
က ြေညာခ ျ ြေ် 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလအတွင််း မ ှှေ့မေအလုပ်သငက်င််းလွတ်ခွင ်ဖြင ် အထက်တေ််းမ ှှေ့မေ 

(ေင်ေီေှတ်ချက်ဖြင ်) စာ င််းတငသွ်င််းခွင ်ဖပြုပါ ေ် မလ ာက်ထာ်းသည ် တ ာ်းမ ်းဝေ်ထေ််း(၁)ဦ်းနှင ် ဥပမေ 

အ ာ ှှိ (၁၁) ဦ်း၊ မမ  ြို့န ယ် တ ရာားသကူ  ား ရာ ထူားမှ သ  ်ပြည ် အမ  မ်ားစ ာားယူခ  ပပီ်း မ ှှေ့မေအလုပ်သင်ကင််းလွတ် 

ခွင ်ဖြင ် အထက်တေ််းမ ှှေ့မေအဖြစ် စာ င််းတငသွ်င််းခွင ်ဖပြုပါ ေ် မလ ာက်ထာ်းသူ (၁) ဦ်း၊ အထက်တေ််း 

မ ှှေ့မေအဖြစ် စာ င််းတင်သွင််းခွင ်ဖပြုပါ ေ် မလ ာက်ထာ်း ာတွင ်မလ ာက်လ ာဖပည ်စ ုသူ (၁၂၈)ဦ်း၊ စုစုမပါင််း 

(၁၄၁) ဦ်းတှိုို့သည် ဖပည်မထာင်စုတ ာ်းစီ င်မ ်းကကီ်းကကပ်ေှုရ ်ုး၊ မ ှှေ့မေမ ှှေ့ ပ်နှင ် စစ်မ ်းမ ်းဌာေခွ ၏ 

အေှုလက်ခ ဌာေ (Intake Counter) တွင် က ြေ ညာ သ ည ်က ေ့မှစ ၍ (၂) လအတ ွင် ်း အထက်တေ််းမ ှှေ့မေ 

လှိငုစ်င် လာမ ာက်ထုတ်ယူနှိုင်မကကာင််း မကကညာအပ်ပါသည်။ 

မှတ်ခ ျြေ်- အထက်တေ််းမ ှှေ့မေလှိုင်စငေ်ျာ်းအာ်း လူြေ ို ယ်တ ို င် သှိုို့ေဟုတ် ြေ ို ယ်စာ်းလှယ် ဖြင ် 

လာမ ာက်ထတု်ယူနှိုင်သည်။ 

 ေ်ကုေ်/ေနတမလ်းပေှိြုှေ့ေယ်ေျာ်း ှှိ လူေျာ်းသည် အက  ွက ွ ြေ ိုယ်စ ာ်းလှ ယ်စာ (GP/SP) 

သှိုို့ေဟုတ် တရ ာ်းရ ို်းြေျမ််းြေျ   ်လ ာ/ ြေတ  သစစ ာပ ြုလ ာ ဖြင ် လာမ ာက်ထုတ်ယူ ေည် 

ဖြစ်ပါသည်။ 

ကျေ်ပေှိြုှေ့ေယ် ှှိ လူေျာ်းသည် ြေ ို ယ်စာ ်းလှ ယ်ပ ြင ်   ိုတ်ယူ ရ ်  အတွက် တရာ ်းရ ို်း   

ြေျမ််းြေျ   ် လ ာ/ ြေတ  သစစာပ ြုလ ာ  ဖြင ် လာမ ာက်ထတု်ယူ ေည်ဖြစ်ပါသည်။ 

(က) ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ အတွင််း အထက်တေ််းမ ှှေ့မေအဖြစ် စာ င််းတငသွ်င််းခွင ်ဖပြု ေ်   မလ ာက်ထာ်း ာ၌      

ဖပည ်စ ုသူေျာ်းစာ င််း 

 

 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ 
မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ 3 4 5 

1။  မေေါ်မကခှိုင်ပြှိြု်းဖေင ် ဦ်းလှိှုင်ဖေင ် (၃)လေ််း၊ မညာင်ပင်မ ်း ပ်ကွက်၊ ဇလွေ်ပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

2။  ဦ်းမကျာ်မဇာမအာင် ဦ်းမအာင်ဝင််း သစ်ထုတ်မ ်းဝေ််း၊  င်စု ပ်ကွက်၊ ဖပည်ပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 



2 

 

 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ 
မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ 3 4 5 

3။  ဦ်းမကျာ်  မအာင် ဦ်းမောင်စှိေ် ယင််းမတာ်မကျ်း  ာ၊ အေ ပူ ပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

4။  ဦ်းမကျာ်မဇေင််း ဦ်းသှိေ််းမဌ်း ဂျ ှိြု်းဖြြူစ ဖပမကျ်း  ာ၊ တှိက်ုကကီ်းပေှိြုှေ့ေယ် ရှို်းရှို်း 

5။  ဦ်းမကျာ်ထွေ််းဦ်း ဦ်းဖေင ်ဦ်း အေှတ်(၁၁၇၇)၊ ေင််း  မကျာ်စွာလေ််း၊ ဗှိလု် ေ်မဖပ 

 ပကွ်က်၊ ေလပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

6။  မေေါ်ကှိုင်ဇက် ဦ်းြမကာေ်ဂေ်ေီ်း ၃/၁၄၂/ခ၊ မအ်းဖေသာယာ ပ၊် ဖေစ်ကကီ်းေ ်းပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

7။  ဦ်းခှိုင်စှို်း ဦ်းခင်မောင်စု အေှတ်(၂၄၁)၊ အမေ ် ထာလေ််း၊ (၃၇)  ပ်ကွက် 

ေဂ ုပေှိြုှေ့သစ်(မဖောက်ပှိုင််း)ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

8။  မေေါ်ခှိုင်သဇင်ထက် ဦ်းခင်မောင်မထွ်း အေှတ်(၅၇)၊ (၃၆) လေ််း၊ (၁) ကွက်၊  ပကွ်က်ကကီ်း 

