
ပထမအက ြိမ် မန္တလလေးတြိိုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ ် နဝမပ ိုမှန်အစည်ေးအလဝေးသြိိုို့ တြိိုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ  ်ြိိုယ်စ ေးလှယ်မ  ေးမှလမေးမမန်ေးလသ  

က ယ်ပွင့််မပလမေးခွန်ေးမ  ေးအလပေါ်မပန်လည်လမြေက  ေးခ  ် 

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

၁။ ဦးသန်းအ ောင ်

သပိတ်ကျငး် (၁) 

သပိတ်ကျင််းမမိ ြို့နယ်အတွင််းရ ိ ပပည်ထဲရရ်းအမည်မရပေါက်ရသ်းရသော 

ရကျ်းရွောမျော်းအော်း ပပည်ထဲရရ်းအမည်ရပေါက်ရန်အတွက် ရ ောင်ရွက် ရပ်းနိိုင် 

ရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။  

၁၀.၃.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၂။ အ ေါ်တငတ်င ်ော  

ချ ်းအ းသောစ ံ(၂) 

လမ််းမ ော်းလိိုက်ရနရသော အမျ ိ်းသမ ်းငယ်မျော်းအော်း လမ််းရ ကောင််းမ န်ရရောက် 

ရန် ပ ်းရပေါင််းရ ောငရွ်က်ရပ်းရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၀.၃.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လ ို/နယ် 

၃။ ဦးအ ောင်လင်း  

မ စ်သေား (၂) 

မမိ ြို့နယ်စည်ပင်သောယောရရ်းအဖဲွြို့မျော်းမ  မမိ ြို့တွင််း၊ မမိ ြို့ပပင် တည်ရ ောကပ်ပ ပပင် 

ရသောလမ််းမျော်း၊ တံတော်းမျော်း၊ ရရပပွန်မျော်း ခိိုင်ခနို့်မှုရ ိရန် မည်သိိုို့ စ မံ 

ရ ောငရွ်က်သွော်းမည်ကိို သိရ ိလိိုသည ် ကိစစနှင ် စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၀.၃.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၄။ ဦးထွန်းဝင်း 

ချ ်းမ သောစည် (၂) 

ချမ််းပမသောစည်မမိ ြို့နယ်၊ အမ တ် (၄) ရပ်ကွက်၊ (ဃ - ၄၊ ဃ - ၅) 

ရပ်ကွက်မျော်း ရရမနစ်ပမ ပ်ရစရန် မ ်းရထော်းသံလမ််းရအောက်မ  ကိိုလံဘိိုရပမောင််း 

အထိ ရရနိုတ်ရပမောင််းရဖောကလ်ိုပ်ရပ်းရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၀.၃.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၅။ ဦးထွန်းဝင်း 

ချ ်းမ သောစည် (၂) 

ချမ််းပမသောစည်မမိ ြို့နယ်၊ အမ တ် (၂)၊ (စ - ၈) ရပ်ကွက်၊ ပမနနဒာရ ်းအတွင််းရ ိ 

ရ ်းရံိုမျော်းအော်း အ င ်ပမင ်ရ ်းရံို ပပန်လည်ပပ ပပငရ်ပ်းရရ်းနှင ် စပ်လျဉ်း 

သည ်အ းခွန်း။ 

၁၀.၃.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၆။ ဦးဝငး်မ င ် 

အကျောက်ပန်းအတောင်း (၂) 

ရကျောက်ပန််းရတောင််းမမိ ြို့နယ်၊ ရခေါင််းရဲအိုပ်စို၊ ရခေါင််းရဲ- ည်ပိတ်-ဝက်သချဉ် 

ရကျ်းရွောမျော်းန င  ် ရကျောက်ပန််းရတောင််း - မတိထ လော ကတတရော လမ််းန င ် 

 က်သွယ်ရသောလမ််းအော်း ရဖောကလ်ိုပ်ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင  ် စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၁၀.၃.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၇။ ဦးဝငး်မ င ် 

အကျောက်ပန်းအတောင်း (၂) 

ရကျောက်ပန််းရတောင််းမမိ ြို့နယ်၊ စိတတိန််းရကျ်းရွော - ကလမ််းပဖြူ ရကျ်းရွောန င  ်

ရကျောက်ပန််းရတောင််း - ပမင််းခခံ ကတတရောလမ််း  က်သွယ်ရသောလမ််းအော်း 

အမောခံ ရကျောက်ရချောလမ််းအပဖစ်ခင််းရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင  ် စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၁၀.၃.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈။ ဦးစံထွန်း 

 သောစည် (၂) 

သောစည်မမိ ြို့နယ်၊ ပပည်ရညောင်ရကျ်းရွောအိုပ်စိုတွင ် ပေါဝငရ်သော က ပပင် 

ရကျ်းရွော၌စက်ရရတွင််း တွင််းနက်တ ်းရဖောရ်ပ်းရရ်း နှင  ် စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၁၀.၃.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၉။ ဦးစံထွန်း 

 သောစည် (၂) 

သောစည်မမိ ြို့နယ်အတွင််းရ ိ ခရိိုငခ်ျင််း က်လမ််းမ  ခွဲထွက်သွော်းရသော 

ရရွှေတိုတ်ကိုန််း - ဘိုရော်းငေါ်း   ဒိစတတိတ်လမ််းပိိုင််းအော်း ပပန်လည်ပပ ပပငရ်ပ်းရရ်း 

နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ 

၁၀.၃.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀။ ဦးအ ောင်လင်း  

မ စ်သေား (၂) 

ပမစ်သော်းမမိ ြို့နယ် လျှပ်စစ်အငဂ်ျငန် ယော ရံို်းဝင််းအတွင််း လိိုအပ်ရနရသော 

ဝန်ထမ််း အမိ်ရောရ ောက်လိုပ်ရပ်းရန်န င ် လိိုင််းမင််းဝန်ထမ််း (၆)ရနရော 

လစ်လပ်ရနသည်ကိို မည်သည ်အချနိ်ကောလတွင ် ခနို့်ထော်းရပ်းရန် စ စဉ် 

ထော်းရ ိသည်ကိို သိရ ိလိိုသည ် ကိစစ နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၀.၃.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၁။ ဦးစိိုငး်အ ောင်လှ 

ရှ ်းတိိုင်းရငး်သေား 

ကိိုယ်စေားလှယ် 

ပပငဦ််းလွငမ်မိ ြို့နယ်၊  ငရ်ခေါင််းတက ်းရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ဖောတိမ််း (ရရွှေသင််း) 

ရကျ်းရွောတက ်းတွင် လျှပစ်စ်မ ်းရရ ိရရ်း ရ ောင်ရွက်ရပ်းရရ်းနှင  ် စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။  

၁၀.၃.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၁၂။ ဦးသန်းစိိုးမ င ် 

အကျောက်ဆည် (၂) 

ရကျောက် ည်မမိ ြို့နယ်၊ ပနန် - ပန််းခွော်းရဒသအော်း ရကျ်းလက်ကျန််းမော 

ရရ်းဌောနခွဲချထော်းရပ်းရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ 

၁၀.၃.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လူမှု 

၁၃။ ဦးသန်းအ းအ ောင ်

အတောင်သော (၁) 

ရတောငသ်ောမမိ ြို့နယ်အတွင််းရ ိ တက ်းပငတ်ဲ၊ အရောရတော်န င ် လ ည််းပွဲကိုန််း 

ရကျ်းလက်ကျန််းမောရရ်းဌောနခွဲ အရ ောက်အဦမျော်း ရ ောက်လိုပ်ရပ်းနိိုင်ရရ်း 

နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ 

၁၀.၃.၂၀၁၄ 

(ပထမလနို့) 

လူမှု 



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

၁၄။ ဦးသန်းအ းအ ောင ်

အတောင်သော (၁) 

ရတောငသ်ောမမိ ြို့နယ်၊ မင််းတကိ ရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ အိုပ်ချ ပ်ရရ်းမ ြူ်း ရရွ်းချယ် 

တောဝန်ရပ်းအပ်နိိုင်ပခင််း မရ ိရသ်းသည ်ကိစစနှင ် စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 

၁၅။ ဦေးတငဦ်ေး 

 အပျောဘ်ွယ်(၂) 

တိိုင််းရဒသတက ်း အစိို်းရရအောက်မ ောရ ိတဲ  ဌောန ိိုင်ရောမျော်းရဲြို့ လံိုခခံ ရရ်းနဲို့ တရော်း 

ဥပရဒစိို်းမိို်း ရရ်းမ ော အဓကိတောဝန်ယ ရန ကတဲ  ပမန်မောနိိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲြို့၏ 

အရည်အချင််းအရည်အရသွ်း ပပည ်ဝရသောသစ်လွင်တိို်းတက်တဲ  ရဲတပ်ဖွဲြို့ 

ပဖစ်ရအောင် ရလ ကျင်ပျ ိ်းရထောငရ်ပ်းရရ်းနှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 

၁၆။ ဦးတငထ်ွန်း 

 သပိတ်ကျငး် (၂) 

သပိတ်ကျင််းမမိ ြို့နယ်၊  ကောညှပ်ရကျ်းရွောအိုပ်စိုရ ိ ရပေါက်ပင်လယ်ကန်န င ် 

ရညောင်ပငလ်ယ်ကန်အော်း တိို်းချဲြို့ပပ ပပင် တည်ရ ောက်ရပ်းရရ်း နှင  ် စပ်လျဉ်း 

သည ် အ းခွန်း။ 

၁၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၇။ ဦးတငစ်ိိုး  

အပျောဘ်ွယ် (၁) 

ရပျောဘ်ွယ်မမိ ြို့နယ်၊ ဧကရောဇ်ကိုန််းအိုပ်စို၊ ရရလည်ရကြွို့ ရတောငရွ်ောရ ိ 

ရချောင််းမတက ်း ည် လက်ဝတဲ ်းရပမောင််းတက ်းအော်း အပမန် ံို်း ပပန်လည်ပပ ပပင် 

ရပ်းရရ်းနှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၈။ ဦးတငစ်ိိုး  

အပျောဘ်ွယ် (၁) 

ရပျောဘ်ွယ် မမိ ြို့နယ်၊ သိမ်ကိုန််းအိုပ်စို၊ ရညောင်ပင်လ ရကျ်းရွောရ ိ စမံိုရချောင််းက ်း 

တံတော်းအော်း ကွန်ကရစ်တံတော်းအပဖစ် အ င ်ပမှင ်တင် ရ ောငရွ်က်ရရ်း  နှင  ်

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၉။ ဦးအရွှေနန်း 

 လိှိုင် (၂) 

မမိ ြို့နယ်သစ်ရတောရံို်းမျော်းတွင် မ ်းရသွ်းထိုတ်လိုပ်ခွင ်၊ သယ်ယ ခွင ်၊ ခွင ်ပပ  

ရပ်းနိိုင်မှုအရပခအရန အော်း သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

သစ်လတ /သတတု 

၂၀။ ဦးအ းလွင ် 

အညောငဦ်း (၁) 

ပိုဂံ - ရညောငဦ််း ရလယောဉ်ကွင််းမ  ပိုဂံမမိ ြို့အထိ လျှပစ်စ်မ ်းမျော်း တပ် င် 

ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ 

၁၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၂၁။ ဦးသန်းအ းအ ောင ်

အတောင်သော (၁) 

လျှပ်စစ်မ ်းအော်းပမှင ်တငရ်ပ်းနိိုငရ်ရ်းနှင ် စပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ ၁၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၂၂။ ဦး ိိုးနိိုငအ်ကျော် 

  ရပူရ (၁) 

အနတရောယ်ပဖစ်ရစနိိုငရ်သော  ိို်းရ ်းန င ် ဓောတိုပစစည််းမျော်းပေါရသော အစော်း 

အရသောက်မျော်းကိို ကောကွယ်တော်း  ်းရောတွင် FDI အဖွဲြို့ အစည််းသောမက 

ပပည်သ မျော်းပေါဝငရ်သော အဖွဲြို့အစည််းမျော်းထပ်မဖံွဲြို့စည််းနိိုငရ်ရ်းနှင ် စပ်လျဉ်း 

သည ် အ းခွန်း။ 

၁၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၂၃။ ဦးအရွှေနန်း 

 လိှိုင် (၂) 

မလိှုင်မမိ ြို့နယ်၊ ပမင််းဦ်းလ ည ်ရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ပမင််းဦ်းလ ည ်ရကျ်းရွော ရကျ်းလက် 

ကျန််းမော ရရ်းဌောနခွဲမ  ကျန််းမောရရ်းဌောနအပဖစ် အ င ်တိို်းပမှင ်ရပ်းရရ်းနှင ် 

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 

၂၄။ ဦးစံထွန်း 

သောစည် (၂) 

သောစည်မမိ ြို့နယ်၊ ပပည်ရညောငရ်ကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ပပည်ရညောင်ရကျ်းရွောရ ိ 

ရကျ်းလက်ကျန််းမောရရ်းဌောနခွဲ အရ ောက်အဦအော်းအသစ် ပပန်လည် 

တည်ရ ောကရ်ပ်းနိိုင်ရရ်းနှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

လူမှု 



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

၂၅။ ဦးညီညီ 

စဉ ်ကိိုင ်(၁) 

၂၀၁၃-၂၀၁၄၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅န င  ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍောရရ်းန စ်မျော်းတွင် 

ရ ောငရွ်က်ရပ်းရန်ရ ိသည ် ရကျ်းရွောချင််း က်လမ််းမျော်းအော်း  က်လက် 

ရ ောငရွ်က်ရပ်းနိိုငရ်ရ်းနှင ် စပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ 

၁၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

ဘဏ္ဍ  

၂၆။ ဦးညီညီ 

စဉ ်ကိိုင ်(၁) 

စဉ ်ကိိုငမ်မိ ြို့နယ်၊ စည်ပငသ်ောယောရရ်းအဖွဲြို့တွင် အမိှုက်သိမ််းကော်း (၂) စ ်း 

သောရ ိသပဖင ် ထပ်မပံဖည ် ည််းရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

ဘဏ္ဍ  

၂၇။ ဦးသိန်းလှ 

မပည်ကကီးတံခွန် (၂) 

ပပည်တက ်းတံခွန်မမိ ြို့နယ်၊ သငပ်န််းကိုန််းရပ်ကွက်န င ် (င) ရပ်ကွက် တိိုို့တွင် 

အရရ ြို့အရနာက ် ပဖတ်သန််းသွော်းရသော ဗထ ်းလမ််းအော်း ၅၁ လမ််းမ  ၆၂ 

လမ််းထိ ရကျောက်ရချောလမ််းအပဖစ် ရ ောင်ရွက်ရပ်းရရ်း နှင  ် စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၁၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၈။ ဦးသိန်းလှ 

 မပည်ကကီးတံခွန် (၂) 

