြို့အလရ  ် 

( ညန)  ွငေ်းဆငေ်းလဆ င်ရ  ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၂၈။ ဦေးလဇ ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

အမ ြိ ေးသ ေးက  ေးပွ ေးတြိိုေးတ ်လရေး ိုမပဏ မှယင်ေးတြိိုို့အ ေး ခွင့််မပ ထ ေးသည့် ်လမမဧရြိယ  

တွင်ဂ္ြိတ်(၂)ဂ္ြိတ်နှ္င့် ်အလဆ  ်အဦ (၅၀)ခနိ်ု့ အခြိိုင်အမ  တည်လဆ  ်ထ ေးမခင်ေး၊ 

 ိုန်စည်ပြိိုို့လဆ င်လနလသ ယ ဉ်ငယ်မ  ေးအ ေး ြွေင့််လှစ်ထ ေးလသ  ဂ္ြိတ်သြိိုို့လစဉ် 

(၆)သြိန်ေးလပေးလဆ င်လနရမခင်ေး ြိစစနှင ့် စပ့်လ ျဉ ့််းသည ့် မ ်းခွန ့််း။ 

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 



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

၂၉။ ဦေးည ည  

စဉ့်် ြိိုင(်၁) 

စဉ့်် ြိိုငမ်မြိ ြို့၊ မမြိ ြို့မ ရပ် ွ ်အတွငေ်းရှြိ ဥပဓြိရိုပ်လ  င်ေးမွန်မှု မရှြိသည့်် 

အလမခခ ပည မူလတန်ေးလ   ငေ်းအ ေး န္ြိိုင်င လတ မ်ှ အသစ်လဆ  ်လိုပ် 

လပေးလရေး  ြိစစ နှင ့် စပ့်လျ ဉ ့််းသည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၃၀။ ဦေးစြိန်လသ ငေ်း 

 စဉ့်် ြိိုင(်၂) 

စဉ့်် ြိိုငမ်မြိ ြို့နယ်၊  င်ေးငူလ  ေးရ  အိုပ်စို၊ အ ိုေးတ ိုေးလ  ေးရ   အမ လ   င်ေးအ ေး 

ပည လရေး န်က  ေးဌ န အစ အစဉ်မြေင့် ် လ   င်ေးလဆ င်သစ် လဆ  ်လိုပ် 

လပေးလရေး နှင ့် စပ့်လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၃၁။ ဦေးလအ င်သူ  

တ တ ေးဦေး(၂) 

တ တ ေးဦေးမမြိ ြို့နယ်၊ က ပ်မပင်လ  ေးရ   အ.မ. ၊ ပဲခင်က  ေး လ  ေးရ   

အ.မ. န္ှင့်် လ ေးခ ြိ လ  ေးရ   အ.မ.  လ   ငေ်းမ  ေး အ ေး ဥပဓြိရိုပ် 

လ  င်ေးမွန်လအ င် မပင်ဆင်လပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့် လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၃၂။ ဦေးလှ င်ေး 

မတတရ  (၁) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ လဂ္ွေးပင်လ  ေးရ  ၊ အမှတ် (၁၃၃)မူလွန်လ   ငေ်း 

လ   ငေ်းလဆ ငသ်စ် မပ ေးစ ေးရန် ပည လရေးဌ နမှ ရန်ပ ိုလငွခ ထ ေး 

လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ နှင ့် စပ့် လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၃၃။ ဦေးလှ င်ေး 

မတတရ (၁) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ ရှမ်ေးလတ လ  ေးရ  ၊ အမှတ်(၂၃)မူလွန်လ   ငေ်း 

လ   ငေ်းလဆ ငသ်စ် မပ ေးစ ေးရန် ပည လရေးဌ နမှ ရန်ပ ိုလငွခ ထ ေး လပေးန္ြိိုငလ်ရေး 

 ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 



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

၃၄။ ဦေးလှ င်ေး 

မတတရ (၁) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ ထ ေးလတ မ်ြိိုေးလ  ေးရ  ၊ အမှတ်(၁၆)မူလွန်လ   င်ေး သည် 

သ သနာ့်နယ်လမမအတွင်ေး တည်ရှြိမပ ေး လ   ငေ်းလဆ ငမ်ှ  လည်ေး 

ပ  ်စ ေးယြိိုယွငေ်းလနပါသမြေင့်် သ သနာ့်နယ်လမမမှထွ ရ်န် လမမ ွ ် ယ်ယူ 

ထ ေးမပ ေးမြေစ်ရ  ပည လရေးဌ နမှ လ   ငေ်းလဆ င်သစ် လဆ  ်လိုပ်လရေး ြိစစ 

နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၃၅။ ဦေးလှ င်ေး 

မတတရ (၁) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ အမှတ် (၁၃၈) ရှ ေးလ ေးခ  ်မူလတန်ေး လ   ငေ်းလဆ ငအ် ေး 

မပန်လည်မပ မပင်ရန် ပည လရေးဌ နမှ ရန်ပ ိုလငွခွဲခ ထ ေးလပေးလရေး ြိစစ နှင ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၃၆။ ဦေးလှ င်ေး 

မတတရ (၁) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ လွန်လတ င်ေးလ  ေးရ   အ.လ. ၏ လ   ငေ်းလဆ ငမ်  ေးမှ  

ယြိိုယွငေ်း ပ  ်စ ေးလနပါသမြေင့််   ်စ ို မပ မပင်မွမေ်းမ စရြိတ် ထိုတ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး 

 ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၃၇။ ဦေးသြိန်ေးလှ 

မပည်က  ေးတ ခွန်(၂) 

မပည်က  ေးတ ခွန်မမြိ ြို့နယ်တွင် နယ်လမမလ ိုခခ  လရေးအရ စ ်မှုဇိုန် ရပ် ွ ်( )ရှြိ 

စ ်မှုရဲ င်ေးအ ေး ရဲစခန်ေးအမြေစ် တြိိုေးမမြှင့််လဆ င်ရ  ်လပေးလရေး ြိစစ နှင ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

(တတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 



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

၃၈။ ဦေးလအ င်သြိန်ေး 

အမရပူရ(၂) 

လ ိုခခ  လရေး၊ စ မ ခနိ်ု့ခွဲလရေးန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ ခရြိိုင်၊ မမြိ ြို့နယ်န္ှင့်် ရပ် ွ ် 

လ  ေးရ  ြေွ ြို့မြေြိ ေး တြိိုေးတ ်လရေး အလထ  ်အ ူမပ  လ  ်မတ မ  ေး ြေွဲြို့စည်ေး၍ 

လိုပ်ငန်ေးတ  န်မ  ေး ြိို သတ်မှတ်လပေးလြိိုသည့်် ြိစစ နှင ့် စပ့်လ ျဉ ့််းသ ည ့်  

မ ်း ခွန ့််း ။  

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

(တတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 

၃၉။ ဦေးစြိန်လသ ငေ်း 

စဉ့်် ြိိုင(်၂) 

 န်ေးသြိို- န်ပလတ့်(လတ င်) လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ်လမ်ေးအ ေး လမမလ    ်လမ်ေး 

အမြေစ် အဆင့််မမြှင့််တင်လပေးရန်န္ှင့်် မ ဉ်ေး   ရြိိုေး ူေးတ တ ေးအရှည် (၁၅လပ × 

၂၀လပ) တစ်စငေ်း လဆ  ်လိုပ် လပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၄၀။ ဦေးလှ င်ေး 

မတတရ (၁) 

 မတတရ မမြိ ြို့နယ် အတွင်ေးရှြိ လမမသ ေးလမ်ေးမ  ေးအ ေး လ    ်လမ်ေး အမြေစ် 

အဆင့််မမြှင့််တင်လပေးရန်နှ္င့်် သစ်သ ေးတ တ ေးမ  ေးအ ေး သ  ူ ွန် ရစ် 

တ တ ေးမ  ေး အမြေစ် အဆင့််မမြှင်တင်လပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၄၁။ ဦေး ြိိုလလေး 

မတတရ (၂) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ လည င်အိုပ်လ  ေးရ  အိုပ်စိုအတွင်ေးရှြိ ေ ဃ  လ  ေးရ  မှ 

 ြိိုေးလတ လ်တ င်လ  ေးရ  သြိိုို့ လြေ  ်လိုပ်ထ ေးလသ  အရှည်(၁)မြိိုင ်(၆)ြေ လ ို၊ 

အ  ယ် (၁၅)လပရှြိလသ  လမမသ ေး လမ်ေးအ ေး ယခိုန္ှစ် ပွင့််လငေ်းရ သ တွင် 

လ    ်လခ  လမေ်း အမြေစ် လဆ ငရ်  ်လပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့် လျဉ ့််းသ ည ့်  

မ ်း ခွန ့််း ။ 

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 



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

၄၂။ လေေါ်တငတ်ငမ်  

ခ မ်ေးလအေးသ စ (၂) 

မန္တလလေးမမြိ ြို့လတ ်အတွင်ေး  တတ ေးမှအပ အမခ ေးခ ြိန်ခွင်သ ိုေး အလလေးမ  ေး 

တငေ်းလတ င်ေး အခ ြိန်အတွယ်မ  ေး စနစ်တ   မြေစ်လစလရေး ြိစစ နှင ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့် မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

(တတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၄၃။ ဦေးလအ ငက် ည် 

မမစ်သ ေး(၁) 

စြိို ်ပ ြိ ေးလရ ရရှြိရန် မိုလန္တာလလေးရြိိုေးလ  င်ေးအ ေး ပ ိုစ   လမမ င်ေး မြေစ်လအ င် 

တူေးလြေ ်လပေးရန် ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၄၄။ ဦေးလအ င်သူ 

တ တ ေးဦေး(၂) 

တ တ ေးဦေးမမြိ ြို့နယ်၊ တပယ်လ  ေးရ  အန ေးရှြိ တပယ် န်နှ္င့်် လြေ င်ေး  ေး 

လ  ေးရ  အန ေးရှြိ လြေ င်ေး  ေး န်တြိိုို့ ြိို မပင်ဆင်လပေး လရေး ြိစစ နှင ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

(တတြိယလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၄၅။ ဦေးလအ င်သူ 

တ တ ေးဦေး(၂) 

တ တ ေးဦေးမမြိ ြို့နယ်၊ သူငယ်လတ  ်န်၏ လအ   ် ်တွင် လရခွဲတ ခါေး 

တစ်ခိုန္ှင့်် လရ  အလဆ  ်အဦတစ်ခို တည်လဆ  ် လပေးလရေး ြိစစ နှင ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၄၆။ ဦေးစ ထွန်ေး  

သ စည်(၂) 

 စြိို ်ပ ြိ ေးလရေးနှ္င့်် ပတ်သက်သည ် အပတ်စဉ်ရ  ှေ့တန််း အစည််း အရ ်းပွွဲမ  ်းတွင် 

သက်ဆ ို င်   လ  ေးရ  အိုပ်ခ  ပ်လရေးမှှူေးမ  ေး အမပင် လေသခ လတ င်သူ 

ဦေးက  ေးမ  ေး ပါ ငလ်ဆ ငရ်  ်ခွင့် ်ရရှြိ လရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၄၇။ ဦေးစ ထွန်ေး  