(၅)၊ ဖပင်ဦ်းလွင်ပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

9။  မေေါ်ခှိုင်သဉ္ဇာနှင််း ဦ်းေင််းထှိေ် 

 

အေှတ်(၃၇၄၊၃၇၅)၊ ကျွေ််းမ ွှေပေှိြုင်လေ််းသွယ် (၃) 

(၂၃)  ပ်ကွက်၊ သင်္ဃေ််းကျွေ််းပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

10။  မေေါ်ခင်ချစ်စုဝင််း ဦ်းခင်မောင်ဖေင ် အေှတ် (က/၂၇)၊ မအာင်ချေ််းသာလေ််း၊ သမနေပင် 

မကျ်း  ာ၊ မေှာ်ဘီပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

11။  မေေါ်ခင်နှင််းသူ ဦ်းထွေ််းထွေ််း အေှတ်(၇၁၆)၊ မကျာ်သူ (၁၇) လေ််း၊ (၉)  ပ်ကွက်၊ 

မတာင်ဥကကလာပပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

12။  မေေါ်ခင်သေ််းမ ွှေ ဦ်းထှိေ်ဟုေ်ေှို (ခ) 

ဦ်းမဟာ်ေှို 

(၅၁) လေ််း၊ ၁၀၃ နှင  ်၁၀၄လေ််းကကာ်း၊ မအာင်ပင်လယ် 

 ပကွ်က်၊ ချေ််းဖေသာစည်ပေှိြုှေ့ေယ ်

ရှို်းရှို်း 
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 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ 
မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ 3 4 5 

13။  မေေါ်ခင်ဖေတ်နှို်း ဦ်းဖေတ်စှို်းနှိုင်  တေ ပ မုကျ်း  ာ၊  ပမ်စာက်ပေှိြုှေ့ေယ် ရှို်းရှို်း 

14။  မေေါ်ချ ှိြုသ  ဦ်းမကျာ်ထီ်း ကျ်ီးညှိြုအုပစ်ု၊ ကျ်ီးမကျ်း  ာ၊ ောေ်မအာင်ပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

15။  ဦ်းချေ််းပငှိေ််းမအာင် ဦ်းမဇာ်မဇာ်မအာင် ဓဓ-၁၀/၁၆၊ ( ) ပကွ်က်၊ ဖပည်ကကီ်းတ ခွေ်ပေှိြုှေ့ေယ် ရှို်းရှို်း 

16။  မေေါ်ငုဝါစှို်း ဦ်းညွေိ်ု့တင် ေ   တမ်ကျ်း  ာ၊ ဗေ််းမော်ပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

17။  မေေါ်ပငှိေ််းချေ််းမဌ်း ဦ်းမောင်မဌ်း အေှတ်(၇၈)၊ ကေ်မတာ်ကကီ်း၊ ေနဒ လေ််း၊  ပကွ်က်ကကီ်း 

(၆)၊ ဖပင်ဦ်းလွင်ပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

18။  မေေါ်စနဒ ထွေ််း ဦ်းသေ််းလွင်ထွေ််း အေှတ် (၁၅၃)၊ (၃) လေ််း၊ ေင််းကကီ်းမ ွ ပ်ကွက်၊ 

မကတုေတီပေှိြုှေ့သစ်၊ မတာင်ငူပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

19။  မေေါ်စုဖေတ်ထက် ဦ်းသေ််းဝင််း အေှတ် (၈၃) ၊ (၁) လေ််း၊ ပေှိြုင်သာယာ ပကွ်က်၊ 

မော်လပေှိြုင်ပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

20။  မေေါ်စုမလ်းနွယ် ဦ်းမသာင််းမငွ ဓေသှိေေှိ(၂)၊ မ ွှေမညာင်ပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

21။  မေေါ်စုဖေတ်နှိုင် ဦ်းဝင််းနှိုင် အေှတ် (၁၂၉) ၊  ပ်ကွက် (၅) ၊ ဝှိုင််းမော်ပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

22။  မေေါ်မစာယုေနဒ  ဦ်းမအ်းမအာင် အေှတ် (ေ-၄၈)၊ ေင််းကကီ်းလေ််း၊  ပ်ကွက်ကကီ်း (၈)၊ 

ဖပင်ဦ်းလွင်ပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

23။  ဦ်းစှိုင််းထွေ််းလင််းမဇာ် ဦ်းလှတင် မအာင်ေဂဃလာ (၁) လေ််း၊ လေ််းသွယ(်၉)၊ မအာင်ေဂဃလာ 

(၁)  ပ်ကွက်၊ ပုသှိေ်ကကီ်းပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 
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 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ 
မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ 3 4 5 

24။  ဦ်းစှိုင််းမထာင််းဝေ််းဝပ်တစ် ဦ်းညွေိ်ု့ဝင််း အေှတ် (ဝက-၂၃၁)၊ဝှိေ််းမကျာက် ပ်ကွက်၊ တာချလီှိတ် 

ပေှိြုှေ့  

ရှို်းရှို်း 

25။  မေေါ်စေ််းစေ််းနွယ် ဦ်းမအာင်မကျာ်ဝင််း အေှတ် (၁၃၀)၊  င်ကူ်းလေ််း၊ ပေှိြုှေ့သူကကီ်း ပကွ်က်၊ 

အကွက် (၁)၊ စက်ရ ုလေ််း၊ စစ်မတပွေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

26။  ဦ်းစှိုင််းသီဟမကျာ် ဦ်းမကျာ် ေ််း မေတတာလေ််း၊  ပကွ်က်(၁)၊ ေှိင်ု်းခတ်ပေှိြုှေ့ ေင်ေီ 