ပပည်တက ်းတံခွန်မမိ ြို့နယ်၊ သငပ်န််းကိုန််းရပ်ကွက်န င  ် (င) ရပ်ကွက်တိိုို့တွင် 

အရရ ြို့ အရနာက ် ပဖတ်သန််းသွော်းရသော မင််းရဲရကျောစ်ွောလမ််း ရပမသော်းလမ််း 

အော်း ၄၈ လမ််းမ  ၆၂ လမ််းထိ ရကျောက်ရချောလမ််းအပဖစ် ရ ောင်ရွက်ရပ်းရရ်း 

နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ 

၁၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေိုတြိယလနို့) 

စညပ်င် 



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

၂၉။ ဦးသိန်းလွင ်

မပည်ကကီးတံခွန် (၁) 

ပပည်တက ်း တံခွန်မမိ ြို့နယ်၊ (၁၆) ရပ်ကွက် ရ ိသည ်အနက် (ခ)၊ (ဂ) န င  ် (ဃ) 

ရပ်ကွက်တိိုို့ရ ိ ရပ်ကွက်အိုပ်ချ ပ်ရရ်းမ ြူ်းရံို်း ရပမရနရောတိိုို့သည် ဦ်းပိိုင်မဲ  

ရပမရနရောတွင် တည်ရ ိရနပေါသပဖင ် ဥပရဒန င ်အည  ခိိုင်မောရသော ရပမရနရော 

ရရ ိရရ်း ရ ောငရွ်က်ရပ်းရန် နှင  ်စပ်လျဉ်း သည ် အ းခွန်း။ 

၁၂.၃.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 

၃၀။ ဦးသိန်းလွင ်

မပည်ကကီးတံခွန် (၁) 

ရပ်ကွက် သိိုို့မဟိုတ် ရကျ်းရွောအိုပ်စို အိုပ်ချ ပ်ရရ်း ိိုင်ရော နည််းဥပရဒပေါဇယော်း 

စ / ပံိုစံ - ၈ တိိုို့န င ်အည  ပပ စိုရပ်းပိိုို့ထော်းပခင််း ရ ိ / မရ ိ သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ နှင  ်

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၂.၃.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လ ို/နယ် 

၃၁။ ဦးအ ောငက်ကည်  

မ စ်သေား (၁) 

ပမစ်သော်းမမိ ြို့နယ်၊ ရညောင်ဝန််းရကျ်းရွော တတိဂံနယ်ရပမရ ိ ရမတတောကန်ကိို 

ကန်ရဘောင် ပမှင ်တင၍် ပံိုစံကျကန်တစ်ကန်ရပေါ်လောရရ်း နှင  ် စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၁၂.၃.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၂။ ဦးအ ောငက်ကည်  

မ စ်သေား (၁) 

ပမစ်သော်း မမိ ြို့နယ်၊ ငလိိုင််းစင်ရသောက ် မိိုင််းနာ်း (၂)၊ ပမင််းရပမောင််းသည် 

ခခံ နွယ်မျော်း ပိတ် ိိုို့၍ ရပမောင််းရဘောင်ကျ ိ်းပပတ်ရနသပဖင ် ပံိုစံကျရပမောင််း 

ပဖစ်ရရ်း တ ်းရဖောရ်ပ်းရန် နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၂.၃.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၃၃။ ဦးကိိုအလး  

 တတရော (၂) 

မတတရောမမိ ြို့နယ်၊ ဝန်စိုကွင််းရ ိ အင််းပလက်ရရရပမောင််းမ  ရရမျော်းကိို ဝန်စို 

ရဘောင်တက ်း၏ ရနာက် ံို်းပိတ် ရရရသောကပ်ပွန်ပဖစ်သည ် ရတောင်သ အရခေါ် 

ဦ်းကိုလော်းပပွန် ရရရရ ိရရ်းအတွက် အင််းပက်လက် ရပမောင််းကိို ရရဟနို့် 

(ရရတော်း) ပပ လိုပ်ရပ်းနိိုင်ရရ်းနှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၂.၃.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၄။ ဦးကိိုအလး  

 တတရော (၂) 

  မတတရောမမိ ြို့နယ်၊ရအောကကင််းရွောရကျောကစ် ရရရကျောအ်ော်း တည်ရ ောက်ရပ်းနိိုင် 

ရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ 

၁၂.၃.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၅။ ဦေးစြိိုငေ်းလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

လွှတ်လတ  ်ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

မတတရောမမိ ြို့နယ်၊ ရ မ််းရွောရကျ်းရွောရ ိ ငေါ်းလံို်းပပွန်တံတော်းအော်း တိို်းချဲြို့ 

ရ ောငရွ်က်ရပ်းရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။  

၁၂.၃.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၆။ ဦေးစြိိုငေ်းလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

လွှတ်လတ  ်ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

မတတရောမမိ ြို့နယ်၊ လရကကောင််းရကျ်းရွောအိုပ်စိုရ ိ ရ မ််းရွောလယ် ရရရသောက်ရပမ 

အတွက် ပနို့်မျော်း ပပ ပပင်ရပ်းရရ်းနှင  ်စပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ 

၁၂.၃.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၃၇။ ဦးထွန်းဝငး် 

ချ ်းမ သောစည် (၂) 

ချမ််းပမသောစည်မမိ ြို့နယ်၊ အမ တ် (၄) ရပ်ကွက်၊ (၆၂) လမ််း၊ မ ်းရထော်းသံလမ််း 

အတွင််းရ ိ မ ်းရထော်းပိိုင် ဝန်ထမ််းအမိ်ရောတိိုက်ခန််းမျော်းန င  ်တန််းလျော်းမျော်း အော်း 

အပမန် ံို်းပပ ပပငရ်ပ်းရရ်းနှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၂.၃.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 



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

၃၈။ ဦး ိိုးမ င ်သိန်း  

သောစည် (၁) 

သောစည်မမိ ြို့နယ်၊ ဝမ််းသောရကျ်းရွောအတွင််းမ  သစ်သော်းလျှပစ်စ် ဓေါတ်တိိုင် 

မျော်းအော်း ကွန်ကရစ်တိိုင်မျော်းပဖင ် အစော်းထိို်းလဲလ ယ် တပ် ငရ်ပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင ် 

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၂.၃.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၃၉။ ဦးမ တ်သူ 

ငါန်းဇွန် (၂) 

ငေါန််းဇွန်မမိ ြို့နယ်ရ ိ ရကျ်းရွော (၄၀) ရကျော ် လျှပ်စစ်မ ်းရရ ိရရ်းအတွက် 

ရ ောင်ရွက်ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင ် စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။  

၁၂.၃.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၄၀။ ဦးအ ောငမ် င ်သန်း 

အကျောက်ဆည် (၁) 

ရကျောက် ည်မမိ ြို့နယ်၊ အိုန််းရ ကောရကျ်းရွောတွင် ရကျ်းလက်ကျန််းမော ရရ်း 

ရ ်းခန််းချထော်းရပ်းနိိုငရ်ရ်းနှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၂.၃.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၄၁။ ဦးတိိုင်းအ း 

အကျောက်ပန်းအတောင်း (၁) 

ရကျောက်ပန််းရတောင််းမမိ ြို့နယ်၊ မ လမမိ ြို့ အ.မ.ကရကျောင််း ရပမရနရောတွင် 

မမိ ြို့မရတောငရ်ပ်ကွက်အတွက် အ.မ.ကရကျောင််း ဖွင ်လ စ်ရပ်းနိိုငရ်ရ်းနှင  ်

စပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ 

၁၂.၃.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၄၂။ ဦးအ ောင်အ ောင်ဦး 

ဝ ်းတွင်း (၁) 

ဝမ််းတွင််းမမ ိြို့နယ်၊ ကိုကကိ စိုရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ က န ရကျ်းရွော (အ.မ.က)အော်း 

အိုပ်ညှပ်တစ်ထပ်ရကျောင််းရ ောင်သစ် ရ ောက်လိုပ်ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင  ် စပ်လျဉ်း 

သည ် အ းခွန်း။ 

၁၂.၃.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 



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

၄၃။ ဦးအ ောင်အ ောင်ဦး 

ဝ ်းတွင်း (၁) 

ဝမ််းတွင််းမမ ိြို့နယ်၊ တမောကန်ရကျ်းရွော အ.လ.က (ခွဲ) ရ ိ ရကျောင််းရ ောင် 

ရဟောင််းအော်း ဖျက်သိမ််းမပ ်း အိုတ်ညှပ်တစ်ထပ်ရကျောင််းရ ောင်သစ် ရ ောက် 

လိုပ်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ 

၁၂.၃.၂၀၁၄ 

(တတြိယလနို့) 

လူမှု 

၄၄။ ဦးအ ောင်လင်း 

 မ စ်သေား (၂) 

ရပ်ကွက်/ ရကျ်းရွောအိုပ်စို အိုပ်ချ ပ်ရရ်းမ ြူ်းရံို်း အရ ောက်အဦမျော်းကိို စနစ် 

တကျ ဘဏ္ဍောရရ်းန စ်အလိိုက် ရန်ပံိုရငခွွဲရဝချထော်းမပ ်း ရ ောက်လိုပ် သွော်းရန် 

နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။  

၁၃.၃.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လ ို/နယ် 

၄၅။ ဦးကိိုအလး 

 တတရော (၂) 

မနတရလ်းတိိုင််း ရဒသတက ်းအတွင််းရ ိ အရ ကောင််းအမျ ိ်းမျ ိ်းပဖင ် လယ်ယောရပမန င ် 

အပခော်း ရပမသိမ််း ည််းခံရပခင််း ကိစစရပ်မျော်း ရပဖရ င််းရ ောင်ရွက်ရောတွင် 

ပပဿနာမျော်း နည််းနိိုင်သမျှနည််းရအောင ် ပပည်သ မျော်း ထင်သောပမင်သော 

သိရ ိရစရရ်းအတွက် မည်ကဲ သိိုို့ စ စဉ်ရ ောငရွ်က်ရပ်းရနသည်ကိို သိရ ိလိိုသည ် 

ကိစစ နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။  

၁၃.၃.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လ ို/နယ် 

၄၆။ ဦးထွန်းဝင်း 

ချ ်းမ သောစည် (၂) 

 င််းရဲနွမ််းပေါ်းမှုရလျှော ချရရ်းအစ အစဉ်ကိို အရထောက်အက ပဖစ်ရစသည ် 

တန်ဖိို်းနည််းအမိ်ရောမျော်း ရ ောက်လိုပ်မှု၊ အိမ်ခန််းမျော်း ချထော်းမှုန င ် စပ်လျဉ််း၍ 

ချထော်းမည ် အစ အစဉ်မျော်းကိို ပပည်သ မျော်းသိိုို့ သိသင ်သိထိိုက်သည်မျော်းကိို 

အသိရပ်းရ ောငရွ်က်ရရ်းနှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၃.၃.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 



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

၄၇။ ဦးအဆွသန်း 

ပိုသိ ်ကကီး (၁) 

ပိုသိမ်တက ်းမမိ ြို့နယ်၊ မမိ ြို့မရပ်ကွက်၊ ပမဝတ လမ််းန င ် စည်ပင်သောယောရပ်ကွက် 

ရတောင်/ ရပမောက်လမ််းတိိုို့အော်း ရကျောကရ်ချောလမ််းခင််းရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင ် 

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၃.၃.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၄၈။ ဦး ိိုးနိိုငအ်ကျော ် 

  ရပူရ (၁) 

ရရွှေ ကက်ယက် ရကျ်းရွော အိုပ်စိုအတွင််းရ ိ ဧရောဝတ တံတော်း တည်ရ ောက် 

စဉ်က ရပပောင််းရရွှေြို့ခံခဲ ရရသော ရကျ်းရွောမျော်းမ  အမိ်ရထောငစ်ိုဝင် မျော်း အသံို်းပပ  

ရနရသော သစ်သော်းတံတော်းအော်း ရချောင််းက ်းတံတော်းသစ်အပဖစ် ခင််းရပ်းနိိုင် 

ရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၃.၃.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၄၉။ ဦး ိိုးနိိုငအ်ကျော ် 

  ရပူရ (၁) 

အမရပ ရ မမိ ြို့နယ်၊ မ န်တန််းရပ်ကွက်၊ နန််းရတောရ်ောရပ်ရ ိ သဇင်လမ််းအော်း 

ကတတရော လမ််းခင််းရပ်းနိိုငရ်ရ်းနှင ် စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၃.၃.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၅၀။ ဦေးသန်းအ ောင် 

သပိတ်ကျငး် (၁) 

သပိတ်ကျင််းမမိ ြို့နယ်၊ (၇) မိိုင်ရကျ်းရွောအိုပ်စိုအတွင််းရ ိ အမိ်ရပမကိစစအော်း 

မ လပိိုငရ် ငမ်ျော်းထံသိိုို့ ပပန်လည်ရပ်းနိိုင်ရရ်းနှင ် စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၃.၃.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၁။ ဦေးအဆွသန်း 

ပိုသိ ်ကကီး (၁) 

လယ်ယောရပမ လိုပ်ပိိုငခ်ွင ်န င ်အည  လယ်ယောရပမလိုပ်ပိိုင်ခွင ်ရရ ိသ မျော်း 

ခိိုင်လံိုရသောအရ ကောင််းပပချက်မရ ိဘဲ လယ်ယောရပမကိို ပလ ပ်ထော်းပခင််း 

မရ ိရစရရ်း ဥပရဒန င ်အည  ရ ောင်ရွက်သွော်းရန် နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ 

၁၃.၃.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၅၂။ ဦး ိိုးမ င ်သိန်၊  

သောစည် (၁) 

သောစည်မမိ ြို့နယ်၊ ဘ ်းရံိုရကျ်းရွောအိုပ်စိုရ ိ မန်ကျ  ်းကန်၊ ကျ  စိို်းမကန်န င  ်

ရညောင်အိိုင ် ကန် စသည ် လယ်ရရရသောက်ကန်မျော်းအော်း ပပန်လည်ပပ ပပင် 

တ ်းရဖော် ရပ်းနိိုငရ်ရ်းနှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၃.၃.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၃။ ဦး ိိုးမ င ်သိန်၊  

သောစည် (၁) 

သောစည် မမိ ြို့နယ်၊ ပမင််းကွက်ရကျ်းရွောအိုပ်စိုရ ိ ဉောဏ်ကန်န င ် မင််းကန် (၂) 

ရခေါ်ကရိို်း၊လယ်ရရရသောက်ကန်မျော်းအော်း ပပန်လည်ပပ ပပငတ် ်းရဖေ်ာရပ်းနိိုင် 

ရရ်းနှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၃.၃.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၄။ ဦးအဇော်ဝင်း  

ရ ည်းသငး် (၁) 

တိိုင််းရဒသတက ်းအတွင််းရ ိ ပိုဂဂလကိပိိုင ် ကန်ငယ်မျော်းကိို ပပ ပပင် ထိန််းသိမ််း 

ရပ်းရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၃.၃.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၅။ ဦးအဇော်ဝင်း  