သ စည်(၂) 

တစ်ဆယ်က  ေး  န်၏ လရထြိန်ေးတ ခါေး လမမ  ်  ်တွင် သ ်ဆြိိုငရ်  

ဆည်လမမ င်ေး ဦေးစ ေးဌ နမှ နညေ်းပည မ  ေးမြေင့်် ခ ြိန်ရ ယ်မပ ေး လရလ   တ်စ်ခို 

တည်လဆ  ်လပေးလရေး ြိစစ န ငှ ့် စ ပ့်လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်း ခွန ့််း ။ 

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၄၈။ ဦေးစ ထွန်ေး  

သ စည်(၂) 

လည င်ပင်လှဆည် မပ မပင်တည်လဆ  ်လနစဉ်အတွင်ေး လမမ င်ေး (၃)လမမ င်ေး 

အ ေး ပ ိုစ    မြေစ်လရေး၊ ဆည်နှ္င့် ် ဆ ်စပ်အ  ြိ ေးခ စ ေးရမည့်် လ  ေးရ  မ  ေး 

အတွ ် လြိိုအပ်လ  ်ရှြိလသ  နှ္စ်စဉ်   ြိ ေးလပါ ်လန   ခါေး  ြိ ေးလနရ နှ္င့်် 

လတ  င်ေး လိုန်ေးလတ င် လရခဲွအ ေး မပ မပင်လပေးလရေး ြိစစ နှင ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၄၉။ ဦေးထွန်ေး င်ေး 

ခ မ်ေးမမသ စည် (၂) 

မ  မမတ်မိုနြိ ိုရ ေးက  ေးသြိိုို့  ိုရ ေးြေူေးမ  ေးလ လရ  ်သည့််အခါ တစ်ညတ  

တည်ေးခြိိုန္ြိိုင်ရန် တည်ေးခြိိုလဆ င်မ  ေး လဆ  ်လိုပ်လပေးလရေး ြိစစ နှင ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

(တတြိယလနို့) 

သစ်လတ /သတတ  

၅၀။ ဦေးစြိန်လသ ငေ်း 

 စဉ့်် ြိိုင ် (၂) 

ပန်ေးလလ င် မမစ် ူေးတ တ ေးအ ေး မပ မပင်လပေးရန်န္ှင့်် အဆင့််တြိိုေးမမြှင့်် 

တည်လဆ  ် လပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

(တတြိယလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၅၁။ ဦေး ြိိုလလေး 

 မတတရ  (၂) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ စ  င်လ  ေးရ   အ.ထ. (ခွဲ)လ   ငေ်းလဆ ငအ် ေး 

ဆ ်လ ်လဆ  ်လိုပ်ရန် ရန်ပ ိုလငွခ ထ ေးလပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််းသ ည ့်  

မ ်း ခွန ့််း ။ 

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 



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

၅၂။ ဦေး ြိိုလလေး 

 မတတရ  (၂) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ သူရဲဇ ်လ  ေးရ   အ.လ. (ခဲွ)ရှြိ လ   င်ေးလဆ င်အ ေး 

မပ ေးလမမ  ်လအ င် လဆ  ်လိုပ်န္ြိိုင်လရေး ရန်ပ ိုလငွ ခ ထ ေးလပေးလရေး ြိစစ နှ င ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၅၃။ ဦေး ြိိုလလေး 

 မတတရ  (၂) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊  ျဲွခခ  ိုန်ေး လ  ေးရ   အမှတ် (၈၅) အ.မ. အ ေး မပ မပင်ရန် 

ရန်ပ ိုလငွ ခ ထ ေးလပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၅၄။ လေေါ်တငတ်ငမ်  

ခ မ်ေးလအေးသ စ  (၂) 

မန္တလလေးမမြိ ြို့အတွငေ်းရှြိ  ြိိုယ်ပြိိုငလ်   င်ေးမ  ေးအခ ြိ ြို့တွင် မမန်မ   သ  

စ  ေးန္ှင့်် စ လပထ ် အဂ္ဂလြိပ်  သ စ  ေးန္ှင့်် စ လပ ြိို ပြိိုမြိို 

ဦေးစ ေးလပေးသင်က  ေးလနသည့်် ြိစစ နှင ့် စပ့်လ ျဉ ့််းသ ည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၅၅။ ဦေးထွန်ေး င်ေး 

ခ မ်ေးမမသ စည် (၂) 

ခ မ်ေးမမ သ စည်မမြိ ြို့နယ်၊ လအ ငပ်င်လယ်ရပ် ွ ်၊ ၅၀ လမေ်းန္ှင့် ် ၅၁ လမေ်း 

က  ေးရှြိ (ဆဆ-၉)၊ အ ေး စ ေး ွင်ေးအ ေး မမြိ ြို့နယ်အ ေး/  လ  မ်တ ပြိိုင် 

အ ေး စ ေး ွငေ်းအမြေစ် သတ်မှတ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််းသ ည ့်  

မ ်း ခွန ့််း ။ 

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၅၆။ လေေါ်တငတ်ငမ်  

ခ မ်ေးလအေးသ စ  (၂) 

မန္တလလေးမမြိ ြို့လတ ်အတွင်ေး ခွင့််မပ မြိနို့မ်ြေင့်် ြေွင့််လှစ်လရ င်ေးခ လနလသ  

  ယ ဆြိိုင်မ  ေး လြိိုအပ်သည်ထ ် မ  ေးမပ ေးလနမပ ေး ဆြိိုင်အခ ြိ ြို့မှ  လရ င်ေးအ ေး 

မမြှင့််တင်မှုမြေင့််  စမ်ေးမဲမ  ေးလြေ  ်၍လရ င်ေးခ လနသည့်် ြိစစနှင ့် စပ့် လျဉ ့််း သ ည ့်  

မ ်း ခွန ့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

လ ို/နယ် 



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

၅၇။ ဦေးသြိန်ေးလွင ်

မပည်က  ေးတ ခွန် (၁) 

အသ ခ ဲြို့စ ်ြေွင့််သူမ  ေးလလေးစ ေးလြိို ်နာရန် စညေ်းမ ဉ်ေးစညေ်း မ်ေးမ  ေး 

သတ်မှတ်မခငေ်း၊   ယ်  ယ်မပနို့မ်ပနို့သ်ြိရှြိလြိို ်နာလစရန် ထိုတ်မပန် လပေးမခငေ်း၊ 

ဥပလေန္ှင့််အည  က  ေးက ပ်လစမခငေ်းတြိိုို့အ ေး မည် ဲ့်သြိိုို့ လဆ ငရ်  ်လပေးမည် ြိို 

သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ နှင ့် စပ့် လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

လ ို/နယ် 

၅၈။ ဦေးလမပ င်ေး  

မ  လအ င်လမမ (၂) 

မ  လအ င်လမမမမြိ ြို့နယ်၊ မ  န္ွယ်စဉ်ရပ် ွ ်၊ ၃၈ လမေ်း (၆၉ လမေ်းမှ ၇၃ 

လမေ်းက  ေး)ရှြိ လရန္ိုတ်လမမ င်ေးအသစ် လြေ  ်လိုပ်လပေးလရေး ြိစစ နှင ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်း ခွန ့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၅၉။ ဦေးလမပ င်ေး  

မ  လအ င်လမမ (၂) 

ရဲမွန်လတ င် ရပ် ွ ်န္ှင့်် မ  မမြိ င ် (၂)ရပ် ွ ် ဆ ်သွယ်လသ  လမေ်း 

(၄၀)လပေါ်ရှြိ  ြိိုလ  ြိိုလမမ င်ေး ူေးတ တ ေးအ ေး  ွန် ရစ်တ တ ေးအမြေစ် 

အဆင့််မမြှင့််တင်လပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၆၀။ ဦေးလအ င်သြိန်ေး 

အမရပူရ (၂) 

အမရပူရ မမြိ ြို့နယ်၊ စစ် ြိိုင်ေး - မမစ်ငယ် မြေတ်လမ်ေးလ ေးရှြိ  မဲ္ြို့လ  ေးရ  မှ 

မမစ်တူေး လ  ေးရ  အထြိ အ  ယ် (၁၂)လပ၊ အရှည် (၁ မြိိုင် ၆ ြေ လ ို)ရှြိ 

လ  ေးလ ် တတရ လမ်ေးအ ေး မပန်လည်ခင်ေး  င်ေးလပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့် လျ ဉ ့််း  

သ ည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 



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

၆၁။ ဦေးလအ င်သြိန်ေး 

အမရပူရ (၂) 

အမရပူရ မမြိ ြို့နယ်၊ နတ်လရ န်လ  ေးရ  မှ စ တြိိုေးမမြိ ြို့မပင်က  ေး၊ လတ င် ြိိုင်ေး၊ 

 င်ေး တ်လ  ေးရ  မ  ေးသြိိုို့ သွ ေးသည့် ် မပည်လတ ်သ လမမသ ေးလမ်ေးအ ေး 

လ    ်က မ်ေးလမ်ေးခင်ေးလပေးရန်နှ္င့်် တ လပါ ်တ တ ေးအ ေး ထည့််သွင်ေး 

မပ မပင်လပေးလရေး ြိစစ န ငှ ့် စ ပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၆၂။ ဦေးလအ င်လင်ေး  

မမစ်သ ေး (၂) 

 ြိိုေးစ ေး လမမ င်ေး၊ ထ ိုက  ေးလရဆြိိုေးထိုတ်လမမ ငေ်းန္ှင့်် မိုလန္တာရြိိုေးလရဆြိိုေးထိုတ်လမမ ငေ်း 

မ  ေးအ ေး ပ ိုစ    လရစ ေးလမမ င်ေးတူေးလြေ ်လပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လ ျဉ ့််းသ ည ့်  

မ ်း ခွန ့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၃။ ဦေးလအ င်လင်ေး  

မမစ်သ ေး (၂) 

ေြိိုင်ေးလ  ေးရ   အိုပ်စို၊ မပည်လ ိုေးအ ့်လ  ေးရ  မှ နတ်လွှဲရ  ၊ မမနေ ရ  မ  ေးသြိိုို့ 

ဆ ်သွယ် ထ ေးလသ  လရွှေစင်လမမ ငေ်းလပေါ်တ တ ေး (၂)စငေ်းန္ှင့်် လယ  ်သွ ေးရြိိုေး 

လမမ င်ေးလပေါ် တ တ ေး (၂)စငေ်းအ ေး လမမ ငေ်း ူေးတ တ ေး တည်လဆ  ် 

လပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့် လျဉ ့် ်းသည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၄။ ဦေးလအ င်လင်ေး  

မမစ်သ ေး (၂) 

 ို ကြိ စို လ  ေးရ  အိုပ်စို၊ ရ  သ -သ လွန်အပြိိုင်ေး၊ သ လွန် -  ိုန်ေးရ   

အပြိိုင်ေးအထြိ လပအရှည် (၂၂၅၀၀)လပရှြိလသ  လရေးဆြိိုေးထိုတ်လမမ ငေ်း အ ေး 

ပ ိုစ   လမမ င်ေး အမြေစ် တူေးလြေ လ်ပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့် လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၆၅။ ဦေးလှ င်ေး 