27။  မေေါ် ုဖေတ်ပေ် ဦ်းမအာင်ကှိုလတ် အေှတ် (၃/၂၂) ၊ ၂၁ x၂၂ လေ််း၊ မအ်းသာယာ 

စက်ေှုဇုေ်၊ မတာင်ကကီ်းပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

28။  မေေါ်မ ာင််းနှင််းဖြြူ ဦ်းထွေ််းဖေင ်  က်သွယ်မကျ်း  ာ၊ ေုေ ုပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

29။  မေေါ် ှိုင််းမတာင် ဦ်း ှိုင််းမအာင် အေှတ်(၄၆၇)၊ ပေှိြုှေ့သစ်ကကီ်းကွက်သစ်၊ ဖေစ်ကကီ်းေ ်းပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

30။  ဦ်း ေ််းမကျာ်လင််း ဦ်းကုလာ်း မဝဘာဂီေယ်မဖေ  စခေ််း၊ မဖောက်ဥကကလာပပေှိြုှေ့ေယ် ေင်ေီ 

31။  မေေါ်မ ွဇင်နှင််းမဇာ် ဦ်းတင်မဇာ် အေှတ် (၅ / မအ)၊ (မဖေညီ) ၊ သီ ှိမဟောလေ််း၊ ဇဝေ 

 ပကွ်က်၊ သင်္ဃေ််းကျွေ််းပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

32။  ဦ်း ွတ ်ှိေ်မအာင် ဦ်းေ ေ်တေ် ေေ - ၁၅၊ တှိုက် (၁၉)၊ အခေ််း (၁၆)၊ ၄၈ လေ််း၊ 

ဖေ ည်ေနဒ တေ်ြှို်းေည််းအှိေ် ာ၊ ချေ််းဖေသာစည်ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

33။  ဦ်းမဇာ်သူ မအာင် ဦ်းမကျာ်ေှို်းမဇာ် အေှတ်(၃/၂၄)၊  ေ်မအာင်၊ (၂)  ပကွ်က်၊ လယ်မဝ်း 

လေ််းမဟာင််း၊ ပျဉ််းေေ ်းပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 
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34။  ဦ်းမဇာ်ေင််းထွေ််း ဦ်းမေဝင််း အေှတ်(၂၉)၊  ခမ  (၂)  ှိပ်သာ ကာကွယ်မ ်းဦ်းစီ်း 

ချြုပ်ရ ု်း (ကကည််း)ဝေ််း၊ မေဖပညမ်တာ် 

ေင်ေီ 

35။  ဦ်းမဇာ်ေင််းနှိုင် ဦ်းမကျာ်သှိေ််း အေှတ် (၅ - မအ)၊ (၅) လ ာ၊ ေဝ တ် (၅) လေ််း၊                

(၈)  ပကွ်က်၊ သာမကတပေှိြုှေ့ေယ် 

ေင်ေီ  

36။  မေေါ်ဇွေ်ပွင ်ကှို  ဦ်းမအကှို အေှတ်(၅၅)၊ ဖပည်လေ််း၊ ကကက်သွေ်ခင််း(၂)  ပကွ်က်၊ 

အုတတ်ွင််းပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

37။  ဦားတ  ားညွန ် ဦ်းမသာင််းညွေိ်ု့ တှိက်ု (၇/ဂ)၊ ပါလ  ဝေ််းအှိေ် ာ၊ တာချလီှိတ်ပေှိြုှေ့ ေင်ေီ 

38။  မေေါ်တင်ဇာလှိှုင် ဦ်းစီသင််း အေှတ် (၁၈၉)၊ မ ်းရ ုလေ််း၊ (ခ)  ပ်ကွက်၊ မ ဖြြူ 

ပေှိြုှေ့ေယ် 

ေင်ေီ 

39။  ဦ်းတင ်မဇာ်မအ်း ဦ်းမကျာ်သူ  အေှတ် ၄/၂၅၊ ခမလာက်ချ ှိြုက်မကျ်း  ာ၊ တွ မတ်း 

ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

40။  ဦ်းထက်မဇာ်လင််းဦ်း ဦ်းဝင််းမောင် အေှတ် (၄)၊ စ ပယ်ခခ လေ််း၊ ခမေ င်တှိုအမ ှှေ့ ပ်ကွက်၊ 

 ှိပက်ကီ်းခမေ င်တှိုပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

41။  ဦ်းထက်မအာင် ဦ်းဝင််းမကျာ် တှိုက် (၃၅/၃၉)၊ ထီ်းတေ််းအှိေ် ာ၊ ကကည ်ဖေင်တှိုင် 

ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း  

42။  မေေါ်ထက်ထက် ဦ်းဟုတလ်ှိှုင် အေှတ် (၃၇)၊ (၅) ခေ််းတွ  (၃) လေ််း၊ စဥ ငူ် ပ်ကွက်၊ 

အင််းစှိေ်ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

43။  မေေါ်ထက်ထက်ဝင််း ဦ်းမအာင်ဝင််း  ှိပခ်ွေ်  ာ၊ မ ွှေဘှိုပေှိြုှေ့  ရှို်းရှို်း 
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44။  မေေါ်ေီလာမအ်း ဦ်းကကညဟ်ေ် အေှတ် (၂၃၃)၊ ငေှိ်ုး ှိပ ်(၈) လေ််း၊ ငေှိ်ုး ှိပ် ပ်ကွက်၊ 

သင်္ဃေ််းကျွေ််းပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း  

45။  မေေါ်ေီလာစှို်းချစ် ဦ်းစှို်းချစ် (ခ) 

ဦ်းဟာချစ် 

အေှတ် (၄၈၇)၊ ယုဇေ ပ်ကွက်၊ ဖေစ်ကကီ်းေ ်းပေှိြုှေ့ေယ် ရှို်းရှို်း 

46။  မေေါ်ေီေီမအာင် ဦ်းမကျာ်ဖေင ် အှိေအ်ေှတ် (၄၇)၊ ၇၂ လေ််း၊  (င) နှင ် ၁၁၁ (A) လေ််း 

မထာင ်၊ (က-၆)  ပကွ်က်၊ ချေ််းဖေသာစည်ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