ရ ည်းသငး် (၁) 

ရမည််းသင််း မမိ ြို့နယ်၊ အရရ ြို့ဖျော်း ရတောင်ရပေါ်ရဒသပဖစ်သည ် နန််းခွဲအိုပ်စို၏ 

သွော်းလောရရ်းလွယ်က ရစရန် ရည်ရွယ်ချက်ပဖင ် ရပမသော်းလမ််း ရဖောက်လိုပ် 

ရပ်းနိိုင်ရရ်းနှင ် စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၃.၃.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၅၆။ ဦးထွန်းဝင်း 

ချ ်းမ သောစည် (၂) 

ချမ််းပမသောစည်မမိ ြို့နယ်၊ မမိ ြို့သစ် (၄) (ဇ - ၂) ရပ်ကွက် စိန်ပန််းလမ််းန င ် 

ရသောက် လမ််း ကော်းလမ််း (၆၀) အနတရောယ်ရ ိ လျှပ်စစ်သစ်သော်းဓေါတ်တိိုင်မျော်း 

အစော်း ကွန်ကရစ်တိိုင်မျော်း အစော်းထိို်း လဲလ ယ်ရပ်းရရ်း နှင  ် စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၁၃.၃.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 



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

၅၇။ ဦးအ ောင်လင်း  

မ စ်သေား (၂) 

ပမစ်သော်းမမိ ြို့နယ်ရ ိ က မဲရဒသရပေါ်ရ ိ ရပ်ကွက်မျော်းမ  အ.မ.က ရကျောင််းမျော်း 

အော်း အ.လ.ကရကျောင််းအပဖစ် အ င ်ပမှင ်တင်ရပ်းရရ်း နှင ် စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၁၃.၃.၂၀၁၄ 

(စတိုတထလနို့) 

လူမှု 

၅၈။ ဦးအ းလွင် 

အညောငဦ်း (၁) 

ပိုဂံမမိ ြို့သစ်ရ ိ လမ််းခင််းရန် ကျန်ရ ိရနရသော လမ််းမျော်းအော်း  က်လက် 

ခင််းရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၄.၃.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၅၉။ လေေါ်တငတ်ငမ်  

ချ ်းအ းသောစ ံ(၂) 

တိိုင််းရဒသတက ်းအတွင််း  ိိုင်ကယ်မျော်း ဝန်ပိိုတင်ရ ောငပ်ခင််း၊ လမ််းဘက် သိိုို့ 

စွန််းရသောပစစည််းမျော်း တငရ် ောင်ပခင််းန င ်စပ်လျဉ််း၍ သတိရပ်း ပိိုစတောမျော်း၊ 

 ိိုင််းဘိုတ်မျော်း ပပ လိုပ်ရပ်းရရ်းနှင ် စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၄.၃.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၆၀။ ဦးသိန်းလှ  

မပည်ကကီးတံခွန် (၂) 

ပပည်တက ်းတံခွန်မမိ ြို့နယ်၊ သငပ်န််းကိုန််းရပ်ကွက်န င  ် (စ) ရပ်ကွက်တိိုို့တွင် 

အရရ ြို့အရနာကပ်ဖတ်သန််းသေွာ်းရသော အရနာရ်ထောလမ််းအော်း ၅၁ လမ််းမ  ၆၂ 

လမ််းထိ ကတတရောလမ််းအပဖစ် အ င ်တိို်းပမှင ်ရ ောင်ရွက်ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင ် 

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၄.၃.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၆၁။ ဦးသိန်းလှ  

မပည်ကကီးတံခွန် (၂) 

ပပည်တက ်းတံခွန်မမိ ြို့နယ်၊ သငပ်န််းကိုန််းရပ်ကွက်ရ ိ ၅၈ လမ််းမ  

မင််းတက ်းရန်ရနာငလ်မ််း ံိုအော်း မ ်းပွိ င ်တစ်ခို တပ် င်ရ ောငရွ်က်ရပ်းနိိုင်ရရ်း 

နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၄.၃.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၆၂။ ဦးသန်းစိိုးမ င ် 

အကျောက်ဆည် (၂) 

ရကျောက် ည်မမိ ြို့နယ်၊   ်းရလကိုန််းရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ထံို်းတက ်း ည်ရွော 

ရကျ်းရွောဖွံြို့မဖိ ်းရရ်းလမ််းပိိုင််းမ  ကျန်ရ ိရနရသော လမ််းပိိုင််းအော်း အ င ် ပမှင ်တင် 

ရပ်းရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၄.၃.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၃။ ဦးသန်းစိိုးမ င ် 

အကျောက်ဆည် (၂) 

ရကျောက် ည်မမိ ြို့နယ်၊ ကျ  ်းပပ - ရကောင််းတငရ်ကျ်းရွောအိုပ်စိုမျော်းမ  

ရကျောက် ည်မမိ ြို့သိိုို့ ထွကခ်ွောရသော ပန််းရလောငပ်မစ်က ်းတံတော်းအော်း 

အ င ်ပမှင ်တင်တည်ရ ောကရ်ပ်းရရ်းနှင ် စပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ 

၁၄.၃.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၄။ ဦေးသန်းအ ောင ်

သပိတ်ကျငး် (၁) 

သပိတ်ကျင််းမမိ ြို့နယ်၊ ကဘဲ တက ်း - ရဂွ်းပင်ရမ ေ်ာ - ရပရ ောင် ရကျ်းရွော 

ချင််း က် ရပမသော်းလမ််းအော်း ရကျောက်ရချောလမ််းအပဖစ် ရ ောငရွ်က်ရပ်းရရ်း 

နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၄.၃.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၅။ ဦေးလ   ်လအေး  

မြိတထ လ  (၂) 

မိတထ လောမမိ ြို့နယ်၊ သ ်းပင်ကိုန််းအိုပ်စို၊ ကိုန််းတန််းတက ်းရွောမ  ရရရဝ ကတတရော 

လမ််းသိိုို့ ရဖောကလ်ိုပ်ထော်းရသော ရကျောက်ရချောလမ််းရပေါ်၌ ရချောင််းက ်း 

ရရရကျောတ်ံတော်း (၂)ခို ပပ လိုပ်ရပ်းရရ်းနှင  ်စပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ 

၁၄.၃.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၆၆။ ဦေးလ   ်လအေး  

မြိတထ လ  (၂) 

မိတထ လော မမိ ြို့နယ်၊ လိန်ရတောရကျ်းရွောမ  မိတထ လော - ပမင််းခခံလမ််းမတက ်းသိိုို့ 

 က်သွယ်ထော်းရသော ရပမသော်းလမ််းအော်း ရကျောက်ခင််းလမ််းအပဖစ် အ င ် 

တိို်းပမှင  ်ရ ောငရွ်က်ရပ်းနိိုငရ်ရ်းနှင ် စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၄.၃.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၆၇။ ဦးအမပဝင်း 

 ဟောအ ောငအ်မ  (၂) 

ပမန်မော ရကျောကမ်ျက်ရတနာ  ိိုင်ခန််းလိိုငစ်င၊် အရရောင််းဝယ် လိိုငစ်င်မျော်း 

အော်း ဥပရဒ ရ ိ / မရ ိ သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ နှင  ်စပ်လျဉ်း သည  ်အ းခွန်း။ 

၁၄.၃.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

သစ်လတ /သတတု 

၆၈။ ဦးအစောအ း  

မြိတထ လ  (၁) 

မိတထ လောမမိ ြို့နယ်၊ ထမိုန်ကိုန််းရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ အိုတ်ကျင််းရကျ်းရွော အ.မ.က 

(၅၃)၏ ရကျောင််းလံိုခခံ ရရ်းအတွက် ကျန်ရ ိရနရသော အိုတ်တံတိိုင််း ဝန််းထရံ 

မျော်း ကောရံရပ်းနိိုငရ်ရ်းနှင ် စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၄.၃.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၆၉။ ဦးသန်းအ းအ ောင် 

အတောင်သော(၁) 

ရတောင်သောမမိ ြို့ရ ိ မမိ ြို့ကျက်သရရရ ောငခ်န််းမတက ်း ပပ ပပငထ်ိန််းသိမ််း 

ရစောင ်ရရ ောကရ်ရ်းအတွက် မမိ ြို့နယ်စည်ပင်သောယောရရ်းဦ်းစ ်းဌောန လက်သိိုို့ 

လ ရဲပပောင််းရပ်းနိိုင်ရရ်း  နှင ် စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၄.၃.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၇၀။ ဦေးစြိိုငေ်းလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

 ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

ပပငဦ််းလွငမ်မိ ြို့နယ်၊ က ဲနွာ်းရထောက်ရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ လက်ပံကိုန််းရကျ်းရွော 

အ.မ.ကရကျောင််း အော်း အ.လ.က(တွဲ)အပဖစ် အ င ်တိို်းပမှင ်ရပ်းရရ်း နှင  ်

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၄.၃.၂၀၁၄ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လူမှု 

၇၁။ ဦးမ တ်သူ  

ငါန်းဇွန် (၂) 

BOT လမ််းမျော်း ရပေါ်တွင်ရ ိသည ် မမိ ြို့ဝငဘ် ်းခွန်မျော်း စညပ်င်သောယောရရ်း 

အခွင ်အရရ်း လိိုငစ်င်ရန်ပံိုရငွအတွက် ပွင ်လင််းစွောရ ောင်ရွက်ရပ်းရရ်း 

နှင စ်ပ်လျဉ်း သည ် အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၇၂။ ဦေးည ည  

 စဉ ်ကိိုင ်(၁) 

စဉ ်ကိိုငမ်မိ ြို့နယ်၊ စံပပရကျ်းရွောန င ် မိို်းရကောင််းရကျ်းရွောအ ကော်းရ ိ 

သက်တမ််းလွန် ပျက်စ ်း ယိိုယွင််းရနရသော မင််းရဲရပမောင််းက ်း တံတော်းအော်း 

အသစ်တည်ရ ောက်ရပ်း နိိုငရ်ရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။  

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၇၃။ ဦေးစြိန်လသ ငေ်း  

စဉ ်ကိိုင ်(၂) 

စဉ ်ကိိုငမ်မိ ြို့နယ်အတွင််းရ ိ  ကက်လျှောရကျ်းရွောအိုပ်စိုန င ် ဥယျောဉ်တက ်းရကျ်းရွော 

အိုပ်စို၊ ကိုန််းတက ်းရကျ်းရွောသိိုို့  က်သွယ်ထော်းရသော ရကျ်းရွောချင််း က် 

ရပမသော်းလမ််းအော်း ရပမရကျောကလ်မ််းအပဖစ် အ င တ်ိို်းပမှင ်ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင ် 

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၇၄။ ဦးအစောအ း  

 ိတထီလော (၂) 

မိတထ လောမမိ ြို့နယ်၊ ကိုကကိ ကိုန််းရကျ်းရွောအိုပ်စိုရ ိ ကျ ိ်းရပေါက်သွော်းရသော 

ဘိုန််းတက ်း ည်န င ် ရရထွကရ်ပမောင််းအော်း ရဒသခံရတောင်သ မျော်း ယခိုန စ် 

စိိုက်ပျ ိ်းချနိ်အမ  ပပန်လည်ပပ ပပငရ်ပ်းနိိုငရ်ရ်းနှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၇၅။ ဦးအ ောင်အ ောင်ဦး 

ဝ ်းတွင်း (၁) 

ဝမ််းတွင််းမမ ိြို့နယ်၊ ရိို်းစံိုရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ သရပပသောရကျ်းရွောမ  လွန်တောရိို်း 

 ည်အော်း ပပ ပပငတ် ်းရဖောရ်ပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၇၆။ ဦး ိိုးမ င ်သိန်း  

သောစည် (၁) 

သောစည်မမိ ြို့နယ်၊ ဇဝင််းရကျ်းရွောအိုပ်စိုရ ိ ထိန်ပင်အင််းလယ်ရရရသောက် 

ကန်အော်း ပပန်လည်တ ်းရဖေ်ာရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၇၇။ ဦးမ တ်သူ 

 ငါန်းဇွန် (၂) 

ငေါန််းဇွန်မမိ ြို့နယ်ရ ိ ရွောသစ်ပမစ်ရရတငန် င ်  က်စပ်လျက်ရ ိသည ် 

ကမ််းပတ်တော၏ ကျန်ရ ိ အပိိုင််းအော်း  က်လက်ရ ောငရွ်က်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင ် 

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၇၈။ ဦေးလရွှေနန်ေး 

မလြိှုင် (၂) 

ရပ်ကွက်/ရကျ်းရွောအိုပ်စိုပိိုင်သမဝေါယမအသင််းအရပေါ် စ မံပိိုငခ်ွင  ်

အရပခအရနအော်း သိရ ိလိို သည ်ကိစစ  နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စ မ /စ ေးပွ ေး 

၇၉။ ဦေးလှဝင်ေး 

 မတတရ  (၁) 

မတတရောမမိ ြို့နယ်၊   ်းကော်းရကျ်းရွောအိုပ်စို၊   ်းကော်းရကျ်းရွောတွင် ရဒသ 

လိိုအပ်ချက်အရ ကျန််းမောရရ်းဌောန (ခွဲ) ဖွင ်လ စ်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၈၀။ ဦေးလှဝင်ေး 

 မတတရ  (၁) 

 မတတရောမမိ ြို့နယ်၊ ရပမွပိုန်ကန်အရရ ြို့ရကျ်းရွောန င ် ရအောက်ရတောငက်ိိုင််း ရကျ်းရွော 

တိိုို့တွင် ရကျ်းလက်ကျန််းမောရရ်းဌောနခွဲ အရ ောကအ်ဦမျော်း တည်ရ ောက် 

ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၈၁။ ဦးတိိုင်းအ း 

အကျောက်ပန်းအတောငး် (၁) 

ရကျ်းလက်လမ််းမျော်း မမိ ြို့ရပေါ်ကတတရောခင််းလမ််းမျော်း ရ ောင်ရွက်သည ် 

လိုပ်ငန််းမျော်းအရပေါ် အောမခံ (၅) န စ်အထိ တောဝန်ယ ရစရန်အတွက် 

ရ ောငရွ်က်ရပ်းရရ်း နှင ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 



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

၈၂။ ဦေးစြိန်လသ ငေ်း  

စဉ ်ကိိုင ်(၂) 

စဉ ်ကိိုင ် မမိ ြို့နယ်၊ ရ မ််းရွောရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ရ မ််းရွော - ရပမရတောသွ်ော်း ယင််းငိိုရိို်း 

တံတော်းအော်း ခိိုင်မောရသော တံတော်းတစ်စင််းအပဖစ် တည်ရ ောက်ရပ်းနိိုင်ရရ်း 

နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၃။ ဦေးလှဝင်ေး 

  တတရော (၁) 