 မတတရ  (၁) 

ဆြိပ်သ လ  ေးရ   အိုပ်စို၊ အိုတ်တြိို ်လ  ေးရ  နှ္င့််  ျဲွ  လ  ေးရ  အတွင်ေးရှြိ 

ခူအြိိုင်လရန္ိုတ် လမမ င်ေးသည် သဲန္ိုန်ေးမ  ေးပြိိုို့ခ မပ ေး တြိမ်လ    ဉ်ေးလမမ င်ေးလနပါ၍ 

အခ ြိန်မ  တူေးလြေ ်လဆ င်ရ  ်လပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့် လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၆။ ဦေးလှ င်ေး 

 မတတရ  (၁) 

အိုတ်တြိို ် လ  ေးရ  နှ္င့််  ရမ ်လ  ေးရ  အက  ေးရှြိ အရှည်လပ (၃၈၀၀)အ ေး 

ဆည်လတ ်လခ  င်ေးမက  ေး လရလျှ မှုမှ    ွယ်ရန် ဆည်လမမ င်ေးဦေးစ ေးဌ နမှ 

တ ရြိိုေးတ လ  င် မမြှင့််တင် ြေြိိုို့လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ နှင ့် စ ပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၇။ ဦေးမမတ်သူ 

 ငါန်ေးဇွန် (၂) 

ငါန်ေးဇွန်မမြိ ြို့ အ င်လမ်ေး မြိိုင်တြိိုင်အမှတ်၊ ၁၆/၄ မှ ၁၇/၀ ထြိ လမ်ေးပြိိုင်ေးအ ေး 

တြိိုေးခ ဲြို့ လြေ  ်လိုပ်လပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််းသ ည ့် မ ်း ခွန ့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၆၈။ ဦေးစြိိုငေ်းလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

 ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

 မပငဦ်ေးလွင် မမြိ ြို့နယ်၊ မဲလတ ၊  ျွန်ေးတြိိုင်၊ လ    ်မဲလလေး၊ လနာငပ်ြိန်၊ သ ကန် 

လ  ေးရ  မ  ေးအတွ ် ဆ ်သွယ်မှုလွယ် ူလစရန် GSM, CDMA တ  ါတြိိုင် 

စြိို ်ထလူပေးရန် ြိစစ နှင ့် စ ပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၆၉။ ဦေး ြိိုလလေး 

 မတတရ  (၂) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ ပြိို လတ င်လ  ေးရ  ၊ အမှတ် (၉၀) အ.မ.  လ   င်ေးအ ေး 

မပန်လည် မပ မပငရ်န် ပည လရေးဌ နမှ ရန်ပ ိုလငခွွဲလ ခ ထ ေးလပေးလရေး ြိစစ နှ င ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 



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

၇၀။ ဦေး ြိိုလလေး 

 မတတရ  (၂) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ အ.ထ. ရှြိ လအ င်ဆန်ေးလဆ င်နှ္င့်် ဗထူေးလဆ င်တြိိုို့အ ေး 

မပင်ဆင်စရြိတ် ရန်ပ ိုလငွမ  ေး ခဲွလ ခ ထ ေးလပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သ ည ့်  

မ ်း ခွန ့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၇၁။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦေး 

  မ်ေးတွင်ေး  (၁) 

လ   င်ေး ိုန်ေး လ  ေးရ  အိုပ်စို၊ ရ  သစ်လ  ေးရ   အ.ထ.  လ   င်ေးရှြိ 

နေ လ   င်ေး လဆ င်အ ေး အခ ြိန်မ အသစ် လဆ  ်လိုပ်လပေးရန် ြိစစ နှ င ့် 

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၇၂။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦေး 

  မ်ေးတွင်ေး  (၁) 

မင်ေး   လ  ေးရ  နှ္င့်် ရ ိုေးစိုလ  ေးရ  တြိိုို့တွင် စိုလပါင်ေးတည်လဆ  ်ခဲ့်လသ  မင်ေး   

အ.မ.  လ   င်ေးလဆ င်မှ  အန္တရ ယ်ရှြိ အလဆ  ်အဦမြေစ်သမြေင့်် 

ြေ  ်သြိမ်ေးမပ ေး လ   င်ေးလဆ င်သစ် လဆ  ်လိုပ်လပေးရန် ြိစစ နှင ့် 

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၇၃။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦေး 

  မ်ေးတွင်ေး  (၁) 

အမှတ် (၁၂၂) အ.မ. တွင် လ   ငေ်းသ ေးန္ှင့်် လ ်ရှြိလ   င်ေးလဆ ငမ်ှ  

မမျှတ၍ အိုတ်ညြှပ ်တစ်ထပလ်   င်ေးလဆ င်သစ် လဆ  ်လိုပ်ရန် အတွ ် 

ရန်ပ ိုလငွခွဲလ ခ ထ ေးလပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၇၄။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦေး 

  မ်ေးတွင်ေး  (၁) 

 မ်ေးတွင်ေး မမြိ ြို့နယ်၊ အမှတ် (၄) မူလွန်လ   င်ေးအ ေး လ   ငေ်းလဆ ငသ်စ် 

လဆ  ်လိုပ်န္ြိိုင်ရန် ရန်ပ ိုလငွခွဲလ လပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 



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

၇၅။ ဦေးလအ င်လင်ေး 

မမစ်သ ေး (၂) 

တရ ေးရ ိုေး မ  ေးတွင် အသ ိုေးမပ လ  ်ရှြိလသ   မ်ေးထိုတ်တွင် မည်သည့််စ သ ေး 

မ  ေးမြေင့်် သစစ မပ စ  ေး၊ စ သ ေးမ  ေးလရေးထ ေးသည် ြိို မပည်သူတစ်ခ ြိ ြို့မှ 

လမေးမမန်ေးက ၍ လမြေက  ေးခွင့််ရှြိပါ  လမြေက  ေးလပေးပါရန် ြိစစ နှင ့် စပ့်လ ျဉ ့် ်း  

သ ည ့်မ ်း ခွန ့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

တရ ေးသကူ  ေးခ  ပ် 

၇၆။ ဦေးသြိန်ေးလွင် 

မပည်က  ေးတ ခွန် (၁) 

မန္တလလေး မမြိ ြို့လပေါ်ရှြိ (၃)န္ှစ်န္ှင့််အထ ် က နိ်ု့က  လနလသ အမှုမ  ေးအလပေါ် 

တရ ေး စ ရင်လရေးဆြိိုင်ရ  က  ေးက ပ်မှုမပ မခင်ေး အလရေးယူသင့််သည် ြိို အလရေး 

ယူမခငေ်းန္ှင့်် အမှုမ  ေး အမမန်မပ ေးမပတ်လအ င် မည် ဲ့်သြိိုို့လဆ င်ရ  ်ထ ေး 

သည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်း ခွန ့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

တရ ေးသကူ  ေးခ  ပ် 

၇၇။ ဦေးလ   ်မမင့် ် 

ရမည်ေးသင်ေး  (၂) 

တရ ေးစ ရင်လရေး မဏ္ဍြိ င်အလပေါ် မပည်သူမ  ေးယ ိုက ည်အ ေး ြိိုေးမှု မထြိခြိို ် 

လစရန် အမှုပွစဲ ေးမ  ေးအ ေး အလရေးယူလြေ ်ထိုတ်လရေး ြိစစ န ငှ ့် စပ့်လျဉ ့််းသ ည ့်  

မ ်း ခွန ့််း ။ 

၁၉.၃.၂၀၁၃ 

(စတိုတထလနို့) 

တရ ေးသကူ  ေးခ  ပ် 

၇၈။ ဦေးလမပ င်ေး 

မ  လအ ငလ်မမ (၂) 

မူေးယစ်လဆေး ါေး မပနို့်န္ှ ို့စွ  လရ င်ေး ယ်မှုန္ှင့်် လလ ငေ်း စ ေးမှုမ  ေးသည် 

လ   ငေ်းသ ေးအရ ယ်အထြိ မပနို့်န္ှ ို့စွ  လရ  ရ်ှြိသ ိုေးစွဲလနမှုအ ေး လလ  ့်နည်ေး 

ပလပ   လ်စလရေးအတွ ် မည်သြိိုို့ က ြိ တင်စ စဉ်ထ ေးသည် ြိို သြိရှြိ 

လြိိုသည့်် ြိစစ နှင ့် စပ့် လျ ဉ ့််းသည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၂၀.၃.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ို/နယ် 



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

၇၉။ ဦေးလအ င်သြိန်ေး  

အမရပူရ (၂) 

မမစ်ငယ် -ထ ိုေးြေြိို မြေတ်လမ်ေးထြိပရ်ှြိ တန်ပြိိုခ ြိန်တွယ်မခငေ်းန္ှင့်် တြိိုေးဂ္ြိတ်မပ လိုပမ်ပ ေး 

လမ လ်တ ်ယ ဉ်မ  ေးအ ေး လငွလ   ခ် လနမခင်ေး ြိစစနှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သ ည ့်  

မ ်း ခွန ့််း ။ 

၂၀.၃.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၈၀။ ဦေးလ   ်လအေး  

မြိတထ လ  (၂) 

လမေ်း၊ လရလမမ င်ေးန္ှင့်် ပလ လ်ြေ င်ေးမ  ေးလပေါ်သြိိုို့   ှူေးလ   လ်နက လသ  

အလဆ  ်အဦ၊ လန  ခခ စည်ေးရြိိုေး၊ လ ေးဆြိိုင်မ  ေးအ ေး ရှင်ေးလငေ်းြေယ်ရှ ေး 

လရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၂၀.၃.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၈၁။ ဦေးလ   ်လအေး  

မြိတထ လ  (၂) 

 ိုန်ေးတန်ေး လ  ေးရ  မှ လရလ  - သြေန်ေး  င်ေးလမ်ေးမက  ေးလပေါ်သြိိုို့ 

တ ်လရ  ်န္ြိိုင်ရန် လမမသ ေးလမ်ေး သြိိုို့မ ိုတ် လ    ်လခ  လမ်ေး (၃)မြိိုင် 

လြေ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုင် လရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၂၀.၃.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၈၂။ ဦေးလ   ်လအေး  

မြိတထ လ  (၂) 

မြိတထ လ မမြိ ြို့၊ စညပ်င်သ ယ လ ေးက  ေး လ ေးပတ်လမ်ေးလပေါ်တွင်  ိုန်စြိမ်ေး 

  ေးက  ေးမ  ေး ပြိတ်ဆြိိုို့ရပ်တနိ်ု့၍ လြေ  ်သည်လပေးမခငေ်း၊ တည်ခင်ေးလရ ငေ်းခ  

လနမခငေ်း  ြိစစ နှင ့် စပ့်လျ ဉ ့််းသည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၂၀.၃.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၈၃။ ဦေးစ ထွန်ေး 

 သ စည် (၁) 