47။  ဦ်းမေ  လင််း ဦ်းသှိေ််းဝင််း အေှတ် (စ/၄၁၅)၊ ေဂဃလာဂူမကျာင််းလေ််း၊ စပ်စ ထွေ််း 

 ပကွ်က်၊ ေယ်မဖေ(၅)၊ မတာင်ကကီ်းပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

48။  မေေါ်နှင််းသဇင်မအ်း ဦ်းမကျာ်ထူ်း အေှတ် (၉၂၂)၊ (၁၅)  ပ်ကွက်၊ မ ွှေစလွယ်လေ််း၊ 

မ ွှေမပါကက် ပေှိြုှေ့သစ်၊ မဖောက်ဥကကလာပပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

49။  မေေါ်နှင််းယုယုသေိ်ု့ ဦ်းသေိ်ု့ဇင် အေှတ်(၂/၁၀၄)၊ ခာွညှိြုလေ််း၊ မအ်းသာယာ (စက်ေှုဇုေ်) 

မတာင်ကကီ်းပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

50။  မေေါ်မေ ်မအ်းချေ််းေှို်း ဦ်းမစာမ ွှေေီ အေှတ် (၂၇၀)၊ ခာွညှိြုလေ််း၊ က မအာက် ပ်၊ 

မတာင်ကကီ်းပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

51။  မေေါ်ေေ််းမအ်းစနဒ ပြှိြု်း ဦ်းစှိုင််းမအာင်မကျာ် ၆၃ x ၆၄ လေ််းကကာ်းနှင ်  ၃၈ x ၃၉ လေ််းကကာ်း၊ 

ေဟာမအာင်မဖေပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

52။  မေေါ်ေေ််း ှိုင်ေှို ဦ်းစှိုင််းမအာင်ညွေို့် အေှတ် (၄၃/၂)၊ မကျာက်တလ ု်းလေ််း၊ သစ်မတာ 

 ပကွ်က်၊ မတာင်ကကီ်းပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 
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53။  မေေါ်ေေ််းဟွေ်ခေ််းလှိှုင််း ဦ်းစှိုင််းမအာင် ှင််း(ခ) 

ဦ်းစှိုင််းမအာင် င ် 

အေှတ်(၅၇)၊ ဥဩလေ််း၊ မညာင်မ ွှေမဟာ်ကုေ််း ပ်ကွက်၊ 

မတာင်ကကီ်းပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

54။  မေေါ်ေေ််းစေ််းစေ််းဝင််း ဦ်းမောင်ည ေို့်(ခ) 

ဦ်းညွေိ်ု့(ခ) 

ဦ်းခင်မောင်ည ေို့် 

ေွြူ်းမ ာင််း  ာ၊ မေ င်မလမကျ်း  ာအုပစ်ု၊ မတာင်ကကီ်းပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

55။  မေေါ်နွယ်နွယ်သက် ဦ်းတင်ဖေင ် အေှတ်(ပ/၂၈၉)၊ သဇင်လေ််း၊ ဖပညမ်တာ်သာ ပ်ကွက်၊ 

မတာင်ကကီ်းပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

56။  မေေါ်နွယ်ေီဝင််း ဦ်းေျ ှိြု်းဝင််း အကွက် (၃၆၃)၊ စှိေ်ပေ််း ပ်ကွက် ေဟာမအာင်မဖေ 

ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

57။  မေေါ်နွ ှေ့ယဉ်ဝင််း ဦ်းလှဝင််း အေှတ် (၆) လေ််း၊ မအာင်မဇယျ ပ၊် ဖေင််းေူပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

58။  မေေါ်ပှို်းအှိဖြြူ ဦ်းဝင််းမဌ်း(ခ) 

မဂ်းလ်ဘတ် 

အေှတ်(၁၆၈)၊ ယူဂှို လပ်၊  ပကွ်က်ကကီ်း (၁)၊ 

ဖပင်ဦ်းလွင်ပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

59။  ဦ်းဖပည ်ပြှိြု်းမကျာ် ဦ်းဝင််းမဇာ်မထွ်း အေှတ် (၅ / ၆)၊ ေဝမေ်း (၃) လေ််း၊  (၅) ပ်ကွက်၊ 

ေ ေ််းကုေ််းပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

60။  မေေါ်ဖပည ်သဉ္ဇာမဌ်း ဦ်းမဌ်းမအာင် အေှတ် (၅) ၊ သ က်ခခ မကျ်း  ာ၊ ထေ််းတပင်ပေှိြုှေ့ေယ် ရှို်းရှို်း 

61။  မေေါ်ြ်ူးပွင ်မဝ ဦ်းခပ ြု်း ီ အေှတ်(၁၂၀)၊ ဘှိုကကာ်းမကျ်း  ာ၊ ကျှိြုက်ထှိုပေှိြုှေ့ေယ် ရှို်းရှို်း 
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62။  မေေါ်ြေု်ခွေ််းမခေါ် ေ် ဦ်းြုေခ်ွေ််းြုေ် အေှတ်(၈/၁၂၆) ၊ ထီဝေ််း တပ်ကုေ််း ပ်ကွက်၊ 

ဖေစ်ကကီ်းေ ်းပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

63။  မေေါ်ဖြြူဖြြူခှိုင်ေင််း ဦ်းဘှိုေင််း မကျာင််းစုမကျ်း  ာ၊ မညာင်လူ်းအုပစ်ု၊  

ပုဗဗသီ ှိပေှိြုှေ့ေယ်၊မေဖပည်မတာ် 

ရှို်းရှို်း 

64။  မေေါ်ပြှိြု်းပြှိြု်းသွယ် ဦ်းအှိုက်စှိေ် င်္-၃/၁၉၀၊  ၆၂ လမ်ား၊ စှိေ်ပေ််းလေ််းနှင ် မအာင်ေဂဃလာ 