မတတရောမမိ ြို့နယ်၊ ရရနံို့သောရကျ်းရွောအိုပ်စို၊  ည်ရပမောင််းရကျ်းရွောမ  

ပမစ်ကမ််းရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ မမိ ြို့ဒငရ်ကျ်းရွောအထိ ရရနံို့သောတ ်းရပမောင််း 

ရပမသော်းရဘောင်လမ််းအော်း ဂျင််းရကျောက် ကမ််းလမ််း ခင််းရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင ် 

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၄။ ဦေးလှဝင်ေး 

  တတရော (၁) 

မတတရောမမိ ြို့နယ်၊ သဲရကောရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ပွဲတိိုင််းရကျော်ရွော၊ သမံဂရရွော 

ရကျ်းရွောချင််း က်ကိုန်ထိုတ်လမ််း ရပမသော်းလမ််းအော်း ဂျင််းရကျောက် ကမ််းခင််း 

လမ််းအပဖစ်သိိုို့ ပမှင ်တငပ်ပ ပပင်ရ ောငရွ်က်ရပ်းနိိုငရ်ရ်းနှင ် စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၈၅။ ဦးအကျေ်ာတင် 

ငါန်းဇွန် (၁) 

ငေါန််းဇွန်မမိ ြို့နယ်၊ ရကျောကတ်လံို်းပမစ်ရရတင် ရရရပ်းရပမောင််းမျော်းမ  

ရပမောင််းက ်းတံတော်းမျော်း ပပ ပပင်တည်ရ ောကရ်ပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင ် စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၈၆။ ဦးအဇော်ဝင်း 

 ရ ည်းသငး် (၁) 

ဘွဲြို့ရလ ငယ် မျော်း၏ အသက်ကောလအပိိုင််းအပခော်းန င အ်ည  နိိုင်ငံ ဝန်ထမ််း 

ပဖစ်နိိုင်ရရ်း စ စဉ်ရ ောငရွ်က်ထော်းမှု ရ ိ / မရ ိ သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ နှင  ်

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

သစ်လတ /သတတု 

၈၇။ လေေါ်တငတ်ငမ်၊ 

ချ ်းအ းသောစ ံ(၂) 

ပမန်မောနိိုင်ငတံွင် ပေါတ စံိုဒ မိိုကရရစ စနစ်၊ ရ ်းကွက်စ ်းပွော်းရရ်းစနစ် 

ကျင ်သံို်းရသောကောလတွင် အစိို်းရအရပခခံပညောရကျောင််းမျော်းကဲ သိိုို့ အလွတ် 

ပညောသင် ရကျောင််းမျော်း ဖွင ်လ စ်ခွင ်ပပ ၍ မည်သိိုို့ရသော စည််းမျဉ််းစည််းကမ််း၊ 

ဥပရဒ၊ နည််းဥပရဒမျော်းန င အ်ည  ဖွင ်လ စ်ခွင ်န င ် အရည်အရသွ်းပပည ်မ မှုကိို 

မည်သိိုို့စစ်ရ ်းသည်ကိို သိရ ိလိိုသည ် ကိစစ နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၈၈။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး  

သ စည် (၁) 

သောစည်မမိ ြို့နယ်၊ အိုတ်တွင််းရကျ်းရွောအိုပ်စို၊  င်ရွော အ.မ.က ရကျောင််းရ ောင် 

အော်း ပပန်လည်ပပ ပပင်ရပ်းနိိုငရ်ရ်းနှင  ်စပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၈၉။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး  

သ စည် (၁) 

သောစည်မမိ ြို့နယ်အတွင််းရ ိ အရပခခံပညောရကျောင််းမျော်းအတွက် လိိုအပ်ရနရသော 

ရကျောင််းရ ောင်သစ်မျော်း ရ ောက်လိုပ်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

လူမှု 

၉၀။ ဦေးသြိန်ေးလွင်  

မပည်က  ေးတ ခွန် (၁) 

ဒ ကရ န င  ် ထံို်းပံိုကျအမိနို့်မျော်းကိို ရရ်း ွဲထိုတ်ပပန်ရောတွင ် မ ော်းယွင််းမှုမျော်း 

မပဖစ်ရပေါ်ရစရန်အတွက် ရပပောင််းလဲရ ောင်ရွက်ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင  ် စပ်လျဉ်း 

သည ် အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

တရ ေးသကူ  ေးခ ုပ် 



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

၉၁။ ဦေးသြိန်ေးလွင်  

မပည်က  ေးတ ခွန် (၁) 

မနတရလ်းတိိုင််းရဒသတက ်းအတွင််း ပပည်သ က ရလ်းစော်းအော်းကိို်းရသော 

တရော်းစ ရငရ်ရ်း ပဖစ်ရပေါ်ရစရန် တရော်းခွင်စောရရ်းမျော်း ဒ ကရ ရရ်း ွဲသည ် 

လိုပ်ထံို်း လိုပ်နည််းမျော်းအော်း သင ်ကော်းပိိုို့ချရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင ် စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

(သတတမလနို့) 

တရ ေးသကူ  ေးခ ုပ် 

၉၂။ ဦးသိန်းလှ 

 မပည်ကကီးတံခွန် (၂) 

ပပည်တက ်းတံခွန်မမိ ြို့နယ်၊ (ဃ) ရပ်ကွက်န င  ်သင်ပန််းကိုန််းရပ်ကွက် ပဖတ်ရကျော ်

သွော်းလောနိိုင်ရန် ကျန်စစ်သော်းလမ််းထိပ်ရ ိ ပန််းရံရတော်ရချောင််းအော်း တံတော်း 

တစ်ခိုရ ောင်ရွက်ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၉.၃.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၉၃။ ဦးသိန်းလှ 

 မပည်ကကီးတံခွန် (၂) 

ပပည်တက ်း တံခွန်မမိ ြို့နယ်၊ စက်မှုဇိုန်ရပ်ကွက်ရ ိ သခငဖ်ိို်းလ တက ်းလမ််း၊ (၆၇) 

လမ််းမ  ရန်ကိုန် - မနတရလ်းလမ််း (ရတနာပံိုတကကသိိုလ်အဝငထ်ိ) အထိ 

ရကျောက်ရချောလမ််းမ ော ပျက်စ ်းယိိုယွင််းရနပေါသပဖင ် ကတတရောလမ််းအပဖစ် 

အ င ်တိို်းပမှင ်ရ ောငရွ်က်ရပ်းရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၉.၃.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၉၄။ ဦေးစြိန်လသ ငေ်း  

စဉ ်ကိိုင ်(၂) 

စော်းကျက်ရပမမျော်း ရ ော်းပေါ်းလောရသောရ ကောင ် ရမ်ွးပမြူရရ်းအတွက် အခက်အခဲ 

မျော်းကကံ ရတွြို့ရနရပေါသပဖင ် စော်းကျက်ရပမမျော်းအော်း စနစ်တကျပပန်လည် 

ရဖေ်ာထိုတ်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင ် စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၉.၃.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၉၅။ ဦးဝငး်မ င ် 

ဝ ်းတွင်း (၂) 

ဝမ််းတွင််းမမ ိြို့နယ်၊ ရရွှေဖလော်းကန်ရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ရရွှေဖလော်းကန်ရွောရ ိ 

ရရရလ ောငက်န်ပျက်စ ်းရနမှုန င  ် ရချောင််းရိို်းတိမ်ရကောရနမှုတိိုို့အော်း ပပန်လည် 

ပပ ပပင ်တ ်းရဖောရ်ပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ 

၁၉.၃.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၉၆။ ဦးဝငး်မ င ် 

 ဝ ်းတွင်း (၂) 

ဝမ််းတွင််းမမ ိြို့နယ်၊ ဇဝင််းရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ အိိုင်သောရကျ်းရွောရ ိ နွာ်းလျှောကန်၊ 

မကျ  ်းကန်န င ်ခတတောကန်တိိုို့အော်းပပန်လည်ပပ ပပင်ရပ်းရရ်း  နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၁၉.၃.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၉၇။ ဦးစိိုငး်အ ောင်လှ 

ရှ ်းတိိုင်းရငး်သေား 

ကိိုယ်စေားလှယ် 

ပပငဦ််းလွငမ်မိ ြို့နယ်၊ ပန််းဦ်းရတောင် ရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ရချောင််းရကွြို့ (ရချောင််းဦ်း) 

ရကျ်းရွော၏ ပန််းဦ်းရတောင်ရကျ်းရွောသွော်းလမ််း သစ်သော်းတံတော်းငယ်အော်း 

ပပ ပပင ်တည်ရ ောက်ရပ်းရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၉.၃.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၉၈။ ဦးစိိုငး်အ ောင်လှ 

ရှ ်းတိိုင်းရငး်သေား 

ကိိုယ်စေားလှယ် 

ပပငဦ််းလွငမ်မိ ြို့နယ်၊ ပန််းဦ်းရတောင် ရကျ်းရွောအိုပ်စို၊  င်ပဖြူအင််းန င ် အိုတ်ဖိို 

ရကျ်းရွောသွော်းလမ််းရပေါ်ရ ိသစ်သော်းတံတော်းအော်း ပပ ပပငရ် ောက်လိုပ် 

ရပ်းရရ်းနှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၉.၃.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၉၉။ ဦေးမမတ်သူ 

 ငါန်ေးဇွန် (၂) 

ပပန်လည်ရချ်းရပ်းနိိုငပ်ခင််းမရ ိသည ် ရချ်းရငွအစိုရငမွျော်းပပန်လည် ရပ်းအပ ်

နိိုငပ်ခင််း သိိုို့မဟိုတ် သမဝေါယမအသင််းစိုရငွအပဖစ် လ ရဲပပောင််း ရ ောငရွ်က်ရပ်း 

နိိုငရ်ရ်း” နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ 

၁၉.၃.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စ မ /စ ေးပွ ေး 



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

၁၀၀။ ဦေးစြိန်လသ ငေ်း 

စဉ ်ကိိုင ်(၂) 

စဉ ်ကိိုငမ်မိ ြို့နယ်၊ ဟင််းင ရကျ်းရွော အ.ထ.က (ခွဲ) ရကျောင််းရ ောင်သစ်အတွက် 

လိိုအပ်လျက် ရ ိရသော ရကျောင််းသံို်းပရိရဘောဂမျော်းအော်း ပဖည ် ည််းရပ်းနိိုင်ရရ်း 

နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၉.၃.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၀၁။ ဦေး ြိိုလလေး 

 မတတရ  (၂) 

မတတရောမမိ ြို့နယ်၊ သနပ်ကိုန််းရကျ်းရွောရ ိ ဥပဓိရိုပ်မရကောင််းရသော ကိိုယ်ထ  

ကိိုယ်ထရကျောင််း ရ ောင်အော်း ပပ ပပင်ရန် (သိိုို့) အသစ်ရ ောက်လိုပ်ရန် ရန်ပံိုရင ွ

ချထော်း ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၉.၃.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၀၂။ ဦေး ြိိုလလေး 

 မတတရ  (၂) 

မတတရောမမိ ြို့နယ်၊ သံို်း ယ်ရပ်းရကျ်းရွော အ.ထ.က ရကျောင််းရ ိ ရကျောင််းရ ောင် 

မ ော မျော်းစွော ယိိုယွင််းပျက်စ ်းလျက်ရ ိပေါသပဖင ် ရကျောင််းရ ောင်သစ် တစ်ရ ောင ်

ရ ောက်လိုပ်ရန် ရန်ပံိုရငွချထော်းရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၁၉.၃.၂၀၁၄ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လူမှု 

၁၀၃။ ဦးသိန်းလှ 

မပည်ကကီးတံခွန် (၂) 

ပပည်တက ်းတံခွန်မမိ ြို့နယ်ရ ိ ကျန်စစ်သော်းလမ််းမတက ်း၏ ကျန်ရ ိရနရသော 

အရနာက်ထိပ်ရပ (၈၀၀)ရကျောခ်နို့်အော်း လမ််း ရဖောက်လိုပ်စ မံ ရ ောင်ရွက် 

ရပ်းရရ်းနှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၀.၃.၂၀၁၄ 

(နဝမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၀၄။ ဦး ိိုးနိိုငအ်ကျော ် 

  ရပူရ (၁) 

အမရပ ရမမိ ြို့နယ်၊ ရလ်းစိုရပ်ကွက်ရ ိ နန််းမရတော်ရပ်မ  ရ မ််းရဂေါင််းရပ် 

(အစပ်)ထိ ကတတရောလမ််းခင််းရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။  

၂၀.၃.၂၀၁၄ 

(နဝမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၁၀၅။ ဦေးလအ င်က ည် 

မ စ်သေား (၁) 

ပမစ်သော်းမမိ ြို့၊ စမောရရလ  ဲည်ရ ိ စမောရပမောင််းမတက ်း ရရရသောက် 

ရထောက်တိိုငအ်မ တ် (၃၄/၀၀၀) ရနရောရ ိ လက်ျောဘက် ကွန်ကရစ် 

ရရတံရလျှောက်အန ်း ရရပမင ် အရ ောက်အဦ ရ ောက်လိုပ်ရန်န င ် စမော 

ရပမောင််းမတက ်း ရရရသောက် ရထောက်တိိုငအ်မ တ် (၅၁/၀၀၀) ရနရောတွင် 

ကွန်ကရစ် ရရတံရလျှောက် ရ ောက်လိုပ်ရပ်းရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၀.၃.၂၀၁၄ 

(နဝမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀၆။ ဦးအဆွသန်း  

ပိုသိ ်ကကီး (၁) 

တိိုင််းရဒသတက ်း အတွင််း ယ ရ ်းယော်းဓေါတ်ရပမဩဇောမျော်းရရ ိမှု အရပခအရနန င  ်

ရတောင်သ မျော်း လက်ဝယ်အရရောက် ပဖနို့်ပဖြူ်းရပ်းနိိုငပ်ခင််း ရ ိ/ မရ ိ 

သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ 

၂၀.၃.၂၀၁၄ 

(နဝမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀၇။ ဦးအဆွသန်း  

ပိုသိ ်ကကီး (၁) 

ပိုသိမ်တက ်း မမိ ြို့နယ်၊ ရပမောက်တံတိိုင််းရ ည်ရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ရကျောက်မ ်း - 

ဥယျောဉ်ရလ်း ရကျ်းရွောချင််း က်လမ််းအော်း ရကျောက်ရချောလမ််းအပဖစ် ပပ ပပင် 

ရပ်းနိိုငရ်ရ်း  နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၀.၃.၂၀၁၄ 

(နဝမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀၈။ ဦးအ ောငအ် ောငဦ်း ဝ ်းတငွး် 

(၁) 

ဝမ််းတွင််း မမိ ြို့နယ်၊ ရရတွင််းရကျ်းရွောရ ိ လိပ်တက်အိုဖ္ိ လ်ကန်အော်း ပပန်လည် 

ပပ ပပင ်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၀.၃.၂၀၁၄ 

(နဝမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၀၉။ ဦး ိိုးမ င ်သိန်း   

သောစည် (၁) 