လည င ်ိုန်ေး လ  ေးရ  န္ှင့်် လရွှေတိုတ်လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ်လမေ်း၊ လည ငပ်င်လှ 

လ  ေးရ   န္ှင့် ်  ို ကြိ  န်၊ ရှမ်ေးရ  ခရြိိုငခ် ငေ်းဆ ်လမ်ေးသြိိုို့ ဆ ်သွယ်သည့်် 

လမေ်း မ  ေးအ ေး လမမသ ေးလမေ်း အဆင့််မမြှင့််တင်မခငေ်းန္ှင့်် ရ သ မလရ ေးသွ ေးလ  

န္ြိိုငလ်သ  လ    ်လခ  လမေ်းမ  ေးအမြေစ် ခင်ေးလပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််းသ ည ့်  

မ ်း ခွန ့််း ။ 

၂၀.၃.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၈၄။ ဦေးည ည  

စဉ့်် ြိိုင ်(၁) 

လည ငပ်င်က  ေး လ  ေးရ  န္ှင့် ် ရ  လ  င်ေး ိုန်ေးလ  ေးရ  အက  ေးရှြိ   ေးလူေးမ 

လရ ငရ်ြိိုေးအ ေး တူေးလြေ ်လပေးရန် ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၂၀.၃.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

ရိုပ်သြိမ်ေး 

၈၅။ ဦေးစြိန်လသ ငေ်း  

စဉ့်် ြိိုင ်(၂) 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခိုန္ှစ် ပွင်ေးလင်ေးရ သ တွင ် တပ်က  ေးရြိိုေးအထ ်ပြိိုငေ်းအ ေး 

ဆ ်လ ် တူေးလြေ ်လပေးရန် ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သ ည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၂၀.၃.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၆။ ဦေးလအ ငက် ည် 

မမစ်သ ေး (၁) 

လခွေးမသ  လရဆြိိုေးထိုတ်လမမ င်ေး စ ေးဆင်ေးမှုမလ  ငေ်းသမြေင့်် မပ မပငတ်ူေးလြေ ် 

လပေးရန်  ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့် ်းသည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၂၀.၃.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၇။ ဦေးလအ ငက် ည် 

မမစ်သ ေး (၁) 

မြိိုေးတွင်ေး  လ နှ္စ်စဉ်မြိိုေးလရလွှမ်ေးမြိိုေးခ ရ၍ လ    ်ဂူ္လတ င် လရဆြိိုေးထိုတ်ရြိိုေး 

တူေးလြေ ်လပေးရန် ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၂၀.၃.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၈။ ဦေးလအ ငက် ည် 

မမစ်သ ေး (၁) 

လယ်ယ လမမမ  ေး နှ္စ်စဉ်လရလွှမ်ေးမြိိုေးခ ရ၍ အိုမမလရဆြိိုေးထိုတ်လမမ င်ေးအ ေး 

တူေးလြေ ်လပေးရန် ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၂၀.၃.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၈၉။ ဦေးလမပ င်ေး  

မ  လအ ငလ်မမ  (၂) 

မန္တလလေးခရြိိုင်အတွင်ေး မမြိ ြို့နယ်မ  ေးတွင် လမွေးမမှူလရေးန္ှင့််  ိုသလရေးဦေးစ ေးဌ န 

ရ ိုေးမ  ေးြေွင့််လစှ်မခငေ်းန္ှင့် ်  န်ထမ်ေးမ  ေး တြိိုေးခ ဲြို့ြေွဲြို့စည်ေးရန် ြိစစ နှင ့် စပ့်လ ျ ဉ ့််း  

သ ည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၂၀.၃.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၉၀။ ဦေးလစ လဌေး 

 မြိတထ လ  (၁) 

သတ်မှတ်လပေးထ ေးလသ  လနရ မ  ေးတွင်ယ ဉ်မ  ေးစနစ်တ   ထွ ်ခွ  

လမပေးဆွဲ လရေး န္ှင့် ်ရပ်တနို့်လရေးအခ  ်မပမ ေးမ  ေး တြိိုေးခ ဲြို့လဆ င်ရ  ် လပေးန္ြိိုငလ်ရေး 

 ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၂၀.၃.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၉၁။ ဦေးတငထ်ွန်ေး 

သပြိတ်  ငေ်း (၂) 

အ.လ.  (လပါ ်တပင)်၏ (၂)ထပ်န  ပ်လ   င်ေးလဆ င်သစ် မပ ေးစ ေးန္ြိိုင်လရေး 

အတွ ် လြိိုအပ်လသ  ရန်ပ ိုလငွခ ထ ေးလပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ နှင ့် စပ့် လျဉ ့််းသ ည ့်  

မ ်း ခွန ့််း ။ 

၂၀.၃.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၉၂။ ဦေးတငထ်ွန်ေး 

သပြိတ်  ငေ်း (၂) 

က  ညြှပ်အိုပ်စို၊ ဇငေ်းလခ  ငေ်းလ  ေးရ  မူလတန်ေးလွန်လ   င်ေးလဆ င်သစ် 

မပ ေးစ ေး န္ြိိုငလ်ရေးအတွ ် လြိိုအပ်လသ ရန်ပ ိုလငခွ ထ ေးလပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ နှင ့်  

စပ့်လျဉ ့််း  သ ည ့် မ ်း ခွန ့််း ။ 

၂၀.၃.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၉၃။ ဦေး ငေ်းမမင့်် 

 မ်ေးတွင်ေး (၂) 

လူေးခင်ေးလ  ေးရ  အိုပ်စို၊ ြေိုန်ဆြိိုေးလ  ေးရ  ရှြိ အလမခခ မူလတန်ေးလ   င်ေးအ ေး 

မပန်လည် မပ မပငလ်ပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၂၀.၃.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 



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

၉၄။ ဦေး ငေ်းမမင့်် 

 မ်ေးတွင်ေး (၂) 

 ို ကြိ ခါေးလှလ  ေးရ  အိုပ်စို၊  ို ကြိ ခါေးလှလ  ေးရ  အမှတ်(၂၂)မူလွန် 

လ   ငေ်းလဆ င်သစ် အလဆ  ်အဦလဆ  ်လိုပ်မပ ေးစ ေးလရေး ြိစစနှ င ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၂၀.၃.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၉၅။ ဦေး င်ေးမမင့်် 

 မ်ေးတွင်ေး (၂) 

 ို ကြိ စို (အ.မ. ) အလဆ  ်အဦအ ေး  ြိိုယ်ထူ ြိိုယ်ထမပ မပင်လ  ်ရှြိရ  

  န်ရှြိလသ  အလဆ  ်အဦအစြိတ်အပြိိုင်ေးမ  ေးအတွ ် ရန်ပ ိုလငွ ခ ထ ေး 

လပေးလရေး ြိစစ နှင ့် စပ့်လျဉ ့် ်း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၂၀.၃.၂၀၁၃ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၉၆။ ဦေးစြိန်လသ ငေ်း 

စဉ့်် ြိိုင ်(၂) 

အမှုက  ေး (၁၀)မ ြိ ေးအန ် မိုေြိမ်ေးမှုန္ှင့်် လူသတ်မှုမ  ေး လလ  ့်နည်ေး   

ဆင်ေးလစရန် မြေစ်ပွ ေးလစလသ  အလက  င်ေးအရငေ်းမ  ေး ြိို လလ့်လ ၍ က ြိ တင် 

   ွယ်မှုမ  ေး ြိို တြိိုငေ်းလေသက  ေးအစြိိုေးရ  မည်သြိိုို့စ စဉ်ထ ေးသည် ြိို 

သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ နှင ့် စပ့် လျဉ ့််းသ ည ့်မ ်းခ ွန့််း ။ 

၂၁.၃.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၉၇။ ဦေးလမပ င်ေး  

မ  လအ င်လမမ (၂) 

မမြိ ြို့နယ် ရဲစခန်ေးမ  ေးတွင် နယ်လမမလ ိုခခ  လရေးမ  ေးအတွ ် လြိိုအပ်လသ လ ိုခခ  လရေး 

ပစစည်ေး ြိရြိယ မ  ေး လ ိုလလ  စ်ွ  မြေည့််ဆည်ေးလပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ နှင ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်း ခွန ့််း ။ 

၂၁.၃.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၉၈။ ဦေးလအ ငက် ည် 

မမစ်သ ေး (၁) 

ဆင်ခခ  လ  ေးရ  အလရှြို့  ်ရှြိ ဆင်ခခ လမမ ငေ်းမက  ေးမပြိ   ပ  ်စ ေး၍ လယ်လမမ 

(၃၀၀)ဧ အတွ ် စြိို ်ပ ြိ ေးသ ေးန္ှ လရရှြိရန် လဆ ငရ်  ်လပေးရန် ြိစစ နှင ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၂၁.၃.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၉၉။ ဦေးလအ ငက် ည် 

မမစ်သ ေး (၁) 

  ို ွင်ေး လ  ေးရ  အိုပ်စို ငလြိိုင်ေးဇင်လမမ င်ေးဆြိိုင်ရ နတ်လမှ ်မြိိုင်တ  (၁) လမမ င်ေး 

အတွင်ေးရှြိ လရခ ဉ် လရငိုတ်က  ေး ပ  ်စ ေး  ြိ ေးလပါ ်၍ မပ မပင်လပေးရန် ြိစစ နှင ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၂၁.၃.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀၀။ ဦေးလ   ်တင် 

ငါန်ေးဇွန် (၁) 

မမြိ ြို့သ ဆည်၏ ပင်မလရလပေးလမမ င်ေးအ ေး မပန်လည်မပ မပငလ်ပေးရန် ြိစစ နှ င ့်  

စပ့်လျဉ ့််း သည ့်မ  ်းခ ွန့််း ။ 

၂၁.၃.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀၁။ ဦေးလ   ်တင် 

ငါန်ေးဇွန် (၁) 

လမမ  ်ပငလ်ယ် ဆည်၏ ပင်မလမမ ငေ်းအ ေး တူေးလြေ ်မပ မပငလ်ပေးရန်  ြိစစန္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၁.၃.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀၂။ ဦေးလ   ်တင် 

ငါန်ေးဇွန် (၁) 

လ    ်တစ်လ ိုေး မမစ်လရတင ်လရလပေးလမမ ငေ်းမ  ေးအန ် DY-1,R န္ှင့် ်DY-1,L 

လရလပေးလမမ င်ေးမ  ေးအ ေး မပန်လည်မပ မပင်တူေးလြေ ်လပေးလရေး ြိစစန္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၁.၃.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀၃။ ဦေးမမတ်သူ 

ငါန်ေးဇွန် (၂) 

ရ  သစ် မမစ်လရတင်မှ ငါန်ေးဇွန်ရဲပေြိိုင်ေးလမမ င်ေးလပါင်န္ှင့်် လမမ  ရ်   ြိို -

ရဲပေြိိုင်ေးလမမ ငေ်းလပါငမ်  ေးအ ေး အမ  ေးမပည်သူသွ ေးလ လရေး အဆင်လမပ 

န္ြိိုငလ်စရန်အတွ ် မပ မပင်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစန္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၁.၃.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀၄။ ဦေးမမတ်သူ 

ငါန်ေးဇွန် (၂) 

မမစ်လရတင် စ မ  ြိန်ေးမ  ေး ြိို မူလစ မ  ြိန်ေးဧရြိယ အတြိိုငေ်း စြိို ်ဧ မပည့််မ စွ  

လရလပေးလ န္ြိိုင်လရေး လဆ ငရ်  ်လပေးလရေး ြိစစန္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၁.၃.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၀၅။ ဦေးစ ထွန်ေး 

 သ စည် (၁) 

ဥပဓြိရိုပ်မလ  င်ေးလသ  လ   င်ေးလဆ င်မ  ေးနှ္င့်် စ သင်ခ ိုပရြိလ  ဂ္မ  ေး 

လြိိုအပ် လနမှုအလပေါ် ရန်ပ ိုလငွ ခ ထ ေးလပေးရန် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၁.၃.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၀၆။ ဦေးစ ထွန်ေး 

 သ စည် (၁) 

မ ိုပင်/အိုတ်  င်ေး မူလွန်၊ သနပ် န်မူလွန်၊ လရွှေတိုတ် ိုန်ေး အ.ထ.  