လေ််းကကာ်း၊ ချေ််းဖေသာစည်ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

65။  မေေါ်ပြှိြု်းမဝမဝခှိုင် ဦ်းစှို်းဝင််း အေှတ် (ဝတ-၃၃)၊ ေယ်မဖေ(၇)၊ ဖေသပှိတ်လေ််း၊ 

မကျာင််းကကီ်းစု ပ၊် မတာင်ကကီ်းပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

66။  ဦ်းဘုေ််းဖပည ်စ ု ဦ်းညွေိ်ု့မ ွ အေှတ် (၉၆)၊ ပေုေမာလေ််း၊ ဖပည်လေ််းအမ ှှေ့ ပကွ်က်၊ 

ေဂ ုပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

67။  မေေါ်မေသကကဃေ် တေ ဖေင  ် ဦ်းမအာင်ဖေင ် အေှတ် (၂၃)၊ အာဇာေညလ်ေ််း၊  က ပ်ဖပင် ပ်၊ 

ထာ်းဝယ်ပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

68။  မေေါ်မေသဉ္ဇာမအာင် ဦ်းဖေင ်နှိုင် လွတ်လပ်မ ်း ပ်ကွက်၊ ေယ်မဖေ(၁၃)၊ 

မကျာက်ပေ််းမတာင််းပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

69။  မေေါ်မေြူ်းလှိှုင် ဦ်းေှိ်ုးမကျာ် အေှတ် (၁၃၁-ခ)၊ အမေ က်ပေှိြုှေ့ပတ်လေ််း၊ 

မကျာင််းကကီ်းစု ပ၊် မတာင်ကကီ်းပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

70။  မေေါ်မေသဉ္ဇာဝင ် ဦ်းမဌ်းလွင် အေှတ်(၄၉)၊ ခှိုင်နှင််း ီလေ််း၊ အေှတ်(၆)  ပကွ်က်၊ 

ေအူပင်ပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 
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71။  မေေါ်ေှို်းသက်ခင် ဦ်းတင်ေင််းမအ်း (၁၅) လေ််း၊ ၆၆×၆၃ လေ််းကကာ်း၊ ေေ််းမ ှှေ့၊ မအာင်မဖေသာစ  

ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

72။  ဦ်းေင််းနှိုင် ဦ်းမ ွှေမအာင် မ ှှေ့မတာ်မဖပ်း ပ၊် အေ ပူ ပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

73။  ဦ်းေင််းေင််းလတ် ဦ်းမငွမသာင််း  ပကွ်က်ကကီ်း (၇) ၊ ဖပင်ဦ်းလွင်ပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

74။  ဦ်းေင််းသေိ်ု့နှိုင် ဦ်းေျ ှိြု်းနှိုင် အကွက် (၃၇၅)၊ သ လ က်မေှာ်အမေ က် ပ်ကွက်၊ 

ေဟာမအာင်မဖေပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

75။  မေေါ်ဖေင ်ဖေင ်သူ ဦ်းစှို်းတင ် အခေ််း  ၁၂၊ ၃၀ x ၃၁ လေ််းကကာ်း၊ (၈၃) လေ််း၊ 

မတာင်ဗလူဝင််း၊ ချေ််းမအ်းသာစ ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

76။  မေေါ်ဖေတ်နှို်းဝသေ် ဦ်းမြစှိေ် ေ/၇၂၊ အင််းဝလေ််း၊ မညာင်မ ွှေမဟာ်ကုေ််း ပ်၊ 

မတာင်ကကီ်းပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

77။  မေေါ်ဖေတ်သက်စုေှို်း ဦ်းေှိ်ုးဇက်ထွေ််းမဝ အေှတ် (၃၆) လေ််း၊ ေနဒ လေ််း၊  ပကွ်က်ကကီ်း (၆)၊ 

ဖပင်ဦ်းလွင်ပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

78။  မေေါ်ေြှူ်းေှြူ်းဖေတ်သွယ် ဦ်းမအာင်ေင််းထွေ််း အေှတ် (၂၂၃)၊ ေယ်မဖေ (၁)၊  ပကွ်က် (၁)၊  

ဘူတာလေ််း၊ လာ်းရှိှု်းပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

79။  ဦ်းေျ ှိြု်းေင််းချစ် ဦ်းသေ််းမအာင် (ခ) 

ဦ်းမကျာ်သေ််း 

သစ်မတာ ပ်ကွက်၊ ရ ု်းကကီ်းလေ််း၊  ှေ််းဖပည်ေယ် 

တ ာ်းလ တ်မတာ်ဝေ်ထေ််းအှိေ ်ာဝင််း၊ မတာင်ကကီ်းပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

80။  ဦ်းေျ ှိြု်းလွင်ဦ်း ဦ်းစေ််းလွင် လှိှုင််းတက်၊ စှိုက်ပျ ှိြု်းမ ်းမကျ်း  ာ၊ သာစည်ပေှိြုှေ့ေယ် ရှို်းရှို်း 
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 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ 
မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ 3 4 5 

81။  မေေါ်ယုယမနွ်း ဦ်းမဇာ်ေင််းလတ် မအာင်မေတတာ (ဘီ)၊ ေမကွ်းပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

82။  မေေါ်ယုဇေမအာင် ဦ်းချစ်မအ်း အေှတ် (၁၈၁)၊ ပှိမတာက်ပေှိြုင်လေ််း၊   ာေအမေ က် 

 ပကွ်က်၊ အင််းစှိေ်ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

83။  မေေါ်ယွေ််း တေ သှိေ််း ဦ်းဖေင ်သှိေ််း အေှတ်(၈၀)၊ ေယ်မဖေ(၃)၊ ေဂဃလာမအာင်မဖေ ပ်ကွက်၊ 

မ ွှေမညာင်ပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

84။  မေေါ် တေ စှို်း ဦ်းစှို်းဦ်း အေှတ်(၃၄)၊ ဝေ်ဇင််းလေ််း၊ (၂)  ပကွ်က်၊ ေ ေ််းကုေ််း 

ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

85။  မေေါ် တေ လှိှုင် ဦ်းေျ ှိြု်းနှိုင် အေှတ်-၃၀၊ ခှိုင်မ ွှေဝါ (၁) လေ််း၊ ဘယက်မကျ်း  ာ၊ 

သေ်လျင်ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

86။  ဦ်း  နှိုင် ဦ်း ေ််းလွင် အခေ််း (၀၀၁)၊ တှိုက်(၃၈)၊ နှင််း ီလေ််း၊ စစ်မတာင််း 

 ှိပ်ေေွ်အှိေယ်ာ၊ (၉၂)  ပ်ကွက်၊ ေဂ ုပေှိြုှေ့သစ်( ှိပက်ေ််း) 

ပေှိြုှေ့ေယ် 

ေင်ေီ 

87။  ဦ်း  ေင််းသှိေ််း ဦ်းသှိေ််းမ ာင် လူပျ ှိြုမ ာင်(၂)၊ အခေ််း(A-10)၊ စည်ပင်အှိေ ်ာဝေ််း၊ 

ပုဗဗသီ ှိပေှိြုှေ့ေယ် 

ေင်ေီ 

88။  ဦ်း ေ် ှင််းမအာင် ဦ်းလူမအာင်  ပကွ်က်ကကီ်း(၉)၊ ဖပင်ဦ်းလွင်ပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

89။  ဦ်း ည ် ယ်ထွေ််း ဦ်းေှိ်ုးမဇာ် အေှတ်(၉၁)၊ ကျှိြုက်ြေ လေ််း၊ ဝါ်းတေ််း ပ၊် ေှိုင််းဝေ် 

ကွင််း၊ မော်လပေှိြုငပ်ေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

90။  မေေါ်လှယေင််းဗှိလု် ဦ်းဝင််းဗှိလု် တာရှို်းတေ််းလေ််း၊ အေှတ်(၄)  ပကွ်က်၊ ကသာပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 
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 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ 
မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ 3 4 5 

91။  မေေါ်မဝမဝလွင် ဦ်းသေ််းလွင် အေှတ်(၅/၁၈၅)၊ ေဂဃလာမ ွှေဗဟှို ် ပ်ကွက်၊ 

မ ွှေမညာင်ပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

92။  မေေါ်ဝင််းသီ ှိမကျာ် ဦ်းဝင််းညွေိ်ု့ သကကာ်းစက် (၁) လေ််း၊ ပေှိြုှေ့ေ (၁)  ပ်ကွက်၊ မဇယျဝတီ 

ပေှိြုှေ့၊ ဖြြူ်းပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

93။  မေေါ်ဝါဝါခှိုင် ဦ်း ေ်နှိုင် (၁၄) လေ််း၊ ေယ်မဖေ(၃)၊ ပေမတီ်း ပ်ကွက်၊ ဖေစ်ကကီ်းေ ်း 

ပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

94။  မေေါ်သနတ ထွေ််း ဦ်း  ထွေ််း အကွက်အေှတ် (၂၇၆)၊ မေ်းဝေ််းအမ ှှေ့၊ ေဟာမအာင်မဖေ 

ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

95။  မေေါ်သနတ ဝင််း ဦ်းဖေဝင််း မဝဘာဂီေယ်မဖေ  စခေ််း၊ မဖောက်ဥကကလာပပေှိြုှေ့ေယ် ရှို်းရှို်း 

96။  မေေါ်သီ ှိခှိင်ု ဦ်းဝင််းစှို်း အကွက် (၄၀)၊ ၁ x ၇၆ လေ််း၊ အှို်းဘှို ပ်ကွက်၊ 

မအာင်မဖေသာစ ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

97။  မေေါ်သီ ှိမဇာ်ေင််း ဦ်းမဇာ်ေင််း  ေ်မအာင် (၂)၊ ေီ်း ထာ်း  စခေ််း၊ ပျဉ််းေေ ်းပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

98။  မေေါ်သီတာသှိေ််း ဦ်း ေ်ေီ အေှတ် (၁၅၇၅)၊  ေပ်ူ ပ်ကွက်၊ ဖေစ်ကကီ်းေ ်းပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

99။  မေေါ်သ  ုေနဒီ ဦ်းမဌ်းမအာင် အေှတ် (၅၁)၊ ၅-လ ာ၊ သုခအလယ်လေ််း၊ 

မကျာက်မဖောင််းကကီ်းစ ဖပ ပ်ကွက်၊ တာမေွပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 
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 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ 
မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ 3 4 5 

100။  မေေါ်သူဇာလှိှုင် ဦ်းမသာင််းမ ွှေ အေှတ်(၈/၂၆၁)၊ ေကာဟှိုခေ််း ပကွ်က်၊ တာချလီှိတ် 

ပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

101။  မေေါ်သူဇာဝင််း ဦ်းခင်ဝင််း အေှတ် (၁၉၃)၊ ဗှိလု်ဗထူ်းလေ််း၊ ဖေကေ်သာ ပ်ကွက်၊ 

မဖောင််းဖေပေှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

102။  ဦ်းသက်ပှိုင်စှို်း ဦ်းမောင်မောင် ဓေမာရ ုလေ််း၊ အေှတ် (၅)  ပ်ကွက်၊ အသုတ်ပေှိြုှေ့၊ 

မ ကကည်ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

103။  မေေါ်သင််းဖြြူအှိ ဦ်းေျ ှိြု်းသေိ်ု့ (၄) လေ််း၊ မအာင်မဇယျ ပကွ်က်၊ ဖေင််းေူပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

104။  မေေါ်သှိေ ်ထက်ထက်စ  ဦ်းမအ်းမကျာ် ေီ်းသတ်လေ််း၊ မပါင််း ပကွ်က်၊ မပါင်ပေှိြုှေ့ေယ် ရှို်းရှို်း 