သောစည်မမိ ြို့နယ်၊အမ တ်(၁)မင််းရန်နိိုင်တိို်းချဲြို့ရပ်ကွက်ရ ိ ကောကန် ရသောက်သံို်း 

ရရ ကန်အော်းပပန်လည်တ ်းရဖေ်ာပပ ပပငရ်ပ်းနိိုငရ်ရ်းနှင ် စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၀.၃.၂၀၁၄ 

(နဝမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၁၀။ ဦေးဝငေ်းမမင့်် 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး (၂) 

ရကျောက်ပန််းရတောင််းမမိ ြို့နယ်၊ ရပမောက်ရတောရကျ်းရွော အ.လ.က (ခွဲ) အော်း 

အ.လ.ကရကျောင််းအပဖစ်အ င ်တိို်းပမှင ်ရပ်းနိိုင်ရရ်းနှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၀.၃.၂၀၁၄ 

(နဝမလနို့) 

လူမှု 

၁၁၁။ ဦေးတငထ်ွန်ေး 

သပိတ်ကျငး် (၂) 

သပိတ်ကျင််း မမိ ြို့နယ်  ကောညှပ်အိုပ်စို၊ ရရွှေစကော်းရကျ်းရွော အ.မ.က (လွန်) 

ရကျောင််း၏ စောသငရ် ောင်အသစ် (၁) ရ ောင် ရ ောက်လိုပ်ရပ်းရရ်း 

နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၀.၃.၂၀၁၄ 

(နဝမလနို့) 

လူမှု 

၁၁၂။ ဦေးတငထ်ွန်ေး 

သပိတ်ကျငး် (၂) 

သပိတ်ကျင််း မမိ ြို့နယ် လက်ပန်ကိုန််းအိုပ်စို အ.မ.က (လွန်) ရကျောင််းအော်း 

အ.လ.က (ခွဲ) အပဖစ် အ င ်တိို်းပမှင ်ဖွင ်လ စ် ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင ် စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၂၀.၃.၂၀၁၄ 

(နဝမလနို့) 

လူမှု 

၁၁၃။ ဦးအရွှေနန်း 

 လိှိုင် (၂) 

မလိှုငမ်မိ ြို့နယ်၊ မမိ ြို့၏ အရနာက်ဘက် မိတထ လော - ပမင််းခခံ သွော်းကော်းလမ််း 

ရဘ်းရ ိ စည်ပင်သောယော မ  ခွင ်ပပ ထော်းရသော သော်းသတ်ရံိုအော်း မမိ ြို့န င  ် အလ မ််း 

ကွောရဝ်းရသော တစ်ရနရောသိိုို့ အပမန်ရရွှေြို့ရပပောင််းရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင  ် စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။  

၂၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၁၄။ ဦးအ ောင်လင်း  

မ စ်သေား (၂) 

ပမစ်သော်းမမိ ြို့နယ်၊ က မဲရရ ြို့တန််း စိိုက်ပျ ိ်းရရ်းနယ်ရပမရ ိ ပန််းရလောင်ပမစ်ရရဝင ်

မယ်ဇငပ်င်သောရပမောင််းအော်း ရရစ ်း င််းမှုရကောင််းရန် ပညောရ င်မျော်း  ရစလ တ် 

၍ ရ ောင်ရွက်ရပ်းရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၁၅။ ဦေးလှဝင်ေး 

 တတရော (၁) 

မတတရောမမိ ြို့နယ်၊ ရကျောက်စရစ်ကိုန််းရတောင် ရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ရ မ််းရပမောင််း 

ရကျ်းရွော၊ မိို်းကိုတ် - မနတရလ်းလမ််းမ  ရကွြို့ရတောရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ သောယောဝတ  

ရကျ်းရွော ရွောဦ်းဘိုန််းတက ်းရကျောင််းအထိ ရ မ််းရပမောင််း ရပမသော်းရဘောငလ်မ််းအော်း 

ဂျင််းရကျောက် ကမ််းလမ််းခင််းရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၆။ ဦးအဆွသန်း 

ပိုသိ ်ကကီး (၁) 

ရရ ိို်းထိုတ်ရပမောင််းမျော်း၊ ရရ ိို်းပစ်မျော်းကိို န စ်အလိိုက်ပပ ပပငတ် ်းရဖေ်ာမည ် 

အစ အမံမျော်း ရရ်း ွဲထော်းပခင််း ရ ိ/ မရ ိ သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ နှင  ် စပ်လျဉ်း 

သည ်အ းခွန်း။ 

၂၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၇။ ဦးမ တ်သူ 

ငါန်းဇွန် (၂) 

မနတရလ်းတိိုင််းရဒသတက ်းအတွင််းရ ိ တ ်းရဖော်ရန်ကျန်ရ ိသည ် ရရကန်မျော်း 

 က်လက် ရ ောငရွ်က်ရပ်းရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

စြိို ်/လမွေး 

၁၁၈။ ဦေးဝငေ်းမမင့်် 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး (၂) 

ရကျောက်ပန််းရတောင််းမမိ ြို့နယ်၊ ပိုပေ္ါ်းအိုပ်စို၊ ရချောင််းဖျော်းရကျ်းရွောသည် 

ရချောင််းရရတိိုက်စော်း၍ ရွောပျက်မည ်အနတရောယ်မ  ကောကွယ်နိိုင်ရန်အတွက် 

ရရကောတောပပ လိုပ်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 

၁၁၉။ ဦးမ တ်သူ 

ငါန်းဇွန် (၂) 

ငေါန််းဇွန်မမိ ြို့နယ်၊ ရဲပဒိိုင််းရွော ရဖောငရ်တော်ဦ်းရစတ ရတော် ကမ််းပေါ်းမပိ မှု 

ကောကွယ်ရပ်းရရ်း အတွက် စ မံရပ်းနိိုငမ်ည ်အရပခအရနအော်း သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ 

နှင  ်စပ်လျဉ်း သည ် အ းခွန်း။  

၂၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

လမေ်းပန်ေး 



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

၁၂၀။ ဦေးသန်ေးလအ င် 

သပြိတ်  ငေ်း (၁) 

သပိတ်ကျင််းမမိ ြို့နယ်၊ ရဂွ်းပင်ရမ ောရ်ကျ်းရွောအိုပ်စိုတွင် ရကျ်းလက် ကျန််းမောရရ်း 

ဌောနခွဲ ရ ောငရွ်က်ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

လူမှု 

၁၂၁။ ဦေးသန်ေးလအ င် 

သပြိတ်  ငေ်း (၁) 

သပိတ်ကျင််းမမိ ြို့နယ်၊ ရချောင််းတက ်းရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ရရထွက်ရကျ်းရွောရ ိ 

မ လတန််းလွန်ရကျောင််းအော်း အ.လ.က(ခွဲ) သိိုို့မဟိုတ် အလယ်တန််းရကျောင််း 

သိိုို့ အ င ်တိို်းပမှင ်ဖွင ်လ စ်နိိုင်ရရ်း နှင ် စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

လူမှု 

၁၂၂။ ဦေး ြိို ြိိုလွင် 

ပိုသိ ်ကကီး (၂) 

ပိုသိမ်တက ်း မမိ ြို့နယ်၊  ကောန ကန်ရကျ်းရွော အ.မ.က (၃၁) ရ ိ မ လ ရကျောင််း 

ရဟောင််း ပျက်စ ်းရနမှုကိို ပပ ပပင်ရ ောက်လိုပ်ရပ်းရရ်း နှင ် စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၂၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

လူမှု 

၁၂၃။ ဦေး ြိို ြိိုလွင် 

ပိုသိ ်ကကီး (၂) 

ပိုသိမ်တက ်းမမိ ြို့နယ်၊ ဒဟရတတောရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ရအောင်သရပပ အ.မ.ကရကျောင််းရ ိ 

ဝေါ်းကပ်မိို်း၊ ထရံကော၊ ရပမစိိုက်ရကျောင််းရ ောင်အစော်း ရကျောင််းရ ောင် 

သစ်တစ်ရ ောင ်ရ ောက်လိုပ်ရပ်းနိိုင်ရရ်းနှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၁.၃.၂၀၁၄ 

(ေသမလနို့) 

လူမှု 

၁၂၄။ ဦးအ ောင်လငး် 

မ စ်သေား (၂) 

ပမစ်သော်းမမိ ြို့နယ် ရ ိ ရပပောင််းပပောရပမောင််းအော်း သဲနိုန််းတ ်းရဖေ်ာပခင််း လိုပ်ငန််းအော်း 

တတ်သိ နာ်းလည်က မ််းကျငရ်သော ပညောရ ငရ်စလ တ်မပ ်း ပပ ပပင်ရပ်းရရ်း နှင  ်

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။  

၂၄.၃.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၂၅။ ဦးဝငး်မ င ် 

 ဝ ်းတွင်း (၂) 

ဝမ််းတွင််းမမ ိြို့နယ်၊ ဇဝင််းရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ဇဝင််းရကျ်းရွောမ  ဝမ််းတွင််း - 

ပင််းတလဲလမ််းသိိုို့  က်သွယ်မည ် လမ််းရဟောင််းအော်း ရကျောက်ရချောလမ််းအပဖစ် 

ရဖောက်လိုပ် ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၂၆။ ဦေးမမတ်သူ 

ငါန်ေးဇွန် (၂) 

လျှပစ်စ်ပမစ်ရရတငမ်ျော်း၏ စိိုက်ပျ ိ်းရရ ရရဘိို်းရငွ (ရရခွန်) မျော်း 

ရကောက်ခံပခင််းန င  ်ပတ်သက်၍ သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၂၇။ ဦးကကညအ်ေ  

 နွ းထိိုးကကီး (၁) 

နွာ်းထိို်းတက ်း မမိ ြို့နယ်၊ ဇ ရကျ်းရွောမ  ဝက်လ ်း - မျက်ရှု  က်သွယ်ထော်းရသော 

ရကျ်းရွောချင််း က်လမ််းအော်း ရကျောက်ရချောဂျင််းလမ််းအပဖစ် ရဖောက်လိုပ် 

ရပ်းရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၂၈။ ဦးကကညအ်ေ  

 နွ းထိိုးကကီး (၁) 

နွာ်းထိို်းတက ်း မမိ ြို့နယ်ရ ိ မျက်ရှုရကျ်းရွောန င ် ရအောငရ်ပမစံရကျ်းရွောတိိုို့အော်း 

ရကျ်းရွောချင််း  က်လမ််းအော်း ရကျောကရ်ချောဂနို့်ဂေါ်းလမ််းအပဖစ် ရဖောက်လိုပ် 

ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၂၉။ ဦေးလအ ငက် ည်  

 မမစ်သ ေး (၁) 

ပမစ်သော်းမမိ ြို့နယ်၊ မင််းလည်အိုပ်စို၊ မင််းလည်ရကျ်းရွော အ.မ.က 

(လွန်)ရကျောင််းအော်း အ.လ.က (ခွဲ) အပဖစ် အ င ်တိို်းပမှင ် ရပ်းနိိုင်ရရ်း  

နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

လူမှု 



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

၁၃၀။ ဦေးလအ ငက် ည်  

 မမစ်သ ေး (၁) 

ပမစ်သော်းမမိ ြို့နယ်၊ ခနတ ်းတက ်းရကျ်းရွောတွင ် ကိိုယ ်အော်းကိိုယ်ကိို်း ရကျ်းလက် 

ကျန််းမောရရ်း ရ ်းရပ်းခန််းတစ်ရ ောင်ကိို ကျန််းမောရရ်းဌောနပံိုစံပဖင ် 

ရ ောက်လိုပ်မပ ်းပဖစ်၍ သော်းဖွော်း ရောမ (၁)ဦ်း ိိုငရ် ငအ်သစ် ချထော်း  

ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

လူမှု 

၁၃၁။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည် (၂) 

သောစည်မမိ ြို့နယ်၊ အင််းဝင််းရကျ်းရွောအိုပ်စိုရ ိ အင််းဝင််း (အ.မ.က) 

ရကျောင််းသည် ဥပဓိရိုပ် လံို်းဝမရကောင််းရတော ပေါသပဖင ် အိုတ်ညှပ်(၁) ထပ် 

ရကျောင််းရ ောင် သစ် ရ ောက်လိုပ်ရန်အတွက် ရန်ပံိုရငရွတောင််းခံပခင််းအော်း 

ခွင ်ပပ ချထော်းရပ်း နိိုင်ရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ်အ းခွန်း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

လူမှု 

၁၃၂။ ဦေးထွန်ေးဝင်ေး 

ချ ်းမ သောစည် (၂) 

တရော်းရံို်းမျော်းတွင ် အမှုမျော်း ကနို့် ကောမှုမရ ိရန်န င ် အချ ပ်တရော်းခံမျော်း 

ရလျော နည််းရစရန်လိိုပပသက်ရသ၊ ရဲသက်ရသမျော်း တရော်းရံို်းချနိ််းမ  ချနိ််း ိို 

သည်ကိို လောရရောကရ်န် မည်ကဲ သိိုို့ စ စဉ်ထော်းမည်ကိို သိရ ိ လိိုသည  ် ကိစစနှင ် 

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

တရ ေးသကူ  ေးခ ုပ် 



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

၁၃၃။ ဦေးတငဦ်ေး 

လပ  ဘ်ွယ် (၂) 

အိုပ်ချ ပ်ရရ်းမဏ္ဍိ င်မ  ပပည်သ ရတွ၏ လ ရနဘဝလံိုခခံ မှု၊ ရအ်းချမ််းသောယော 

မှုန င ်  က်စပ်သည ် ကိစစမျော်းတွငတ်ရော်းစ ရင်ရရ်းအဖဲွြို့မျော်းမ ဥပရဒမ ရဘောင် 

အတွင််း က နိိုင်ငရံရ်းအသိအပမင်န င ် ရပေါင််းစပ်ကျင ်သံို်းမှုပပ ရန်န င ် ရလ ကျင ် 

ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၄.၃.၂၀၁၄ 

(၁၁)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

တရ ေးသကူ  ေးခ ုပ် 

၁၃၄။ ဦး ိိုးနိိုငအ်ကျော် 

  ရပူရ (၁) 

အမရပ ရ မမိ ြို့နယ်၊ မ န်တန််းရပ်ကွက်၊ နန််းရတောရ်ောရပ်အတွင််းရ ိ ရပမသော်းလမ််း 

(ခဝဲလမ််း)အော်း ရကျောက်ရချောလမ််းအပဖစ် ခင််းရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင ် စပ်လျဉ်း သည ် 

အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စညပ်င် 

၁၃၅။ ဦးအရွှေနန်း 

   လိှိုင် (၂) 

မလိှုင်မမိ ြို့မရ ်းအော်း မ ်းရဘ်းအနတရောယ် ကင််းရဝ်းရစရန် ရ ောင်ရွက်ထော်းမှု 

အရပခအရနန င ် ရ ်း လမ််းမရပေါ်ရ ိ ပျံကျရ ်းသည်မျော်းအော်း အပခော်းရနရောတွင် 

ချထော်းရပ်းနိိုင် ရရ်း နှင ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။  