(ခဲွ)မ  ေးတွင်လြိိုအပ်လ  ်ရှြိလသ  လ   င်ေးလဆ င်တည်လဆ  ်လပေးရန် ြိစစ 

န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၁.၃.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၀၇။ ဦေးလ   ်ဆန်ေး 

 မမင်ေးခခ  (၁) 

လ    ်မပ တ်လ  ေးရ  ၊ အ.မ.  လ   င်ေးတွင် လ   င်ေးလဆ င်သစ် 

လဆ  ်လိုပ်လပေးလရေး  ြိစစန္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၁.၃.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၀၈။ ဦေးလ   ်ဆန်ေး 

 မမင်ေးခခ  (၁) 

ထလနာင်ေးပင်စို လ  ေးရ  ၊ အ.မ.  လ   ငေ်းတွင် လ   ငေ်းလဆ င်သစ် 

လဆ  ်လိုပ် လပေးလရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၁.၃.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၀၉။ ဦေးလ   ်ဆန်ေး 

 မမင်ေးခခ  (၁) 

ထလနာင်ေး ိုန်ေးလ  ေးရ  ၊ အ.မ.  လ   ငေ်းတွင် လ   ငေ်းလဆ င်သစ် 

လဆ  ်လိုပ် လပေးလရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၂၁.၃.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၁၀။ ဦေးလအ ငဇ်  

 မမငေ်းခခ  (၂) 

ရ  ရှည်လ  ေးရ  ၊ အ.မ.  လ   င်ေးတွင် လ   င်ေးလဆ င်သစ် လဆ  ်လိုပ် 

လပေးရန် ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၁.၃.၂၀၁၃ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၁၁။ ဦေးလအ ငမ်မင့််သန်ေး 

လ    ်ဆည် (၁) 

န္ွာေးတ ်လမမ ငေ်း၊ ပဲခငေ်းလမမ င်ေးန္ှင့််  ွမ်ေးလဆေးလမမ င်ေးလပေါ်ရှြိ လ  ေးရ   

လမမ င်ေး ူေးတ တ ေးမ  ေးမပ မပငလ်ပေးရန် ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၂.၃.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၁၂။ ဦေးလှ င်ေး 

 မတတရ  (၁) 

မတတရ မမြိ ြို့နယ်၊ အလယ်  ိုလမမ ငေ်းတစ်လလျှ  ်န္ှင့် ် လရလွှတ် ပွန်မ  ေးအ ေး 

မပန်လည် မပငဆ်င်လပေးလရေး  ြိစစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၂.၃.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၃။ ဦေး ြိိုလလေး 

မတတရ  (၂) 

လရွှေတစ်လခ  င်ေး ဆည်လမမ ငေ်းရှြိ လပါ ်လတ လရလ   ်အ ေး တ တ ေးတစ်စငေ်း 

အမြေစ် လမပ င်ေးလဲတည်လဆ  ်လပေးလရေး ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၂.၃.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၄။ ဦေးလအ င်သြိန်ေး 

အမရပူရ (၂) 

တမိုဆြိိုေး အ.ထ.  (ခွဲ)သြိိုို့ သွ ေးလရ  ်လသ  အလ  ေး(၄၀)လပ၊ အန (၁၂)လပရှြိ 

 န်ရြိိုေးဆညလ်မမ ငေ်း တ တ ေးပ  ်စ ေးမှုအ ေး မပ မပငလ်ပေးရန် ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၂.၃.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၅။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး  

သ စည် (၁) 

လ    ်ပနာေး လ  ေးရ  အိုပ်စိုန္ှင့််  န်ရှည်လ  ေးရ  အိုပ်စိုတြိိုို့မှ ဆည်/ န် 

မ  ေး လရလပေး  ပွန်မ  ေး လရပြိိုလွှဲမ  ေးအ ေး မပန်လည်တူေးလြေ ်မပ မပင်လပေးရန် ြိစစ 

န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၂.၃.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၆။ ဦေးလအ ငဇ်  

 မမငေ်းခခ  (၂) 

လန္ွန္ှမ်ေး ( ျွန်ေးန္ှမ်ေး)အ ေး တြိိုေးခ ဲြို့စြိို ်ပ ြိ ေးန္ြိိုင်ရန် အရင်ေးအန္ှ ေးထိုတ်လခ ေးလငမွ  ေး 

အမခ ေးသ ေးန္ှ မ  ေး ဲ့်သြိိုို့ ရ သ အခ ြိန်မ  ထိုတ်လခ ေးလပေးလရေး ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၂.၃.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၇။ ဦေးလအ ငဇ်  

 မမငေ်းခခ  (၂) 

မမငေ်းခခ မမြိ ြို့နယ် တွင် တြိိုင်ေးလေသက  ေးအစြိိုေးရမှ လဆ င်ရ  ်လပေးလနလသ  ဆြိတ် 

လမွေးမမှူလရေး ရ  မ  ေး ဲ့်သြိိုို့ န္ွာေးလမွေးမမှူလရေးရ  မ  ေး လဆ င်ရ  ် လပေးလရေး ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၂.၃.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၁၈။ ဦေးတငစ်ြိိုေး 

လပ   ်ွယ် (၁) 

ေ အြိို(၅)လမမ ငေ်း န္ှင့် ်ေ အြိို (၂)လမမ င်ေးတြိိုို့အ ေး ဆ ်လ ် လြေ  ်လိုပ်လပေးလရေး 

 ြိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၂.၃.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၉။ ဦေးည ည  

 စဉ့်် ြိိုင ်(၁) 

မမြိ ြို့လပေါ်ရပ် ွ ်လမေ်းမ  ေးအ ေး လမေ်းမ ေးတြိိုင်မ  ေး စြိို ်ထဆူ ်သွယ် 

လဆ ငရ်  ်လပေးလရေး  ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၂.၃.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၂၀။ ဦေးလအ င်သူ  

တ တ ေးဦေး (၂) 

ရန် ိုန် -မန္တလလေး အမမန်လမ်ေးမက  ေးနှ္င့်် တ တ ေးဦေး - ပိုလြိပ်လမ်ေးဆ ိုအ ြိိုင်ေးတွင် 

လျှပ်စစ်မ ေး တပ်ဆင်လပေးလရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၂၂.၃.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၂၁။ ဦေးလအ င်မမင့််သန်ေး 

လ    ်ဆည် (၁) 

အ.ထ. ၊ အ.လ. ၊ အ.မ.  လ   င်ေးမ  ေးအတွ ် လ   င်ေးလဆ င် 

သစ်လဆ  ်လိုပ်ပါ   န်ထရြိို ်တ မ  ေး ြိို မည် ဲ့်သြိိုို့ တင်ေါ 

လခေါ်သည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့််  ြိစစန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၂.၃.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၁၂၂။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦေး 

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 

အဆင့််တြိိုေးမမြှင့်် ြေွင့််လှစ်ခွင့််မပ ထ ေးသည့််   စွယ်၊  င်ေးရ  ၊ ပ  ေးစွဲ(အလရှြို့)၊ 

လတ င် ြိိုငေ်း စသည့်် အ.မ. (ခွဲ)လ   ငေ်းမ  ေးအတွ ် လြိိုအပ်လ  ် ရှြိလသ  

ဆရ / ဆရ မ မ  ေး ြိို အခ ြိန်မ ခနိ်ု့ထ ေးလပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ န္ှင့် ် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၂၂.၃.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 



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

၁၂၃။ ဦေးလ   ်တင်  

ငါန်ေးဇွန် (၁) 

ငါန်ေးဇွန်မမြိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှြိ မပ မပင်ရန်နှ္င့်် အမပ ေးသတ်လဆ  ်လိုပ်ရန် 

  န်ရှြိလသ  လ   င်ေးလဆ င်မ  ေးအ ေး မပ ေးစ ေးလအ င် လဆ င်ရ  ်လပေးန္ြိိုင်လရေး 

 ြိစစနှ္င့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့် ်လမေးခွန်ေး။ 

၂၂.၃.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၁၂၄။ ဦေးလ   ်တင်  

ငါန်ေးဇွန် (၁) 

အ.ထ.  မမြိ ြို့သ ၊ အ.ထ.  (ခွဲ) ဂ္ ြိ ၊ အ.ထ.  (ခွဲ)သ ေး  င်၊ အ.ထ.  (ခွဲ) 

မခလသဂ့်လ ်၊ အ.မ.  ရ  သစ် ိုန်ေးန္ှင့်် အ.မ.  လပ   ်ွယ်လ   ငေ်း မ  ေး၌ 

လ   ငေ်းလဆ င် မပည့််စ ိုမှုမရှြိသည့််အတွ ် လ   ငေ်းလဆ င ် သစ်မ  ေး 

တြိိုေးခ ဲြို့လဆ  ်လိုပ်လပေးလရေး ြိစစန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၂.၃.၂၀၁၃ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၁၂၅။ ဦေးလစ လဌေး 

 မြိတထ လ  (၁) 

မြိတထ လ မမြိ ြို့သည် ခရြိိုငမ်မြိ ြို့က  ေးမြေစ်သည်န္ှင့််အည  တရ ေးမ င်မူေးယစ်လဆေး ါေး 

သယ်လဆ ငလ်ရ ငေ်း ယ်မှု ပလပ   လ်ရေးအတွ ်    ွယ်တ ေးဆ ေး 

လပေးရန် ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၈.၃.၂၀၁၃ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၁၂၆။ ဦေးသြိန်ေးလှ  

မပည်က  ေးတ ခွန်(၂) 

မပည်က  ေးတ ခွန်မမြိ ြို့နယ်၊ (ဆ)ရပ် ွ ်အတွငေ်းရှြိ လအေးလမတတ လမေ်းအ ေး ၆၅ 

လမေ်း မှ ၆၇ လမေ်း အထြိ လမေ်းလြေ  ်လိုပ်လပေးလရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။  

၂၈.၃.၂၀၁၃ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၁၂၇။ ဦေးလဆွသန်ေး  

ပိုသြိမ်က  ေး (၁) 