105။  ဦ်းသေိ်ု့စင်ေျ ှိြု်း ဦ်းေျ ှိြု်းသွင် တှိက်ု ၃၊ အခေ််း ၉၊ မအာင်ေဂဃလာ ပကွ်က်၊ 

သေ်လျင်ပေှိြုှေ့ေယ် 

ေင်ေီ 

106။  ဦ်းသှိေ််းေင််းဦ်း ဦ်းဘသှိေ််း အေှတ် (၁၂)၊ စှိတတသုခ (၁) လေ််း၊ (၄)  ပကွ်က်၊ 

မေှာ်ဘီပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

107။  ဦ်းသှိေ််းထှိုက် ဦ်းလှမ ွှေ အေှတ် (၁၀/၅၈)၊ မငွမတာင် ပ်၊  ေ်မအာင် (၁) 

 ပကွ်က်၊ ပျဉ််းေေ ်းပေှိြုှေ့ 

ေင်ေီ 

108။  ဦ်းဟုေ်ကျ ှိေ်ပှိ ဦ်းဟုေ်မ ာ်ဘေ််း အေှတ် (၁၂၃/၃)၊ ၇၃ - လေ််း၊ ၃၂ x ၃၃ လေ််းကကာ်း၊ 

ချေမ်အ်းသာစ ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 
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 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ 
မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ 3 4 5 

109။  မေေါ်အှိဘှိုဘှိုြူ်း ဦ်းဖေင ်နှိုင် အကွက်အေှတ် (၁၁/၁၃)၊ ၆၉ လေ််း၊ ေဂဃလာလေ််း၊ 

မငွမတာ်ကျကုီေ််း ပ်ကွက်၊ ဖပည်ကကီ်းတ ခွေ်ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

110။  မေေါ်အှိဖြြူနှင််း ဦ်းဖေဝင််း အေှတ် (ဂ/၈၈)၊ သုဓေမာလေ််း၊ မကျာက်မ တွင််း၊ (၅) 

 ပကွ်က်၊ ေ ေ််းကုေ််းပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

111။  မေေါ်အှိမ ွှေစင်ဝင််း ဦ်းစှိေ်ဝင််း ြ/ (၄) လေ််း၊ ပေှိြုှေ့ေ (၁)  ပကွ်က်၊ မဇယျဝတီပေှိြုှေ့၊ 

ဖြြူ်းပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

112။  မေေါ်အှိ တေ ဖေင ် ဦ်းဖေင ်သှိေ််းမအာင် အေှတ် (၇၃)၊ ၄-လ ာ၊ အမေ က်ဖေင််းပပှိြုငကွ်င််းလေ််း၊ 

ဗှိလု်စှိေ်ေှေ် ပ်ကွက်၊ ဗဟေ််းပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

113။  ဦ်းအာကာေင််း ဦ်းေျ ှိြု်းသေိ်ု့ မ ှှေ့မတာ်မဖပ်း ပ၊် အေ ပူ ပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

114။  မေေါ်မအ်းမအ်းလှိှုင် ဦ်းမအ်းသေ််း အေှတ်(၁၂) ပကွ်က်၊ ေလှိှုင်ပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

115။  မေေါ်မအ်းသဉ္ဇာမကျာ် ဦ်းမစာလွင် အေှတ်-၁၉၈၊ မညာင်တေ််းလေ််း၊ ဂူတာ ပကွ်က်၊ 

မတာင်ကုတပ်ေှိြုှေ့  

ရှို်းရှို်း 

116။  မေေါ်မအ်းချေ််းေှိ်ုး ဦ်းေင််းညွေိ်ု့ တှိက်ု D၊ အခေ််း ၂၂၊ ၆-လ ာ၊ ၂၆x၂၇ လေ််းကကာ်း၊ ၇၃x 

၇၄ လေ််းကကာ်း၊ သီ ှိေဂဃလာအှိေ ်ာ၊ ချေ််းမအ်းသာစ  

ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

117။  ဦ်းမအ်းခေို့်ထွေ််း ဦ်းမောင်ထွေ််း မေ င်ပကျစ် ပ်၊ ဟုေမလင််းပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

118။  မေေါ်မအ်းပပေှို်း ဦ်းစှို်းေှို်း အေှတ် (၃၄)၊ ၆ - လ ာ၊ (၈၇) လေ််း၊ ကေ်မေ က် 

 ပ်ကွက်၊ ေဂဃလာမတာင်ညွေို့်ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 
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119။  မေေါ်မအ်းသီခှိုင် ဦ်းဘှို်းဝင််း စှိေ်ပေ််း၊ မ ွှေတှိ်ုး ပ၊် ေဟာမအာင်မဖေပေှိြုှေ့ေယ်  ရှို်းရှို်း 

120။  မေေါ်အင်ခွေ် ှိုင််းေှိုင် ဦ်းမေ ်မအာင် (ခ) 

ဦ်းအင်ခွေ်မေ ် 

အေှတ်(၁၉၀)၊ တပ်ကုေ််း ပ်ကွက်၊ ဖေစ်ကကီ်းေ ်းပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

121။  ဦ်းမအာင်ခေို့ ် ဦ်းမအ်းမစာ အခေ််း(၁၁)၊ တှိက်ု(၂၀၈)၊ က  မကာ်အှိေ ်ာ၊ ဇေဗြူသီ ှိ 

ပေှိြုှေ့ေယ် 

ေင်ေီ 

122။  ဦ်းမအာင်ကှိုကှို ဦ်းမအာင်မောင််း အကွက် (၈၆၁)၊ ချေ််းဖေသာစည်မတာင် ပ်ကွက်၊ 

ချေ််းဖေသာစည်ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

123။  ဦ်းမအာင်ပြှိြု်းဟှိေ််း ဦ်းကှိုကှို ၆၈ - လေ််း၊ ၁၀၇ လေ််း၊ ပေှိြုှေ့သစ် (၂)  ပ်ကွက်၊ 