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စညပ်င် 

၁၃၆။ ဦေးလ   ်တင်  

ငါန်ေးဇွန် (၁) 

ခွင ်ပပ ဘဏ္ဍောရငွန င  ် တငဒ်ေါရအောင်ပမငမ်ှု ဘဏ္ဍောရငတွိိုို့မ  ကွောပခော်း 

ပိိုလျှံလောရသော ဘဏ္ဍောရငွ တိိုို့ မည်ကဲ သိိုို့ စ စဉ်ရ ောင်ရွက် ရနသည်ကိို 

သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၃၇။ ဦးညီညီ 

 စဉ ်ကိိုင ်(၁) 

စဉ ်ကိိုငမ်မိ ြို့နယ်၊ ဘယ်လင််း၊ ဘဏ္ဍော၊ ရကျောက်မိိုင််း ရကျောကရ်ချောလမ််းအော်း 

ကတတရောလမ််း အပဖစ် အ င တ်ိို်းပမှင ်ရ ောငရွ်က်ရပ်းရရ်း နှင  ် စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၃၈။ ဦးညီညီ 

 စဉ ်ကိိုင ်(၁) 

စဉ ်ကိိုငမ်မိ ြို့နယ်၊ ကံသစ်၊ ဉောဏ်ရကွြို့ ရကျ်းရွောချင််း က်လမ််းအော်း 

ရကျောက်ရချောလမ််း အပဖစ် တိို်းပမှင ်ရ ောင်ရွက်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၃၉။ ဦေးလအ ငက် ည် 

မမစ်သ ေး (၁) 

ပမစ်သော်း မမိ ြို့နယ် အမ တ် (၂) ခရိိုငပ်တ်လမ််းပဖစ်ရသော ရပျော်ရွောမ  ရညောငက်ျစ် 

လမ််းထိလမ််းမ ော လွန်မင််းစွော ပျက်စ ်းရနပေါသပဖင ် ရကျောက်ခင််း၊ ကတတရောလမ််း 

အပဖစ် ရ ောငရွ်က်ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၀။ ဦေးလအ ငက် ည် 

မမစ်သ ေး (၁) 

ပမစ်သော်းမမိ ြို့၊ လက်ညိှ ်းထိို်း - လွန်ရကျော ် အမောခံရကျောက်ခင််း လမ််းအော်း 

ကတတရောလမ််း အပဖစ် ရ ောငရွ်က်ရပ်းရရ်း နှင ် စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၁။ ဦေးလအ ငက် ည် 

မမစ်သ ေး (၁) 

 ပမစ်သော်း မမိ ြို့နယ်၊ ရပျော်ရွောရကျ်းရွောအိုပ်စို၊  ကောကန်ရကျ်းရွော၏ အရရ ြို့ဘက် 

DY (23) န င  ် DY (24)  ကော်းမ  ကင််းတော်း လက်ဝဲရပမောင််းမတက ်းအော်း 

ပဖတ်က ်းကိုန်ထိုတ်လ ည််းက ်းတံတော်း ရ ောက်လိုပ်ရပ်းရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်း 

သည ် အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၄၂။ ဦေးလအ င်လင်ေး 

 မ စ်သေား (၂) 

ပမစ်သော်း မမိ ြို့နယ်ရ ိ ရတောင်သ လယ်သမော်း (၁၀၀) ရကျော်မ  လယ်ရပမဧက 

(၆၉၅) အတွက် သ ်းန ံစိိုက်ပျ ိ်းရရရရ ိရန် တိမ်ရကော ပျက်စ ်းရနရသော 

(၁၀၈၅၀) ရပရ ည်ရသော ရ မ််းသ ငယ်ရပမောင််းအော်း ပံိုစံကျရပမောင််း တ ်းရဖေ်ာ 

ရဘောင် ပမှင ်တင်ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၃။ ဦေးမြိိုေးမမင့််သြိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သောစည်မမိ ြို့နယ်အတွင််းရ ိ  ကက်သနွ်စိိုက်ရတောင်သ မျော်းအော်း သက်သောရသော 

အတိို်းနှုန််းပဖင ် စိိုက်ပျ ိ်းစရိတ်ရချ်းရငွမျော်း ထိုတ်ရချ်းရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင  ်

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၄။ ဦေးစြိိုင်ေးလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရင်ေးသ ေး 

 ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

ပပငဦ််းလွငမ်မိ ြို့နယ်၊ ပန််းဦ်းရတောငရ်ကျ်းရွောအိုပ်စို၊  င်လန််းရကျ်းရွောမ  

အိုတ်ဖိိုရကျ်းရွောချင််း  က် ရပမသော်းလမ််းအော်း ရကျောက်ခင််းလမ််းအ င ် 

တိို်းပမှင ်ရ ောင်ရွက် ရပ်းရရ်းနှင ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။  

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၄၅။ ဦေးစြိိုင်ေးလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရင်ေးသ ေး 

 ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

ပပငဦ််းလွငမ်မိ ြို့နယ်၊ ရချောင််းဦ်း (ရချောင််းရကွြို့) ရကျ်းရွောမ  

ပန််းဦ်းရတောငရ်ကျ်းရွောသိိုို့ သွော်းရသော ရကျ်းရွောချင််း က် ရပမသော်းလမ််းအော်း 

ရကျောက်လမ််းအ င ် တိို်းပမှင ် ရ ောင်ရွက်ရပ်းရရ်း နှင ် စပ်လျဉ်း သည ် 

အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၄၆။ ဦေးလဇ ်ဝင်ေး 

ရမည်ေးသင်ေး (၁) 

ပမန်မော   က်သွယ်ရရ်းမ  ရ ောငရွ်က်ရပ်းရနသည ် PCO Ph; မျော်း န င  ်

ပတ်သက်၍ ပပည်သ ူ့ နဒန င ်အည  ရ ောင်ရွက်ရပ်းနိိုငရ်ရ်းနှင  ် စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လမေ်းပန်ေး 

၁၄၇။ ဦေးလအ င်လင်ေး 

 မ စ်သေား (၂) 

မနတရလ်းမမိ ြို့ ဝိဇဇောသိပ္တံကကသိိုလ်တွင် အရပခခံပညောအထက်တန််း 

ရအောငပ်မငမ်ပ ်း လိုပ်ငန််းခွငအ်သ ်းသ ်းတွင် အလိုပ်လိုပ်ရန ကရသော 

ဝန်ထမ််းမျော်း၊ အလိုပ် သမော်းမျော်းအတွက် မနတရလ်းဝိဇဇောသိပ္တံကကသိိုလ် 

ညရနသင်တန််းကိို တိိုင််းရဒသတက ်းအစိို်းရမ  ဖွင ်လ စ်ရန် ကိစစ နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 

၁၄၈။ ဦေးလအ င်လင်ေး 

 မ စ်သေား (၂) 

ပမစ်သော်းမမိ ြို့နယ်၊ ရ ကောင်ပန််းကိုန််းရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ရ ကောင်ပန််းကိုန််း ရကျ်းရွော 

အ.မ.က ရကျောင််းတွင် မ လတန််းရကျောင််းရ ောင်သစ်အော်း ရ ောက်လိုပ် 

ရပ်းနိိုင် ရရ်းနှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 

၁၄၉။ ဦေးလှဝင်ေး 

  တတရော  (၁) 

မတတရောမမိ ြို့နယ်၊ လယ်ရကောတက ်းရကျ်းရွောရ ိ အမ တ် (၃၂) အ.မ.က ရကျောင််း 

တွင် ဥပဓိရိုပ်မရကောင််းရသော ရကျောင််းရ ောင်အော်း ဖျက်သိမ််း၍ 

ရကျောင််းရ ောင်သစ် ရ ောက်လိုပ်ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 



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

၁၅၀။ ဦေးလှဝင်ေး 

  တတရော  (၁) 

မတတရောမမိ ြို့နယ်၊ ဟသသောရွောသစ် အ.မ.က (လွန်) ရကျောင််းရ ိ ရပခတံရ ည် 

တစ်ထပ်ရကျောင််းရ ောင် ရ ောက်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း ရ ောင်ရွက်နိိုင်ရန် 

အတွက် ရန်ပံိုရငွခွဲရဝချထော်းရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 

၁၅၁။ ဦေး ြိို ြိိုလွင်  

ပိုသိ ်ကကီး (၂) 

ပိုသိမ်တက ်း မမိ ြို့နယ်၊  င်ရွောတက ်းရကျ်းရွော၊ အ.ထ.က (ခွဲ) တွင် ရကျောင််းအဂသေါ 

ရပ်န င ် ပပည ်စံိုည ညတွ်ရစရန် ရကျောင််းရ ောင်အသစ် ရ ောက်လိုပ်ရပ်းရရ်း 

နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 

၁၅၂။ ဦေး ြိို ြိိုလွင်  

ပိုသိ ်ကကီး (၂) 

ပိုသိမ်တက ်း မမိ ြို့နယ်၊ ဒဟရတတောရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ သရက်ကိိုင််း ရကျ်းရွော အ.မ.က 

(၇၇)ရ ိ အနတရောယ်ရ ိ ရကျောင််းရ ောင်အော်း ရကျောင််းရ ောင်သစ်တစ်ရ ောင် 

ပပ ပပင ်ရ ောက်လိုပ်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 

၁၅၃။ ဦေးစ ထွန်ေး 

 သောစည် (၂) 

သောစည်မမိ ြို့နယ် အတွင််းရ ိ လ ကိုန််း (အ.မ.က) ရကျောင််းသည် န စ်စဉ်မိို်းတွင််း 

ကောလသံို်းလပတ်လံို်း ရရလ မ််းမိို်းပခင််းခံရသပဖင ်ရရလ မ််းမိို်းမှု ကင််းလွတ်သည ် 

ရနရောသိိုို့ ရပပောင််းရရွြို့နိိုင်ရရ်းအတွက် ရန်ပံိုရငခွွဲရဝ ချထော်းရပ်းရရ်း နှင စ်ပ်လျဉး် 

သည ် အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 



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

၁၅၄။ ဦေးစ ထွန်ေး 

 သောစည် (၂) 

သောစည်မမိ ြို့နယ်အတွင််းရ ိ ရတောငရ်ပေါ်ရဒသပဖစ်ရသော လယ်ပပင် ရကျ်းရွော 

အိုပ်စို၊ လယ်ပပင် ရကျ်းရွောရ ိ  (မ လတန််းလွန်)ရကျောင််းတွင် လိိုအပ်ရနရသော 

ရကျောင််းရ ောင် သစ် ရ ောက်လိုပ်ရပ်းရန်န င ် အ.မ.က (လွန်)ရကျောင််းမ  

အ.လ.က (ခွဲ) အပဖစ်သိိုို့ အ င ်တိို်းပမှင ်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 

၁၅၅။ ဦေးက ညလ်ြေ  

နွ းထိိုးကကီး (၁) 

နွာ်းထိို်းတက ်း မမိ ြို့၊ မမိ ြို့နယ်အော်းကစော်းခန််းမတက ်းအော်း ပပ ပပင်မွမ််းမံရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင  ်

စပ်လျဉ်း သည ် အ းခွန်း။ 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

(၁၂)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 

၁၅၆။ ဦးသိန်းလှ  

မပည်ကကီးတံခွန် (၂) 

ပပည်တက ်းတံခွန်မမိ ြို့နယ်၊ (၅၃) လမ််းမ ော ရပမသော်းလမ််းပဖစ်ပေါသပဖင ် 

ကရနာငလ်မ််းမ  ပပည်တက ်းတံခွန်မမိ ြို့နယ ် ရပမောက်ထပိ်ထိ ရကျောက်ရချောလမ််း 

အပဖစ် ရ ောင်ရွက်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင ် စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။  

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စညပ်င် 

၁၅၇။ ဦးသိန်းလှ  

မပည်ကကီးတံခွန် (၂) 

ပပည်တက ်းတံခွန်မမိ ြို့နယ်၊ ဗနဓ လလမ််းအော်း (၅၁) လမ််းမ  (၆၂)လမ််းထိ 

ကတတရောလမ််း အပဖစ် ရ ောင်ရွက်ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင ် စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။   

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စညပ်င် 

၁၅၈။ ဦးညီညီ 

 စဉ ်ကိိုင ်(၁) 

စဉ ်ကိိုငမ်မိ ြို့နယ် အတွင််းရ ိ ရဇောဂ်ျ  ရကျ်းရွော၊ ရွောသစ်ရကျ်းရွော၊ ကံတက ်း 

ရကျ်းရွောချင််း က်လမ််းအော်း ရောသ မရရွ်းသွော်းလောနိိုင်ရသော ရကျောက်ရချော 

လမ််း အပဖစ် ရ ောင်ရွက်ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၅၉။ ဦးစိန်အသောငး်  

စဉ ်ကိိုင ်(၂) 

စဉ ်ကိိုငမ်မိ ြို့နယ် တဘက် ွဲရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ အရရ ြို့ရွောသစ်ရကျ်းရွောန င ် 

ပလပိ်စက်ရံိုရပမသိိုို့  က်သွယ်ထော်းရသော ရကျ်းရွောချင််း က် လမ််းရပေါ်ရ ိ 

ဘိုန််းရမောငတ်ံတော်း အော်း ရောသ မရရွ်းသွော်းလောနိိုငရ်သော သံက ကွန်ကရစ် 

တံတော်းတစ်စင််းအော်း အ င ပ်မှင ်တည်ရ ောက်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၆၀။ ဦေးလအ ငက် ည် 

 မမစ်သ ေး (၁) 

ပမစ်သော်းမမိ ြို့နယ်၊ ရယွ်းရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ရယွ်းရကျ်းရွောန င ် ဘ တောကကွ်သစ် 

ရပ်သည် ပန််းရလောင်ပမစ်မ  ကော  ်းထော်းပေါသပဖင ် ယင််းရဒသန စ်ခိုအော်း 

လယ်ယော ရပမမ  ကိုန်ထိုတ်တံတော်းအပဖစ် ယောဉ် - လ ည််းပဖတ်က ်းရန် 

တံတော်းတစ်စင််း တည်ရ ောက်ရပ်းရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၆၁။ ဦေးလအ င်လင်ေး 

 မ စ်သေား (၂) 

ပမစ်သော်းမမိ ြို့နယ်၊ ပန််းရလောငပ်မစ်မ  နတ်လ ဲရရရပ်းရပမောင််းမတက ်းသိိုို့ 

ရရတင်ရပ်းရောတွင် အသော်းတံခေါ်းရွက်အစော်း အနတရောယ်ကင််းရသော 

ရခတ်မ နည််းစနစ်ပဖင ် ရ ောငရွ်က်ရပ်းရန်န င ် နတ်လ ဲရရရပ်းရပမောင််းကိို 

ကျ  ်းအောရိို်းရရ ိို်းထိုတ် ရပမောင််း၏ရအောက်မ  ရရငိုတ်ပဖင ်ပပ လိုပ်၍ 

ရရရပ်းရဝပခင််း ရ ောငရွ်က် ရပ်းရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၆၂။ ဦေး ြိို ြိိုလွင် 