အဓြိ  လမ်ေးမက  ေးလ ေး  /ဲယ ရှြိ လရဆြိိုေးထိုတ်လမမ င်ေးမ  ေးအ ေး လသသပ်စွ  

တူေးလြေ ်လပေးရန်န္ှင့်် လ    ်စ လရဆြိိုေးထိုတ်လမမ င်ေးအမြေစ် လဆ ငရ်  ် 

လပေးလရေး ြိစစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေး သည့် ်လမေးခွန်ေး။ 

၂၈.၃.၂၀၁၃ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၂၈။ ဦေးလရွှေနန်ေး 

 မလြိှုင် (၂) 

လြေ   ်ဆြိပ်  ငေ်း အိုပ်စိုရှြိ လ ပ ခ ြိ ငေ်း - လခ  င်ေးဆ ို - သဲ ျွန်ေး - လည င် ိုန်ေး 

လ  ေးရ  ခ ငေ်း ဆ ်လမ်ေးအ ေး လ    စ် လရလ   မ်ပ လိုပ်လပေးလရေး ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၈.၃.၂၀၁၃ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၂၉။ ဦေးလရွှေနန်ေး 

 မလြိှုင် (၂) 

မလြိှုင်မမြိ ြို့၏ အလနာ ်  ် မမြိ ြို့န္ှင့် ် ထြိစပ်လနလသ  မမြိ ြို့မသိုသ န်အ ေး 

ြေ  ်သြိမ်ေး၍ အမမန်ဆ ိုေး ြေယ်ရှ ေးရှင်ေးလင်ေးလပေးရန် ြိစစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၂၈.၃.၂၀၁၃ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၃၀။ ဦေးလရွှေနန်ေး 

 မလြိှုင် (၂) 

မလြိှုင် - မမငေ်းဦေး လှည်ေးလမ်ေးရှြိ အဆြိိုေးဆ ိုေးလနရ မ  ေး ြိို အမမန်မပ မပင် 

လပေးန္ြိိုငလ်ရေး  ြိစစ န္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၈.၃.၂၀၁၃ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၃၁။ ဦေးလ   ်လအေး 

မြိတထ လ  (၂) 

ရ  တွင်ေး၊ ရ  မပင်လမ်ေးမ  ေးသည် လမ်ေးလ ေးလနအြိမ်ပြိိုင်ရှင်မ  ေး၏ တြိိုေးခ ဲြို့ 

မှုလက  င့်် တမြေည်ေးမြေည်ေး   ဉ်ေးလမမ င်ေးလ သမြေင့်် မ ေးလလ င်မှုမြေစ်ပွ ေးပါ  

သွ ေးလ မှုလွယ် ူလစရန် မူလလမ်ေးအတြိိုင်ေး မပန်လည်လြေ ်ထိုတ်လပေးလရေး 

 ြိစစနှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၈.၃.၂၀၁၃ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၁၃၂။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည် (၂) 

သ စည်မမြိ ြို့နယ် အတွင်ေး ဆ ်စပ်တည်ရှြိလ  ်ရှြိလသ  လည ငရ်န်ေး န်မှ 

မင်ေးလှ န်သြိိုို့ လရထိုတ် သည့်် လရထြိန်ေးတ ခါေးန္ှစ်လပါ ်အ ေး 

ထပမ် တြိိုေးခ ဲြို့လပေးလရေး ြိစစန္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၈.၃.၂၀၁၃ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၃၃။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည် (၂) 

သ ိုေးပါတ်လည် (တ) လ  ေးရ  န္ှင့် ်မ   ေးရြိိုေးလ  ေးရ  အန ေးမ  ေးတွင် လရလ   န်္ှင့်် 

လရထြိန်ေး တ ခါေးမ  ေး ြိို သ ်ဆြိိုငရ်  ဆည်လမမ ငေ်းဌ နမှ နည်ေးပည မ  ေးမြေင့်် 

လဆ ငရ်  ်လပေးလရေး ြိစစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၈.၃.၂၀၁၃ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၃၄။ ဦေးလစ လဌေး 

မြိတထ လ  (၁) 

လျှပစ်စ်မ ေးတြိိုင်န္ှင့််မ ေးက ြိ ေးမ  ေး တြိိုေးခ ဲြို့လဆ ငရ်  ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် ရပ် ွ ် 

ခ င်ေးဆ ် လမမသ ေးလမ်ေးအ ေး  တတရ လမ်ေးမ  ေးအမြေစ် တြိိုေးခ ဲြို့လဆ ငရ်  ် 

လပေး န္ြိိုငလ်ရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၈.၃.၂၀၁၃ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၃၅။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး  

သ စည် (၁) 

အမှတ် (၁) မင်ေးရန်န္ြိိုင် တြိိုေးခ ဲြို့ရပ် ွ ်အတွင်ေး လျှပ်စစ်ထရန်စလြေ ်မ  

အြိိုေးအသစ် တစ်လ ိုေး တပ်ဆင်လပေးန္ြိိုင်ရန် သြိိုို့မ ိုတ် လ ်ရှြိအသ ိုေးမပ လနလသ  

လျှပ်စစ် ဓ တ်က ြိ ေးမ  ေးအ ေး ပြိိုမြိိုခြိိုင်ခနိ်ု့လသ  ဓ တ်က ြိ ေးမ  ေးမြေင့်် 

လဲလှယ်တပ်ဆင် လပေးရန် ြိစစန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၈.၃.၂၀၁၃ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၃၆။ ဦေးလအ ငဇ်  

မမငေ်းခခ  (၂) 

တလိုပ်လ  ေးရ   အ.ထ.  (ခွဲ) တွင် လ   ငေ်းသ ေးန္ှင့်် ဆရ အင်အ ေး 

မျှတမှုရှြိလအ င် ဆရ  အင်အ ေးမြေည့််ဆည်ေးလပေးလရေး ြိစစ န္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၂၈.၃.၂၀၁၃ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 



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

၁၃၇။ ဦေးစြိိုငေ်းလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

 ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

လေသခ မပည်သူ မ  ေး၏ ဆန္ဒအရ လနာင်ပြိန် အ.မ.  မ ှ ဆရ /ဆရ မ 

(၂)ဦေး ြိို သင့််လလ  လ်သ  လ   ငေ်းသြိိုို့ လမပ င်ေးလရွှေြို့မပ ေး ယငေ်းတြိိုို့အစ ေး အမခ ေး 

ဆရ /ဆရ မမ  ေးမြေင့်် အစ ေးထြိိုေး လမပ ငေ်းလရွှေြို့ခနိ်ု့ထ ေးလပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစ နှ္င့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၈.၃.၂၀၁၃ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၃၈။ ဦေးသန်ေးစြိိုေးမမင့်် 

လ    ်ဆည် (၂) 

လမမ င်ေးဦေးလ  ေးရ   အ င်လမေ်း(၆)ြေ လ ိုခနိ်ု့အ ေး လ    ်က မ်ေးလမ်ေး အမြေစ် 

အဆင့််မမြှင့််တင်လပေးလရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၉.၃.၂၀၁၃ 

(န မလနို့) 

စညပ်င် 

၁၃၉။ ဦေးလရွှေနန်ေး 

မလြိှုင် (၂) 

လ    ်တန်ေး -မြိတ် ိုန်ေးလမေ်း အပြိိုင်ေးအ ေး (၁၂)ရ သ သွ ေးလ န္ြိိုင်လသ  

လမေ်းအမြေစ်  ူည လဆ င်ရ  ်လပေးလရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၉.၃.၂၀၁၃ 

(န မလနို့) 

စညပ်င် 

၁၄၀။ ဦေးလရွှေနန်ေး 

မလြိှုင် (၂) 

လရခ ြိ  ူတ  - ဆည်က  ေး -  ို ကြိ  ွ  ် - လြေ   ဆ်ြိပ် ိုန်ေး ရ  ခ င်ေးဆ ် 

လမေ်း အရှည် (၄)မြိိုငခ်နိ်ု့အ ေး ရ သ မလရ ေး သွ ေးလ န္ြိိုင်လရေး မပ မပငလ်ပေးရန် ြိစစ 

န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၉.၃.၂၀၁၃ 

(န မလနို့) 

စညပ်င် 

၁၄၁။ ဦေးလစ လဌေး 

မြိတထ လ  (၁) 

ရန်မ ြိ ေးလအ င် အလနာ ်ပြိိုင်ေး၊ လရလ အိုတ်  င်ေးရပ် ွ ်ရှြိ လအ င်ဆန်ေး 

လမ်ေးမက  ေးအ ေး  တတရ လမ်ေး ဆ ်လ ်ခင်ေးလပေးလရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၉.၃.၂၀၁၃ 

(န မလနို့) 

စညပ်င် 



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

၁၄၂။ ဦေးလစ လဌေး 

မြိတထ လ  (၁) 

ရန်မ ြိ ေးလအ င် အလနာ ်ပြိိုငေ်း၊ လရလ အိုတ်  ငေ်းရပ် ွ ်၊ နယ်လမမ (၁၂) 

အတွင်ေးပြိိုငေ်း ရပ် ွ ်အလယ်တွင် တည်ရှြိလသ  ပိုဂ္ဂလြိ ပြိိုင ်န္ွာေးလမွေးမမှူလရေး 

ခခ အ ေး ရပ် ွ ်အတွင်ေးမှ ြေယ်ရှ ေးလပေးရန် ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၉.၃.၂၀၁၃ 

(န မလနို့) 

စညပ်င် 

၁၄၃။ ဦေးလစ လဌေး 

မြိတထ လ  (၁) 

လရဆြိိုေး လမမ င်ေးမ  ေး မပန်လည်တူေးလြေ မ်ပ ေး လ    ်စ လရလမမ င်ေးမ  ေး မပန်လည် 

လဆ ငရ်  ်လပေးရန်န္ှင့််   န်ေးမ လရေးန္ှင့််အည  လဆ င်ရ  ်လပေးန္ြိိုင်လရေး  ြိစစ 

န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၉.၃.၂၀၁၃ 

(န မလနို့) 

စညပ်င် 

၁၄၄။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည် (၂) 

လည ငပ်င်လှ လ  ေးရ  အန ေးရှြိ  ွငေ်းအမှတ် (၂၀၀၆/၂၀၁၃)  ွငေ်း 

(၂) ွငေ်းအ ေး သ ်လတ ဆ်ည် လရလသ  ်အမြေစ် လဆ ငရ်  ်လပေးလရေး ြိစစ 

န္ငှ့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၉.၃.၂၀၁၃ 

(န မလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၅။ ဦေးတငစ်ြိိုေး 

လပ   ်ွယ်(၁) 

လ    ်ဆည် န်က  ေးလရလပေး လမမ င်ေးအမှတ် (၃)အ ေး မပန်လည်မပင်ဆင် 

လပေးလရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၂၉.၃.၂၀၁၃ 

(န မလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၆။ ဦေးတငစ်ြိိုေး 

လပ   ်ွယ်(၁) 