ချေ််းဖေသာစည်ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

124။  ဦ်းမအာင်ဟှိေ််း ဦ်းမောင်ညှိြု (ေ/၆၉)၊ မော ဝတီ ပ်ကွက်၊ ေ စပီေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

125။  ဦ်းမအာင်နှိုင် ဦ်းမအာင်သှိေ််း အေှတ် (၃၂)၊ ၄ - လ ာ၊ သောေှိဌှိလေ််း၊ ေလ ကုေ််း 

မဌ်းကကွယ ်(က)  ပကွ်က်၊ တာမေွပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

126။  ဦမအာင်မ ွထူ်း ဦ်းမအာင်မ ွဖေင ် သီတာလေ််း၊  ေ်ကင််းမအာင် ပ်ကွက်၊ ပုသှိေ်ကကီ်း 

ပေှိြုှေ့ေယ် 

ရှို်းရှို်း 

127။  ဦ်းမအာင်ေျ ှိြု်းသေိ်ု့ ဦ်းဝင််းသေ််း အေှတ် ၃၇၊   ာဖပည ်လေ််း၊ (၄)  ပကွ်က်၊ လပွတတာ 

ပေှိြုှေ့ေယ ် 

ရှို်းရှို်း 

128။  မေေါ်ဥေမာမကျာ် ေ််းဝင််း ဦ်း ေ််းဝင််း ေေ မ်တာမကျ်း  ာ၊ ဟုေမလင််းပေှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း  
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129။  ဦားရရွှေပမ   ်ရအ ာ  ် ဦားရသာ  ် ားရရွှေ အေှတ် ၅၄၊ မ ွှေမညာင် (၂)  ပ်၊  ာ်းမ ွှေကင််း ပ်ကွက်၊ 

ေမကွ်းပေှိြုှေ့ 

ေင်ေီ 

130။  ဦားထွန်ားရ ာ ်ခ   ်  ဦားရအာ  ်က  ား အေှတ် ၃၀၊ ဘီ ၅ လေ််း၊၃  ပ်ကွက်၊ မော်လပေှိြုင်ကျွေ််း 

ပေှိြုှေ့ 

ေင်ေီ 

131။  ရ ေါ်ပမရ   ားဥ  ဦားပမ   ်လွ ် အေှတ် ၁၉(က)၊ ၃ လေ််း၊ ၈  ပကွ်က်၊ ဘှိုကမလ်းပေှိြုှေ့ ေင်ေီ 

132။  ဦားရအာ  ်ရမာ ်ရမာ ်    ဦားရမာ  ်ရမာ ် အေှတ် ၆၀၊ ဖပည်လေ််း၊ ၄  ပကွ်က်၊ မေှာ်ဘီပေှိြုှေ့ေယ် ေင်ေီ 

133။  ရ ေါ်ခ    ယ် ယ် သ န်ား  ဦားရေသ န် ား အခေ််း ၃၊ တှိက်ု ၂၅၅၊ က  မကာ်အှိေ ်ာ၊ ဇေဗြူသီ ှိ 

ပေှိြုှေ့ေယ်   

ေင်ေီ 

134။  ရ ေါ်သန္တာ ဘ  ည ် ဦားဘ   ည် အှိေအ်ေှတ် ၈၁၊ ပှိမတာက်လေ််း၊ အေှတ် (၄) 

 ပကွ်က်၊ မောင်မတာပေှိြုှေ့ 

ေင်ေီ 

135။  ဦားရ  ာ ်ဦား           ဦား ဲရယ် လွယ်တေူမကျ်း  ာ၊ ချ ှိကယ်မကျ်း  ာအုပစ်ု၊ လွှိြုင်မကာ် 

ပေှိြုှေ့ 

ေင်ေီ 

136။  ရ ေါ်န္ှ ် ားသ ရ ရေ  ဦားပမ   ်ရေ အေှတ် ၇၉၇၊ မဇယျာသုခလေ််း၊ မေတတာညွေိ်ု့ ပ်ကွက်၊  

တာမေွပေှိြုှေ့ေယ် 

ေင်ေီ 

137။  ရ ေါ်အ အ မေ  ား             ဦားပမ   ်စ န် အေှတ် ၂၇၇၊ ပထေထပ်၊ လေ််း ၄၀၊ မကျာက်တ တာ်း 

ပေှိြုှေ့ေယ် 

ေင်ေီ 

138။  ရ ေါ်ခ ်သ တာ ထွန်ား   ဦားတ ်အ န်ား သ က်ကုေ််းမကျ်း  ာ၊ ဓမေ ်အုပစ်ု၊ ကျ ြုမပျာ်ပေှိြုှေ့ေယ် ေင်ေီ 
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139။  ရ ေါ်ခ   ်ရ   ာ ရ  ာ စံ  ဦားပမ   ်ခ   ် အေှတ် ၁၂၉/၃၂၊ သီတဂူလေ််း၊ ခမ အှိေ ်ာ၊ ဇေဗြူသီ ှိ 

ပေှိြုှေ့ေယ် 

ေင်ေီ 

140။  ရ ေါ်တ ်လဲ လဲ ေ ်ား  ဦားေ ် ားန္   ် နွ ်းထှို်းမကျ်း  ာ၊ သာစည်ပေှိြုှေ့ေယ် ေင်ေီ 

141။  ဦားရတာ ်ရတာ ် ဦားသ  ်ထွန်ား တ   ် (၂)၊ အခန်ား (၀၁၂) ဆွမ်ားခ  ်ရြ်၊  ပြည်သူူ့အ ှာား 

အ  မရ်ာ ၊ စစ်ကှိုင််းပေှိြုှေ့ 

ရ  ားရ  ား 

      

   

 

 

မ ှှေ့မေမ ှှေ့ ပ်နှင စ်စ်မ ်းမ ်းဌာေ 

         မ ှှေ့မေမ ှှေ့ ပ်ဌာေခွ  

  ဖပည်မထာငစ်ုတ ာ်းစီ ငမ် ်းကကီ်းကကပ်ေှုရ ်ုး 

 