 ပိုသိ ်ကကီး (၂) 

ပိုသိမ်တက ်း မမိ ြို့နယ်၊ မနတရလ်း - မတတရောကော်းလမ််းမ  နနဒာရပမောက် ရကျ်းရွောသိိုို့ 

 က်သွယ်ရဖောက်လိုပ်ထော်းရသော အရ ည်ရပ (၄၄၀၀)ရ ိ ရပမသော်းလမ််းကိို 

ရကျောက်ရချောလမ််းအပဖစ် အ င ်ပမှင ်တင် ရဖောက်လိုပ်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း 

နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၆၃။ ဦေးလရွှေနန်ေး  

မလြိှုင် (၂) 

မလိှုငမ်မိ ြို့နယ်၊ ရကျောက်တန််းအိုပ်စို၊ ရညောငပ်မင ်ရကျ်းရွောအန ်းတွင် 

ရညောငပ်မင ် ည် တည်ရ ောက်ရပ်းရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။  

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၆၄။ ဦေးလစ လဌေး 

 ိတထီလော (၁)  

မိတထ လောမမိ ြို့နယ်၊ ရညောငရ်ဇောက်ရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ သံတကိ ်းရရကျ်းရွောမ  

မကျ  ်းစိုအိုပ်စို၊ ကန်န  ရကျ်းရွောသိိုို့ ရကျ်းရွောချင််း က် ရပမသော်းလမ််းအော်း 

ရကျောက်ခင််းလမ််း အပဖစ် အ င ်တိို်းပမှင ်ရပ်းနိိုငရ်ရ်းနှင  ် စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၆၅။ ဦေးလ   ်လအေး  

 ိတထီလော (၂) 

မိတထ လောမမိ ြို့နယ်၊ ရမွရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ရမွရကျ်းရွောမ  မိတထ လော - 

ရကျောက်ပန််းရတောင််းလမ််းမတက ်းသိိုို့  က်သွယ်ရသောလမ််းအော်း ရကျောက်ရချော 

လမ််း အပဖစ် ရဖောက်လိုပ်ရပ်းရရ်းနှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 



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

၁၆၆။ ဦေးလမ င်လမ င်ဦေး 

ဝ ်းတွင်း (၁) 

ဝမ််းတွင််း မမိ ြို့နယ်၊ ပပည ်စံိုကိုန််းရကျ်းရွော ရပမသော်းလမ််းအော်း ရောသ မရရွ်း 

သွော်းလောနိိုင် ရသောလမ််းအပဖစ် အ င ်ပမှင ်တငရ်ပ်းနိိုင်ရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၆၇။ ဦေးစ ထွန်ေး 

 သောစည် (၂) 

သောစည်မမိ ြို့နယ်မ  ရပျော်ဘွယ်မမိ ြို့နယ်သိိုို့  က်သွယ်ရသော ရကျ်းရွောချင််း 

 က်လမ််းမျော်းအော်း ရပမသော်းအ င ပ်မှင ်ပခင််းန င ် ရကျောက်ရချောလမ််း 

ခင််းရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၆၈။ ဦေးမမတ်သူ 

 ငါန်ေးဇွန် (၂) 

ငေါန််းဇွန်မမိ ြို့အဝင ် ထရနာင််းကိိုင််းလမ််း၏ကတတရောခင််းရန် ကျန်ရ ိသည ် 

အပိိုင််းအော်း  က်လက် ရ ောငရွ်က်ရပ်းနိိုင်ရရ်းနှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း 

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၆၉။ ဦေးသန်ေးလဌေးလအ င် 

အတောင်သော (၁) 

ရတောငသ်ောမမိ ြို့နယ်၊ နဂေါ်းဘိိုရကျ်းရွောန င ် ရထော်းကိုန််းရကျ်းရွော အဝင် 

လမ််းတံတော်းမျော်းအော်း ရ ောင်ရွက်ရပ်းနိိုငရ်ရ်းနှင ် စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။  

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၁၇၀။ ဦေးလရွှေနန်ေး 

 မလြိှုင် (၂) 

မနတရလ်းတိိုင််းရဒသတက ်း ရဒသနတရစ မံကိန််းမျော်း၏ ရည်မ န််းချက်အတိိုင််း 

အရကောင်အထည်ရဖေ်ာရောတွင် ရအောငပ်မငမ်ှု အရပခအရနမျော်းကိို 

ဘဏ္ဍောန စ်အလိိုက် သိရ ိလိိုသည ်ကိစစနှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စ မ /စ ေးပွ ေး 



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

၁၇၁။ ဦးညီညီ 

စဉ ်ကိိုင ်(၁) 

စဉ ်ကိိုငမ်မိ ြို့နယ်၊ စွန်ရဲရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ အင််းကိုန််းရကျ်းရွောတွင ် အနတရောယ်ရ ိ 

အ.မ.က ရကျောင််း အော်း ရကျောင််းရ ောင်အသစ် ရ ောက်လိုပ်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင ် 

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 

၁၇၂။ ဦးညီညီ 

စဉ ်ကိိုင ်(၁) 

စဉ ်ကိိုငမ်မိ ြို့နယ်၊ ရပမောက်ကိိုင််းရကျ်းရွောအိုပ်စို၊  ယ ်န စ်ကိိုင််းရကျ်းရွောရ ိ 

ဥပဓိရိုပ်ရကောင််းမွန် မှု မရ ိသည ် အ.မ.က ရကျောင််းအော်း ရကျောင််းရ ောင်သစ် 

ရ ောက်လိုပ် ရပ်းနိိုငရ်ရ်းနှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။  

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 

၁၇၃။ ဦေး ြိိုလလေး 

   တတရော (၂) 

မတတရောမမိ ြို့နယ်၊ တံငေါရပမောက်ရကျ်းရွောရ ိ အ.လ.ကရကျောင််းတွင် 

ရကျောင််းရ ောင်သစ် (၁) ရ ောင ် ရ ောက်လိုပ်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 

၁၇၄။ ဦေးသန်ေးလအ င ်

သပိတ်ကျငး် (၁) 

သပိတ်ကျင််းမမိ ြို့နယ်၊ တွင််းငယ်ရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ရဒေါင််းပိုန််းရကျ်းရွော၌ 

ရကျ်းလက်ကျန််းမောရရ်းဌောနခွဲတစ်ခို ရ ောင်ရွက်ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင  ် စပ်လျဉ်း 

သည ် အ းခွန်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 

၁၇၅။ ဦေးသန်ေးလအ င ်

သပိတ်ကျငး် (၁) 

သပိတ်ကျင််းမမိ ြို့နယ်၊ အံို်းဇံို်းရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ကမ််းပေါ်းန ရကျ်းရွောတွင ် မ လတန််း 

ရကျောင််း ဖွင ်လ စ်ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 



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

၁၇၆။ ဦေးလအ င်သြိန်ေး   

  ရပူရ (၂) 

အမရပ ရ မမိ ြို့နယ်၊ ရတောတွင််းရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ အမ တ် (၆၅) အ.မ.က (လွန်) 

ရကျောင််းရ ိပျက်စ ်းရနရသော ရကျောင််းရ ောင်အော်း ပပ ပပငရ်ပ်းနိိုင်ရရ်း  

နှင စ်ပ်လျဉ်း  သည ် အ းခွန်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 

၁၇၇။ ဦေးလအ င်သြိန်ေး   

  ရပူရ (၂) 

အမရပ ရ မမိ ြို့နယ်၊ ပမစ်ငယ်မမိ ြို့မရပ်ကွက် အ.မ.က (လွန်) 

(ပန််းမမိ ြို့ရတော်)ရကျောင််းရ ိ ပျက်စ ်းရနရသော ရကျောင််းရ ောငရ်ဟောင််းအော်း 

ရကျောင််းရ ောင်သစ်အပဖစ် သိိုို့ ရ ောက်လိုပ်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း  နှင  ် စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

(၁၃)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 

၁၇၈။ ဦးညီညီ 

စဉ ်ကိိုင ်(၁) 

စဉ ်ကိိုငမ်မိ ြို့နယ်၊  င်ပဖြူကိုန််း -  ကက်စိမ ၊် လက်ဝဲ - ကိုန််းန  ရကျ်းရွော 

ချင််း က်လမ််းအော်း ရောသ မရရွ်းသွော်းလောနိိုငရ်သော ဂျင််းရကျောက်လမ််းအပဖစ် 

ရ ောငရွ်က်ရပ်း နိိုင်ရရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

(၁၄)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စ မ /စ ေးပွ ေး 

၁၇၉။ ဦးလှဝင်း 

 တတရော (၁) 

မတတရောမမိ ြို့နယ်၊ က ခဲခံကိုန််းရကျ်းရွော အရရ ြို့ဘက်ရ ိ ခိိုင်ခံ မှုမရ ိရသော 

ပမစ်တိမ်ရချောင််း လ ည််းက ်းသစ်သော်းတံတော်းအော်း ပပင ်င်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင  ်

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။  

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

(၁၄)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စ မ /စ ေးပွ ေး 



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

၁၈၀။ ဦေး ြိို ြိိုလွင်  

ပိုသိ ်ကကီး (၂) 

ပိုသိမ်တက ်းမမိ ြို့နယ်၊ မ န်ပင ်- ဇ ်းရတော ရကျ်းရွောချင််း က် ရကျောက် ကမ််းလမ််း 

အော်း ရကျောကရ်ချောလမ််းအပဖစ် ရဖောကလ်ိုပ်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင ်စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

(၁၄)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စ မ /စ ေးပွ ေး 

၁၈၁။ ဦေးလရွှေနန်ေး  

 မလြိှုင် (၂) 

မလိှုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရံို်းပငရ်စောကအ်ိုပ်စို၊ ရံို်းပင်ရစောက်န င  ်ဝေါ်းက န််းကံရွောအ ကော်းရ ိ 

လ ည််းလမ််း အော်း ရပမသော်းလမ််းအပဖစ် ချဲြို့ထွင်ရ ောင်ရွက်ရပ်းရရ်း နှင ် 

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

(၁၄)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စ မ /စ ေးပွ ေး 

၁၈၂။ ဦေးလစ လဌေး  

 မြိတထ လ  (၁) 

မိတထ လောမမိ ြို့နယ်၊ ပမောရကျ်းရွောန င ် တဲတက ်းကိုန််း ရကျ်းရွောချင််း က် 

ရပမသော်းလမ််းအော်း ရကျောကခ်င််းလမ််းအပဖစ် အ င တ်ိို်းပမှင ်ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင ် 

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

(၁၄)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စ မ /စ ေးပွ ေး 

၁၈၃။ ဦေးဝငေ်းမမင့်် 

ဝ ်းတွင်း (၂) 

ဝမ််းတွင််းမမ ိြို့နယ်၊ ရရွှေဖလော်းကန်ရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ရပေါက်ရတော (အရရ ြို့) 

ရကျ်းရွောန င ်  ည်ကိုန််းရကျ်းရွောသိိုို့သွော်းရသော ရပမသော်းလမ််းရပေါ်ရ ိ 

ရချောင််းက ်းတံတော်း အော်း ရ ောက်လိုပ်ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

(၁၄)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စ မ /စ ေးပွ ေး 

၁၈၄။ ဦေးဝငေ်းမမင့်် 

ဝ ်းတွင်း (၂) 

ဝမ််းတွင််းမမ ိြို့နယ်ရ ိ ရ က်းဝေါတက ်းဘိုရော်းမ  ဖလန််းကျင််းအိုပ်စို၊ မိုန်ရတော 

ရကျ်းရွောထိ ရကျ်းရွောချင််း က် ရပမသော်းလမ််းအော်း ရကျောက်ရချောလမ််း 

ခင််းရပ်းနိိုင ရရ်းနှင ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

(၁၄)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စ မ /စ ေးပွ ေး 



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

၁၈၅။ ဦေးဝငေ်းမမင့်် 

ဝ ်းတွင်း (၂) 

ဝမ််းတွင််းမမိ ြို့နယ်၊ ရွောရဝရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ရွောရဝရကျ်းရွောန င ် ကံရပေါက်တက ်း 

ရကျ်းရွောချင််း က် ရပမသော်းလမ််းအော်း ရကျောက်ရချောလမ််းအပဖစ် အ င ်တိို်း 

ပမှင  ်ရ ောင်ရွက် ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

(၁၄)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စ မ /စ ေးပွ ေး 

၁၈၆။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သောစည် (၂) 

သောစည်မမိ ြို့နယ်၊ ကိုကကိ ကန်ရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ရ မ််းရွောရကျ်းရွော ဘိုန််းရတော်တက ်း 

ရကျောင််းအန ်း၌ တည်ရ ိရသော ရွောဦ်းရသောက်သံို်းရရကန် (၂) ကန်အော်း 

ပပန်လည်တ ်းရဖော် ရပ်းရရ်းနှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

(၁၄)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စ မ /စ ေးပွ ေး 

၁၈၇။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သောစည် (၂) 

သောစည်မမိ ြို့နယ်၊ ယင််းမောပင်ရကျ်းရွောအိုပ်စိုရ ိ မဒေါန််းရကျ်းရွောတွင ် လိိုအ 

ပ်ရနရသော တံတော်း(၁) စင််းန င  ်ရပမသော်းလမ််းအ င ်ပမှင ်မပ ်း ရကျောက်ရချောလမ််း 

ခင််းရပ်းနိိုင် ရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

(၁၄)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

စ မ /စ ေးပွ ေး 

၁၈၈။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သောစည် (၂) 

မမိ ြို့ပပရကျ်းလက် ရဒသမျော်း ဖွံြို့မဖိ ်းတိို်းတက်ရရ်းန င ် ပပည်သ အမျော်း သက်ရ ည် 

ကျန််းမောရစဖိိုို့ သဘောဝပတ်ဝန််းကျငက်ိို မည်သိိုို့ထိန််းသိမ််း ရစောင ်ရရ ောက် 

သွော်းမည်ကိို သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

(၁၄)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

သစ်လတ /သတတု 

၁၈၉။ ဦးညီညီ၊  

စဉ ်ကိိုင ်(၁) 

စဉ ်ကိိုငမ်မိ ြို့နယ်၊ မံိုပင်ရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ကံတက ်းရကျ်းရွော အ.မ.က ရကျောင််းသည် 

စောသငရ် ောင်န င ် ရကျောင််းသော်းဦ်းရရ မျှတမှုမရ ိသည ်အတွက် 

ရကျောင််းရ ောင်သစ် ရ ောကလ်ိုပ်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း  နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