လြေ င်ေးလတ အိုပ်စိုအတွင်ေးရှြိ ထ ိုေး ြိိုဆည်က  ေးအ ေး မပန်လည်မပ မပင်လပေးလရေး 

 ြိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၉.၃.၂၀၁၃ 

(န မလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၄၇။ ဦေးလ   ်ဆန်ေး 

 မမငေ်းခခ  (၁) 

ထလနာင်ေးတြိိုင် လ  ေးရ  တွင် လျှပစ်စ်ဓါတ်အ ေး ပြိိုမြိိုသ ိုေးစွဲန္ြိိုငလ်ရေးအတွ ် 

(200KVA) အဆင့်် ဓါတ်အြိိုေးတပ်ဆင်န္ြိိုငလ်ရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၉.၃.၂၀၁၃ 

(န မလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၄၈။ ဦေးလစ လဌေး  

 မြိတထ လ  (၁) 

မမန်မ န္ြိိုင်င  လလလက  င်ေးနှ္င့် ် အ   သပည တ ကသြိိုလ်သွ ေးလမ်ေးအ ေး 

 တတရ လမ်ေး ခင်ေးလပေးရန် ြိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၉.၃.၂၀၁၃ 

(န မလနို့) 

လူမှု 

၁၄၉။ ဦေးတငစ်ြိိုေး 

လပ   ်ွယ်(၁) 

သလမပရြိိုေး၊  ါေးရ ို၊ သ ွတ်ခွဲ အ.မ. မ  ေးန္ှင့်် သ ွတ် ိုန်ေး အ.မ.  (ခွဲ)တြိိုို့ 

မပငဆ်င် လဆ  ်လိုပ်ရန် ရန်ပ ိုလငွခွဲလ ခ ထ ေးလပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂၉.၃.၂၀၁၃ 

(န မလနို့) 

လူမှု 

၁၅၀။ ဦေးသြိန်ေးလွင် 

မပည်က  ေးတ ခွန် (၁) 

ယ လတ ်ရပ် ွ ်အလရှြို့  ်သြိိုို့ ထွ လ်သ  လမေ်းအရှည်လပ 

(၅၀၀)လ   ်အ ေး လ    က် မ်ေးလမ်ေးခငေ်းလပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၃ 

(ေသမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၅၁။ ဦေးသြိန်ေးလွင် 

မပည်က  ေးတ ခွန် (၁) 

၅၅လမ်ေး (မန္တလလေး-လ ေးရြိှုေးသ လမ်ေးန္ှင့်် မင်ေးက  ေးရန်လနာငလ်မ်ေးအထြိ) လပ 

အရှည် (၂၅၀၀) လ   ်အ ေး ထပ်ပြိိုေး တတရ လမ်ေးခင်ေးမခင်ေးန္ှင့်် လြိိုအပ်လသ  

တ တ ေး တစ်စငေ်း တည်လဆ  ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၃ 

(ေသမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၅၂။ ဦေးသြိန်ေးလွင် 

မပည်က  ေးတ ခွန် (၁) 

၅၄လမ်ေး န္ှင့် ် ၅၈ လမေ်းက  ေးရှြိ မင်ေးက  ေးရန်လနာင်လမ်ေး လပအရှည် 

(၂၀၀၀)ခနိ်ု့အ ေး ထပ်ပြိိုေး တတရ လမ်ေး လဆ င်ရ  ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၃ 

(ေသမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၁၅၃။ ဦေးသြိန်ေးလွင် 

မပည်က  ေးတ ခွန် (၁) 

မမ တ  မင်ေးက  ေးလမေ်းန္ှင့်် သ ယ  တ မင်ေးက  ေးလမေ်းအတွငေ်းရှြိ  ြိိုလ  ြိို  

လရဆြိိုေး လမမ င်ေး ဲ/ ယ အ ေး ဆ ်လ ်၍ လ    ်ရြိိုေးစ လပေးလရေး ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၃ 

(ေသမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၅၄။ ဦေး ြိို ြိိုလွင် 

ပိုသြိမ်က  ေး (၂) 

 ျဲွလရ ိုန်ေး လ  ေးရ  န္ှင့်် မလနာယ မလ  ေးရ  အိုပ်စို၊  ိုလ ေးမလတ င် 

လ  ေးရ  အ ေး ဆ ်သွယ်ထ ေးလသ  လ    ်က မ်ေးလမ်ေးအ ေး လ    ်လခ   

လမ်ေးအမြေစ် ခင်ေးလပေးရန် ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၃ 

(ေသမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၅၅။ ဦေးလမပ င်ေး  

မ  လအ င်လမမ (၂) 

စ ရ  ်စ တမ်ေးသ ရှြိမပ ေး မူရငေ်းလူရှ မရသမြေင့်် န္ြိိုကတ ပဗဗလစ် လရှြို့လနက  ေး 

မ  ေးမြေင့််  ြိိုယ်စ ေးလှယ်အဆင့််ဆင့်် လွှလဲမပ င်ေးလဆ င်ရ  ်ရသည့်် အတွ ် 

လက  င့် ် တရ ေး င်စ ခ  ပ်စ တမ်ေးမပ လိုပ်ရန် အခ ်အခဲ အဆင်လမပလစရန် 

မည် ဲ့်သြိိုို့ လဆ င်ရ  ်လပေးန္ြိိုင်မည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့််  ြိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၃ 

(ေသမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၅၆။ ဦေးလအ င်သြိန်ေး  

အမရပူရ (၂) 

(၁၈.၂.၂၀၁၃) ရ ်လနို့ မန္တလလေးလနို့စဉ်သတငေ်းစ ပါ မန္တလလေးမမြိ ြို့လတ ် 

စညပ်င်သ ယ လရေးလ  ်မတ မှ မမြိ ြို့ ွ ်သစ်မ  ေးန္ှင့်် ပတ်သ ်၍ 

လြေ မ်ပထ ေးလသ  အသြိလပေးလက ည စ သည် တည်ဆဲဥပလေန္ှင့် ် ည ညွတ် 

မခငေ်း ရှြိ/မရှြိ သြိရှြိလြိိုသည့်် ြိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

 

၁.၄.၂၀၁၃ 

(ေသမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၁၅၇။ ဦေးမမတ်သူ 

ငါန်ေးဇွန် (၂) 

ငါန်ေးဇွန်မမြိ ြို့နယ် အတွင်ေးရှြိ အရှည်(၂)မြိိုင်ခနိ်ု့စ ရှြိလသ  လ  ေးရ  အ ငလ်မ်ေး 

(၃)လမေ်းအ ေး လ    ်လခ  လမေ်းခငေ်းလပေးန္ြိိုင်ရန် ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၃ 

(ေသမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၅၈။ ဦေးက ည်လြေ  

နွ္ာေးထြိိုေးက  ေး (၁) 

အမှတ်(၇)ရပ် ွ ်အတွငေ်းရှြိ မပည်သူမ  ေးအ ေး လသ  ်သ ိုေးလရ ရရှြိလရေး 

အတွ ် စ ်လရတွင်ေး တူေးလြေ ်လပေးရန် ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၃ 

(ေသမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၅၉။ ဦေးက ည်လြေ  

နွ္ာေးထြိိုေးက  ေး (၁) 

ဗ  ်လ  ေးရ  န္ှင့်် န ူေးလတ လ  ေးရ  မ  ေးသြိိုို့ဆ ်သွယ်ထ ေးလသ  

လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ်လမေ်းအ ေး လ    လ်ခ  ဂ္ င်ေးလမ်ေးအမြေစ် လြေ  ်လိုပ် 

လပေးလရေး  ြိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၃ 

(ေသမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၆၀။ လေေါ်တငတ်ငမ်  

ခ မ်ေးလအေးသ စ  (၂) 

န္ြိိုငင် သ ေးပြိိုင် အလဆ  ်အဦမ  ေး၊ လမမ ွ ်မ  ေး ြိို မလူပြိိုင်ရှင ် မ  ေးအ ေး 

အသြိမလပေး ဲ အ ရ်ေ မှတ်ပ ိုတင် စ ခ  ပ်မြေင့်် အလရ င်ေးအ ယ် မပ လိုပ်မခငေ်း၊ 

အမည် လမပ င်ေးလဲမခင်ေးမ  ေး မပ လိုပ်လနသည့်် ြိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၃ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၆၁။ ဦေးသြိန်ေးလွင် 

မပည်က  ေးတ ခွန် (၁) 

မမြိ ြို့လတ ်စည်ပင်သ ယ လရေး နယ်နြိမြိတ်အတွငေ်းရှြိ မပည်က  ေးတ ခွန်န္ှင့်် 

လအ ငလ်မမသ စ မမြိ ြို့နယ်မ  ေးမှ လတ င်သူမ  ေးအ ေး ဥပလေန္ှင့််အည  

လယ်ယ လမမ လိုပ်ပြိိုငခ်ွင့််ရရှြိလရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၃ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၆၂။ ဦေးသြိန်ေးလွင် 

မပည်က  ေးတ ခွန် (၁) 

မ ေးမလင်ေးလသ ရပ် ွ ်မ  ေးအ ေး လျှပစ်စ်မ ေးလငေ်းလရေး လဆ ငရ်  ်လပေးရန် 

 ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၃ 

(ေသမလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၆၃။ ဦေးသြိန်ေးလှ 

မပည်က  ေးတ ခွန် (၂) 

စ ်မှုဇိုန် ရပ် ွ ်ရှြိ အမငြိမ်ေးစ ေး န်ထမေ်းမ  ေး လနထြိိုငလ်သ  ၅၅လမ်ေးမှ 

၆၀က  ေး နယ်လမမအ ေး လျှပစ်စ်မ ေးရရှြိလရေးလဆ င်ရ  ်လပေးရန် ြိစစ န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၁.၄.၂၀၁၃ 

(ေသမလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၆၄။ ဦေးထွန်ေး င်ေး၊ 

ခ မ်ေးမမသ စည် (၂)  

 ိုရ ေးက  ေး အလရှြို့မိုခ်လမ်ေး လရမတင်လစရန် လမေ်းမမင့််လစမခင်ေး၊ ထပ်ပြိိုေးခင်ေးမခင်ေး 

လဆ ငရ်  ်လပေးရန် ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၃ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စညပ်င် 

၁၆၅။ ဦေးထွန်ေး င်ေး၊ 

ခ မ်ေးမမသ စည် (၂)  

၅၃လမေ်း အ ေး ထွန်တ ိုေးရပ် ွ ်တွငေ်း မလနာ ်ရ လမေ်းမှ မမရည်နန္ဒာရပ် ွ ် 

အတွင်ေး မဉ္ဇှူလမေ်းအထြိ အရှည်လပ (၃၀၀၀) ြိို လ    က် မ်ေးလမ်ေး 

အဆင့််မှ  တတရ လမ်ေးအဆင့််တြိိုေးမမြှင့််လပေးလရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၃ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စညပ်င် 

၁၆၆။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး 

သ စည် (၁) 

ပလတ်စတစ် အြိတ်ခွ မ  ေးအပါအ င် အမြိှု မ်  ေးအ ေး စည်ေး မ်ေးတ   

စွနိ်ု့ပစ်န္ြိိုင်လရေးအတွ ် မည်သြိိုို့မည်ပ ိုလဆ င်ရ  ်လနသည် ြိို သြိရှြိလြိိုသည့်် 

 ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၃ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စညပ်င် 



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

၁၆၇။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး 

သ စည် (၁) 

လမမြှ င်ေးဦေး - သန်ေးလတ  - လှည်ေးခ  လမ်ေးအပြိိုင်ေးအ ေး ရ သ မလရ ေး 

သွ ေးလ န္ြိိုငလ်သ  လ    ်လခ  လမေ်းအမြေစ်မပ မပငလ်ပေးလရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၃ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စညပ်င် 

၁၆၈။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည် မမြိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှြိ လသ  ်သ ိုေးလရရှ ေးပါေးခ ်ခဲလသ  အလမခခ ပည  

လ   ငေ်းမ  ေးအ ေး  ူည မြေည့််ဆည်ေးလပေးရန် ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၃ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စညပ်င် 

၁၆၉။ ဦေးသန်ေးလဌေး 

လည ငဦ်ေး (၂) 

လ ်ပ လမခလပေါ် အိုပ်စို လတ င်ြေ ်တန်ေးလ  ေးရ   လခ  ငေ်းလရ င်လရ  ်မှု 

   ွယ် လပေးလရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၃ 

(၁၁)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၇၀။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦေး 

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 

လရတွင်ေး လ  ေးရ  အိုပ်စို  ိုလ ေး  လ  ေးရ  ရှြိ  ိုလ ေး  လယ် လရလသ  ် 

 န်အ ေး  မပန်လည်တူေးလြေ လ်ပေးလရေး ြိစစ န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၃ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၇၁။ ဦေး ငေ်းမမင့်် 

 မ်ေးတွင်ေး (၂) 

ရ  လ လ  ေးရ   အိုပစ်ို၊   လပါ ်က  ေးလ  ေးရ  ရှြိ   လပါ ်က  ေး န် 

  ြိ ေးလပါ ်သွ ေးမခငေ်းအတွ ် သ ်ဆြိိုငရ်  န်က  ေးဌ နမှ မပင်ဆင်လပေးလရေး 

 ြိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၃ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၇၂။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး 

သ စည် (၁) 

ရ  က  ေး လ  ေးရ  အန ေးရှြိ မြိတထ လ  န်လရလသ  ် မင်ေး န် (၁) အ ေး တူေးလြေ ် 

လပါင်ဆင့််မခငေ်းနှ္င့် ် လရ င်လမမ င်ေးအ ေး လမမ င်ေးပ ိုစ    တူေးလြေ ်လပေးလရေး  ြိစစနှ္င့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၃ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၇၃။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည် မမြိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှြိ ဆင်လတ ငလ်ခ  င်ေးမှ သူခြိိုေးလရလခ  ငေ်းသြိိုို့ လရသွယ် 

တူေးလမမ င်ေး လြေ  ်လိုပ်လပေးလရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၃ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၇၄။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး 

သ စည် (၁) 

 ွဲြို့မခ ေး လ  ေးရ  အိုပ်စိုရှြိ မြိလ   ငေ်း န်၊  ိုရ ေး န်၊ လ    ပ် ဉ် န် 

တြိိုို့အ ေး မပန်လည်တူေးလြေ မ်ပ မပင ်လပေးလရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၃ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၇၅။ ဦေးလ   ်တင်  

ငါန်ေးဇွန် (၁) 

ငါန်ေးဇွန် မမြိ ြို့နယ်၊ သရ ် န်လ  ေးရ  အ ငလ်ခ  ငေ်းအ ေးသင့််တင့််လသ  

တ တ ေး တစ်စငေ်း လဆ  ်လိုပ်လပေးန္ြိိုငလ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၃ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၇၆။ ဦေးမမတ်သူ 

ငါန်ေးဇွန် (၂) 

မမြိ ြို့သ မှ ငါန်ေးဇွန်သြိိုို့၊ ၁၁လ ဗွ  ဓါတ်အ ေးလြိိုငေ်း ဆ ်သွယ်လဆ င်ရ  ် 

လပေးလရေး  ြိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၂.၄.၂၀၁၃ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၇၇။ ဦေးလအ ငမ်မင့််သန်ေး 

လ    ်ဆည် (၁) 

လ    ်ဆည်မမြိ ြို့နယ်၊ ပင်တလည်လ  ေးရ  ရှြိ လဇ ်ဂ္  မမစ် ူေး တ တ ေး အ ေး 

တည်လဆ  ်လပေးလရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၃ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စညပ်င် 

၁၇၈။ ဦေးထွန်ေး င်ေး 

ခ မ်ေးမမသ စည် (၂) 

 ြိိုယ့််အ ေး  ြိိုယ် ြိိုေး  တတရ လမ်ေးမြေစ်လသ  ငိုလရွှေ ါလမေ်း (၆၂ လမေ်းမှ ၆၅ 

လမေ်း ထြိ)အ ေး မပ  ်စ ေးလစရန် မပ မပငထ်ြိန်ေးသြိမ်ေးလပေးလရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၃ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စညပ်င် 

၁၇၉။ ဦေးထွန်ေး င်ေး 

ခ မ်ေးမမသ စည် (၂) 

လအ င်ပင်လယ်ရပ် ွ ် ၅၅ လမေ်းမှ (လအ င်ဆန်ေးလမ်ေးမှ ရ  လယ် 

လမေ်းအထြိ) လပ(၂၈၀၀) အ ေး လ    ်လခ  လမ်ေးမှ  တတရ အဆင့်် 

တြိိုေးမမြှင့််လပေးလရေး ြိစစ န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၃ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စညပ်င် 



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

၁၈၀။ ဦေးထွန်ေး င်ေး 

ခ မ်ေးမမသ စည် (၂) 

ခ မ်ေးမမသ စည်မမြိ ြို့နယ်၊ လအ င်သ ယ ရပ် ွ ်တွင် အမ  ေးမပည်သူ 

အသ ိုေးမ  ေးသည့်် (၄၅)လမေ်း အ ေး  တတရ လမေ်းအမြေစ် လဆ င်ရ  ် 

လပေးလရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၃ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စညပ်င် 

၁၈၁။ ဦေး ငေ်းမမင့်် 

 မ်ေးတွင်ေး (၂) 

 ိုရ ေးစို လ  ေးရ  အိုပ်စို၊ လ    ် ိုန်ေးလ  ေးရ  ၊ မပည်လတ ်သ  န် 

(လသ  ်သ ိုေးလရ န်)န္ှင့််  ိုရ ေးစိုလ  ေးရ  ၊  န်သစ်လပါ ် (လသ  ်သ ိုေး 

လရ န်) တြိိုို့အ ေး မပန်လည်တူေးလြေ လ်ပေးန္ြိိုငလ်ရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၃ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စညပ်င် 

၁၈၂။ ဦေးစြိိုငေ်းလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

 ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

မပငဦ်ေးလွင်-မြိိုေး ိုတ်လမေ်းခွဲမှ  ျွန်ေးတြိိုင်လ  ေးရ  အထြိ လ    ်ခင်ေးလမ်ေး (၁) 

မြိိုင် (၅) ြေ လ ိုခနို့်အ ေး  တတရ လမေ်းအဆင့်် တြိိုေးမမြှင့််လပေးလရေး ြိစစန္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၃ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စညပ်င် 

၁၈၃။ ဦေးသန်ေးစြိိုေးမမင့်် 

လ    ်ဆည် (၂) 

ေါန်ေးလခ  ငေ်း လခ  င်ေး  ဉ်ေးလမမ င်ေးတြိမ်လ  မပ ေး သစ်ပငခ်   န္ွယ်မ  ေး ထူထပ်စွ  

လပါ ်လရ  ်လနမခင်ေးအ ေး မပ မပင်လပေးလရေး ြိစစနှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေး သည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၃ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၈၄။ ဦေးစြိန်လသ ငေ်း 

စဉ့်် ြိိုင ်(၂) 

လမမ င်ေးဆ ိုလမမ င်ေးလပေါ်ရှြိ လမမ င်ေးဆ ိုငယ်လ  ေးရ   ရ  အ ငတ် တ ေးအ ေး တြိိုေးခ ဲြို့ 

မပ မပငလ်ပေးရန် ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၃ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၈၅။ ဦေးသန်ေးလဌေး 

လည ငဦ်ေး (၂) 

လည ငဦ်ေးမမြိ ြို့နယ်န္ှင့်် ငါ ့်သလရ  မ်မြိ ြို့နယ်ခွဲအတွငေ်းရှြိ လ ေးမ   ေးလ  ေးရ  မှ 

လသ  ်သ ိုေးလရ န်   ြိ ေးလပါ ်သွ ေးမခင်ေးအ ေး မပန်လည်မပ မပငလ်ပေးရန်  ြိစစ  

န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၃ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၈၆။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦေး 

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 

ထ ေးလြိှုငလ်  ေးရ  အိုပ်စိုအတွင်ေးရှြိ ပိုဂ္ဂလြိ  န်ငယ်မ  ေးမြေစ်လသ  သ ေးပင် 

 န်၊ လတ င် န်၊ ဆူေးမြေှူ န်န္ှင့်် အလမလေွေး န်မ  ေး မပန်လည် မပ မပင် 

တူေးလြေ ်လပေးန္ြိိုင်လရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၃ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၈၇။ ဦေးတြိိုင်ေးလအေး 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး (၁) 

သဲဗိုပမအိုပ်စိုတွင် မမန်မ ့်စြိို ်ပ ြိ ေးလရေးဌ န  စည်ေး မ်ေးပ  ်အမြေစ် သြိမ်ေးယူ 

ထ ေးလသ  ပလပ်ယ လမမမ  ေးအ ေး မူလလတ င်သူမ  ေးသြိိုို့ မပန်လည် 

လိုပ်ပြိိုငခ်ွင့်် ခ ထ ေးလပေးရန် ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၃ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၈၈။ ဦေးမမတ်သူ 

ငါန်ေးဇွန် (၂) 

စစ် ြိိုင်ေးခရြိိုင် လမမစ ရင်ေးဦေးစ ေးဌ န၏ အမှုတဲွခန်ေးတွင် သြိမ်ေးဆည်ေးထ ေးလသ  

ငါန်ေးဇွန် မမြိ ြို့နယ် လမမစ ရင်ေးဦေးစ ေးဌ န၏ လမမပ ိုနှ္င့် ် စ ရင်ေးမ  ေးလွှလဲမပ င်ေးလပေးလရေး 

 ြိစစနှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၃ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၈၉။ ဦေးလစ လဌေး 

မြိတထ လ  (၁) 

မမန်မ န္ြိိုင်င လလလက  င်ေးန္ှင့်် အ   သပည တ ကသြိိုလ်အ ေး သြိပပ န္ှင့်် 

နညေ်းပည  န်က  ေးဌ နလအ  ်မှ ပြိိုို့လဆ င်လရေး န်က  ေးဌ နလအ  ်သြိိုို့ 

လမပ င်ေးလရွှေြို့ ြေွင့််လှစ်လရေး ြိစစန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် လမေးခွန်ေး။ 

၃.၄.၂၀၁၃ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

 