(၁၄)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 



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

၁၉၀။ ဦေးစြိန်လသ င်ေး  

 စဉ့်် ြိိုင် (၂) 

စဉ ်ကိိုငမ်မိ ြို့နယ်၊ ဟင််းင ရကျ်းရွော အ.ထ.က (ခွဲ) အော်း အ.ထ.ကအပဖစ် 

အ င ်တိို်းပမှင ် ဖွင ်လ စ် ရပ်းနိိုင်ရရ်းနှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

(၁၄)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 

၁၉၁။ ဦေးစြိန်လသ င်ေး  

 စဉ့်် ြိိုင် (၂) 

စဉ ်ကိိုငမ်မိ ြို့နယ်၊ ပလိပ်စက်ရံိုရပမ အ.မ.က (လွန်) အော်း အ.လ.က (ခွဲ) အပဖစ ်

အ င ်တိို်းပမှင ် ရပ်းရရ်း နှင ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

(၁၄)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 

၁၉၂။ ဦးကိိုအလး 

  တတရော (၂) 

မတတရောမမိ ြို့နယ်၊ အမ တ် (၅) နယ်ရပမအတွင််းရ ိ စလွန်ပဖြူ အ.ထ.က 

ရကျောင််းတွင် ရကျောင််းရ ောင်သစ် (၁) ရ ောင ် ရ ောက်လိုပ်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင  ်

စပ်လျဉ်း သည ် အ းခွန်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

(၁၄)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 

၁၉၃။ ဦးကိိုအလး 

  တတရော (၂) 

မတတရောမမိ ြို့နယ်၊ သဖန််းရဒေါင ်ရကျ်းရွော၊ အမ တ် (၉၁) အ.မ.က (လွန်) 

ရကျောင််းရ ိ ရကျောင််းရ ောင်အော်း ပပ ပပင်ရန် ရန်ပံိုရငွချထော်းရပ်းနိိုငရ်ရ်းနှင  ်

စပ်လျဉ်း သည ် အ းခွန်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

(၁၄)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 

၁၉၄။ ဦးအဆွသန်း  

ပိုသိ ်ကကီး (၁) 

ပိုသိမ်တက ်း မမိ ြို့နယ်၊ ဒဟရတတော အ.လ.က (ခွဲ)၊ က နဲဖော်း အ.လ.က (ခွဲ)၊ 

လက်ရကောင််း အ.လ.က (ခွဲ) န င  ် ရတောတွင် အ.လ.က (ခွဲ) မျော်း 

အ င ်တိို်းပမှင ်ရပ်းနိိုင်ရရ်းနှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

(၁၄)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 

၁၉၅။ ဦးအဆွသန်း  

ပိုသိ ်ကကီး (၁) 

ပိုသိမ်တက ်း မမိ ြို့နယ်၊ ဘနို့်ကွဲရကျ်းရွော အ.မ.က (၈) ရကျောင််းအော်း 

ရကျောင််းရ ောင် အသစ် ရ ောက်လိုပ်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

(၁၄)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 



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

၁၉၆။ ဦေးသန်ေးလဌေးလအ င် 

အတောင်သော (၁) 

ရတောငသ်ောမမိ ြို့နယ်အတွင််းရ ိ ကန်ရတော်မ အ.လ.က (ခွဲ)၊ ရငရွသောင ် အ.မ.က 

ရကျောင််းမျော်းတွင် ရကျောင််းရ ောင်သစ် ရ ောက်လိုပ်မှု လိုပ်ငန််းမျော်း 

အမပ ်းသတ် အရကောင်အထည်ရဖော ် ရ ောငရွ်က်နိိုငရ်ရ်း နှင  ် စပ်လျဉ်းသည  ်

အ းခွန်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

(၁၄)ရ ်လမမ  ်လနို့ 

လူမှု 

၁၉၇။ ဦး ိိုးနိိုငအ်ကျော ် 

  ရပူရ (၁) 

အမရပ ရ မမိ ြို့နယ်၊ မ န်တန််းရပ်ကွက်၊ နန််းရတော်ရောရပ်ရ ိ ခတတော 

လမ််း(ရကျောက် ကမ််းလမ််း) အော်း ကတတရောလမ််းအပဖစ် ခင််းရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင ် 

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စညပ်င် 

၁၉၈။ ဦးသိန်းလှ 

မပည်ကကီးတံခွန် (၂) 

တိိုင််းရင််းသော်းလ မျ ိ်းမျော်းန င  ် ပတ်သက်ရသော စောရပမျော်း၊ စောအိုပ်မျော်းန င  ်

ဝတ်စော်း င်ယင်မှုမျော်းကိို ပပတိိုက်ကဲ သိိုို့ တစ်ရနရောတည််းတွင် စ မံ 

ရ ောငရွ်က် ထော်းရ ိရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင ် စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

ဘဏ္ဍ  

၁၉၉။ ဦးအ ောင်သိန်း 

  ရပူရ  (၂) 

အမရပ ရမမိ ြို့နယ်၊ ရရဘိုတ်ရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ရရဘိုတ်ရကျ်းရွောမ  

မံိုရတောရကျ်းရွော အိုပ်စိုအထိ ရကျ်းရွောချင််း က်လမ််းအော်း ရကျောက်ရချောလမ််း 

အပဖစ် ခင််းရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 



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

၂၀၀။ ဦးအ ောင်သိန်း 

  ရပူရ  (၂) 

အမရပ ရမမိ ြို့နယ်၊ တလင််းတက ်းရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ဝဲတက ်း ငရ်ကျ်းရွောမ  

မိရချောင််းတက်ရကျ်းရွောအထိ ရကျ်းရွောချင််း က်လမ််းအော်း ရကျောက် ကမ််းလမ််း 

အပဖစ် ခင််းရပ်းနိိုငရ်ရ်း  နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၀၁။ ဦးအ ောင်သိန်း 

  ရပူရ  (၂) 

အမရပ ရ မမိ ြို့နယ်၊ တလင််းတက ်းရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ တလင််းတက ်း ရကျ်းရွောရ ိ 

ရရွှေရပေါက်ပင် - ပမအင််း လမ််းခွဲမ  ရတောင်ကိိုင််းရကျ်းရွောအထိ ရကျောက ်ကမ််း 

လမ််းခင််း ရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင ် စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၀၂။ ဦေးဝငေ်းမမင့််  

ဝ ်းတွင်း (၂) 

ဝမ််းတွင််းမမ ိြို့နယ်၊ ရတောငဘ်ိိုရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ ရလ်းပင်စ ကန်အော်း ပပန်လည် 

တ ်းရဖော်ရပ်းရရ်းနှင ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၀၃။ ဦေးဝငေ်းမမင့််  

ဝ ်းတွင်း (၂) 

  ဝမ််းတွင််းမမ ိြို့နယ်၊ ရနပ ကိုန််းရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ သ ်းကိုန််းရကျ်းရွောရ ိ 

ကန်ငယ်ကန်အော်း ပပန်လည်ပပ ပပငရ်ပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၀၄။ ဦေးဝငေ်းမမင့််  

ဝ ်းတွင်း (၂) 

ပပည်ရထောငစ်ို အစိို်းရ၊ တိိုင််းရဒသတက ်းအစိို်းရတိိုို့မ  လိုပ်ရ ောငရ်ပ်းရနရသော 

ဖွံြို့မဖိ ်းရရ်း၊  င််းရဲမှုရလျှော ချရရ်း လိုပ်ငန််းမျော်းပဖစ်ရသော ရကျ်းလက် 

ဖွံြို့မဖိ ်းရရ်းလိုပ်ငန််း (ပညောရရ်း၊ ကျန််းမောရရ်း၊ လမ််း/ တံတော်း)မျော်း၏ 

အရသ်းစိတ်အချက် အလက်မျော်းကိို ရရ ိရန် မည်သိိုို့ရ ောင်ရွက်ရမည်ကိို 

သိရ ိလိိုသည ်ကိစစနှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 



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

၂၀၅။ ဦေးသန်ေးလဌေးလအ င် 

အတောင်သော (၁) 

ရတောငသ်ောမမိ ြို့နယ်၊ က ဇဲင််းရကျ်းရွော စိိုက်ပျ ိ်းရပမမျော်း ပပန်လည်ရနရော 

ချထော်းရရ်းနှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၀၆။ ဦေးသန်ေးလဌေးလအ င် 

အတောင်သော (၁) 

ရတောငသ်ောမမိ ြို့နယ်၊ ကိုန််းပိုထိို်းရကျ်းရွောအန ်းရ ိ ဇရယ်ကန် ည်အော်း 

ပပန်လည်ပပ ပပင်ရပ်းနိိုငရ်ရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၀၇။ ဦေးက ညလ်ြေ 

နွ းထိိုးကကီး (၁) 

နွာ်းထိို်းတက ်း မမိ ြို့နယ်အတွင််းရ ိ သရက်ကန်ရကျ်းရွောမ  တံတော်းဦ်း - ပပင်စည် 

ခရိိုငခ်ျင််း က်လမ််းသိိုို့  က်သွယ်လျက်ရ ိသည ်လမ််းအော်း ရကျောက်ရချော 

ဂျင််းလမ််းအပဖစ် အ င ်ပမှင ်တငရ်ဖောက်လိုပ် ရပ်းနိိုငရ်ရ်းနှင  ် စပ်လျဉ်းသည ် 

အ းခွန်း။  

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၀၈။ ဦေးက ညလ်ြေ 

နွ းထိိုးကကီး (၁) 

နွာ်းထိို်းတက ်းမမိ ြို့မ   ကောကန်ရကျ်းရွောသိိုို့ ရကျောက်ရချောရပမသော်းလမ််း 

ရဖောက်လိုပ်ရပ်း ရရ်း နှင ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 

၂၀၉။ ဦေးစြိိုငေ်းလမ င်လှ 

ရှမ်ေးတြိိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

 ြိိုယ်စ ေးလှယ် 

ပပငဦ််းလွငမ်မိ ြို့နယ်၊ မနတရလ်း - လော်းရိှု်း ကော်းလမ််းမတက ်း အန ်းစခန််းမ  

လက်ပန်ကိုန််းရကျ်းရွောထိ ရကျောက်လမ််းအော်း ကတတရောလမ််းအ င ် 

တိို်းပမှင ်ရ ောင်ရွက်ရပ်းရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

စြိို ်/လမွေး 



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

၂၁၀။ ဦးအ ောင်အ ောင်ဦး 

ဝ ်းတွင်း (၁) 

အရသ်းစော်း န င ် အလတ်စော်း စ ်းပွော်းရရ်းလိုပ်ငန််းမျော်း ဖွံြို့မဖိ ်းတိို်းတက်ရရ်း 

အတွက် မည်ကဲ သိိုို့ စ မံရ ောငရွ်က်ထော်းရ ိသည်ကိို သိရ ိလိိုသည ်ကိစစ 

နှင စ်ပ်လျဉ်း သည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

လျှပစ်စ်/စ ်မှု 

၂၁၁။ ဦေးစြိန်လသ ငေ်း 

စဉ့်် ြိိုင ်(၂) 

စဉ ်ကိိုင ် မမိ ြို့နယ်၊ တဘက် ွဲရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ တဘက် ွဲရကျ်းရွော အ.မ.က 

(လွန်) ရကျောင််းအော်း အ.လ.က (ခွဲ) အပဖစ် အ င တ်ိို်းပမှင ်ဖွင ်လ စ်ရပ်းရရ်း 

နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

လူမှု 

၂၁၂။ ဦးလှဝင်း 

  တတရော(၁) 

မတတရောမမိ ြို့နယ်၊  ည်ရတောတ်က ်းရကျ်းရွော အ.ထ.က (ခွဲ) ရ ိ ရကျောင််းရ ောင် 

(၃) ရ ောင်အော်း ပပ ပပင်ရန် ရန်ပံိုရငခွွဲရဝချထော်းရပ်းနိိုင်ရရ်း နှင ် 

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

လူမှု 

၂၁၃။ ဦးလှဝင်း 

  တတရော(၁) 

မတတရောမမိ ြို့နယ်၊ ရရနံို့သော အ.ထ.က ရ ိ သဇင်ရကျောင််းရ ောင်အော်း 

ပပ ပပငရ်ပ်းနိိုင်ရရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

လူမှု 

၂၁၄။ ဦးကိိုအလး 

  တတရော (၂) 

မတတရောမမိ ြို့နယ်၊ ဥဒိန်ရကျ်းရွောအိုပ်စို၊ သမင်ခခံရကျ်းရွောတွငတ်ည်ရ ိရသော 

သမင်ခခံ အ.မ.က ရ ိ မမပ ်းပပတ်ရသ်းရသော ရကျောင််းရ ောင်အော်း အမပ ်းပပတ် 

ရ ောက်လိုပ်နိိုငရ်န် ပညောရရ်းရန်ပံိုရငွမ  ခွဲရဝချထော်းရပ်းနိိုငရ်ရ်းနှင ် 

စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

လူမှု 



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

၂၁၅။ ဦးကိိုအလး 

  တတရော (၂) 

မတတရောမမိ ြို့နယ်၊ ဟသသောရွောသစ်ရ ိ ကျန််းမောရရ်းရ ်းရပ်းခန််းမ ော 

ပျက်စ ်းယိိုယွင််းရ ွ်းရပမ  ရနပေါသပဖင ် ပပန်လည်ပပ ပပင်ရန် ပပင် ငမ်ှု 

ကိုန်ကျစရိတ် ပံ ပိို်းက ည ရပ်း နိိုငရ်ရ်း နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

လူမှု 

၂၁၆။ ဦးတငထ်ွန်း  

သပိတ်ကျငး် (၂) 

သပိတ်ကျင််း မမိ ြို့နယ်၊ ဝေါ်းရံိုကိုန််းရကျ်းရွောအိုပ်စို အ.လ.က (ခွဲ) ၏ 

စောသငရ် ောငအ်သစ် ရ ောက်လိုပ်ရပ်းရရ်းနှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

လူမှု 

၂၁၇။ ဦးတငထ်ွန်း  

သပိတ်ကျငး် (၂) 

သပိတ်ကျင််း မမိ ြို့နယ်၊ ရရလယ်က န််း (အင််းနက်) အ.လ.က ရကျောင််းအော်း 

အ.ထ.က (ခွဲ) အပဖစ် အ င ်တိို်းပမှင ်ရပ်းရရ်း  နှင  ်စပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

လူမှု 

၂၁၈။ ဦး ိိုးမ င ်သိန်း  

သောစည် (၁) 

သောစည်မမိ ြို့နယ်၊ ပမင််းကွက် အ.မ.က ရကျောင််းအော်း ပပန်လည်ပပ ပပငရ်ပ်းနိိုငရ်ရ်း 

နှင စ်ပ်လျဉ်းသည ် အ းခွန်း။ 

၃၁.၃.၂၀၁၄ 

(၁၅)ရ ်လမမ  လ်နို့ 

လူမှု 

 


